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SERVIS

informace aktuálně
POMÁHÁME OBČANŮM
Město Libčice nad Vltavou
v mimořádných případech během
nouzového stavu nabízí pomoc
v podobě dovozu léků, běžných
potravin nebo dezinfekce.
V naléhavých případech se telefonicky obracejte na podatelnu
233 101 654 nebo volejte
mobilní telefon 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

PROVOZ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Úřední doba je upravena
podle vládních nařízení.
Sledujte web města,
kde najdete aktuální informace.
Své záležitosti můžete
řešit s pracovníky úřadu
i telefonicky nebo e-mailem.

ZRUŠENÍ AKCÍ
Vedení města Libčice nad Vltavou
informuje o zrušení plánovaných
kulturních, společenských
a sportovních akcí.
Děkujeme za pochopení.

S touto aplikací pomůžete zastavit
šíření covidu-19. Umožňuje včas
a anonymně upozornit uživatele
na rizikové setkání s nakaženým.
Aplikace maximálně chrání vaše soukromí, nezná vaše osobní údaje ani
polohu. Aplikace eRouška je součástí
systému Chytrá karanténa Ministerstva zdravotnictví ČR.
n D
 održujte

pravidlo 3R

ZAHRADNICTVÍ

KVĚPO
nabízí od 1. 12. 2020

VÁNOČNÍ
STROMKY
jedle kavkazská
a borovice černá
KORPUSY
ADVENTNÍCH
VĚNCŮ, JMELÍ
A JEDLOVÉ CHVOJÍ.
Vyberete si stromek,
my vám ho zabalíme
a dovezeme až k vám domů.
PO–PÁ: 8–16 hodin
SO: 9–13 hodin
nebo po domluvě

Tel.: 607 016 620
FB: zahradnictvikvepo
Ve staré cihelně 731
Libčice nad Vltavou

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Sledujte web města, kde najdete
aktuální informace o provozu
knihovny, půjčování i vracení knih.

KLUB SENIORŮ

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
PEDAGOG 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

n R
 espektujte

doporučení
Nevyhledávejte shromáždění
většího počtu lidí. Při kašli či kýchání
si zakryjte ústa a nos.
Respektujte pokyny a doporučení
orgánů ochrany veřejného zdraví
a rozhodnutí státních orgánů.
Ministerstvo zdravotnictví mapuje
epidemiologickou situaci pomocí
rizikového skóre PES – protiepidemický systém.
Rozvolňování opatření se řídí
aktuálním stupněm pohotovosti.
SLEDUJTE:
onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes
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INZERCE

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace pozastavuje svou
činnost do odvolání.
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Vánoční čas, zejména pro svůj duchovní křesťanský rozměr, nám dává
možnost se opět zamyslet nad smyslem našeho života. Jsem již v seniorském věku, otcem dvou dětí a dědečkem dvou vnoučat, jež miluji, a tak
si dovolím malou úvahu. Někdy se
říká, že bez utrpení není spasení. Je to
jistě hluboká pravda, a teprve když se
ocitneme tváří v tvář zhoršení životního standardu, jenž jsme považovali
za neměnný, pochopíme, jak dobře
se nám až dosud žilo. V tu chvíli si
vzpomeneme na naše rodiče a prarodiče a začneme s odstupem doby
rozumět jejich vypravování o složitém
životě za první republiky, ať už to
byla celosvětová pandemie španělské
chřipky (1918–1920), nebo celosvětový válečný konflikt (1939–1945). Stále
zřetelněji se ukazuje, že ty největší
dary života jsou zadarmo a nejdou
koupit za žádné peníze. Ať už je to
zdraví, láska, či štěstí. Velmi důležitou
kategorií vedoucí ke spokojenosti je
práce, ať je fyzická, či duševní. Aby
se naplnil smysl života v křesťanském
i světském významu, rád bych vám
popřál hodně trpělivosti, tolerance
a lásky uprostřed rodin a přátel. Buďte
zdrávi a neztrácejte naději, neboť
pevně věřím, že napjatá situace ve
světě, která nás svírá, se brzy změní
k lepšímu.

Přeji všem občanům
klidné a požehnané
Vánoce a v novém roce
hodně zdraví
a optimismu.
Pavel Bartoš, starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Body z jednání rady města
RADA MĚSTA 26. 10.

Souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN na pozemcích
města v katastru Libčice a Letky pro
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín za jednorázovou úhradu ve výši 10 tisíc korun.
Jedná se o 100 metrů kabelového vedení
v ulici Letecká u kulturního domu.
n

n Bere na vědomí výroční zprávu, kterou předložila MŠ Libčice nad Vltavou
za školní rok 2019/2020.
n Schvaluje odpisový plán pro rok
2021, který předložila ZŠ Libčice nad
Vltavou.
n S ohledem na aktuální pandemickou
situaci ruší všechny kulturní akce do
konce roku.

Správa majetku předložila nabídky
firem Meva, a. s., Elkoplast CZ, s. r. o.,
Komunální technika, Brandýs nad
Labem na nákup polopodzemních kontejnerů. Rada města souhlasí s nákupem od firmy Meva, a. s., Roudnice nad
Labem za cenu 430 760 korun včetně
DPH na doplnění stanoviště Tržní a na
nové stanoviště v ulici Hašlerova.
n

Zásilkovna, s. r. o., požádala o umístění výdejního boxu z důvodu neutěšené situace výdejny v Chýnovské ulici.
Rada města souhlasí s umístěním boxu
na stěně parkoviště Libušina.

n Rada města bere na vědomí změnu
jednatele a adresy nájemce nebytového
prostoru Ludvík. Jednatelkou je Taťjana
Goldvin a Elena Kinol. Společnost
Knedlíky Libčice nad Vltavou, s. r. o.,
bude pokračovat ve výrobě knedlíků
a rozvíjet kapacitu výroby pro příležitost vzniku nových pracovních míst.

Ředitel ZŠ Libčice nad Vltavou požádal o přidělení služebního bytu pro
učitele. Rada města souhlasí s přidělením bytu v Letecké ulici.
n

RADA MĚSTA 11. 11.

n

n Marcela S. požádala o pronájem
části pozemku města v katastru Letky
k rodinné rekreaci. Rada města sděluje, že v sousedství bytových domů čp.
539–544 a sousedních jsou pozemky
klasifikovány jako veřejné prostranství,
veřejná zeleň a nejedná se o pozemky,
které jsou pronajímány.

n Rada města na základě posledního
jednání se zastupiteli a v souvislosti
s dlouhodobým řešením majetku budovy knihovny projednala další postup
architektonické soutěže a schvaluje
zadání a soutěžní podmínky architektonické soutěže Tři v jednom pro Libčice
nad Vltavou, dle verze zaslané zastupitelům dne 20. října. n red

Zápisy z jednání rady města jsou
dostupné na webu města.

aktuality
Stejné poplatky 2021
Blíží se leden a s ním i placení poplatků za odpady a poplatek za psa.
V příštím roce nedojde ke zvýšení.
Za komunální odpad občané zaplatí
700 korun za osobu. Také se nemění
zvýhodnění poplatků a občané nad
70 let a děti do 6 let neplatí nic
a děti od 7 do 15 let platí 350 korun.
Pro uskutečnění platby je nutné znát
správný variabilní symbol (VS), a je
nutné, aby byly platby provedeny za
každého občana zvlášť. Pokud neznáte VS pište na matrika@libcice.cz. n

Známky na popelnice
Známky na nádoby BIO a komunální
odpad se vydávají v kanceláři správy
majetku do konce ledna 2021. Výdej
známek není závislý na placení ročního poplatku za odpady. n

Hrnek
jako
dárek
Udělejte
radost
svým
blízkým
hrnečkem,
který hrdě nese heraldický znak
města. Je to milá památka, která
podporuje libčický patriotismus.
Koupit si ho můžete za 100 korun na
městském úřadě. n red

pf 2021
Mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2021
a pohodové prožití svátků vánočních
přeje město Libčice nad Vltavou
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ZPRÁVY Z RADNICE 5
VÝSTAVBA NEMOCNICE

Jak dál s údržbou
krajských komunikací?

Čekáme
na stanovisko
stavebního
úřadu

FOTO: REDAKCE

DOPRAVA

PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH 2020
VÍTÁM VOLEBNÍ VÍTĚZSTVÍ STAN
(STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ),
KTEŘÍ REALIZOVALI KOALIČNÍ
DOHODU A ROZDĚLILI SI RESORTY
V KRAJI. JSEM RÁD, ŽE SPRÁVA
KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ
PŘECHÁZÍ DO GESCE KOALIČNÍHO
PARTNERA, A TO ODS. ZMĚNA
BYLA NUTNÁ A DOUFÁM, ŽE
PÉČE O KVALITU KRAJSKÝCH
KOMUNIKACÍ RYCHLE DOZNÁ
ZMĚNU K LEPŠÍMU. TAK ZNĚLY
I PŘEDVOLEBNÍ SLIBY ODS.

S

Krajskou správou a údržbou
silnic (KSÚS), která se zjevně
dlouhodobě nechová ke komunikacím s péčí řádného hospodáře,
řešíme stav silnic a lze konstatovat, že
aktuální stav kvality a plnění termínů
kraje o svěřenou infrastrukturu má sestupnou tendenci. Poslední akce (ulice
Chýnovská) byla KSÚS odfláknuta.
Funguje to tak, že město vznáší požadavky údržbu a ty jsou podle možností
realizovány. Akce Chýnovská začala

N

se zpožděním, byla provedena neodborně a získala další zpoždění. Město
tuto akci neřídí ani nepřebírá, protože
komunikace je v majetku kraje. Jde tedy
čistě o krajskou investici. Město pouze
upozorňuje na vady a žádá opravu.
Snad se po volbách situace v kraji
zlepší. Novou krajskou zastupitelkou
se stala Ing. Ilona Chrtová, k čemuž jí
blahopřeji. Očekávám, že její působení
se zaměří na prosazení kvalitní údržby
krajských komunikací včetně cyklostezek. Paní Chrtová je vystudovaná
stavební inženýrka a v krajském zastupitelstvu již působila, proto věřím, že
její práce povede i ke zlepšení stavu
krajských silnic zejména v našem městě
a jeho okolí. n

ejprve bych rád poděkoval
občanům Libčic, kteří nám
v jarních měsících v době
akutního nedostatku ochranných
prostředků poskytli štíty a látkové
roušky pro naše zdravotníky. V létě
jsme si sice oddechli, nicméně
nákaza je bohužel v daleko silnější
podobě zpět.
I v této nelehké době, ve které
řešíme především problémy související s epidemií covidu-19, nepřestáváme pracovat na našem projektu
Klidné místo Libčice.
Přestože libčický stavební úřad
vydal již loni na podzim rozhodnutí
o umístění stavby, Krajský úřad
Středočeského kraje toto rozhodnutí na základě odvolání paní Peleškové a Králové, manželů Novotných
a pánů Flégla a Kaňky přezkoumal,
následně jej zrušil a vrátil věc zpět
k novému projednání.
Na výzvu o doplnění dokumentace jsme včas reagovali a ve
spolupráci s naším architektem
dopracovali požadované listiny.
Projekt se tak zdržel, nicméně
v současnosti je věc opět v rukou
stavebního úřadu v Libčicích a věříme v brzké vydání rozhodnutí
o umístění stavby.
Rádi bychom co nejdříve viděli
v Libčicích naše lůžka dlouhodobé zdravotní péče a podle zájmu
občanů a zdravotních pojišťoven
a personálních možností i odborné
ambulance, jako např. pracoviště
rehabilitace, praktického lékaře,
popřípadě další.
Rád bych všem čtenářům popřál,
aby tento nelehký rok ve zdraví přestáli, a to jak po fyzické, tak duševní
stránce. n

Pavel Bartoš, starosta

Vladimír Matoušek, ředitel nemocnice

Nerovnosti na zbrusu nové komunikaci.
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ROZVOJ MĚSTA

Vyhlášení architektonické soutěže

L

ibčice budou mít nové centrum
města. Snad. Záleží na tom, zda se
podaří úspěšně uskutečnit všechny následné kroky. První fázi příprav
máme za sebou. Již v roce 2016 přijalo
zastupitelstvo první usnesení týkající
se architektonické soutěže. Architektonická soutěž je složitá i finančně
náročná forma veřejné zakázky, ale
záměr přistupovat k rozvoji města a výstavbě městských objektů zodpovědně
a přizvat odborníky k rozhodování
o podobě tohoto důležitého veřejného
prostoru je nesporně správný.
Přípravné práce se rozhýbaly až s nástupem Jiřího Opočenského na pozici
městského architekta. Od července
2019 se začalo připravovat zadání, které
bylo začátkem tohoto roku představeno zastupitelům na pracovním setkání
zastupitelů. Jednání se zúčastnil také
architekt Igor Kovačevič, který soutěž
koordinuje po odborné a právní stránce.
Již tenkrát zazněla výzva směrem k zastupitelům, že je důležité, aby se shodli.
„Architektonická soutěž je vždy náročný
proces, protože se diskuse odehrává
mezi odbornou a politickou reprezentací. Jde však o jediný demokratický
způsob hledání cesty správné architektury. Soutěž představuje záruku kvalitního prostředí, ve kterém žijeme. Kritici
argumentují vysokou cenou a složitostí,
ovšem náročnost celého procesu je daná
ne jeho podstatou ale tím, že kulturu
architektonických soutěží rozšiřují
zejména obce a města, naopak stát a ministerstva neustále soutěží projekty na
nejnižší cenu. Jako kdybychom si 30 let

VIZUALIZACE: LUBOŠ FRANTIŠÁK

ČTYŘI ROKY TRVALO, NEŽ
SE PODAŘILO PŘIPRAVIT
ARCHITEKTONICKOU
SOUTĚŽ. SAMOTNÉ
VYHLÁŠENÍ SI VYŽÁDALO
PŮL ROKU ZDRŽENÍ. NYNÍ
ČEKÁME, JAKÉ MYŠLENKY
ARCHITEKTI NA JAŘE
PŘÍŠTÍHO ROKU PŘEDLOŽÍ.

Zbraslavské náměstí, 2019 soutěž o návrh organizovaná CCEA MOBA
první cena Luboš Františák

po revoluci nezasloužili dobré školy či
nemocnice. Proto jsem rád, že se Libčice
vydávají cestou hledání kvality,“ doplňuje architekt Kovačevič.
KAVÁRNA A SPOLEČENSKÝ SÁL
Architektonická soutěž ve třech fázích
řeší výstavbu nového městského domu,
který by měl nabídnout společenský
sál, dvě spolkové místnosti a v přízemí
se počítá s knihovnou a infocentrem
s lehkým občerstvením. V další fázi se
plánuje rekonstrukce radnice a jako poslední bude upravena křižovatka. Pravděpodobně dojde k prohození těchto
dvou etap, a to z důvodu nedořešených
majetkoprávních vztahů části radnice.
Názorovým střetem se stala uvažovaná kavárna a umístění společenského
sálu. Opoziční zastupitelé nesouhlasili
s kavárnou a vyjádřili velké pochybnosti nad potřebou sálu. Zdlouhavé diskuse vedly nad umístěním sálu, který
opozice předpokládá v budově radnice
namísto současné knihovny. To však
znamená nejprve rekonstruovat radnici a teprve poté budovat komunitní
centrum, které městský dům nabídne
spolkům a veřejnosti. Tuto variantu
odmítli koaliční zastupitelé. Výsledným
kompromisem byla úprava zadání, že
předložené rozvržení je pro architekty
pouze doporučené.
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KOMPLIKACE A ZDRŽOVÁNÍ
Soutěž byla připravena k vyhlášení již
počátkem léta. Doložku o regulérnosti
soutěže od České komory architektů
obdrželo město 4. června. Pak se zadání
opět vrátilo do fáze projednávání kvůli
majetkoprávním vztahům jedné z budov radnice.
Město prověřilo okolnosti, zhodnotilo riziko vyhlášení a možné alternativy
úpravy zadání a nakonec se vrátilo
k původnímu návrhu. Porota složená ze
dvou závislých (starosta Pavel Bartoš,
opoziční zastupitelka Petra Pelešková)
a třech nezávislých členů (architekti
Petr Lešek, Ján Stempel a architektka Lenka Křemenová) odsouhlasila
soutěžní podmínky a dokument byl
předložen zastupitelstvu, kde byl návrh
pouze koaličními zastupiteli přijat.
Pak opozice zpochybnila platnost
14. zastupitelstva a ani opakování zastupitelstva nepomohlo. Ocitli jsme se
v patové situaci, a tak rada města, jež je
k tomuto kroku kompetentní, rozhodla
o vyhlášení soutěže.
Zhruba v dubnu bychom se mohli dočkat výsledků hlasování poroty
a představení vítězného návrhu. Součástí architektonické soutěže je uspořádání výstavy, kde si mohou občané
města prohlédnout předložené návrhy
řešení. n red

HLAS ZASTUPITELE 7
VÍT PENÍŽEK ZA LIBĚHRAD

Živé mrtvé město

FOTO: VÍT PENÍŽEK

P

lakátovací plocha ve mně vždy
evokuje dvojverší z Wolkerovy
snad nejznámější básně, kterou jsme se ve škole učili – Poštovní
schránka: „Psaníčka se do ní házejí ze
dvou stran, z jedné smutná a z druhé
veselá.“ Stejné je to s těmi prkny plnými připínáčků a sponek, které na jedné
straně nesou oznámení zvoucí na akce
plné ruchu a pulzujícího života a na
druhé oznámení, že z našeho života
odešel někdo blízký, soused, známý.
Nedávný letmý pohled na plakátovací plochu naproti úřadu strhl můj
zájem. Libčické plakátovací plochy jsou
obvykle plné k prasknutí. Pozvánky na
akce v našem městě se perou o místo
s pozvánkami v okolí, reklamou a dalšími oznámeními. V té spleti je někdy
těžké se vyznat. Jako se oznámení ne-

oznámení a plakáty jako by byly krví
proudící v těle našeho města a ukazovaly život v plném tempu.
A teď?! To prázdno! To zastavení
života. Dopad omezení našich životů v přímém přenosu, ještě citelnější
a opravdovější než z úst redaktorů
zpráv v televizi, rozhlasu. Mrtvé město.
Snad ne mrtvé, jen neživé a nežijící,
bez pulzu společenského života. Věřím,
že se brzy obnoví, že se budeme opět
moci setkávat a radovat a užívat života
ve společnosti přátel a známých. Strany,
kudy se házejí psaníčka smutná a veselá, se tentokrát obrátily. n

Prázdnota, která děsí.
Vít Penížek
zastupitel za Liběhrad

mohou vejít na plakátovací plochu, tak
stejně se nedají vměstnat do kalendáře,
aby člověk stihl všechno. Ta všechna

MAREK COUFAL ZA LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK LOS

INZERCE

Tady máte logo města

V

minulém čísle jsme si přečetli,
hned na titulní straně, že „máme
nové městské logo“. Nejdůležitější
zpráva celého vydání. Nutno dodat, že
k celé záležitosti také první a jediná.
Logo bylo vybráno bez hodnověrné soutěže, bez zapojení veřejnosti… Ta se vše
dozvídá z titulku, až dodatečně. Tady ho
máš a raduj se, prostý lide, je barevné.
Ber dar moudrých vládců.
Vím, že Libčice mají mnoho daleko
závažnějších témat k řešení. Ale tohle
je krystalicky čistá ukázka způsobu
současné správy města – něco v zákulisí
uvařit, pak na poslední chvíli zvednout
ruku, odmávat to bez reálného zájmu
a hlavně bez reálného zapojení svých
spoluobčanů. Přitom kde jinde by to šlo
snáze?
Libčické noviny sem tam někdo čte,
ale kdo by četl zápisy rady města? Jen
o pár dní dříve přistál na webu města
zápis z jednání číslo 19. I ten obsahoval
o logu zmínku. Taktéž první a jedinou.
Konkrétně usnesení 10/19 „Návrh loga

pro běžnou komunikaci“, které obsahuje dlouhý odstavec plytkých vět, ale je
zakončeno takto: „V rámci lepší akceptace je doporučeno zapojení veřejnosti
do rozhodovacího procesu, a to formou
ankety.“
Radou města schváleno jednohlasně,
zodpovídá starosta. Schváleno v době,
kdy bylo hotovo a kdy výše zaznamenaná věta už neměla žádný smysl.
Sám o sobě je vznik městského loga
jen okrajové téma. Podobných log,
dávno zapomenutých a úplně zbytečných, je plné celé Česko. Krom velkých
měst a turistických míst nemá nikdo
potřebu je používat. Na celé věci je
důležité, jak k jeho vytvoření vedení
města přistoupilo a jak ho podalo
svým spoluobčanům. Protože přesně
takhle se to tu dělá. n
Marek Coufal
zastupitel za LOS

www.libcice.cz
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KORONAVIRU NAVZDORY

CENTRUM MALINA

Nouze naučila Dalibora housti
aneb Malina v dobách koronaviru
ROK 2020 SE JISTĚ ZAPÍŠE
DO HISTORIE JAKO ROK
„COVIDOVÝ“. PANDEMIE SE
DOTKLA VŠECH. NEJINAK TOMU
JE I U PROVOZU CENTRA MALINA.

FOTO: REDAKCE

J

iž na jaře jsme museli zastavit své
aktivity. V září jsme s nadějí rozjeli kroužky a prezentovali se na
sportovním dni. A pak jsme zase museli
zavřít. Ale tak úplně jsme se nechtěli
vzdát, a tak stejně jako mnozí další jsme
se rozhodli přizpůsobit se situaci.
Bohužel ty nejmenší děti nejsou
připravené na kroužky vedené přes počítač. Starší děti jsou zvyklé na výuku
on-line a zvládají středeční schůzky
Technomanů. Dokonce se podařilo
pro tento kroužek získat z programu
„Průša pro školy“ 3D tiskárnu. Zatím
je půjčená, ale pokud se dětem podaří
vytvořit projekt dle zadání, tiskárna
nám zůstane.
Další kurz, který přešel do virtuálního světa, je jóga pro dospělé. Zájemci
o cvičení mohou při živém facebookovém přenosu protáhnout svá těla s naší
novou lektorkou jógy Petrou Kučerovou.
Snažíme se jet dál, což se týká i nepravidelných akcí. Pro větší i menší děti

Sv. Martin letos přivezl malované vločky.

jsme připravili halloweenskou stezku
v Chýnovském lese. A ani sv. Martin
nebyl zapomenut. Díky Kláře Jirsové,
naší skvělé lektorce výtvarky, se v podjezdu na náplavku objevil sv. Martin
s žebrákem. A děti svými kresbami
vloček donesly do města tolik očekávaný sníh! Děkujeme všem, kdo kreslil,

maloval doma nebo donesl lucerničku.
Teď nám ještě zbývá vymyslet, jak na
letošní mikulášskou. S tradičním formátem se budeme muset asi rozloučit.
Ale však nás znáte. My si s tím poradíme a nevzdáme to! n
Julie Menšík Čákiová, předsedkyně sdružení

VÁNOČNÍ STROMKY

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
V PRAZE A OKOLÍ

Přímo od pěstitele

Facebook “f ” Logo

baobabStromky
RGB / .ai

Facebook “f ” Logo

RGB / .ai
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BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Tel.: 224 319 917
stromky@baobab.cz

INZERCE

Velký výběr stromků
25. 11. – 24. 12. 2020 včetně víkendů
denně 7–18 hod

KORONAVIRU NAVZDORY 9
VÝROBA OCHRANNÝCH POMŮCEK

Nejsme lhostejní, proto pomáháme

V

tomto těžkém roce je to znát
ještě více. Koronavirus přinesl
mnoho neštěstí a komplikací
a zároveň ukázal, že umíme společně zabrat a pomáhat si. Každý podle
toho, jak může a umí. Tak tomu bylo
i v případě majitelů 3D tiskáren, které
se v boji s covidem-19 ukázaly jako
neocenitelné při tisku ochranných
prostředků, zejména pro zdravotníky.
Zatímco na jaře byly nejpopulárnější
3D štíty, druhá vlna pandemie přidala
poptávku po sponkách na roušky, které
pomáhají od krvavých šrámů při celodenním nošení roušek či respirátorů.
Ještě před rokem se tiskaři často
neznali, dnes jsme funkční komunita,
která si vzájemně radí a pomáhá. Hasiči
Libčic pak hrají roli koordinátora –
z dotací jsme získali materiál pro tisk,

zajišťujeme distribuci a kompletujeme
zásilky pro nemocnice a další potřebné.
Chtěl bych vyzdvihnout perfektní spolupráci s Josefem Myslínem z Odborového svazu Hasičů Praha-západ, který
zajišťuje většinu materiálu (filamentu).
Za letošní rok z Libčic odešlo několik tisíc kusů 3D štítů a sponek na
roušky. Pokud tedy budete v nějakém
zdravotnickém zařízení v Praze, v Ústavu sociální péče, Klokánku či domově
pro seniory, je velmi pravděpodobné,
že personál nosí ochrannou pomůcku
z Libčic. Pomůcku, kterou ve svém volném čase za vlastní peníze vytiskl doma
libčický dobrovolník.
Chcete se přidat? Potřebujete více
informací? Najdete nás v facebookové
skupině „3D tisk v Libčicích“. Jsme
tam, sedm statečných, kteří vše vytiskli.
Díky, bez vás by to nešlo. A díky i všem
ostatním, kteří pomáháte jinak. Společně to zvládneme. n
Jan Menšík, velitel jednotky SDH Libčice

FOTO: JAN MENŠÍK

MOŽNÁ TO NENÍ VŽDY VIDĚT, ALE
V LIBČICÍCH ŽIJE ŘADA SKVĚLÝCH
LIDÍ, KTEŘÍ JSOU OCHOTNÍ
POMÁHAT.

Kompletace jedné z objednávek –
700 sponek na roušky a 3D štíty

SPORT

Česko jsme oběhli a teď hurá do Evropy!

S

topnutí všech skupinových sportovních aktivit dalo vzniknout
zajímavému projektu založenému
na individuálním pohybu. Iniciátorem
je Sokol Libčice, který 10. listopadu vyzval ke zdravému pohybu na čerstvém
vzduchu malé i velké běžce, cyklisty,
bruslaře, koloběžkáře a běžkaře, aby do
konce nouzového stavu oběhli virtuální
hranice naší země a společně zdolali
2000 km.
Zúčastnit se může kdokoli, kdekoli,
kdo se rád jakkoli bez motorového
pohonu pohybuje vpřed. Tato sportovní aktivita se okamžitě ujala. „O akci
mi řekla Hannah, a tak jsme se přidali
a spojili to s naší akcí COVID-19 triatlon 2020. A co mi to dalo? Udělal jsem
něco pro své zdraví,“ vysvětluje Roman
Kotlín, který za dva týdny zdolal

Autorem zdařilého motivu, který akci všude provází je Jiří Tyller.

bezmála 160 km. Organizátoři podcenili délku nouzového stavu i výkony
účastníků, protože se Česko podařilo
objet a oběhnout za méně než dva týdny. Nouzový stav trvá, tělocvičny jsou
zamčené, a tak hurá do Evropy.
Do redakční uzávěrky se podařilo
zdolat přes 3000 km, proto se trasa
prodloužila o dalších 10 480 km po zají-

mavých městech Evropy. Připojte se i vy,
stačí se přihlásit na sokollibcice.cz/AntiCovidRun/, kde doplníte své dosažené
kilometry. A samozřejmě vás odměna
nemine, na konci projektu obdrží
10 vylosovaných účastníků dárek. Poděkování patří realizačnímu týmu TJ Sokol
Libčice nad Vltavou ve složení Pepa,
Berky, Michal, George a Hannah. n red
www.libcice.cz
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ADVENT

SLOVO O NADĚJI

DOPIS JEŽÍŠKOVI

Okénko

Přeju si

K

desi blízko nás se otevřelo takové
malé, malinké okénko. A když si
zavoláte na jedno určité místo,
okénkem vám podají – je tam taková
moc hodná paní –, co si budete přát:
provázek, dobré slovo, úsměv, radost
a naději, kousek modrého z nebe a třeba
botičky. Nebo pohlazení. Nebo něco
malého k jídlu, kdybyste potřebovali.
Ve všech těch starostech všude kolem se
prostě objevilo světýlko na konci tunelu.
To znamená, že jsme se neztratili kdesi
hluboko pod zemí ve tmě, ale že najdeme cestu ven. Přestávali jsme doufat…
Ale je to přece jen tunel! Cesta! Cesta
ven! Cesta ke světlu. To je, jako by tam
dole …, jako by někdo rozsvítil světýlko.
Jiskru. Nevadí, že to bude ještě těžké –
a těch ouvej! Ne! Nevadí! Nejdůležitější
ze všeho je – naděje. S nadějí prostě
nevadí, že je tolik těžkých věcí.
První advent…, promiňte, nebylo
to v Betlémě. Ale skoro o 600 let dříve.
Když Babyloňané zničili Izrael, Jeruzalém srovnali se zemí, elitu odvlekli
do zajetí, a aby zničili lid, osídlili Izrael
jinými lidmi. Ti odvlečení zajatci
nemohli pochopit, co se stalo. Jak to, že
neplatí Hospodinova zaslíbení. Hospodin je opustil. Tma. Naprostá vnitřní
pustota. A tady, po padesáti letech, v té
tmě bez východu, se najednou ozve:
„POTĚŠTE! POTĚŠTE MŮJ
LID!“ praví náš Bůh. „Mluvte k srdci
Jeruzaléma: Hle, váš Bůh! Panovník
Hospodin přichází s mocí, jeho paže se
ujme vlády. Připravte na poušti cestu
Hospodinu, vyrovnejte v pustině silnici
pro našeho Boha! Vystup si na vysokou
horu, co nejvíc zesil svůj hlas, ty, která
neseš radostnou zvěst Jeruzalému, zesil
jej, neboj se!“ (z proroka Izajáše).
Prostě: Hospodin se vrátil doprostřed svého lidu a svůj lid si přivede
s sebou, všechno se radikálně obrací
k dobrému. Přichází. Advenit. Radostnou zvěst. Euangelion.
Přesně tu zprávu, přesně to požehnání potřebujeme my. Jo, ale kde je to
okénko? To je hádanka :o) n
Tomáš Cejp, farář

VÁNOCE JSOU PRO DĚTI NEJBÁJEČNĚJŠÍM OBDOBÍM. ČAS SE
NEKONEČNĚ VLEČE, A TAK RODIČE ZHUSTA ČASTUJÍ OTÁZKOU:
„KDY UŽ BUDOU VÁNOCE?“ JE KRÁSNÉ SE TĚŠIT A TÉMĚŘ MĚSÍC ŽÍT
V NADĚJI A OČEKÁVÁNÍ, JESTLI TO KLAPNE. A CO SI DĚTI LETOS PŘEJÍ?

Pod stromeček bych si přál
živýho křečka, minecraft,
transporťáka a plyšovýho
tygra pro Kubu a pak ještě
drona s baterkama.

Milý ježíšku,
k Vánocům si přeju,
ať jsme zdraví, no
a taky robota, minecraft
a transporťáka.

Přeji si, aby mi Ježíšek
přinesl mobil, vánoční
svetr a krabičku s měkkými
mačkacími hračkami. Také
bych chtěla, aby Ježíšek
přinesl dárek pro našeho
kocourka Kulíška a pro
ptáčka Roberta.

Od Ježíška si letos nejvíce
přeji virtuální realitu na
PlayStation a k tomu dvě
hry. Pro maminku do
kuchyně robota, pro tatínka
hru FIFA 21 a pro ségru
kryt na mobil s černými
kočičkami.

Honzík J., 8 let

Anetka Č., 7 let

Kubík J., 8 let

Pavlínka Č., 10 let

DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ

Zhlédněte promluvy na YouTube

H

ledáte-li útěchu v této složité
době, která nás na dlouho
uvrhla do izolace, můžete si
zpětně poslechnout nedělní promluvy
pátera Bubeníčka na YouTube kanále
Římskokatolická farnost Roztoky. Pan
farář je také k dispozici k osobnímu

LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / prosinec 2020

duchovnímu rozhovoru nebo k svátosti smíření vždy v neděli po mši
svaté, která začíná v 17.30 hodin. Na
stránkách www.peplum.cz najdete
aktualizované informace. n
Maika Nováková, varhanice

SPOLKY 11
KVALITA OVZDUŠÍ

Představujeme nový spolek Libčich
DALŠÍ TOPNÁ SEZONA SE ROZJELA. LIDÉ SI PRAVIDELNĚ
NA FACEBOOKU MĚSTA STĚŽUJÍ NA ZHORŠENÝ
STAV VZDUCHU A DĚKUJÍ NEZNÁMÝM PACHATELŮM
ZA ZVÝŠENÉ RIZIKO ONEMOCNĚNÍ.

P

řed rokem jsem napsal článek
na téma monitorování ovzduší
u nás v Libčicích. Projekt Airqee,
jak jsem ho pojmenoval, už funguje
druhým rokem a monitoruje kvalitu
ovzduší pomocí cca 20 čidel rozmístěných po části Libčic. Síť v současné
době měří znečištění v podobě pevných
prachových částic, které jsou dost malé
na to, aby se dostaly do dýchacích cest,
plic či klidně až do krevního řečiště.
Airqee čidla měří hodnoty každé
dvě minuty a vy můžete vidět, jaká
je reálná změna v čase. Pokud někdo
zatopí a chvilku mu čoudí z komína,
uvidíte v daný čas vyšší koncentrace
polétavých částic. Z hlediska vlivu na
vaše zdraví záleží na tom, jak dlouho
a v jak znečištěném vzduchu pobýváte. Proto chvilkové zvýšení hodnot
nemusí být problém, ale když v tom

jste celé dny, týdny a roky, problém to
rozhodně je.
Dosud byl Airqee projekt o práci
jednoho člověka, a tak se věci děly
pomalu. Protože funguje a má smysl
v práci pokračovat, rozhodli jsme se
založit spolek, který si tento projekt

Síť v současné době měří
znečištění v podobě pevných
prachových částic, které jsou
dost malé na to, aby se dostaly
do dýchacích cest, plic či klidně
až do krevního řečiště.
vezme pod svá křídla a bude ho dále
rozvíjet. Spolek se jmenuje Libčich.
Jeho cílem bude mimo jiné provozovat a rozšiřovat monitorování kvality
ovzduší, zlepšovat prezentaci naměře-

ných dat a na základě těchto dat dělat
následné akce. Zakladateli a členy spolku jsou Lukáš Vyhlídka, Jan Menšík
a Jan Škarohlíd. V jednání je i členství
města Libčice nad Vltavou.
Pro ukázku přikládám stavy dvou
měření. První je úterý 27. srpna ve
21 hodin, tedy ještě před topnou
sezonou. Druhý je 27. října opět ve
21 hodin, pochopitelně již v době
topné sezony. Pokud se chcete podívat sami, případně si přečíst nějaké
informace o tom, co jednotlivá čísla
znamenají ve větším detailu, navštivte
náš web http://www.libcich.cz. Z přiložených obrázků mějte na paměti to,
že červená barva rozhodně neznázorňuje vzduch pro příjemnou procházku
naším městečkem.
Máte nějaký nápad, co by kolem
měření ovzduší nemělo chybět? Zapomněli jsme na něco, nebo to neděláme
dobře? Rozpoutejte diskusi na libčickém FB nebo nám napište e-mail na
info@libcich.cz, budu rád. n
Lukáš Vyhlídka, zakladatel spolku

Příklady dvou měření – první je v úterý 27. srpna před topnou sezonou, druhý 27. října v době topné sezony.

www.libcice.cz
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ŠKOLSTVÍ

vánoční
knihovna

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Snažíme se o normální
chod a chystáme Vánoce

PRO MÁMU

MATEŘSKÁ ŠKOLA JAKO JEDINÉ
ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ FUNGUJE
OD ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU
PRAKTICKY BEZ OMEZENÍ.

Stefania Auci:

Sicilští lvi.
Sága rodu
Floriů

P

Nakladatelství:
Metafora 2020

PRO TÁTU
Josef Formánek:

Kniha o tichu
Nakladatelství:
GEKKO 2020

FOTO: REDAKCE

rovoz školky byl pouze zkrácen,
prozatím fungujeme od 7 do
16 hodin. Zkrácení provozní
doby má hned dva pádné důvody.
Zaprvé není žádoucí, aby docházelo ke
spojování kolektivů, protože v případě výskytu onemocnění koronavirem
zůstane v karanténě pouze jedna třída.
Druhý důvod je ryze praktický – každý den po skončení provozu je nutné
provést důkladnou dezinfekci povrchů
a celý prostor dezinfikovat ozonovým
generátorem.
Vzdělávací program je uskutečňován
v plném rozsahu, jen s dodržováním
přísnějších hygienických pravidel.
Bohužel musely být zrušeny všechny
nadstandardní aktivity, které vzdělávací
program doplňují – divadla, exkurze,
edukační programy a vzhledem k uzavření bazénů i plavání dětí. Omezení se
dotknou i oslav Vánoc. Ty letos budou
probíhat bez přítomnosti rodičů. Pro
děti je nejpřitažlivější právě doba
příprav na Vánoce, která je spojená
s obrovským těšením se na ně. Děti se
na Vánoce budou připravovat již od
začátku adventu. Začneme vytvářením
adventního kalendáře, pak budeme
tvořit věnce a malovat dopis Ježíškovi.
S chutí se pustíme do výzdoby tříd
i celé školky, a protože Vánoce mají
i svou charakteristickou zvukovou
podobu, rozeznějí se u nás zvonky,
rolničky a koledy.
Těšíme se na stavění tradičního
Betlému na školní zahradě, u kterého si děti zazpívají vánoční koledy.
A vzhledem k tomu, že Vánoce jsou
pro děti a s dětmi těmi nejkrásnějšími
svátky roku, budeme se snažit, aby se
na atmosféře ve školce epidemiologická
situace neprojevila. I když děti nemohou své rodiče pozvat na návštěvu do

PRO VELOŠE
Suzanne Collins:

Vstupte, máme otevřeno
i během řádění koronaviru.

třídy, rodiče jistě potěší vlastnoručně
vyrobené dárky a přáníčka. Dětem přibližujeme české lidové tradice. V tomto
předvánočním období také posilujeme
rozvoj povědomí o důležitých lidských
hodnotách, jako je úcta, pokora, obdarování, lidské souznění a láska k člověku. Seznamujeme děti s biblickým
příběhem, který je zvěčněný v lidových
koledách a tomuto záměru jde naproti.
Budeme doufat, že nám tyto plány nic
nepokazí.
Asi můžeme mluvit o štěstí, když se
vyskytlo onemocnění covid-19 pouze
u dvou dětí. Ty měly bezpříznakový
průběh a na zaměstnance se nákaza
díkybohu nepřenesla. V karanténě
byla pouze jedna třída. A věřím, že se
nám snad bude koronavirus vyhýbat
i nadále a všechny děti prožijí ve školce,
ale hlavně se svými blízkými klidné
a krásné Vánoce. n
Zdeňka Frantová, ředitelka
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Balada
o ptácích
a hadech.
Vítejte zpět
ve světě
Hunger
Games
Nakladatelství: Fragment 2020

PRO MALOŠE
Dan Brown:

Divoká symfonie

Kniha s hudebním doprovodem

Nakladatelství: Argo 2020

SPOLKY 13
LAGUNINO

Nezahálíme, sportujeme
a připravujeme se na lepší zítřky
nec v rámci jednoho dne ujet na kole
nejméně 30 km. Kdy a kde úkoly splní,
je na každém účastníkovi. Podrobnější
informace o této aktivitě naleznete na
našich stránkách.
Ještě jsem zmiňovala ten lék na
trudomyslnost, že? To je jednoduché.
Vyhlížíme lepší zítřky a začínáme
připravovat naše jarní a letní tábory.
V plánu máme pro příští rok jednu
novinku, a to dvoutýdenní stanový
tábor, ale děti se mohou těšit i na své
oblíbené tábory – vodácký, survival či
chatový. Do týmu vedoucích nám pro
tuto sezonu přibude nová krev – do
věku praktikantů nám totiž dorostl náš
nejstarší oddíl Kočičí tlapky. No zkrátka je na co se těšit! n
Veronika Elznicová, oddílová vedoucí

FOTO: ROMAN KOTLÍN

P

ro naši běžnou činnost teď bohužel není ta správná doba. Oddílové schůzky probíhat nemohou,
výpravy se také nekonají, všechny OCR
(překážkové) závody byly přesunuty
nebo zrušeny.
Toto chmurné podzimní období,
zostřené o monotónnost dní a sociální
distanci našemu fyzickému ani psychickému zdraví zrovna nepomáhá,
spíše naopak. My v Laguninu jsme si
ale našli způsoby, jak se této době tak
snadno nepoddat.
A tak vznikl Podzimní virtuální
triatlon! Je určen primárně pro naše
oddílové děti, ale zapojit se může
kdokoliv. Každý účastník musí během
jednoho měsíce splnit tři úkoly – uběhnout v jednom dni minimálně 5 km,
ujít v jednom dni aspoň 10 km a nako-

Medaile určené pro dětské účastníky
COVID-19 triatlon 2020

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
Tomáš Matoušek & Martin Zabranský
Tel: 608 327 421, 602 250 498
WWW.STROMECKYVANOCNI.CZ

Vás srdečně zve na již tradiční

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Z VLASTNÍ PLANTÁŽE

který se uskuteční od 28.11. do 23.12.2020 *

Nabízíme: borovice lesní, borovice černá, smrk ztepilý, smrk pichlavý /stříbrný/,
jedle normandská, smrk pichlavý v kontejneru, jmelí.

Akce:
jedle od

390 Kč *

Info na: www.stromeckyvanocni.cz Tel: 602250498, 608327421
Těšíme se na setkání s Vámi Martin Zabranský a Tomáš Matoušek
* platí do vyprodání zásob

www.libcice.cz

INZERCE ZDARMA

Prodejní místo: K Erzu 98, Tursko
Prodejní doba: Po  Pá: 10.0018.00
So  Ne: 10.0017.00
Po dohodě s městským úřadem zajišťujeme dopravu
zakoupených stromků pro obyvatele Libčic ZDARMA !
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KOMENTÁŘ

Noviny jako názorové kolbiště

J

e běžnou praxí zveřejňovat
příspěvky zaslané různými
autory. Bez toho by noviny
vůbec nevyšly. Jako redaktorka mám
snahu vyhovět. A to i v případě, kdy
autorem příspěvku není zastupitel, neboť zastupitelé mají právní
nárok na zveřejnění svého článku
nejpozději do tří měsíců po odeslání redakci.
Často se stává, že pisatel příspěvku je něčím rozhořčen a chce
se o svůj názor podělit s ostatními.
Konfrontační texty mají jednu nemilou vlastnost, téměř vždy vyvolávají
reakci. Dotčená osoba se brání sepsáním dalšího textu a situace se opakuje. Tyto situace řešíme v komisi pro
média každý měsíc. Přístupy se různí
a diskuse nad daným textem je často
emotivní. V jednom však v komisi
převládá shoda, nechceme publikovat
štvavé a nenávistné články.

V současné době máme k dispozici
mnoho kanálů, kde je možné ventilovat své názory. Ty s omezeným
dosahem mají své místo na sociálních
sítích. Záležitosti, které přerostou ve
společenskou diskusi, mají své místo

v Libčických novinách. Tak tomu bylo
například v případě kauzy základní
školy. Proto chci apelovat na přispěvatele, aby zvážili dosah svého problému, o kterém píší, zda se skutečně
dotýká většiny obyvatel nebo jen
malé skupiny zasvěcených. Není
v zájmu redakce ani čtenářů, abychom natrvalo zabředli do úrovně
říjnového čísla.
Tento komentář není namířený
proti dále uvedeným příspěvkům
občanů města. Je obecným konstatováním a doporučením komise pro
média, abychom ve svých vyjádřeních v novinách potlačili osobní
pobouření. Před odesláním svého
příspěvku si položte otázku, co si asi
bude myslet nezaujatý čtenář, který
nevidí do zákulisí problému a ani
se ho nijak přímo nedotýká. Pište
prosím konstruktivně a objektivně,
děkujeme. n red

DOPISY OBČANŮ

Fakta o domě v Letkách
MĚSTO PORAZILO BŘÍZY KVŮLI VÝSTAVBĚ PARKOVIŠTĚ.
A NAŠE SPOLEČNOST SE STALA NECHTĚNÝM ÚČASTNÍKEM NEPRAVDIVÝCH
TVRZENÍ A RUKOJMÍM POLITICKÝCH ČI OSOBNÍCH SPORŮ V LIBČICÍCH.
CHCI REAGOVAT NA TATO PROHLÁŠENÍ:
Ing. Ilona Chrtová,
FB skupina Libčice nad Vltavou:

„Podle mne je v tom něco jiného. On
tam totiž taky ,někdo‘ naproti staví nový
bytový dům. A k tomu musí být příslušný počet parkovacích míst. Na pozemku
u nového domu asi těžko, tam moc
místa není. Tak možná pro ,někoho‘ tam
vznikají ta nová parkovací místa.“
MUDr. Josef Blecha,
občasník Libčické křižovatky:

„Nebojte, včas se dozvíme, že to město
staví proto, aby lidé, kteří jedou na vlak,
měli kde zaparkovat. Kouzlo je v de-

tailu. Nový obrovský dům v Letkách
musí mít dle zákona parkovací místa.
Ale kde je vzít? Lidé místo toho, aby
se z domu dívali do zeleně a na břízy,
uvidí jen auta a nad nimi cestu, tedy
zase auta. A takhle si tu žijeme.“
Před zveřejněním je dobré si ověřit
fakta. Náš bytový dům má, jak stanovuje
zákon, svá vlastní parkovací stání na pozemcích 263, 264, 175/20 a 175/26, které
jsou ve vlastnictví společnosti Libčická
realitní spol. s r. o. Vznikne zde 13 bytů
a k nim 15 parkovacích stání, a to je
počet nad rámec zákonných požadavků
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a pro potřeby domu více než dostatečný.
Již při výstavbě předchozího bytového
domu na adrese Letecká 747 bylo námi
vybudováno parkoviště o kapacitě
38 stání, z nichž 16 bylo předáno městu
k veřejnému užívání všem občanům.
Náklady ve výši 1,46 milionu korun spojené s výstavbou hradila naše společnost
a naším cílem bylo přispět k celkové
revitalizaci původní plochy.
Žádáme autory těchto nepravdivých
tvrzení, aby se nadále takového jednání
zdrželi! n
Martin Sikola,
jednatel společnosti Libčická realitní spol. s r. o.

ČLÁNEK BYL REDAKČNĚ UPRAVEN.
Celý příspěvek si můžete přečíst na
www.libcice.cz/noviny/co-se-neveslo
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Obvykle si vedení města
svého lékaře váží
RADA MĚSTA SE USNESLA, ŽE MÁ STAROSTA PROJEDNAT ŘEŠENÍ ORGANIZACE
ČEKÁNÍ PACIENTŮ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE. DODNES MĚ STAROSTA
NEKONTAKTOVAL. ODMÍTÁ DO ORDINACE PŘIJÍT. O USNESENÍ JSEM SE
DOZVĚDĚL POUZE Z NOVIN. NEJSEM PŘEKVAPEN.

N

a jaře, když pandemie začala,
se úřady uzavřely, včetně toho
v Libčicích. Mně, jako lékaře zabezpečujícího zdravotní péči v Libčicích,
starosta ani nikdo z města s konkrétní
nabídkou pomoci vůbec nekontaktoval,
v ničem nepomohl, nenabídl ochranné
pomůcky, které město dostalo z Krajského úřadu a mělo jich dostatek.
Na rozdíl od úřadu jsme ale já a mé
zdravotní sestry samozřejmě pracovali dál,
jak nejlépe jsme mohli. Před otevřením
ordinace jsem musel jezdit do Jílového,
do centra vydávání ochranných pomůcek,
kde jsme dostali na ordinaci slovy jeden
respirátor a 3 obyčejné roušky na týden,
zatímco město bylo vybaveno dostatečně.
Štíty jsme dostali od firmy Průša 3D tisk
zdarma, desinfekci jsme sháněli obtížně,
i když ji vyráběli hasiči, za což jim děkuji.
Nikdo z rady města si na nás nevzpomněl,
i když do mé ordinace chodí.
A teď se rada usnese, že má starosta
řešit organizaci čekání pacientů. Nehoráznost. I když pana starostu rád ve své
ordinaci uvidím, protože jsem nikdy
nedělal a dělat nebudu rozdíly u pacientů
jaký je kdo člověk. Bohatý či chudý, z koalice či opozice, Turek nebo Žid. Ale toto
byla nejhnusnější věc v životě, kterou
jsem zatím zažil. V Libčicích od představitelů vedení města.
V každém jiném městečku či vesnici
svému lékaři pomáhají, stávající vedení
města jím jen opovrhuje. Nejenže jste
mě nikdo z města nepomohl vybudovat
ordinaci, finančně nepřispěli nebo třeba
jen nepomohli přestěhovat se z Kulturního domu, který se v té době prodal. Vy
nejste ani schopni namalovat žlutou čáru
na chodník, o kterou jsem 3x řekl panu
Čermákovi, aby tam lidé neparkovali
a mohl tam zastavit vůz rychlé zdravotnické pomoci.

Víte, pane starosto, vstupem za branku
domu Letecká 111, jste na mém pozemku, v mém domě a v mojí ordinaci. Soukromé vlastnictví. Jistě to znáte z řady
developerských projektů členů rady, pro
které váš Liběhrad a jeho satelity libčické
„TOP09“ a „ANO“ odhlasovávají v té či
oné verzi podporu z rozpočtu, který by
jinak měl sloužit občanům celého města,
nejen vašim straníkům.
Moji pacienti situaci chápou. Ani já z ní
nejsem nadšený. Myslíte si, že nás baví
být celý den v ústence, brýlích, eventuálně
štítech, rukavicích, psát on line žádanky,
instruovat lidi s Covidem a trasovat je,
protože to nikdo nedělá? Sám se pane
starosto bojíte přijít, abyste něco nechytil.
Zatím jsem utratil 50 000 Kč za
ochranné prostředky, které nám nikdo
neproplatí. Vy totiž nevíte vůbec nic, jen
do všeho mluvíte. Máme jasná doporučení od Sdružení praktických lékařů potažmo České lékařské komory, krajského
zastupitelstva a pojišťoven. Rozhodně se
tady nenudíme a Vy si ještě odhlasujete,
že to máte se mnou řešit?
Nejste ani schopen lidem vysvětlit, že
to jinak nejde a že to takto funguje v ordinacích v celé republice. Nejste schopen
postavit se lidem čelem. Místo toho dál
i v této situaci hrajete nějakou podivnou
politickou hru.
S úctou ke všem obyvatelům Libčic
a s přáním pevného zdraví. n
Váš současný, minulý nebo budoucí
praktický lékař
Josef Blecha

TENTO ČLÁNEK BYL ZKRÁCEN.
Celý příspěvek si můžete přečíst na
www.libcice.cz/noviny/co-se-neveslo
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Reakce
na dopis
doktora
Blechy
JE NÁM UPŘÍMNĚ LÍTO,
ŽE SNAHA POMOCI PANU
DOKTOROVI A JEHO
PACIENTŮM VYVOLALA
TAKOVOU REAKCI. CHÁPEME,
ŽE ZPŮSOB ORGANIZACE
ČEKÁNÍ PACIENTŮ NENÍ
ŽÁDNÝM ROZMAREM
MUDR. BLECHY, ALE
VYCHÁZÍ Z NAŘÍZENÍ VLÁDY
A DALŠÍCH ORGÁNŮ.

S

ohledem na blížící se
zimu byla snaha města
nabídnout panu doktorovi
pomoc, aby byly podmínky pro
pacienty čekání snazší. Byli to
právě pacienti pana doktora,
kteří se obraceli často na město
s dotazy, zda je ordinace otevřená, neboť se jim nedaří do
ní dovolat. Čekání venku je pro
mnohé těžko přijatelné. Z toho
důvodu chtěla rada města situa
ci řešit a přijala usnesení, aby
starosta MUDr. Blechu kontaktoval a v dané věci s ním jednal.
Zástupci města se ho snažili kontaktovat osobně, dopisy, e-maily
i telefonicky. Všechny nabídky
na osobní setkání pan doktor
odmítl nebo na ně nereagoval.
O osobní setkání tedy nestojí.
Rada města nechce věc nijak politizovat, přesto se musí vymezit
proti lžím a nepravdám uvedeným v textu pana doktora. Text
vyjádření naleznete na webu
města. Prosím, pane doktore,
nebraňte nabízené pomoci, která
stále ze strany města platí. n
Vít Penížek, místostarosta

www.libcice.cz
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PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU
2021
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www.autohouser.cz

www.superpneu.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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