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ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
Jak jdou léta lze pozorovat, že žádný nástup zimy není stejný. V minulosti se městu tu a tam podařilo provádět stavební činnost až do listopadu.
Letos je nástup zimy rázný. Chladné a deštivé počasí ztěžuje i úklidové
práce ve městě. Není třeba ale smutnit, protože letos bylo postaveno vše, co
si radnice naplánovala, a ještě o něco více. Za všechny říjnové akce alespoň
uvádím opravu domu 412, asfaltový povrch ulice k porodnici, parkovací
stání u „cihelenských“ domů, opravu kapličky a studny v Letkách, opravu
hasičské zbrojnice v Letkách, odvodnění základů v ZŠ a dokončení chodníku v ulici Kralupská.
Velmi úrodný byl podzim, a to na množství kulturních a sportovních akcí.
Oddíl házené TJ Sokol oslavil 90. výročí trvání. V ligové soutěži jsou naši
házenkáři aktuálně na třetí příčce. Fotbalisté AFK rovněž pracují velmi
dobře. Jejich A tým dlí aktuálně na čtvrté příčce v soutěži. Šachový oddíl
Liběhrad postavil letos dva týmy. Tým A hraje regionální přebor a tým B
regionální soutěž. Fórum Libčice pořádá 8. 11 .2015 Libčický běh. Délka
trasy činí 8 km. Více na www.forumlibcice.cz.
V říjnu se už naplno rozběhla výuka v základní i mateřské škole. Základní umělecká škola oslavila 65 let svého trvání. Ředitel Vladimír Kliment
veřejnosti představil činnost školy na třech veřejných koncertech. Připomínám, že v plném proudu je revitalizace zahrady ZUŠ a příprava stavby
venkovního pódia.
26. 10. 2015 proběhlo pietní shromáždění při příležitosti 97. výročí
vzniku samostatného československého státu. Za přítomnosti občanů
a školních dětí byl položen věnec k pomníkům v ulici Vltavská a Letecká.
V listopadu nás čeká další státní svátek a to 17. listopad 1939 a 1989.
Rada města k uctění státního svátku Den boje za svobodu a demokracii,
na slavnostním shromáždění odhalí 17. listopadu v 18 hodin před městským úřadem pamětní desku. Na tuto akci jste srdečně zváni.
Pokračuje příprava strategického plánu města. Bylo definováno zadání,
pořízena technická část plánu a nyní nás čeká podstatná etapa, a to ve
spolupráci s veřejností naplnit plán konkrétními idejemi, jak se bude naše
město v budoucnosti rozvíjet. Rada města schválila skupinu pro tvorbu
strategického plánu a řídící skupinu o pěti členech, z každého politického
subjektu v zastupitelstvu po jednom. Rovněž byla radou schválena skupina složená ze zastupitelů a občanů, kteří mají zájem o práci na tvorbě
strategického plánu.
V době, kdy jsou víceméně dokončeny trasy vody, kanalizace, plynu, asfaltové povrchy a chodníky, můžeme přikročit k úvahám o dalším rozvoji
města jako je např. sportovní hala, rekultivace náplavky atp.
Závěrem na četné dotazy o mé nemoci sděluji, že jsem si po pádu z kola
zlomil dvě žebra a poškodil vaz v rameni. Nyní jsem již zdráv a konstatuji,
že i po dobu mé nemoci městský úřad pracoval dobře, za což patří dík
všem zaměstnancům.
Ing. Pavel Bartoš, MBA

Srdečně zveme ke slavnostnímu odhalení pamětní desky,
která byla letos z rozhodnutí rady města zhotovena
k uctění památky v naší zemi hned dvakrát významného data

17. listopadu 1939 a 1989.
Budeme rádi, když budete u toho
a přijdete
17. listopadu v 18:00 před radnici.

Městský vánoční strom
bude slavnostně rozsvícen

30. 11. 2015
v 17:00
Přijďte se podívat
a přivítat
nadcházející advent
koledami,
které si můžete
zazpívat společně
s muzikanty
a zpěváky
ze ZUŠ a ZŠ.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Dne 21. 10. 2015 se sešli zastupitelé našeho města, aby projednali 17
bodů programu. Mezi ty pravidelné, projednávané téměř na každém
jednání, jsou zpráva o čerpání rozpočtu, tentokrát za 3. čtvrtletí 2015
a návrh úpravy rozpočtu města. Zastupitelstvo oba body schválilo tak, jak
byly předloženy. Čerpání rozpočtu probíhá v roce 2015 v souladu s naším
předpokladem, a protože ve 3. čtvrtletí došlo k výraznému růstu příjmů,
jsou to i příjmy, které odpovídají našim předpokladům.
Zastupitelé jednali o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her a většinou hlasů byl odsouhlasen zákaz této činnosti na
celém území našeho města, což znamená, že od 1. ledna 2016 nebudou
moci být v Libčicích provozovány žádné hrací automaty.
V dalších bodech jednalo zastupitelstvo o přijetí dotací, změně vyhlášky
o veřejném pořádku, byla podána informace o přípravě dotace na přístavbu mateřské školy a přípravě strategického plánu města. Dále byly předneseny zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru, byl projednán

návrh strany Libčice 2018 na umisťování dalších laviček ve městě, návrh
na změny jízdního řádu Českých drah a vybavení Oranžového hřiště mobilním WC. Projednal se postup příprav na oživení libčické náplavky, zřízení skupiny pro zpracování strategického plánu a další body.
Podrobný zápis z této schůze zastupitelstva je zveřejněn na webu města.
Rada města

Vážení rodiče,
dne 21. 11. 2015
se pod záštitou
starosty města Libčice nad Vltavou
uskuteční akt vítání dětí,
které se narodily v období
od 27. 4. 2015 do 11. 10. 2015.

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2015

Tak jako v minulých letech budou i v letošním roce vypsány tzv. „kotlíkové dotace“. Jde o finanční podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro ty, kteří se rozhodnou pro ekologičtější vytápění svých
domů. Čistota ovzduší je stále palčivým problémem v mnoha regionech
Česka. Nejde jen o velké městské nebo průmyslové aglomerace, ale často
i o malé obce.
Jeden komín, z kterého se dere hustý žlutý kouř z přiškrceného starého
kotle, špatné rozptylové podmínky a vysoké koncentrace znečišťujících
látek (prachu, sloučenin síry a dusíku) způsobí peklo desítkám a stovkám
obyvatel. Z tohoto důvodu je snaha tato stará topeniště nahradit novými
technologiemi, které buď využívají jako topení elektřinu spolu s využitím
tepla půdy či vzduchu, jako jsou tepelná čerpadla nebo moderní kotle na
tuhá paliva, jejichž účinnost je vysoká a produkce znečišťujících látek téměř zanedbatelná.
Evropská komise vyčlenila 9 miliard korun, které budou přes kraje rozděleny koncovým žadatelům. Žadatel může získat až 150 tisíc Kč. Výše dotace se odvíjí od celkových nákladů na pořízení nového zařízení. U kotlů
na uhlí tvoří dotace až 75 % ceny, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
a plynový kotel 80 %, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 85 %.
Protože se Libčice dle metodiky MŽP nacházejí v oblasti se zvýšeným
znečištěním vzduchu, je dotace vyšší o 5 % než v méně znečištěných regionech. V současné době jsou kotlíkové dotace ve fázi žádosti o přidělení finančních prostředků pro jednotlivé kraje. Středočeský kraj požádal
o 517 800 000 Kč. Podrobnosti a aktuality najdete na internetových stránkách Středočeského kraje v sekci Životní prostředí/Dotace.
Očekává se, že žádosti fyzických osob bude možné přijímat v prosinci
2015. Neváhejte využít jedinečnou příležitost, jak ušetřit a zlepšit životní
prostředí ve svém městě.
Za komisi životního prostředí
Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Paní Jiřina Nováková
oslaví 15. 12. 2015 své
82. narozeniny.
Vše nejlepší, dobré zdraví
a spokojenost
přejí za celou rodinu
dcery Jana a Jiřina
a vnoučata
Josef, Karel a Milan.
Redakce LN se ke gratulantům připojuje a děkuje paní Novákové za to, že je
naší pravidelnou čtenářkou.

Pokud máte zájem, aby vaše děťátko bylo
v tento den přivítáno mezi občany města Libčice nad Vltavou,
sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození
a svou adresu
na Městský úřad Libčice nad Vltavou,
a to buď e-mailem na adresu
matrika@libcice.cz, osobně u paní Mackovičové
nebo telefonicky na
233 101 651, 233 101 656
nejpozději do 13. 11. 2015.
Pozvánka s přesným časem bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního obřadu je trvalý pobyt dítěte v
našem městě!
Zdeňka Mackovičová, matrikářka

Aaronovitch, B: Řeky Londýna, Argo 2015
Glukhovsky, D.: Budoucnost, KK 2015
Hawking, E.: Stručnější historie času, Argo 2015
Kerr, P.: Přestupové okno, Argo 2015
Lagercrantz, D.: Dívka v pavoučí síti. Milénium 04, Host 2015
Lenderová, M.: Vše pro dítě! Válečné dětství 1914 -1917, Paseka 2015
Mankell, H.: O krok pozadu, Host 2015
Pratchett, T.: Soudný den. Věda na Zeměploše, Talpress 2015
Quindle, A.: Zátiší s kousky chleba, KK 2015
Tučková, K. a kol.: Fabrika. Příběh textilních baronů z moravského
Manchesteru, Host 2015
Šárka Sekerová
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TOULAVÁ, OPUŠTĚNÁ A ZTRACENÁ ZVÍŘATA

Problematikou toulavých, opuštěných a ztracených zvířat se zabývá zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů. Podle § 3 písm. h) zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), je toulavým zvířetem zvíře v lidské péči, které není pod
trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele
a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory
nebo mimo domácnost svého chovatele. Jde tedy o zvíře, které
není bez pána, ale které svému chovateli jen dočasně uteklo. Je porušením chovatelovy povinnosti, když mu zvíře unikne. Podle § 3

04.11.
11.11.
18.11.
25.11.

Sir Nicholas Winton-zachránce českých dětí
Ruční práce
Ruční práce
Oslava založení klubu seniorů

DĚKUJI, NEMÁM ZÁJEM!

Tak nějak by měla znít jediná účinná věta, kterou lektorka Sabina Potluková se svou asistentkou Petrou Červinkovou z firmy Victoria Regia z.s.
vtloukaly do paměti všem účastnicím semináře Jak se bránit podvodníkům, který spoluorganizoval Filmový klub Libčice 14. října v obřadní
síni.
Snad každý to už známe: „Dobrý den, máte čas na monitorovaný hovor?
Nemáte? Ale my máme pro vás výhodnou nabídku…“, a už to jede. Neodbytný a naléhavý příval slov pečlivě vyškoleného obchodníka, který
je placený za to, že se nenechá přerušit a že nám prodá cokoli, co vůbec
nepotřebujeme a co budeme ještě hodně dlouho zcela „ výhodně“ splácet. To vše po telefonu, v horším případě u dveří našich příbytků, kde se
v poslední době i v Libčicích nabízí zejména levnější elektřina, plyn či
telefon, ale také jakási bezpečnostní petlice na dveře za pár tisíc, kterou
byste u Haška koupili za pár korun…
Přestože se o tom hodně v médiích mluví a píše, řada z nás má vlastní zkušenost nebo může dát příklad někoho blízkého, kdo podlehl a má doma
něco, co nechtěl, co nepoužívá, co nefunguje, nebo to nakonec někde
v kamenném obchodě viděl mnohem levnější a teď hořce lituje, že si to
koupil.
Aby nepoctiví obchodníci, kteří si právem vykoledovali název „šmejdi“,
nezneužívali zejména ty nejslušnější, nejlaskavější a tím pádem i nejdůvěřivější z řad seniorů, na které se rádi zaměřují, zorganizovala firma Victoria Regia, z.s. Praha, za podpory Středočeského kraje, praktický seminář,
kde jsme se dozvěděli mnoho dobrých rad. Ty nejdůležitější prozradíme
i vám:
• Nebojte se říci rázně „Ne, nemám zájem!“ a rovnou položit telefon
• Neotvírejte a už vůbec si nepouštějte do bytu neznámé lidi
• Nepodávejte po telefonu či u dveří žádné osobní informace
• Nic nepodepisujte, dokud si to pořádně nepřečtete, nebo se o tom neporadíte s rodinou
• Pamatujte si, že každá výhodná nabídka má nějaké nevýhodné ale
• Nezapomeňte, že nevýhodnou smlouvu můžete do 14 dnů vypovědět
• Nevíte-li si rady, tak se poraďte doma, s přáteli nebo ve specializovaných
poradnách či přímo na policii, máte-li podezření ze spáchání trestného
činu
Ničeho se nebojte, ale opatrnost se v každém případě vyplatí.
Hannah Bartíková

písm. i) zákona opuštěným zvířetem je zvíře původně v lidské péči,
které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby
nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit, nebo ho vyhnal.
Opuštěná nebo ztracená věc, včetně zvířat, jak vyplývá z občanského zákoníku, patří do péče obce nebo města (dále jen „obec“). Nálezce si je tedy nemůže ponechat. Obec má povinnost se o opuštěná a ztracená zvířata postarat, a tedy má i hradit náklady spojené
s péčí o zvířata v útulku. Obce mohou pro taková zvířata (jedná
se zejména o psy a kočky) zřizovat útulky nebo uzavírat smlouvy
o péči s útulky soukromými. Větší města mají též smlouvu s odchytovou firmou. Pokud odevzdáte obci nalezené zvíře, musí se o něj
postarat. V praxi se tak většinou děje umístěním zvířete do útulku,
který může obec zřídit v rámci výkonu své samostatné působnosti.
Ze zákona však nevyplývá obci povinnost zřídit útulek, může se
tak o zvíře postarat jakýmkoli způsobem.
Pokud je nalezené zvíře doručeno na městský úřad v úředních hodinách, nenastává problém. Často se však stává, že toulavé zvíře je
nalezeno v noci a nálezci obvykle kontaktují policii. Policie nemá
možnost se adekvátně postarat o nalezené zvíře. Proto by bylo lepší, kdyby se nálezce o toulavé zvíře postaral a v úředních hodinách
jej odevzdal na úřadě. Zároveň ale upozorňuji, že odchyt je prováděn na vlastní nebezpečí, neboť jej může provádět pouze kvalifikovaná osoba. Vhodnější formou je oznámení o pohybu zvířete.
Zároveň je však třeba zvážit, zda se opravdu jedná o dlouhodobě
toulavé zvíře, nebo o krátkodobý únik, např. při hárání. Město Libčice nad Vltavou má uzavřenu smlouvu s útulkem v Kralupech nad
Vltavou. Cena za umístění psa činí 3 500 Kč a v letošním roce byli
do útulku již umístěni 4 psi z našeho města.
Při nálezu opuštěného nebo ztraceného zvířete se obvykle v praxi
nález hlásí Městskému úřadu v Libčicích nad Vltavou, nebo mimo
úřední hodiny městského úřadu na policii. Pak obvykle nastupuje
odchytová služba a zvíře je umístěno v útulku. Je možné též zvíře
rovnou předat do útulku. Útulek by to ale měl příslušnému obecnímu úřadu neprodleně ohlásit.
Odchyt toulavých a opuštěných zvířat, zejména psů a koček,
je upraven rovněž v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a to v § 42. Provádí jej osoba odborně způsobilá a vykonávající tzv. veterinární asanaci, a to na žádost
obce nebo policie.
Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta
Zdroj: Výše uvedená legislativa

Foto: Luboš Ton
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ŽIVOT HASIČE VE FILMU I REALITĚ

OZNÁMENÍ

16. října patřila Libčická plovárna většinu dne libčickým hasičům, kteří
u příležitosti svého 125. výročí uspořádali zajímavou předváděcí akci pro
malé i velké pod názvem Život hasiče ve filmu i realitě.
Od samého rána se v přednáškovém sále střídaly děti ze školky až po školou povinné čtvrťáky, aby se seznámily s prací, pomůckami a oblečením
hasiče, zhlédly kreslenou pohádku s ohnivou tématikou a venku si prohlédly veliké hasičské auto. Nejdříve jsem byla překvapená, že i ty nejmenší děti byly dosti přesně informovány, ale pak mně došlo, že to jsou
potomci našich hasičů, z nichž někteří už mají své miniaturní uniformy.
Kromě toho hasiči se školkou i školou dosti aktivně spolupracují.
Večer se konala stejná akce, ale v dospělé podobě, zpestřená promítnutím
filmu ze života jedné hasičské stanice s názvem Okrsek č. 29. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavostí, mohli jsme si osahat případně i vyzkoušet
části oblečení, potěžkat nářadí a prohlédnout si autentické fotografie
z hasičských zásahů.
Už jsme to mockrát říkali i psali, ale rádi to zopakujeme:
Milí libčičtí hasiči, gratulujeme k významnému výročí, děkujeme vám
za vaši dobrovolnou a statečnou činnost a obdivujeme vás za to, že si
dokážete udělat čas i na osvětu, které jste se akcí Život hasiče ve filmu
i realitě zhostili na výbornou.
Hannah Bartíková

Oznamujeme smutnou zprávu o tom, že nás v říjnu
ve svých nedožitých 84 letech navždy opustil

Jaroslav Mostek

a odešel do hasičského nebe.
Jaroslav Mostek byl členem SDH Libčice od roku 1970 a od počátku
se pečlivě staral spolu s Václavem Haramulem o vozový park. To, jak
nyní naše technika vypadá a v jakém pěkném stavu je, vděčíme především jemu, a snažíme se v tom po jeho vzoru pokračovat.
Byl fanda do aut, proto skoro celý svůj život pracoval jako řidič ve
šroubárně. Rád s námi jezdil na srazy Matýsků do Dolní Poustevny,
a proto jsme mu umožnili, aby si letošní spanilou jízdu, aniž bychom
tušili, že bude jeho poslední, zajel sám a užil si ji. Jak je patrno na fotografii, byl opravdu nadmíru spokojený a šťastný.
Jsme hrdí na to, že do poslední chvíle, co mu zdraví dovolilo, byl aktivní a byl v kraji nejstarším hasičem, který ještě závodil v požárním sportu. Celkem desetkrát si odnášel vyhodnocení nejstaršího soutěžícího.
Je nám smutno, protože nám odešel náš nejlepší kamarád, který vždy
dokázal poradit a každému pomohl, když bylo třeba.

Jaroslave,
děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás a sbor udělal.
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Čest Tvojí památce.
Za SDH Libčice Vladimír Levý

Foto: Hannah Bartíková

RODINNÁ PRAVIDLA
V dnešní době ovládané kultem dítěte často ve své kanceláři vidím
rodiče, kteří svým dětem takzvaně slouží. O tom, kam taková výchova spěje, velmi názorně vypráví klasická literatura jako třeba román
Otec Goriot nebo balada Dceřina kletba z Erbenovy Kytice. Na druhou stranu ovšem existují také opačné případy, jako je ten můj. Jako
dítě vyrůstající na dělnickém Ostravsku v době normalizace jsem byla
podrobována ze všech stran pravidlům, o jejichž univerzální platnosti jsem měla pochybnosti už jako dítě školního věku. Moje dospívání pak připomínalo vzpouru, kterou bych už nechtěla zažít ani jako
puberťák a jako rodič teprve ne. Co tedy dělat, abychom se vyhnuli
oběma neblahým extrémům?
Se zájmem sleduji, jak se v posledních letech roztrhl pytel s různými
teoriemi, jak vychovávat děti. Není se také čemu divit, na některých
takových teoriích jejich autoři dokážou vydělat slušný peníz a musím
sebezpytně přiznat, že i já jsem jim v tom nejednou pomohla. Rodina
však není pasivní spotřební společenství, které jen bezduše nakupuje
rady od chytrých obchodníků. Rodina je především aktivní hospodářská jednotka a tato podoba je konečně znovu reflektována i v českém
právu v ustanoveních nového občanského zákoníku.
Jako správná „kapitalistická buňka“ musí mít rodina své lídry a svá

pravidla. Pokud se v rodině vyskytuje postava, které se dá říci „muž“,
je to ideální normotvůrce. V práci s rodinami jsem se přesvědčila, že
i když jsou si muž a žena rovni, funguje mnohem lépe, když muž ještě před uzavřením manželství určí, čeho chce v životě dosáhnout, zda
k tomu chce zplodit děti a jakou k tomu všemu potřebuje pomocnici.
Pravidla však nestačí jen určit, je třeba je také vykládat a připomínat. Druhý dospělák, ať už je jím kdokoli, podává zpětnou vazbu
normotvůrci, pomáhá šířit pravidla dovnitř rodiny a vysvětluje jejich podstatu a smysl. Pravidla by měla být stručná a aplikovatelná
na všechny situace. Například: „V naší rodině vytváříme láskyplnou
atmosféru, otevřeně komunikujeme, usilujeme o týmového ducha
a podporujeme cestu za štěstím každého svého člena.“
Pokud hlava rodiny dokáže zformulovat svoje životní postoje a vytvořit podle nich nějaká pravidla a dokonce se jim dobrovolně podrobí,
vzniká živná půda pro vytvoření skutečné rodinné pospolitosti namísto dvou unavených dospěláků a několika rebelujících potomků. Znamená to však i odvahu nechat se překvapit, co z potomků následujících „naše“ pravidla vyroste. Takhle ale vypadá ta pravá odpovědnost
za výchovu našich dětí, která se nedá nahradit sebelepší teorií expertů
a specialistů na výchovu.
Mgr. Michaela Kopalová
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ČTVRTINA SPOTŘEBIČŮ STÁLE NENÍ KOMPLETNÍ

Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé
elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně
je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví
a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze
3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti
lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka,
zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Průměrná nekompletnost se dlouhodobě pohybuje dokonce mezi
25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižo-

vat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou
podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN
upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná
od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo
odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr s recyklací hrazený výrobci
spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž
ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním
také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za
jeho likvidaci zaplatíme sami.
Jaroslav Čermák
Čerpáno ze zdrojů Elektrowinu

TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
v II. pololetí roku 2015

NEDĚLE

listopad
prosinec

29. 11.
27. 12.

Kontejnery budou umístěny v uvedených termínech
na těchto místech:
Libčice n/Vlt. - křižovatka ulic Nerudova, 		
		 Palackého, Na Radosti a Tržní
Libčice n/Vlt. - Kralupská
Letky
- Letecké nám.
Chýnov
- ul. Ke Studánkám
Chýnov
- Sídliště Pod Saharou k čp. 705
		 (vedle dětského hřiště)

NABÍZÍM PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
z domácích surovin - džemy, vejce, ořechy
- pouze z másla za cenu 380Kč/kg.

MÁTE OSLAVU, SVATBU?

Zajistím vám chlebíčky, obložené mísy.

Telefon: 604 798 635
ČERVENÉ KONTEJNERY
Kontejnery na bio odpad budou k dispozici na svých
stanovištích do 30. listopadu a potom zase až na jaře.
Termíny svozu BIO popelnic
2. 11. 2015
45. týden
16. 11. 2015
47. týden
Poslední svoz v tomto roce.
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KOMUNÁLNÍ ODPAD, ANEB KAM S NÍM?
Kam s ním, je otázka, kterou si položil už Jan Neruda ve svém známém fejetonu o slamníku, který neměl kam vyhodit. Téma, jak
se něčeho nepotřebného zbavit, bylo a je čím dál více aktuální i dnes. Ti, kteří bydlí, nebo často projíždí kolem skládky Regios
v katastru obcí Úholičky a Tursko, už asi tuší, o čem bude řeč, neboť právě oni často poukazují na zápach, stěžují si na poletující
papíry a stromy obalené igelitovými pytlíky. Pokud tomu tak je, tak jsou jejich stížnosti oprávněné, ale otázkou zůstává, kam
takovou stížnost adresovat a kde s případnou nápravou začít, když skládka není na území našeho města? Mají se obrátit na svého
zastupitele, KHS, ČIŽP, nebo na příslušný odbor Ministerstva životního prostředí, či přímo na vedení společnosti Regios a.s.?
Problematika nakládání s odpady je často diskutovaná a velmi spletitá, a tak jsme se ji rozhodli pro zjednodušení zpracovat do
odpovědí na nejčastěji kladené otázky, z nichž některé nám zodpověděl přímo odborník na slovo vzatý, a to Ing. Libor Luňáček,
předseda představenstva společnosti Regios a.s., která má skládku ve své kompetenci, za což mu velmi děkujeme.
Kdy a kdo tuto skládku založil?
Skládku zainvestovala a provozovala dánská společnost DanWaste GmbH,
a to v roce 1995. Tato společnost měla značné problémy jak s ekonomikou
skládky, tak i s provozem této technologie. Akcionáři byly v té době i obce
a města v dojezdové vzdálenosti od skládky. Např. jedním z velkých akcionářů bylo tehdy město Roztoky u Prahy. V roce 1999 převzala tuto skládku
společnost .A.S.A., která se tak stala cca 99 % akcionářem. Proč se ještě za
provozu skládky dánskou společností vykoupily akcie ostatních subjektů
s výjimkou obcí Tursko a Úholičky, by asi bylo na delší práci s archivními
materiály. Jak to bylo s účastí Libčic nad Vltavou, je rovněž samostatná kapitola historie. Faktem ale je, že Libčice v té době provozovaly vlastní skládku
v lokalitě Na Zabitém.
Jak dlouho naše město skládku využívá?
Skládka funguje už 20 let a Libčice s ní spolupracují posledních 16 let.
Co se na skládce ukládá?
Na skládku je možné ukládat odpady typu „O“ – ostatní odpad, tedy odpady, které nevykazují žádnou nebezpečnou vlastnost. Nejvíce je zde zastoupen směsný komunální odpad, druhým nejčastějším odpadem je pak
inertní materiál na bázi nekontaminovaných zemin a stavební suti.
Kolik tun odpadu v průměru vyprodukuje jeden občan Libčic?
Nejprve je třeba předeslat, že město je povinno postarat se o komunální odpad podle zákona č.185/ 2001 Sb. Libčice mají dnes 3 352 obyvatel, kteří za
jeden rok vyprodukují neuvěřitelných 995 tun komunálního odpadu, který
se likviduje na skládce Regios. Za tuto službu jsme zaplatili v roce 2014 celkem 3 199 267 Kč.
A kolik činí zbývající odpad?
Kromě komunálního odpadu jsme v r. 2014 vyvezli 8 tun pneumatik, 41
tun skla, 22 tun papírové lepenky, 31 tun plastů a 3 tuny kompozitních obalů, což jsou ty, které jsou složeny z různých materiálů. Tyto druhy odpadů
jsou pak určeny k recyklaci a následně pak k dalšímu využití. Celkem jsme
v r. 2014 za veškeré ukládání a služby poskytované firmou Regios zaplatili
3 792 714 Kč. Přičemž každý občan města platí za popelnici pouhých 500
Kč/rok, vlastně ne úplně každý, neboť jsou výjimky, což upřesňuje místní
vyhláška, která osvobozuje od placení např. děti do 2 let, lidé nad 80 let platí
jen polovinu atd.
Jak je to s cenou za svoz odpadu? Není nadsazená?
Cena za svoz komunálních odpadů je po vzoru energií kontrolována jednotlivými finančními úřady. Cenu za svoz komunálního odpadu tvoří zejména
poplatek za skládkování, který každá svozová společnost musí odvádět státu, v tomto případě obcím, na jejichž území je daná skládka provozována
(Tursko, Úholičky). Dále se do ceny projevuje cena PHM, nákup samotných nádob, odpis svozového vozidla, mzda pracovníků svozového vozidla
a další. Zákon ve svém paragrafovém znění pamatuje na možnou kontrolu
této ceny, a to zásadním institutem „Věcně usměrňované ceny“. Tento institut zabezpečuje, že každá svozová firma by měla mít přiměřený zisk. Ten je
u této oblasti podnikání v rozmezí 8 až max. 15 %. Každá obec pak má nástroj, jak si tuto cenu může kontrolovat. Jedná se o výběrová řízení, kterými
společnost Regios a.s. v minulosti prošla.
Kolik a jaké druhy odpadu za rok tedy musí město likvidovat?
Je toho dost, kromě komunálního odpadu je to 195 tun bioodpadu z biopopelnic, 26 tun stavební suti, 3 tuny baterií, půl tuny nebezpečného odpadu
a 12 tun tzv. jiného odpadu, kam patří např. elektroodpad. Z výše uvedených čísel vidíme, že produkce odpadu ve městě s 3 352 obyvateli je značná.
Musíme si chtě nechtě přiznat, že původcem odpadu jsme my a každoročně
se naše produkce odpadu pomalu zvyšuje.
Je jasné, že bez skládky odpadu se neobejdeme, přesto nám někdy vadí
např. proč tak zapáchá?
Zdrojem zápachu je tzv. skládkový plyn. Pojmem skládkový plyn (označo-

ván také LFG z anglického LandfillGas) je plyn, vznikající ve skládkách, a to
anaerobním rozkladem organických podílů z uložených odpadů.
Lze se toho zápachu zbavit, nebo jej eliminovat na únosnou míru?
Zápach je možný razantně snížit na minimální hranici zejména řízeným
procesem skládkování. Předně je třeba říci, že zásadní snížení úniku skládkového plynu lze dosáhnout postupným hutněním odpadů tak, aby vznikající plyn nemohl pronikat skrz povrch skládky. Zásadní omezení úniku
skládkového plynu se dosáhne postupným uzavíráním jednotlivých etap
skládky (částečná rekultivace), což se na každé provozované skládce společnostmi .A.S.A. ČR realizuje.
Co se děje s plynem tvořícím se ve skládce?
Skládkový plyn je postupně ze skládky odsáván naprosto uzavřeným
systémem a následně spalován za vzniku oxidu uhličitého a vodní páry.
Z dlouhodobé praxe provozování několika skládek v ČR lze jednoznačně
říci, že absolutnímu zamezení úniku skládkového plynu při vší snaze a využití vyspělé technologii zamezit nelze. Při určitých velmi negativních klimatických podmínkách je skládka bohužel v nejbližším okolí cítit. Vychází-li
společnost Regios ze zkušeností ze skládky .A.S.A. Ďáblice, skládky Uhy
a dalších deseti skládek, lze jednoznačně říci, že by takováto situace neměla
překročit více jak 15 dní v roce.
Mohlo by dojít k explozi skládkového plynu?
Společnost Regios při odpovědi na tuto otázku poukázala na jedno z několika zásadních pochybení v článku, který se touto problematikou zabýval
na webu www.libcickekrizovatky.cz. Žádná zabezpečená skládka, stavěná
podle platných ČSN, v ČR ještě neexplodovala. Skládky jsou pravidelně
rekultivovány a všechny, které provozuje společnost .A.S.A. jsou tzv. podsávány pro účely zpracování skládkového plynu (metanu). Tento plyn resp.
jeho koncentrace se v podstatě rok od roku snižuje, neboť ze skládek, a to
zejména změnou zákona o odpadech, mizí tzv. organická složka.
Metan je ale hořlavý plyn.
To ano, ale ve skládce v žádném případě, a to ani lokálně, není překročena
tzv. spodní a ani horní mez výbušnosti citovaného plynu. S nadsázkou lze
říci, že pokud mají občané u svého rodinného domku septik, tak produkují lokálně větší koncentraci metanu, než celá skládka Regios a.s., Úholičky.
Každý, kdo používá u svého rodinného domku pro ohřev vody zemní, nebo
jiný komerční plyn, je pro své okolí mnohonásobně nebezpečnější, než zmíněná skládka.
Proč společnost Regios nedokáže zabránit poletujícím papírům a igelitu?
Proti této otázce se firma Regios důrazně ohradila s tím, že úlety odpadů
nepocházejí z 95 % z provozu skládky. Přesto společnost .A.S.A. vynakládá poměrně značné finanční částky na okamžitý a periodický úklid v okolí
všech svých skládek.
Odkud se tedy ty papíry a igelity berou?
Na skládku nevozí odpady pouze společnost Regios resp. .A.S.A., ale z více
jak 50 % externí dodavatelé. Společnost .A.S.A. ČR tedy i společnost Regios a.s. používají certifikovanou techniku, což jsou naprosto uzavřené vozy
a kontejnery, z nichž nemůže dojít k žádnému úniku odpadu. Jedná se např.
o lisovací uzavřené kontejnery, nebo o kontejnery opatřené víkem nebo sítí.
Může provozovatel skládky odmítnout dopravce s odpadem, který není
zajištěn proti úletu?
Může, a stalo se to. Skládka odmítla přijmout odpad, který nebyl zabezpečený, a tak jej dotyčný externí dopravce vysypal v blízkosti skládky, kde
neuvěřitelně rychle vznikla černá skládka, která byla mj. i zdrojem poletujících papírů a igelitu. Společnost Regios samozřejmě své externí dopravce
upozorňuje na porušování silničního zákona a vede si o takových nezodpovědných dodavatelích evidenci.
Do jaké míry ovlivňuje skládkování odpadu počasí? Třeba vítr?
Budete se asi divit, ale v provozním řádu skládky je jasně definována rych-6-

lost větru, při které se musí skládka uzavřít. V té době odpad od žádného,
tedy ani interního dodavatele není přijímán. V provozním deníku pak kontrolní orgány mohou poznámky o uzavření skládky a dodržování provozního
řádu jednoduše dohledat.
Jak může město Libčice dohlížet na kvalitní vykonávání svozu a skládkování odpadu?
Nahlédnutím do zápisů mnoha kontrol, které jsou na skládce během roku
uskutečněny. Všechny jsou pak zveřejněny na webových stránkách příslušné kontrolní organizace. V neposlední řadě byla ustanovena kontrolní komise, která by měla být základním komunikačním kanálem mezi skládkou,
tedy společností Regios a.s. a příslušnou obcí.
Skládka teď vypadá jako divný kopec a významně mění ráz krajiny.
Na každou skládku je schvalován projekt jako na každou stavbu. K tomuto
projektu se mohou všichni v případě projednání EIA vyjádřit. Následně se
tato skládka provozuje a staví do figury odpovídající tomuto projektu.
Je skládka nebezpečná? Může zamořit podzemní vody?
Pokud byly při samotné výstavbě skládky a jejím provozu dodrženy veškeré
požadované normy a zákonné předpisy, tak nemůže a nesmí.
O jaké normy se jedná?
ČSN 838030 - Základní podmínky pro navrhování a stavbu skládek, ČSN
838032 - Těsnění skládek, ČSN 838033 - Průsakové vody, ČSN 838034 Odplynění skládek, ČSN 838035 - Uzavírání a rekultivace skládek, ČSN
838036 - Monitorování skládek, ČSN 838039 - Provozní řády. Tyto normy
ručí za to, že skládka bude, a to co se týče vodního hospodářství, naprosto
izolovanou stavbou, která z hlediska nakládání s vnitřními vodami nekomunikuje se svým okolím. Jedná se o velmi širokou a odbornou problematiku,
kterou nelze obsáhnout v tomto textu, ale dodržování všech norem se aktivní monitorování celého systému pomocí odběrných vrtů a jejich pravidelnou čtvrtletní kontrolou a vyhodnocováním výsledků ručí provozovatel
skládky za její bezpečnost. Doposud k žádnému znečištění na skládce Regios a.s. nedošlo.
Kdo dohlíží na čistotu technologického procesu provozu skládky?
Vedoucí daného areálu. Ten je uveden na všech protokolech a v samotném
provozním řádu.
Je odpad na skládce tříděn?
Odpad, který je již určen do tělesa skládky se dále netřídí. Z hlediska platné legislativy v ČR se komunální odpad odložený do přistavené odpadové
nádoby a následně odvezený na skládku, třídit nesmí. Odpad je tříděn zejména (nebo by měl být) už v domácnostech. U průmyslových a živnostenských zákazníků dochází k třídění již v době jeho vzniku, a to v dané
provozní hale. Společnost .A.S.A. ČR vytvořila cca v roce 1995 model tzv.
KOH (kompletního odpadové hospodářství), kdy do jednotlivých fabrik
a provozů dosazujeme vlastní pracovníky, kteří u zákazníka odpady třídí.
A tříděný odpad?
Tříděný odpad se samozřejmě dotřiďuje na třídicích linkách a dále putuje
k dalšímu využití.
Co je to občanská komise, jak pracuje a jaké má kompetence?
Občanská komise v minulosti vznikla na základě dohody společnosti Regios a.s., tehdejších akcionářů, tedy zástupců přilehlých obcí a ČIŽP. Hlavním důvodem vzniku této občanské komise byly podle historických zápisů
časté a poměrně velké reklamace na společnost DanWaste a management
tehdejší skládky.
Po převzetí této firmy společností .A.S.A. byla novým managementem
navržená jasná pravidla pro fungování této komise a jejím předsedou byl
ustanoven pan RNDr. Vacek (bývalý ředitel botanické zahrady). Vzhledem
k tomu, že změnou vlastníka zmizely i původní problémy, přestala komise
aktivně vyvíjet svoji činnost.
Jak je to s komisí dnes? Funguje?
Komise byla z iniciativy starosty obce Tursko pana Vlka a z iniciativy společnosti Regios a.s. obnovena a znovu zahájila svou činnost v roce 2015.
Za tím účelem společnost Regios a.s. přepracovala status občanské komise
a předložila komisi jeho obnovenou verzi. Existenci této komise společnost
Regios považuje za důležitou komunikační platformu mezi přilehlými obcemi a společností. Při provozování společnosti jakou je Regios nelze reagovat písemně a ani ústně na všechny podněty jednotlivých občanů, a proto je
ze strany Regiosu práce občanské komise vítána jako ideální komunikační
nástroj.
Proč nejsou zástupci města zastoupení v orgánech společnosti?
Protože pro to není zákonný, a ani jiný důvod. Město Libčice není akcionářem společnosti Regios a.s.
Dokdy bude skládka v Úholičkách fungovat a co s ní bude potom?
Regios bude ukládat odpady od občanů do naplnění skládkové kapacity
této skládky, nejpozději však do roku, který stanoví MŽP, resp. legislativa

ČR. Kogenerace, která zpracovává tzv. skládkový plyn, by měla účinně fungovat cca 15 let po uzavření skládkového tělesa. Zbytkový metan, který se
již nebude dál využívat při konverzi, bude spalován v již instalované fléře
(vysokoteplotní pochodeň). Dále budou provozovány technologie, které
jsou popsané v níže uvedených bodech.
Kam se po ukončení skládkování v Úholičkách Regios přesune?
Předně je třeba říci, že společnost Regios a.s. se nikam nepřesune. V areálu
skládky se za dobu provozu a podnikání této společnosti vybudovaly technologie na zpracování využitelných složek odpadů, které budou provozovány i po ukončení skládkování. Jedná se např. o výrobu alternativního paliva
a třídicí linku na roztřiďování běžných separovaných odpadů.
Kam bude město Libčice vozit odpad po uzavření skládky v Úholičkách?
Tuto otázku je nutno směřovat na republikové politiky a MŽP. Odpady se
řeší v ČR koncepčně v rámci energetické a surovinové politiky, a to v rámci
tzv. POH ČR (Plán odpadového hospodářství ČR). Pravidla v tomto případě stanovuje stát, nikoli společnost Regios a.s.
Proč se komunální odpad nespaluje, ale skládkuje?
V ČR vzniká ročně cca 3 500 000 tun komunálního odpadu (aktuální zdroj
POH ČR). Jak odborná veřejnost velmi dobře ví, máme v ČR pouze tři spalovny komunálního odpadu. Jedná se o spalovnu ZEVO Praha Malešice,
kterou provozuje a vlastní akciová společnost Pražské služby. Maximální
kapacita spalovny je 330 000 tun odpadu ročně. Dále je provozována liberecká spalovna (vlastněná společností PPF) s maximální kapacitou 99 000
tun komunálního odpadu za rok. Poslední, a tedy třetí provozovaná spalovna, je spalovna společnosti SAKO Brno, a to s maximální roční kapacitou
250 000 tun odstraněných komunálních odpadů. Pokud tedy vše shrneme
a jednoduše výše uvedená čísla sečteme, dostaneme se na maximální roční
kapacitu všech aktuálně provozovaných spaloven v ČR na cca 680 000 tun
komunálních odpadů.
To je opravdu málo, ale dá se předpokládat, že v budoucnu zmizí skládky
a vzniknou místo nich spalovny?
Pravda je, že plán odpadového hospodářství ČR počítá s ukončením skládkování. V obecné rovině se hovoří o roku 2024, ale zda v té době budeme
mít k dispozici dostatečnou kapacitu spaloven, nelze v současnosti říci.
Ing, Pavel Bartoš, MBA, starosta
Jaroslav Čermák, správa majetku města
Ing. Libor Luňáček, předseda představenstva společnosti Regios a.s.

Již uzavřená skládka v rekultivaci - pohled ze silnice.

Foto: Hannah Bartíková

Provozovaná skládka - pohled z odvrácené strany.

Foto: Hannah Bartíková
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Výuka školního roku 2015/2016 je v plném proudu, ale už v září
jsme pro děti pro zpestření připravili několik zajímavých exkurzí:
30. září navštívili žáci druhých tříd a žáci 3.A Zoologickou zahradu
v Praze. Prohlídku zvířat si užili nejen po svých, ale mohli se kochat
i výhledem z vláčku. Hezkým zpestřením výletu byla návštěva Rezervace Bororo, herní zóny pro děti. Jejím největším lákadlem je
víceúrovňová dětská prolézačka s motivy indiánské vesnice.
8. října odjeli žáci 4. třídy a 3.B do skanzenu polabského kraje
v Přerově nad Labem. I navzdory deštivému počasí si výlet užili
a nahlédli do života našich předků. Celkem měli možnost vidět deset původních staveb, ale největší pozornost vzbudila krčma, ale
i škola. Tu by asi nikdo už navštěvovat nechtěl – nechyběla totiž
tzv. oslí lavice nebo místo ke klečení na hrachu.
Se začátkem října odstartovaly svou činnost zájmové kroužky.
V letošním roce jich škola nabízí celkem deset (sborový zpěv, sportovní kroužek, deskové hry, angličtina, anglická konverzace s rodilým mluvčím, kuchařinky, logopedická prevence, keramika, archeologicko – turistický kroužek, šachy). Věříme, že žáky vybrané
aktivity nad rámec výuky nejen pobaví, ale i poučí.
Mgr. Drahomíra Raveane

Foto: Z archivu ZŠ

U slonů.

VÍKEND PLNÝ TANCE

O víkendu 10. a 11. října prošla Libčicemi dosud nevídaná událost. V místní
ZUŠ se sešli tanečníci ze Zruče nad Sázavou i ti libčičtí, aby se spolu s profesionálními tanečníky, choreografy, scénografem i výtvarnicí-kostymérkou vrhli ke
společnému tvoření.
V sobotu ráno jsme byli rozděleni do tří skupin podle věku. Úkolem pro tento
den bylo vytvoření taneční rekvizity a pod vedením „profíka“ se naučit více poznat vlastní tělo, umět s ním lépe pracovat a rozpohybovat ho.
Nejmladší skupina, pracovně nazvaná „Maskáči“, se v čele s mladou tanečnicí
Aničkou Rauschovou věnovala výrobě obličejové masky. Masku si děti vytvářely přímo na „tělo“ pomocí sádrových obvazů, které si ve vrstvách nanášely na
krémem chráněný obličej. Masky poté sňaly a nechaly uschnout.
Druhá skupina, náctileté děti, byla vedena tanečníkem Radimem Kláskem.
Děti si vyráběly rekvizity z materiálu zvaného mirelon. Vytvářely z něj různé
tvary, které měly sloužit k zakrytí částí těla při jejich tanečním představení.
S tvorbou rekvizit dětem pomáhala milá výtvarnice a kostymérka Dominika
Lippertová a výtvarník Honza Kopřiva. Obě skupiny se po výtvarničině přesunuly k pohybovým hrám.
Třetí skupinu tvořily dospělačky, které se ocitly pod taktovkou energické tanečnice a choreografky Moniky Částkové. Tato skupina se zaměřila nejprve na
pohybovou část workshopu. Ženy dostaly za úkol vytipovat si oblíbený bod na
svém těle. Bod, který je jim při pohybu blízký, na který se při tanci rády soustředí. Tak vznikl základ pro plánovanou choreografii. Ve zbytku dne si dospělačky
pod dohledem kostymérky spíchly kostým. Zrodily se tak kostýmy zvýrazňující
hlavu, kyčle, pánev, paže, páteř, rameno, lopatku, loket a hrudník.
Navečer se všechny skupiny a s nimi i příchozí diváci zúčastnili divadelně tanečního představení „Open your chest“, které se konalo v zahradě evangelického
kostela v Libčicích. Tvářit se zamilovaně či jako vrah jste si možná v životě již
vyzkoušeli. Ale zkoušeli jste si někdy olíznout svůj loket? Či protáhnout ústa
a obličej do obrovitých rozměrů? Nejen to bylo k vidění v zahradě oživlých
soch. Pro všechny to byl silný zážitek.
Neděle se nesla v duchu tvorby samotné choreografie ušité na míru jednotlivým
tanečníkům a v souladu s jejich kostýmy či rekvizitami. Vše bylo třeba vymyslet a nacvičit do odpoledne, kdy byl výsledek celé víkendové akce představen
veřejnosti.
A co dělala o zmíněném víkendu učitelka tance libčické a zručské ZUŠ, Lucie
Charouzová, která tuto nevšední a pro všechny inspirující akci zosnovala? Koordinovala, koordinovala a koordinovala. A dle jejích slov se během víkendu
naučila neuvěřitelně rychle odmývat nádobí :-)
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt – vedení ZUŠ, městu Libčice nad
Vltavou, maminkám, které napekly dobroty pro účastníky, rodičům, kteří pomohli vytvořit zázemí pro zručské nocležníky.
Měli jsme příležitost dotknout se zblízka tvorby skutečných profesionálních
umělců, pozorovat je při práci a podílet se s nimi na společném díle. Setkali
jsme se se skvělými lidmi a prožili netradiční víkend. Lucko, díky!
Marta Štrosová

PODZIMNÍ DÍLNA V ZŠ

Srdečně zveme rodiče, děti i přátele školy
na podzimní dílnu pořádanou společně se školní družinou
11. listopadu 2015
od 15:00 do 18:00 ve školní jídelně
Program:
•zahájení
•ochutnávka dýňových specialit
•společná tvorba podzimních výrobků
•vyhlášení nejlepších výrobků
S sebou:
• přírodniny všeho druhu • dýně
• nástroje na dlabání dýně • tavná pistole (lepidlo)

Těšíme se na vás!!!

Působivý tanec dospělaček.
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Foto: Hannah Bartíková

SILNICE A ALEJE

Když praotec Čech přicházel do naší krajiny, nečinil tak po uhlazených cestách,
ale jeho pouť musela být spíš strastiplným pochodem po nemnohých vyšlapaných stezkách. Krajinu temných hvozdů a řídce osídlené krajiny protínalo jen
několik starých obchodních stezek - dálkových tras spojující území Čech s okolním světem.
Vlákna tvořící pavučinu cest a silnic, tak jak ji známe dnes, byla v těch nejranějších zárodcích. Raně středověká krajina nebyla k cestujícím příliš přívětivá.
Stezky a úzké cesty byly neupravované a kvůli přítomnosti četných lapků i nebezpečné. V té době vzniklo nařízení na vykácení lesů kolem nich na vzdálenost
„co by kamenem dohodil“.
Až za vlády Karla IV. začaly vznikat skutečně lepší cesty. A z té doby máme
i označení silnice – silná cesta. Hlavní kostra silniční sítě, jež často přetrvala
dodnes, pak vznikla za doby panování Marie Terezie a Josefa II. V té době se
stavěly tzv. císařské (státní) silnice. Šlo poprvé o silnice se zpevněnou vozovkou
širokou víc než šest metrů a zpevněnými okraji tzv. bankety. Jejich pojmenování se později přeneslo na pojmenování příkopů podél cest a také zkomolilo na
nám známé pangejty.
Za dobu panování Marie Terezie a jejího syna Josefa II. bylo vybudováno téměř
800 kilometrů silnic. Celkový rozmach hospodářství pak přispěl k tomu, že v
polovině 19. století už bylo silnic 4 000 kilometrů. Cesty byly budované pomocí kamene a štěrku a různé velikosti – vznikaly tak makadamové cesty, jež nesou
označení od vynálezce nejvhodnější složení této směsi, Angličana McAdama.
O silnice se starali cestáři, státem placení zaměstnanci, kteří měli za úkol zajišťovat základní údržbu silnic. Obecně se požadovalo, aby cestáři bydleli co nejblíže
svému úseku, z profesí měli přednost zedníci a tesaři. Mezi pracovní povinnosti
patřilo: denně projít celý svěřený úsek a odstranit naléhavé závady, shrabovat
prach a bláto na hromádky a tyto odvážet, sekat trávu tak, aby nevykvetla, odstraňovat z vozovek volný štěrk, v zimě odklízet sníh, vysekávat led a plnit mnoho dalších úkolů, potřebných pro udržení dobrého stavu silnice.
Jestliže v počátku člověk bojoval s přírodou a snažil se okolí cest zbavit stromů,
aby byly cesty bezpečnějšími, tak v pozdějším období se jeho přístup změnil.
Krajina se stala více kultivovanou a především v barokním období začal člověk
krajinu komponovat a esteticky utvářet. Jedním z významných prvků krajiny se
tak staly právě stromy kolem cest a silnic.

TAK JSME TADY

Chtěli jsme bydlet za Prahou v nějakém klidnějším
místě, více v přírodě a ve vlastním. Nepotřebovali
jsme nutně dům, stačil nám byt, ale větší a levnější,
než za kolik bychom jej pořídili v Praze. Také jsme
potřebovali dobré a rychlé spojení do Prahy veřejnou dopravou, nejlépe vlakovou. Uvažovali jsme
o více místech, ale když jsem jel jednou z Prahy
na služební cestu vlakem přes Libčice, okouzlil
mě vjezd do Letek a zařadil jsem Libčice na náš
seznam možných budoucích bydlišť. Vlastně jako
nejzazší akceptovatelné místo. Bydlení nám tehdy podle našeho seznamu sháněl
bratranec z realitní branže, ale trvalo mu to docela dlouho. Už jsme se akutně
potřebovali stěhovat z nájemního bytu, když nám konečně zavolal, že jeho kamarád si koupil byt v novém bytovém domě v Libčicích, a že by pro nás místo,
velikost i cena mohly být zajímavé. Jeli jsme se na byt podívat v době, kdy ještě
nebyl úplně dostavěn, ale hned se nám zalíbil. Líbila se nám i alej u hlavní cesty v
Libčicích a koupaliště, kde jsme se zastavili na oběd, a celkově klid ve městě bez
nadměrně frekventovaných silnic. A samozřejmě řeka a skály na protější straně.
Tak jsme tady a nelitujeme! Narodila se nám zde dlouho očekávaná dcera Eliška,
které jsou dnes tři roky.
Miroslav, Jitka a Eliška Dočkalovi

S cestami jsou po staletí spjaty aleje. Zdomácnělé slovo alej pochází z francouzského allee, slova označující průchod, procházení v závětří, pravděpodobně odvozeno z latinského allārī, allātus, afferrī. Výsadbu stromořadí započala šlechta,
aby umocnila příjezd ke svým sídlům. První aleje vznikaly v období renezance
a své pevné místo získaly i v barokní krajině.
Velký rozvoj výsadby stromořadí je spojený s tereziánskou výstavbou císařských
silnic, kdy bylo povinností tyto aleje vysazovat z důvodů estetických, orientačních a bezpečnostních. Stromy měly chránit cestující před slunečním žárem,
pochodující vojska před spatřením, a zásobovat (nejen je) ovocem. Výsadba
ovocných stromů kolem silnic zažívala zlatou éru až do poloviny dvacátého století. Od té doby se nad budoucností alejí začalo smrákat. Z důvodů bezpečnosti
řidičů jsou rok co rok vykáceny desítky tisíc stromů kolem silnic. Přicházíme tak
o část estetiky naší krajiny.
V posledních letech se ale přeci jen blýská na lepší časy. Lidé si „svých“ alejí
začali opět všímat a vnímat je a dokáží za ně i bojovat. A také dochází k jejich
opětovné výsadbě kolem stávajících a nově budovaných polních cest. Až půjdete cestou zabočující z kraje lesa mezi Libčicemi a Dolany směrem do Debrna,
ochrání vás právě jedna taková od spalujících slunečních parsků v létě a na podzim od největších náporů větru. Tedy zatím jen při představě, že se tam tak za
padesát let procházíte vy, nebo vaše děti, neboť odjakživa platí, že se aleje nesází
pro současníky, ale pro děti a generace příští.
Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Vědecký pracovník ČZU Praha

Ještě velmi mladá alej u Debrna.

Foto: Hannah Bartíková

A konečně bylo trochu času na rozhlížení po okolí našeho domova, po krásných,
ale někdy i méně hezkých zákoutích Libčic, poznávání milých sousedů a přemýšlení nad podnikáním. Vzhledem k tomu, že celý život pracuji v gastronomii
a vyznám se ve víně, tak když jsem objevil domeček se zahrádkou v Letecké ulici,
který donedávna byl vinotékou, bylo rozhodnuto. Těší mě, že si již libčičtí znalci
vína k nám nacházejí cestu a chodí na skleničku kvalitního vína, nebo si jej odnáší domů, často s něčím dobrým k zakousnutí v podobě paštik, nakládaných
sýrů podle speciálních receptur, které si lze koupit i v podobě dárkového balíčku.
Že nejde spojit vinotéku s chovatelskými potřebami? Omyl. Můžete si u nás při
skleničce posedět a zároveň objednat „baštu“ pro svého domácího mazlíčka, kterou vám klidně dovezeme až domů.
Proč tedy Libčice? Malebná příroda, Praha na dosah, hezké bydlení a možnost
podnikat ve svém oboru. To nemá chybu.
Vlastně, že by přeci jen nějakou? Trochu nás mrzí, že velká část obyvatel využívá město spíše jako noclehárnu. Byť je zde mnoho zájmových spolků, příliš
živo zde, zejména večer, není. Klid je fajn, ale kdyby mělo město živější náměstí
s kavárnou, cukrárnou, hospůdkou, květinovou výzdobou…. Co vy na to, páni
radní?
Ladislav Netolický, Antonín Kratochvíl

IN VINO VERITAS

Před čtyřmi lety jsme s přítelem hledali místo pro náš nový domov. Po pročtení
stovek inzerátů a návštěvě mnoha nemovitostí se kruh uzavřel a konkurz na nový
domov vyhrály Libčice. Okouzlující cesta z Prahy malebným údolím Vltavy, Praha a obchod s chovatelskými potřebami, který můj přítel vlastní, coby kamenem
dohodil, a v neposlední řadě i přijatelné ceny nemovitostí udělaly své. Vybrali
jsme si starý dům pod pískovnou, který vyžadoval značné úpravy, ale po dvou letech usilovné práce se nám konečně splnil náš sen – dům se zahradou v krásném
prostředí, kterému s nadsázkou rádi říkáme „české Santorini“.

Libčický vinárník Láďa Netolický.
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Foto: Hannah Bartíková

PRVNÍ LIDÉ
Stalo se to v zimě roku 1941. Uplynulo již téměř 20 let od posledního archeolo-

gického výzkumu popsaného v květnovém díle tehdejších Libčických novin. Na
radnici vlály hákové kříže, ale cihelna bratří Fischerů v Letkách pokračovala dále ve
své produkci cihlářských výrobků a dělníci stále odkopávali další a další metry mohutné sprašové návěje. Podařilo se jim obnažit mocný, téměř desetimetrový sprašový profil, nade dnem odhalující zajímavou tmavou vrstvu pohřbené tmavé hlíny.
Cihelnu ten rok navštívil archeolog Ladislav Hájek, který v povrchu této zajímavé
vrstvy nalezl silně rozrušený objekt zhruba 30 cm hluboký, 450 cm dlouhý a asi 300
cm široký. V lednu 1942 dále cihelnu navštívili František Prošek, známý později
díky svému zájmu o výzkum jeskyň (ještě téhož roku totálně nasazený v nacistickém Německu) a jeho učitel Jaroslav Petrbok, mezi jeskyňáři známý jako „krasový
dědek“. Oba dva se zajímali jak o problematiku jeskynního osídlení, tak i o výzkum
paleolitu.
Prohlídkou profilu zjistili, že se jedná o tmavošedou humózní fosilní půdu, která
vznikla v interglaciálu - meziledové době označované jako Mindel – Riss, probíhající před poslední dobou ledovou. Jejich pozornost upoutalo několik rozštípaných
zvířecích kostí, později přiřazených nosorožci, doprovázených dřevěnými uhlíky.
Asi 100 metrů od jižní stěny cihelny (zhruba za domkem, nalézajícím se v té době
uprostřed jámy) byla navíc patrna malá jamka vyplněná červeně zbarvenou hlínou.
Z promrzlé hlíny se však nepodařilo vydobýt téměř žádné nálezy. Archeologové
samozřejmě nebyli díky starším výzkumům v Letkách náhodou. Jejich zájem ale

Jamky, představující pozůstatky někdějších ohnišť.

podněcoval i jeden zajímavý starý zápis z doby výzkumu laténského pohřebiště
z let 1899 -1906, ve kterém tehdejší dozorce p. Holeček vypověděl, že ve východní
části odkopávaného břehu nad silnicí bylo ve žluté hlíně zničeno jakési ohniště. Byl
to zřejmě první nález, podobně jako například v cihelně v Praze-Sedlci, indikující
nálezy ze starší doby kamenné.
Při jedné z pozdějších návštěv zde František Prošek (propuštěný z Německa pro
nemoc) v roce 1944 nalezl další dvě jamky vyplněné červenou hlínou a veliký kamenný nástroj - valounový sekáč. Přes soustavné sledování lokality došlo k dalšímu
nálezu až v roce 1946, kdy byl jiný podobný nástroj nalezen bohužel již pohozený
na dně cihelny. Mimo sprašový profil byl nalezen i další kamenný nástroj v roce
1947 (celkem bylo mimo první sekáč v takovéto druhotné poloze nalezeno šest
nástrojů).
Tyto významné nálezy pochází z doby středního paleolitu, v meziledové době, jejíž průměrné teploty dosahovaly dnešních hodnot. Vltava, nacházející se v té době
o mnoho metrů výše než dnes, představovala širokou meandrující řeku, sousedící
s lesním porostem, dle rozboru uhlíků obsahujícím buk a borovici.
Díky archeologickým nálezům víme, že zde na její břeh, nepříliš vysoko nad vodní hladinou, zavítal před nějakými 200 000 lety člověk heidelberský (Homo heidelbergensis), který zde mimo několika ohnišť (představovanými jamkami s červenou hlínou) možná vybudoval i nějaká primitivní, do země mírně zahloubené
přístřešky. Jistotu však v tomto případě nemáme. Obrovským štěstím byly i nálezy
kamenných nástrojů, odborně řazených k industrii tzv. clactonského rázu. Naopak
tyto nečetné nálezy dokládají krátkodobé osídlení, mohou být i dokladem několika
krátkých návštěv. Bohužel zlomkovité informace z náhodně dokumentovaných situací nám nedovolují představit více podrobností. Snad jen detail, že díky sídlištnímu objektu zahloubeného do povrchu tmavé fosilní půdy, vznikající právě v teplém
meziledovém období, můžeme předpokládat, že naši předci se v Letkách objevili
v závěru tohoto teplého období.
O několik tisíc let později, již v chladném podnebí nastávajícího Saalského glaciálu (doby ledové), překrývaly někdejší lidské sídliště nové centimetry spraše a řeka
díky erozi dále prohlubovala své údolí. Vzhledem k prvnímu nálezu ohniště ve žluté
hlíně do Letek mohl při svých cestách zabloudit i člověk neandrtálský (Homo neanderthalensis), možná se v cihelně nikým nepovšimnuty objevily i pozůstatky po
Štorchových lovcích mamutů.
Mgr. Petr Nový
Archeolog Středočeského muzea v Roztokách

VÁLEK A KRÁL

Touto vzpomínkou vás chceme seznámit se životními osudy dvou leteckých rodáků,
místního patriota dr. Ing. Karla Válka (1884 -1965), synovce starosty Václava Válka,
který mu byl poručníkem a jeho nerozlučného kamaráda Ing. Josefa Krále (1884 1968), syna rolníka žijícího v Letkách č.p. 12.
Po skončení povinné docházky pětitřídky v Libšicích nad Vltavou spolu odešli „na
handl do Němec“, což byla vzájemná výměna nadaných českých a sudetoněmeckých
selských synů, u kterých se předpokládalo další vzdělávání. S maturitním vysvědčením
z vyšší reálky v Karlíně vstoupili oba v říjnu 1903 na českou Vysokou školu technickou
v Praze, odbor stavebního inženýrství. V r. 1905 byli povoláni k jednoroční prezenční
vojenské službě u 11. pěšího pluku.
Ing. Král ukončil studia 2. státní zkouškou s vyznamenáním v r. 1910, byl přijat do
státní technické služby a odjel do Dalmácie, kde projektoval a stavěl silnice. Za války
jako důstojník při bojích v Srbsku byl raněn, v březnu 1915 v Haliči zajat a odvezen do
tábora v Taškentu (Turkestán), kde coby odborník na železniční a tunelové stavitelství
pracoval na vytyčování a nivelizaci nové železnice do Mongolska. Po čtyřech letech
ruského zajetí z Taškentu utekl a v červnu 1919 se vrátil přes Cařihrad domů do vlasti.
Po nutném doléčení válečných zranění opět nastoupil do státní služby a krátce pracoval jako vedoucí stavebního úřadu v Užhorodu na Podkarpatské Rusi. Po úspěšném
konkurzu byl jmenován vrchním odborovým radou na Ministerstvu veřejných prací
v Praze, odkud po únoru 1948 odešel „do výslužby“, zajištěný důchodem vysokého
státního úředníka.
Karel Válek byl bezpochyby velmi chytrý kluk, ale už ne příkladný student. Pro značný rozsah jiných zájmů nestíhal předepsané zkoušky v řádných termínech. Závěrečné
2. státní zkoušce se podrobil oproti kolegovi Královi až r. 1913, údajně pro polemiku
s Albertem Einsteinem o chybách v jeho výpočtech. Do zaměstnání nastoupil v místní
cihelně bratrů Fischerových, které zůstal celoživotně věrný. Spolupracoval i jako statik
při projektování staveb továrních komínů a nutno se zmínit o tom, že již na své první
projekty komínových vodojemů obdržel patenty.
V době války v ruském zajetí pracoval v kanceláři městského stavebního úřadu v Taš-

Záložní důstojníci 11. pěšího pluku při mobilizaci v r. 1914. K. Válek - stojící 3. zprava a J. Král
sedící 2. zprava.

kentu. Od roku 1917 sloužil jako dobrovolník v české armádě sibiřské až do začátku
roku 1920, kdy byl demobilizován. Pokračoval ve studiu stavební mechaniky a podrobně se zabýval statikou spojených konstrukcí. 6. 11. 1920 vykonal rigorózum s výsledkem výtečným a byl prohlášen doktorem věd technických. Jeho velmi stručná dizertační práce, která čítala pouhých 11 stran, byla díky svému ojedinělému řešení zveřejněna.
Při měnové reformě v r. 1953 přišel K. Válek o své miliónové finanční úspory. Jelikož
si neplatil důchodové pojištění, byl mu přiznán měsíční důchod pouhých 180 Kčs, což
bylo životní minimum. Podzim života prožil v chudobě a byl odkázán na pomoc své
sousedky pí Emílie Rousové, manželky bývalého chýnovského sedláka Karla Rouse.
I přes nepřízeň osudu však zůstal hrdým patriotem, o kterém se tradovalo, že v době
budování socialismu odevzdával při volbách demonstrativně neplatné hlasovací lístky.
Starousedlíci si jistě zachovali v paměti starého pána s delšími šedivými vlasy i plnovousem, který ještě v 60. letech oblečený v tmavém obleku dojížděl do Prahy na pravidelné
schůzky se svými dlouholetými kamarády – zajatci z Taškentu.
Pro své odborné vědomosti, jazykové znalosti, praktické zkušenosti i morálku byli tito
dva staří mládenci, pan doktor Válek i pan ministerský rada Král, považováni svými vrstevníky za úctyhodné osobnosti obce Letky.
Jiří Hánl
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HÁZENÁ SLAVÍ DEVADESÁTKU

2. 10. 2015 uspořádal Filmový klub ve spolupráci se Sokolem příjemné posezení
v restauraci Na plovárně, kde se sešli aktivní hráči, pamětníci i fandové a fanynky
libčické házené, která letos slaví devadesátku.
Posledních 15 let naší házené dokumentovala výstava zdařilých fotografií P. Krupičky a dávnou historií nás provedl Jiří Srba, bývalý hráč, později funkcionář, pamětník
a spoluautor publikace Libčická házená 1925-2005, která byla letos u příležitosti
oslav doplněna o zbývajících 10 let, čímž se završila oslavovaná devadesátka.
J. Srba komentoval promítané fotografie a jeho kolegové J. Nováček, T. Hykeš
a M. Kiselica je vtipně glosovali a obohatili o své vzpomínky a příběhy. Nechyběly
ani poznámky z řad diváků, takže jsme se dozvěděli celou řadu zážitků ze zápasů

a cestování z hřiště i z hlediště.
Panovala slavnostní atmosféra a samozřejmě došlo i na děkování, gratulace a přání
do budoucna. Místostarosta J. Lain poděkoval házenkářům za důstojnou reprezentaci města a starosta Sokola J. Nováček naopak poděkoval městu za podporu, bez
které by se jak házená, tak ostatní složky Sokola stěží udržely v provozu.
Nakonec se všichni přítomní shodli na společném přání: „Kéž by v našem městě
vyrostla moderní hala, která by byla důstojným stánkem nejen pro házenou, ale pro
všechny sporty a zároveň by poskytla prostor pro konání kulturních akcí“.
Dobrou zprávou pro všechny je, že na tom Sokol a vedení města už pracují...
Hannah Bartíková

FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ – HEROLTICE 2015

Rok s rokem se sešel a v Herolticích u Štítů, kde se pořádalo již tradiční prázdninové fotbalové soustředění, opět na týden zavlála vlajka AFK Libčice. Oba trenéři
- Dušan Krystek a Pavel Štros měli plné ruce práce. Letos se nás tu sešlo znovu
hodně - penzion přivítal více než dvacet našich mladých fotbalových nadějí, od
nejmladší přípravky až po starší žáky. Ruce k dílu přiložili i všichni zúčastnění
dospěláci, neboť bylo stále co dělat, přípravou soutěží počínaje po zajištění pohody pro naše malé fotbalisty konče. Již cesta byla úžasným zážitkem, protože nás
čekal přesun rychlíkem, autobusem a nakonec pěšky lesem až do areálu penzionu.
Během týdne byla pro všechny účastníky naplánována důkladná tréninková příprava na nadcházející sezonu, spousta zábavných aktivit, a hlavně přátelské zápasy
s místním fotbalovým klubem ze Štítů.
Úmorná vedra tohoto léta se nám podařilo zahánět častými koupelemi v příjemně chladivém bazénu, pobytem ve stínu lesa a i díky počasí, které bylo k nám
přívětivé . Seslalo nám naštěstí během týdne i několik dešťových přeháněk, jež
přinesly kýžené ochlazení a zvládnutí těchto extrémních teplot ve zdraví. Jediným
negativem se staly vosy. Celý týden nám ztěžovaly život, a po týdnu nebyl takřka
nikdo, kdo by nedostal žihadlo. Naštěstí z nás nikdo nebyl alergický, takže vosí
píchnutí bylo tím prvním i posledním zraněním, které nás na hřišti i mimo něj
postihlo.
Mladší a starší přípravka sehrála s týmem ze Štítů dvě utkání - obě vyhrála a přinesla hojnému počtu diváků nádherný fotbalový zážitek. Starší a mladší žáci se
nenechali zahanbit a se silným soupeřem uhráli také dvě báječná utkání. Jedno
skončilo remízou a druhé prohrou, ale tým se neměl zač stydět, protože na hřišti odvedl perfektní výkon. Ve středu nás také čekal výlet do vojenského muzea
Králíky, kde byla vystavena spousta vojenské techniky a návštěva centra města.

Dvakrát nás navštívila i trenérka pilates. Našim chlapcům dokonale protáhla
jejich ochablé svalstvo a rozšířila obzory o nový způsob cvičení. Každý den nás
také čekalo několik soutěží mezi týmy, vytvořenými namícháním mladších a starších, aby se naučili spoléhat jeden na druhého a nepodceňovat se. Leckdy někteří
mladší překvapili starší výkony, jaké u nich nepředpokládali a snad i všichni pochopili, že síla je v týmu. Největší úspěch sklidily hry Liščí ocásky, Maršál a špion
a také Pošta.
Závěrem chceme poděkovat všem zúčastněným za báječnou atmosféru,
a také hlavně městu Libčice, které přispělo na toto soustředění finanční čáskou.
Miloslav Ilenčík
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LIBČICKÁ ŠÁL A

Vyzýváme malé i velké pletařky a pletaře z řad škol, spolků či
jednotlivců ke společné tvorbě Libčické šály ze zbytků pletací příze z vlastních zdrojů, nebo je pletařům dodáme ze sbírky, která se, jak věříme, po domácnostech nasbírá.
Máte-li doma nějaká nepotřebná klubíčka, dejte je prosím
školním dětem, nebo je můžete osobně hodit do označené
nádoby na dvou listopadových školních akcích, a to 11. 11.
na Podzimní dílně nebo 28. 11. na Vánočních trzích.
Libčické pletení již bylo zahájeno ve škole. Děvčata na
2. stupni se při pracovních činnostech naučila základy pletení a prvních řad se již úspěšně zhostila sama paní ředitelka,
aby šla příkladem.
Poprvé předvedeme Libčickou šálu veřejnosti při masopustu. Bude součástí průvodu, na „sokoláku“ dojde k jejímu
kontrolnímu měření a zároveň k vyhlášení nejúspěšnějších
pletařů. O nich budeme mít přesné záznamy, neboť společně
s rozpletenou šálou bude od pletaře k pletaři putovat zápisník, kde se každý spolutvůrce zapíše a zaznamená, o kolik

centimetrů šálu prodloužil.
Kdy bude šála hotová a co s ní bude, až bude hotová, se teprve uvidí. Možná s ní omotáme nějaký strom, možná bude
viset ve škole na výstavě…
Od společného pletení si slibujeme především zábavu, udržování dobrých vztahů při společné práci napříč generacemi,
návrat k tradicím ruční práce, což v dnešní přetechnizované
době chybí zejména dětem. A kdo ví? Možná společně vytvoříme rekordně dlouhé dílo hodné historického zaznamenání.
Zájemci o účast na pletení se mohou přihlásit na níže uvedeném e-mailu či telefonu:

hannah.bartikova@hbart.cz
602 390 268
Hannah Bartíková a Drahomíra Raveane

NA SVATÉHO MARTINA 12. 11. 2015

STOLNÍ TENIS

DOMÁCÍ ZÁPASY LISTOPAD 2015

V listopadu 2015 sehrají stolní tenisté Sokola Libčice nad Vltavou tyto
domácí zápasy, na které tímto zvou diváky. Všechny zápasy se konají
v sokolovně v Libčicích nad Vltavou (vstup zadním vchodem).

---------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 7.11.2015 9:30 			
Okresní přebor II
SOKOL LIBČICE „B“ - SOKOL ČERNOŠICE „B“
---------------------------------------------------------------------------------STŘEDA 11.11. 2015 20:15 		
Okresní přebor I
SOKOL LIBČICE „A“ - SOKOL MNÍŠEK POD BRDY „B“
---------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 14.11.2015 9:30 		
Okresní přebor III
SOKOL LIBČICE „C“ - SOKOL ÚNĚTICE „B“
---------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 2111.2015 9:30 		
Okresní přebor II
SOKOL LIBČICE „B“ - SLAVOJ DAVLE
---------------------------------------------------------------------------------STŘEDA 25.11. 2015 20:15 		
Okresní přebor I
SOKOL LIBČICE „A“ - SOKOL STŘEDOKLUKY „A“
---------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 2811.2015 9:30 		
Okresní přebor III
SOKOL LIBČICE „C“ - STJ ÚHOLIČKY „D“
---------------------------------------------------------------------------------- 12 -

Svátek světla proběhne ve čtvrtek 12. 11. 2015.
Sraz bude jako loni na náplavce, za průjezdem od Máváčku směrem k řece. V 17:00 vyjde průvod s lampiony a lucernami po světýlkách za překvapením… Na
setkání s Vámi se těší Scandula, LOĎ, tanečnice ze ZUŠ
Libčice, LMŠ Kulíšek, LOS a skauti z libčického střediska
Osmička.

Výtěžek z dobrovolného vstupného
pošleme na podporu Boženky Hradilkové
(www.bozenkasma.cz)

Autobusová doprava
Vlastimil Slezák Libčice nad Vltavou

Autobusová doprava
Vlastimil Slezák Libčice nad Vltavou

Pořádá zájezd
na vánoční trhy do Drážďan

Pořádá zájezd
na vánoční trhy do Vídně

Dne: 28. 11. 2015 (sobota)
Odjezd: 6:00 z náměstí v Libčicích nad VLtavou

Dne: 2. 12. 2015 (středa)
Odjezd: 3:30 z náměstí v Libčicích nad VLtavou

Cena zájezdu na osobu: 280 Kč
Zájemci volejte na telefoní číslo:
602 82 70 62

Cena zájezdu na osobu: 550 Kč
Zájemci volejte na telefoní číslo:
602 82 70 62
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PRODÁM GARÁŽ V LIBČICÍCH • Kontakt: 602 219 876 (vlastník)
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NABÍDKA

PRACOVNÍCH MÍST
KOEVER CZ s.r.o.
LIBČICE NAD VLTAVOU
PŘIJMEME:

PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU STROJŮ
NA VÝROBU PLASTOVÝCH DÍLŮ
VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU

POŽADUJEME:
Výuční list
Čistý trestní rejstřík
Dobrá fyzická zdatnost
Spolehlivost
Zručnost
Pečlivost

NABÍZÍME:

Práci v dynamicky se rozvíjející firmě
Zaškolení uchazečům z jiných profesí
Nástupní plat 100 Kč/hod - po zapracování pravidelný nárůst
+ veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy)
+ prémie

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis na adresu v.gerzova@koever.de
nebo volejte 233 004 155, 774 456 432.
Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí Vašeho životopisu, byla v prvním kole
výběrového řízení dána přednost jinému kandidátovi.
Měsíčník Libčické noviny vydává MěÚ, nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou, www.libcice.cz, podatelna@libcice.cz, IČ: 00241407, evid. č. MK: ČR E 12222.
Šéfredaktorka: Hannah Bartíková (hannah.bartikova@hbart.cz). Redakční rada: Mgr. Kateřina Hrachovcová, Ing. Jiří Slanina, Bc. Jiří Sochor, Ing. Vladimír Urbánek.
Ilustrace: Jiří Tyller. Za jazykovou správnost zodpovídá: Hana Tyllerová. Grafické zpracování: Ondřej Pellar - Studio Klika. Tisk: Tiskárna Libertas a. s. Praha. Redakce si
vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, popřípadě krátit. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady a za jejich obsahovou správnost zodpovídají
podepsaní autoři. Náklad 1400 ks, zdarma, roznáška prostřednictvím České pošty do
-15všech
- libčických domácností. Uzávěrka pro příjem příspěvků vždy k 15. dni v měsíci.

www.autohouser.cz

PNEUSERVIS

AUTOSERVIS

AUTODÍLY

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů
a rozměrů. Auto, moto, nákladní, stavební,
hobby, speciální. Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na nejmodernějších strojích
s nejmodernějšími technologiemi. Odborná
konzultace při výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních sad kol a jejich
servis. Prodej příslušenství. Přímé zastoupení
prémiových značek pneumatik a disků.

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů,
diagnostika, výměny čelních i ostatních skel,
servis klimatizace a dezinfekce ozonem, montáž příslušenství a zabezpečení vozů, opravy
brzd, výměny výfuků, opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další. Zajistíme pro vás
opravu havarovaného vozu včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším
3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.

Velkoobchod a maloobchod.
Prodáváme široký sortiment náhradních dílů
na většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé jsou: AUTO KELLY, APM, ACI,
AUTO ŠTANGL, ELIT, AUTO CORA, PARTSPOINT, AUTO BENEX, SPEI SERVIS, STUALARM a další. Po dohodě zajistíme i originální
náhradní díly.
Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny.

Přílepská 1233 Roztoky

KONTAKT:

Lumír Novotný, 774 151 334,

lumir.novotny@autohouser.cz
Bohumil Houser, 731 151 341,
PRODEJ A SERVIS, 220 911 128,

Přílepská 1707 Roztoky

KONTAKT:

Josef Čížkovský, 731 151 334
Miroslav Vejbora, 731 862 462
STK EMISE, 233 910 042
servis@autohouser.cz

Přílepská 1233 Roztoky

KONTAKT:

Martin Franc, 739 465 534,
martin.franc@autohouser.cz

Tomáš Kukelka, 731 151 337
Veronika Krupová, 731 151 343

