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S občany nebudu hrát přesilovku

Sousedská setkání
přímo u nás
v Libčicích
12. 9. pondělí
centrum Libčic, 16:00 h
Chýnovská 180 (u Schönfeldů)
15. 9. čtvrtek
Letky, 16.00 h
u hasičárny
16. 9. pátek
Sahara, 16:00 h
parkoviště Pod Saharou
u dětského hřiště
Pojďme se společně potkat jako sousedé

Rozhovor s Petrou Peleškovou, kandidátkou
LOS na starostku.
Ohlásila jsi otevřeně, že budeš kandidovat na
starostku. V době, kdy kandidatury se spíš
tají, je to osvěžující přímočarost.
Jsem jednička na kandidátce a považuji za
správné otevřeně říct, že v případě vítězství
ve volbách s převzetím odpovědnosti a funkcí
starostky počítám. Je zvláštní, že nikdo další,
kromě současného starosty, zřejmě tuto funkci
přijmout nehodlá. Je ale fér, aby voliči věděli,
koho si volí, i kdo případně povede město. Těší
mne, že reakce lidí jsou kladné. Myslím, že chápou, proč jsem rozhodnutí oznámila veřejně.
Stejně tak jim je jasné, že nejsem vyzyvatelkou
v boxerském ringu.
Jak dlouho si se k této kandidatuře
rozhodovala?
Věř mi, trvalo to mnoho týdnů. Týdny úvah, jestli
chci v případě volebního úspěchu vyměnit své
dosavadní zaměstnání i fajn kolegy za spolupracovníky nové. Přemýšlení, jak tato role může
ovlivnit osobní život i zda nejistota odpovědí
na tyto otázky za tu změnu stojí. Svou roli hrála
i skutečnost, že jsem cítila silnou podporu lidí zevnitř spolku.
Nepůjdu případně do úplně neznámého prostředí, před dvanácti lety jsem na libčickém
úřadě pracovala na správě majetku. Zpětně
vidím, že mi tehdejší odchod umožnil nabýt

nové znalosti i dovednosti při práci na stavebním
úřadě nebo na projektech podporovaných z dotací. Důležitý je i odstup, který jsem tak získala.

Nejsem sama, stojí za
mnou tým

Ty jsi známá v Libčicích mimo jiné jako
zakladatelka prodejních farmářských trhů. Teď
tedy budeš, s prominutím, prodávat sama sebe.
Ano, stála jsem s Janou Márovou za vznikem
farmářského trhu v Libčicích. Ty se ale asi ptáš,
jestli se teď sama necítím jako houska na krámě?
Vlastně ani ne, snad jen zprvu, pár dní. Oproti
prodavači housek mohu myslím nabídnout širší
sortiment – především tým vzdělaných a zkušených lidí na kandidátce i mimo ni. Tým lidí, kteří
umí táhnout za jeden provaz.
Například?
V týmu mám lidi se zastupitelskou zkušeností,
kromě mne a tebe jsou to Tereza, Honza, Martina,
Ilona a Martin, což je skoro polovina kandidátky. Za
důležité považuji i to, že jsme vyvážená kandidátka
co do počtu žen a mužů i co se týče profesí. Tereza
je zkušená krajinná inženýrka, Honza je právník,
ajťák a hasič v jedné osobě. V týmu jsou i osobnosti
jako Milan s Petrou, kteří se vyznají v dotacích.
Martina s Renatou se skvěle orientují v prostředí
sociální péče. Ilona je organizačně velmi schopná.
Lukáš to zas umí skvěle s čísly všeho druhu. Markéta je šikovná v komunikaci a propojování lidí.
Zuzka je zkušená dětská psychoterapeutka a per-

Popovídat si, co se nám u nás líbí, co méně
a jak společně zlepšíme naše Libčice
Zve vás LOS – vaši sousedé!

Předvolební i další aktivity
Libčického občanského spolku
LOS můžete podrobněji sledovat a diskutovat o nich na našem
webu www.libcickekrizovatky.
cz a na našem facebooku www.
facebook.com/los.libcice/.
Váš LOS
sonalistka. Jarda se vyzná ve vydavatelské práci.
Tomáš je výborný fotograf a hlavně akumulátor
nabitý energií pro nás všechny. Ty s Martinem nás
svými břitkými připomínkami všechny držíte na
zemi. A v tomto souznění jsme společně pracovali
na volebním programu.

Férové podmínky pro
všechny

Myslíš, že někdo čte volební programy?
Jsem naivní, když si myslím, že ano? Chápu, doba
je zrychlená, čte se méně. Program jsme proto
formulovali stručně, přehledně a výstižně. Podstatné body jsme sestavili do zásad, kterými se
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
řídíme i v naší spolkové činnosti a které budeme
prosazovat i v práci na radnici. Budeme k veřejnosti maximálně otevření, budeme se ptát na potřeby i na názory. Budeme veřejnost zapojovat
do zvelebování města. Budeme se snažit o stejné
příležitosti pro všechny, a tím myslím i příležitosti jednotlivých částí Libčic. Všímáme si třeba
toho, že většina občanské vybavenosti je v centru a v Letkách není ani obchod, jen hřiště a ZUŠ.
Chtěla bych, aby se podařilo zkrátit vzdálenosti
a zlepšit dostupnost služeb. Chceme nastavit férové podmínky pro všechny. Hlavní úkoly, které
bude potřeba řešit, jsou shrnuty ve třech oblastech volebního programu.
Tak formuluj!
Důležitým tématem, kterému se budeme bedlivě věnovat, jsou naše školy, zejména dokončení
již oznámeného konkurzu na ředitele základní
školy a projekt pro zvýšení kapacity školky. Uvědomujeme si také, že město dlouhodobě řeší
přeplněnost sokolovny a chybějící tělocvičnu ve
škole, téma sportovní haly nám proto není cizí.
Podobný důraz klademe na dostupnost zdravotnické péče v ordinacích zubaře či dětského nebo
ženského lékaře. V neposlední řadě se budeme
věnovat hospodaření s energiemi, jejich alternativním zdrojům i poradenství a pomoci občanům
v této oblasti. Městská zeleň potřebuje lepší péči
a každého, kdo nám s jejím zkrášlováním bude
chtít pomoci, rádi podpoříme.
Občas se podívám na libčický Facebook
a tam skutečně tato témata rezonují. Někdy
ta debata je dost vzrušená, ale mám pocit,
že dosavadní vedení města na ni příliš
nereaguje.
Takovým vášnivým debatám se dá předejít tím,
že všechny důležité informace budou v předstihu
veřejně dostupné. Příprava projektů bude následovat až po diskusi se všemi, kteří mají k tématu
co říci. Projekty se nebudou připravovat za zavřenými dveřmi. S občany také nebudeme hrát
přesilovku v kanceláři na úřadě, ale budeme chodit mezi ně. A to nejen na sociální sítě. Budeme
se pravidelně setkávat a diskutovat o tématech,
která je ve městě trápí.

Radnice není pevnost
Tvůj slogan je Zasloužíte si fungující město.
Co to znamená. Že město nefunguje? Povedlo
se vůbec něco za uplynulé období?
Z povrchního pohledu radnice základní funkce
opravdu vykonává. Přesto by si mohla vést
mnohem lépe. V posledních pár letech je velmi
patrný rozdíl proti sousedním obcím a nejde
jen o vzhled města. Okolní obce rozkvétají, a to
doslova. Libčice stagnují, oku lahodící proměnu
představuje pouze zdařilá rekonstrukce ZUŠ
a přilehlé zahrady. Nic dalšího svěžího a nového
nevzniklo. Naopak areál koupaliště trpí nekonečnými pokusy o zlepšení vody v bazénech a zůstává po většinu roku zcela nevyužitý.
Ostatně to, že radnice neinvestuje, ale jen opravuje, svědčí i srovnání statistických dat, které
nedávno zveřejnil Jirka Sochor z ODS. Z toho je

zřejmé, že většina podobně velkých obcí umí
připravit projekty skutečných investic o mnoho
lépe než Libčice. Pak se v době rekordní inflace
sice pyšníme přebytkem 100 milionů Kč, který
však velmi rychle ztrácí na hodnotě. Za to lze radnici stěží pochválit. Šancí proto budou i v příštích
letech dotační výzvy, o něž se chceme ucházet.
Ve vztahu k lidem působí radnice dál jako pevnost, do níž starosta rád zve občany, kteří si
stěžují. Tím lidi vyvádí z jejich komfortní zóny do
prostředí vhodného pro svou hru za zavřenými
dveřmi.
A co se kromě opravy budovy ZUŠ povedlo? Za
sebe jsem ráda, že proběhly obě architektonické
soutěže, díky nimž budeme mít k dispozici kvalitní projekty pro proměnu významných míst
v Libčicích, centra kolem náměstí a náplavky. Je
to ale málo, a proto se mi zdá slogan trefný.
Říkalas, že ses přistěhovala do Libčic. Ty ale
vlastně bydlíš v Letkách. Hranice je myslím
ten patník před lékárnou.
Naše ulice Na Radosti a vedlejší Tržní jsou ostrůvkem Letek v Libčicích. Přitom až na úplný
konec Letek je to od nás docela kus cesty. To
je také typický znak Letek, do centra je daleko
a chybí zde téměř veškerá městská infrastruktura. Na Letky se neprávem trochu zapomíná i to budeme chtít změnit.
Víš, že poslední starosta z Letek byl slavný
Adolf Kříž, kterého v roce 1924 z leteckého
starosty udělali starostou sloučené obce?
Vidíš, to je zajímavá informace, nevěděla jsem
to! V Letkách zůstává i stopa dalšího starosty
Františka Krejzy, který vedl město v době, když
jsme se přistěhovali do Libčic. Od pana Krejzy
jsem o pár let později přebírala projekty in-

vestic na správě majetku. Jeho systematičnost
byla obdivuhodná. Zůstává mi vzorem jeho
plán postupného budování infrastruktury,
včetně připravených projektů a reálných cenových odhadů.
A co tedy mohou Libčice od tebe a tvého týmu
po volbách očekávat?
V první řadě se budeme určitě věnovat naléhavým problémům. Těmi jsou oznámený konkurz
na ředitele základní školy, potřeba rozšíření
školky a dostupnost lékařské péče. Při řešení
těchto otázek budeme postupovat společně
s těmi, kterých se to týká.
V dalším kroku, se musíme připravit na zvýšené
náklady na provoz městských budov a budeme
nápomocni i občanům. Počítáme s konzultacemi
pro veřejnost, s rozšířením úředních dní a uvažujeme i o fondu pro krizové životní situace.
Zaměříme se na dlouhodobý nešvar v přípravě
investic, kterým je nekoncepčnost. Chceme
lépe spravovat sportovní areály ve městě. Zaměříme se proto na koncepci jejich rozvoje
i provozu s důrazem na možnost celoročního
užívání veřejností.
Starosta v těchto úkolech musí plnit roli manažera, který stanovuje cíle a priority a po
celou dobu usměrňuje jejich naplňování. Vše
musí být v souladu s úkoly schválenými ve
strategickém plánu a s naší vizí aktivního fungujícího města.
Návrat ke koncepčnímu a uvážlivému plánování investic - to je cesta, kterou bych chtěla
město vést.
Ptal se Petr Schönfeld
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Na procházce Libčicemi
Sedm let posloucháme sliby o přípravě nemocnice na bývalém seřadišti. Nikdo ale ve skutečnosti žádnou nemocnici v Libčicích stavět
nehodlá. Město se pouze za 1,2 milionu zbavilo
pozemku o velikosti 4000 m2, bez jakýchkoliv
záruk, co by na něm mělo stát. Smlouvu pak
7 let odmítalo zveřejnit.
Dle projektu na místě zřejmě vyroste ubytování
za komerční ceny pro bohaté klienty. V lepším
případě dvě ordinace a lékárna. Lůžková kapacita ani lékařská péče pro místní občany není
garantovaná.
Současná radnice ohledně projektu mlží, své
občany uvádí v omyl a protežuje zájmy soukromého podnikatele.
Uděláme maximum, aby na lukrativním pozemku
uprostřed Libčic opravdu vznikla kvalitní stavba
občanské vybavenosti tak, jak to vyžaduje územní
plán. S investorem vyjednáme co nejlepší podmínky a záruky pro místní občany. Vždy budeme
rozhodovat v zájmu města a jeho občanů.

 Mluvíme s lidmi na rovinu
Mít ve městě koupaliště s odpudivou vodou je
jako mít základní školu s falešnou ředitelkou.
V obou případech je docela trapas, když musíme
jezdit jinam za tím, co by mohlo a mělo fungovat
u nás. Tak jako si Libčice zaslouží kvalitní školu,
zaslouží si i místo, kde si s dětmi můžete užívat
léta v příjemném prostředí a bez obavy o jejich
zdraví. Dost bylo nepovedených pokusů!
Radnice před lety po požáru provozní budovy
koupaliště nevyužila příležitost a nezpracovala projekt na tolik potřebnou kompletní modernizaci celého areálu.

 Oslovíme odborníky a zajistíme funkční technologii čištění vody v bazénech

 Připravíme koncepci celoročního využití areálu koupaliště

Tato fotografie zanedbaného hřiště nepochází
z opuštěného místa kdesi na druhém konci
světa. I tento snímek je z areálu našeho koupaliště. Není to tak dávno, kdy u něho viselo sdělení, že jde o areál města Libčice nad Vltavou.
Někdo se nad tím zřejmě zamyslel a usoudil, že
to nepůsobí dobře. A než se pouštět do práce
na jeho zvelebení, bude snazší tabulku odstranit. Jednodušší to určitě je, ale rozhodně to
není cesta, kterou bychom chtěli jít.

 V úzké spolupráci se TJ Sokol, AFK Libčice
a dalšími libčickými sportovci vypracujeme plán
rozvoje městských sportovišť. Sportovní hala
bude jeho součástí.
LIBČICKÉ KŘIŽOVATKY. Vydává Libčický občanský spolek LOS, V Zahrádkách 756, 252 66 Libčice nad Vltavou, IČ: 02980576, ev č. MK ČR E 21699.
Ročník 9, číslo 2, září 2022. Redaktoři čísla: Ilona Ptáčková, Jaroslav Richter, Lucie Richterová. Fotografie: Tomáš Lisý.
Sazba: Filip Novák. Distribuce v Libčicích nad Vltavou. Neprodejný tisk. Toto číslo vyšlo 6. 9. 2022. www.libcickekrizovatky.cz, info@libcickekrizovatky.cz.
K článkům online verze časopisu je otevřena diskuse, ke které vás tímto srdečně zveme. Těšíme se na vaše názory.
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NAŠE KANDIDÁTKA

MÁ ČÍSLO 2

Ing. Petra Pelešková

ve městě obyvatele tak, aby byli mnohem více
zapojeni do budování města a mohli v předstihu sami vyjádřit své potřeby.
Váží si upřímnosti a přímého jednání, ač nemusí být vždy příjemné, a obdivuje ty, kteří na
úkor svého pohodlí vytváří něco pro druhé.
Změňme tón, kterým se nyní z radnice hovoří,
a pojďme s Petrou rozvíjet město do obrazu 21.
století.

Ing. Tereza Nehasilová

vede totiž integrační zahradní a truhlářskou
dílnu, kde vytváří smysluplné pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním
onemocněním.
Samotné letité působení v opozici Terezu
zformovalo do člověka věcně argumentujícího, člověka, který si je vědom kontinuity,
člověka s jasnou vizí. V kombinaci se svým
profesním směřováním je pak Tereza tím,
kdo dobře ví, jak Libčice vést z pohledu smyslu, odpovědnosti, dlouhodobého plánování
a udržitelnosti.

Mgr. Jan Menšík

Petra žije v Libčicích už téměř třicet let. Povoláním stavební inženýrka má zkušenosti
ze státní správy, s přípravou a vedením projektů financovaných ze státních i evropských
fondů. Osmým rokem je zastupitelkou za LOS
na radnici v Libčicích.
Farmářské trhy, zeleň v Libčicích, fasáda školy
a školky nebo tolik oblíbené Oranžové hřiště
– to jsou projekty, se kterými je Petra přímo
spojená. Ví dobře, jak funguje místní komunita,
proto ji do realizace dětského hřiště aktivně
zapojila. A právě v místních lidech vidí ten největší potenciál pro rozvoj města.
Petra pochází z Teplic, kde prožila celé dětství. Do Prahy pak odjela za studiem stavební
fakulty ČVUT, odkud už bylo do Libčic blízko.
V současnosti pracuje jako vedoucí stavebního
odboru na úřadě v Černošicích, a tak ví, co to
znamená otevřený a vstřícný úřad.

Proč Petru za starostku?

Vidí věci z dlouhodobé perspektivy a v souvislostech. Rozumí veřejným zakázkám,
územnímu plánování i úřadu jako nástroji
samosprávy. Petra umí klidně komunikovat.
Dovede vystihnout podstatu problému, nemá
problém s odlišnými názory a dívá se na věci ze
široka a v kontextu. I díky svému povolání umí
vést tým a co víc: je schopná ho také stmelit.
Petra chce radnici otevřít občanům, nejen
v otevíracích hodinách, ale především chce
předávat informace z radnice včas, kvalitně
a srozumitelně všem. Chce vtáhnout do dění

Tereza je s Libčicemi pevně spjatá, a to nejen
svou rodinou a příbuznými, kteří v Libčicích
také žijí, ale zejména svou prací pro místní komunitu. Po více než dvě volební období pracovala v opozici na radnici. Pořádá tábory nejen
pro libčické děti.
Vystudovaná krajinná inženýrka má zkušenosti a znalosti z oblasti péče o veřejnou
zeleň. Nejde jen o stromy. Tereza rozumí
péči o životní prostředí, věnuje se dotacím
a strategickému plánování. Co ji přivedlo ke
tvoření zahrad, je právě schopnost náhledu
na problém, vytyčení koncepčního řešení
a hlavně umění vidět věci v dlouhodobém
horizontu.
Tereza se umí na věci, nejen v Libčicích,
dívat vždy z více perspektiv a vnímat vše
hodně komplexně, ve více rovinách. I proto
profesně spojila svůj vystudovaný obor
krajinářky s hlubším sociálním rozměrem –

Jan Menšík je v Libčicích zapojen do chodu
nejrůznějších spolků a místních sdružení.
Díky tomu také nežije v nějaké společenské
bublině, ale naopak dobře zná názory napříč
libčickou společností a chápe různé pohledy
na věc. Honza dokáže lidi spojit a u jednoho
stolu s nimi jednat a vyjednat kompromis, přijatelný pro všechny.
Jako velitel hasičů je zvyklý na krizové situace, které se musí řešit promptně, ovšem
s chladnou hlavou. Vystudovaný právník se
pracovně pohybuje v IT a marketingu. V současné době je v zastupitelstvu našeho města
za LOS.
Honzovo motto je “Pojďme do toho, samo
se to neudělá”, což ho tedy opravdu dobře
vystihuje. Jeho kalendář je naplánovaný na
minuty, a proto stíhá přecházet od civilního
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zaměstnání v IT do hasičské uniformy, realizovat se v řadě spolkových činností, a k tomu
společně se svou ženou Julií vychovávat jejich
čtyři děti. Díky šíři záběru ho asi nejvíce zajímají možnosti vyžití v Libčicích, na jejichž rozvoji se sám aktivně podílí.
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Ing. Lukáš Kučera

Jeho velkým přínosem je komunikace a plastická znalost lokálních potřeb. I proto by rád
správu města otevřel občanům a rozvíjel Libčice i nadále jako klidné místo pro život s rozsáhlým komunitním životem.

Mgr. Martina Macurová

Lukáš je zkušený analytik v bankovním sektoru, v současné době nejvíce spolupracuje
s ČSOB. Svou práci laikům popisuje jako spojnici mezi IT a finančním a účetním řízením.
Lukáš za svou dvacetiletou profesní kariéru
v oblasti bankovnictví a finančního trhu prošel
pozice v ČNB, České spořitelně nebo společnosti Deloitte. Poslední roky už pracuje jako
konzultant na volné noze, kdy předává své
znalosti z řízení projektů, reportingu, interních
auditů a analýzy i řízení rizik. V Libčicích ho ale
spíš než u excelové tabulky potkáte u sportu,
vždyť kope za Pardály AFK Libčice.
Zkušenosti, odhodlání a hlavně energie
měnit věci kolem sebe směrem k funkčnímu
a pestrému světu, to vystihuje Martinu především. Je ředitelkou středočeské pobočky
Centra pro komunitní práci, kromě toho se
jako konzultantka a lektorka dlouhodobě
věnuje plánování sociálních služeb, podpoře odborných partnerství a zapojování
veřejnosti. 25 let zkušeností z tohoto sektoru Martině dalo hlavně jistotu, že týmová
práce je cesta k úspěchu. A ruku v ruce s tím
poznání, jak z nápadu realizovat projekt prospěšný pro místo, kde žije.

Ve velké zkratce lze říci, že opravdu rozumí datům,
vzorcům a tabulkám, a díky tomu je vyhledávaným odborníkem pro nastavení finančních auditů
a kontroly. Jeho analytický pohled a schopnost stavět názory na datech, a nikoliv na pocitech, jsou
opravdu cennou Lukášovou dovedností, která diskuze posouvá správným, věcným směrem.

sport a umění. Je totiž profesionálním fotografem a zároveň trenérem lyžování. Pracuje v užším vedení organizace Sportability.
Specializuje se na trénink handicapovaných
lyžařů a své svěřence doprovázel na mnoha
mezinárodních závodech a paralympiádách.
Tomáš je sám výkonnostním sportovcem.
Vedle celoživotní vášně k horolezectví soutěží v triatlonu a běžeckém lyžování. Ve volném čase mimo jiné organizuje pro libčické
děti závody v běhu a cyklistice. Jeho rodinná
historie je silně spjata s Libčicemi a jejich
rozvojem. Karel Fischer, Tomášův prapraděda, v Letkách na konci 19. století založil
cihelnu, kterou rodina až do znárodnění po
druhé světové válce provozovala.
V Libčicích, kde Tomáš vyrostl, si váží zejména
klidu, daného jejich umístěním, okolní přírody a zároveň velmi dobrého spojení nejen
do Prahy. Uvědomuje si obrovský nevyužitý
potenciál města, který musí být velmi citlivě
a zodpovědně uchopen. Za potřebné považuje
vybudování maximálně funkční a využitelné
sportovní haly v Libčicích. Za jednu z velkých
priorit potom pokládá vznik cyklostezky Kralupy - Libčice - Praha.
Díky oběma svým povoláním Tomáš navštěvuje
mnoho míst po celém světě. Často se setkává
s lidmi napříč různými obory. Jeho předností je
komunikace. S ní je spojena práce fotografa,
trenéra i vedení sportovních organizací. Tam
komunikační dovednosti využije při hledání
dobrovolníků nebo při jednání s partnery pro
získávání prostředků od sponzorů či v rámci
grantových řízení.

Ilona Ptáčková

Tomáš Lisý

Martina aktuálně vede projekty zaměřené
zejména na komunikaci na různé úrovni samospráv, rozvoj participace při hledání řešení
lokálních potřeb a zabývá se též podporou pro
rodiny, které pečují o děti či dospělé se zdravotním postižením. Je schopna vymýšlet nové
projekty, na které dokáže sehnat finanční příspěvky z nejrůznějších zdrojů.
Přináší i inspiraci z našeho okolí. Působí totiž
přes dvacet let jako dobrovolnice ve výkonném výboru Sdružení Roztoč, které v nedalekých Roztokách pořádá kroužky a kurzy,
lidové slavnosti a kulturní akce pro širokou
veřejnost.
V Libčicích žije už sedmým rokem. Pomáhá
s organizací festivalu Otevřená zahrada,
společně s dalšími stojí za rozjezdem libčické
Šatničky.

Velký sportovec a aktivní člověk – Tomáš je
zkrátka muž mnoha dovedností, ale jednoznačně neustále v pohybu. Nejčastěji ho asi
potkáte, když kolem vás v Libčicích probíhá
při tréninku. Profesně je rozkročen mezi

Ilona je zastupitelkou za LOS již dvě volební
období a od založení LOSu je jeho předsedkyní. Vyrostla v Kobylisích a takovou malou
spojnicí s Libčicemi, kde žije již přes 25 let, byl
ÚJV Řež, kde v minulosti pracoval její táta, ale
také část obyvatel Libčic. V současné době
pracuje v nadnárodní společnosti zabývající se pojištěním osob. Práce ve službách ji
provází přes dvacet let. V Libčicích například
vedla školní jídelnu MŠ. I díky tomu dobře zná
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úskalí práce s lidmi a veřejností a má dobrý
vhled do místních poměrů. V zeleni vltavského údolí bydlí moc ráda, stejně tak je ale
ráda za dobré spojení s Prahou, kde i přes
problémy a nedostatky velkoměsta je možné
také hledat mnohé inspirace v městských
částech, jak by mohla radnice sloužit lidem
v místě, kde žijete.
Ilonu radnice zajímá zvláště z pohledu úřad
versus občan, tedy poskytovatel služeb versus
uživatel služeb, a ráda by se zasadila o zlepšení
otevřenosti radnice a komunikace s lidmi. V Libčicích vyrostly její tři děti, synové od dětství hráli
libčický fotbal a nejstarší zůstává věrný AFK i teď
v dospělosti. Za posledních deset let se Ilona podílela na mnohých kulturních a volnočasových
aktivitách pořádaných spolkem, nejvíce však
spolu s Lubošem Harazinem stojí za udržením tradice Libčické Hašlerky, kterou se daří i přes stále
větší a větší finanční náročnost každým rokem
pro Libčické opakovat. Stejně tak je to o Vánocích
s Rybovou mší v jejím místním komorním podání.

BcA. Markéta Kratochvílová, DiS.

Markéta prožila celý život v Praze, ale školní
rok 2018/19, s manželem i dětmi, strávila na
bavorském venkově. Odtud si odvezla potřebu komunitního života a pevného sepětí
s místem. Takovou příležitost jí poskytly
právě Libčice. I když tu žije teprve druhým
rokem, zapojila se jako dobrovolnice do řady
libčických aktivit. Pracovně má zkušenosti
z médií, z kultury i z oblasti vzdělávání, kde se
posledních 7 let věnovala výměnným programům pro středoškoláky a rozvíjení mezikulturní citlivosti a vzájemnému porozumění ve
školách i hostitelských rodinách.
Markéta nyní pracuje na volné noze v oblasti
vzdělávání a kultury. V Libčicích se na bázi dobrovolnictví také věnuje především podpoře a začleňování Ukrajinců, kteří utekli na jaře 2022 z války.
Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky a
bakaláře pak má z oboru mediální komunikace.
Kromě jiného má také konzervatoř a hraje na
basovou kytaru v několika hudebních formacích.
Do libčického dění přináší čerstvý pohled na věci
veřejné, kulturu, ale i život ve městě.

Mgr. Petra Nováková Sádková

Petra žije v Libčicích 10 let, ve kterých se jí
s manželem podařilo realizovat svůj sen –
stavbu nízkoenergetického ekologického
domu. Petra pracuje na Ministerstvu životního prostředí a je v této oblasti expertkou na
legislativní podmínky a dotační politiku. Své
postoje i vztah k ochraně přírody zformovala
v turistickém oddíle, kam celé dětství docházela, a dosud má z oddílu své přátele, dokonce
i tady v Libčicích. Své organizační schopnosti
v poslední době prokázala v Libčicích zvláště
na farmářských trzích – v této sezóně totiž byla
jejich hlavní pořadatelkou. Už dříve svůj organizační talent rozvinula například při vzdělávání
mladších dětí, vedla Rodinné centrum Letná,
spoluzaložila Lesní klub Kulíšek v Libčicích a komunitní školu v Lysolajích. Dlouhodobě se věnuje energetickým úsporám a v této oblasti vidí
v Libčicích mnoho nevyužitých příležitostí.

Jarda Richter žije s rodinou v Libčicích dvacet let. Osobně se angažuje v Sokole nebo
v libčickém kině. Vychází totiž z toho, že
pokud chceme, aby na malém městě fungovaly nebo vůbec existovaly konkrétní
služby, je potřeba se o to osobně zasloužit. Pracuje v Národním muzeu, kde působí
jako vedoucí edičního oddělení. Každý rok
tak díky němu a jeho týmu spolupracovníků
vyjde kolem čtyřiceti knih a časopisů. Jeho
práce je ceněná nejen na půdě muzea, ale
také odbornou veřejností – dokládají to
ocenění Magnesia Litera či úspěch v soutěži
Nejkrásnější kniha roku. Dlouholeté zkušenosti v tomto oboru má rovněž jako OSVČ
na volné noze. Dvacet let hrál také v hudební skupině, se kterou projel Evropu od
Francie po Estonsko.
Z pracovní činnosti má Jaroslav zkušenost
s plánováním, s veřejnými zakázkami, s prací
v týmu i s jeho vedením. Věří, že kandidáti LOS
přinesou Libčicím novou, pozitivnější energii,
nápady, otevřenost a prostě obecně změnu
k lepšímu. V uplynulém volebním období působil v komisi pro média. Jako členu Sokola
mu na srdci leží zvláště otázka libčické haly.
A vzhledem k tomu, že do práce často jezdí na
kole, považuje za zásadní začít se konečně aktivně podílet na přípravě bezpečné cyklostezky
z Libčic do Řeže.

Mgr. Renata Baxová

Vystudovala obor ekochemie a humanitní environmentalistiku. Při vysoké škole pracovala
jako asistentka lidí s mentálním postižením. Je
členkou městské komise pro životní prostředí.
Každoročně vede kuchyň na dětském táboře
a vaří pro 100 táborníků. Je matkou tří kluků.

Mgr. Jaroslav Richter
Profesí sociální pracovnice, která se za 20 let
působení v sociální oblasti vypracovala na
manažerku projektů pro ohrožené rodiny,
děti a mládež. Renata se profesně vyprofilovala jako specialistka na strategické plánování v sociální oblasti, realizaci EU projektů
a na řízení kvality služeb v oblasti sociálních
služeb. Zároveň své znalosti předává dále jako
vyhledávaná konzultantka.
Tou se stala také kvůli schopnosti jasných
a přesných formulací a analytického myšlení.
Umí zmapovat potřeby a reagovat na ně, což je
klíčové pro to, aby se projektům dařilo a byly
úspěšné.
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Jestli něco Renatu vystihuje, pak je to vysoká míra
empatie a zároveň schopnost nastavit hranice. To
jí umožňuje skvěle komunikovat s lidmi napříč sociálními vrstvami, a přitom dotahovat své projekty
do konce. S prací na radnici už má také vlastní zkušenosti, v uplynulém volebním období například
působila v dotační komisi našeho města.

Ing. Milan Vojtek
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Zuzana Mošovská je psycholožka a psychoterapeutka. V současné době se věnuje především práci s ohroženými dětmi a mladými
lidmi. Už i dříve se zabývala péči o druhé například jako dobrovolnice a následně terapeutka hipoterapie. Díky silnému sociálnímu
cítění i díky tomu, že je matkou dvou dcer,
jí leží na srdci, jaký život prožijí v Libčicích
nejen děti.

Milan s rodinou našli v Libčicích svůj domov
před 7 lety. Líbí se jim zdejší komunitní způsob
života, ochota lidí vzájemně si pomáhat a vymýšlet společné aktivity. Před dvěma lety se
nechal zlákat k otužování. Záleží mu na dotažení projektu rozvoje libčické náplavky. Díky
své pracovní zkušenosti by se chtěl zasadit
o to, aby městu zbytečně neutíkaly dotační příležitosti. Jako nováček na kandidátce věří, že se
v novém zastupitelstvu sejdou lidé, kteří bez
ohledu na příslušnost ke kandidátce podpoří
návrhy zlepšující život ve městě.

Mgr. Zuzana Mošovská

PhDr. Petr Schönfeld

Zuzana umí lidi spojovat a motivovat. Nebojí
se bojovat za věci, o kterých je přesvědčena,
že mají smysl. To se ukázalo zvláště ve chvíli,
kdy opakovaně upozorňovala na tristní situaci
v libčické ZŠ. V kauze místní školy, vedené za
přihlížení radnice ředitelkou bez jakékoli kvalifikace, se jí povedlo dosáhnout nemalého
zapojení veřejnosti. Zuzana má ale také zkušenosti z personalistiky, kde spolupracovala
s řadou nadnárodních firem, a s vedením rozsáhlého projektu z oblasti duševního zdraví.
Jestli jí něco opravdu jde, pak je to komunikace
s lidmi a schopnost zvládat více věcí najednou.
Na Libčicích miluje především komunitní život
a už šestý rok se tu cítí doma. Ráda věří tomu,
že lze nemožné změnit v možné.

Milan Vojtek je profesí analytik. Pracuje na
Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se zabývá
správou monitorovacího systému, sloužícího k
podávání žádostí o podporu a následné administraci projektů financovaných z evropských
fondů. V oblastí dotací z EU pracuje již 19 let.

příspěvkové organizaci se orientuje v oblasti
veřejných zakázek, což je důležité i pro komunální politiku.

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

PDh.

Martin Sekera pochází z Kralup, v Libčicích
žije od roku 1996 s manželkou Šárkou, která
vede zdejší městskou knihovnu. Profesně je
spojen s Národním muzeem, v němž je ředitelem Knihovny Národního muzea, od loňského
roku i Historického muzea a je také statutárním zástupcem generálního ředitele. Dvacet
let učil na vysoké škole. V roce 2006 spoluzakládal spolek Liběhrad, za který byl potom
radním pro školství a kulturu.
Byl spoluredaktorem městského zpravodaje.
Vytvořil první městská pravidla pro grantový
systém podpory kulturních akcí a pro čerpání
z fondu školského rozvoje. Pokusil se změnit
poměry v libčické základní škole, ale nepovedlo
se mu to. Školskou otázku považuje za jednu ze
stěžejních a současně nejsložitějších pro rozvoj města. Proto situaci zdejších škol sleduje
permanentně. Vzhledem ke své práci ve státní

Jeho rodina žije v Libčicích od roku 1927, kdy se
tu narodila Petrova matka, o kterou se stará.
Mnozí jistě pamatují také dědečka Františka
Krtičku, který byl místním lékařem, a jeho stejnojmenného syna, který po otci zdědil nejen
povolání, ale i vzácně laskavou a přátelskou
povahu. Petra do Libčic přivezli ve věku čtyř
dnů z pražské porodnice a bez těchto pár dnů
tu v den voleb žije 72 let a 350 dnů. Profesně
byl novinářem, šéfredaktorem a ředitelem
různých deníků a týdeníků. Předsedal Unii vydavatelů denního tisku a řídil velkou tiskárnu.
Vlastnil také firmu obchodující s novinovým
papírem. Také, spíše pro vlastní potěchu, byl
nějakou dobu zaměstnancem pražské ZOO. Do
všech těchto zaměstnání pokud možno jezdil
na kole. Cyklistiku provozuje i teď v důchodu,
ale prý jezdí čím dál pomaleji.
Petr byl v posledním volebním období členem
městského zastupitelstva, kde se snažil prosadit
otevřenou a přímou komunikaci, která mu v pojetí dosavadního vedení radnice velmi chybí. Své
místo v zastupitelstvu před rokem předal mladšímu Janu Menšíkovi, aby mohl naplno a s elánem uplatnit své zkušenosti právníka a hasiče.
Do Libčických novin sepsal v několika uplynulých letech seriál článků o historii našeho města
a životech jeho obyvatel. Podle ohlasů to snad
zajímalo nejen ty starší, ale i mladé a ty, kteří se
v průběhu posledních let do Libčic přistěhovali.

Dejte nám hlas,
přijďte volit
23. a 24. září 2022
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Volební program Libčického občanského spolku LOS

Tři úkoly, na kterých budeme pracovat:
ROZŠÍŘENÍ MĚSTA

PÉČE O OBČANY

 Zavedeme pravidla transparentní a udrži-

 Zajistíme rozvoj kvalitních a dostupných

telné spolupráce s developery, která bude mít
pozitivní vliv na život v naší obci.

 Zasadíme se o kvalitní a dostatečné prostory
pro kulturu a sport.

 Zkvalitníme stav komunikací a infrastruktury.

 Budeme nadále usilovat o rozvoj příměstské

hromadné dopravy. Podpoříme snazší dostupnost sousedních obcí bez nutnosti jízdy autem.

 Navážeme na rozpracované investiční pro-

jekty. Využijeme dotací a přebytku městského
rozpočtu. Projekty s nejvyšší prioritou zrealizujeme.

zdravotních a sociálních služeb. Podpoříme děti
a dospělé se zdravotním postižením, seniory
a jejich rodiny, aby na péči doma nebyli sami.

 Podpoříme rozvoj našich škol v souladu se
současnými trendy. Chceme, aby děti získaly
kvalitní a atraktivní vzdělání v blízkosti domova.
 Podpoříme libčické spolky, které jsou základním kamenem společenského a sportovního života našeho města.

 Postaráme se o bezpečí ve městě. Podpoříme modernizaci dobrovolného hasičského
sboru. Budeme spolupracovat se státní policií.

 Zajistíme bezbariérové byty, byty pro učitele
či lékaře.

Ctíme tyto zásady a neustoupíme z nich:
OTEVŘENOST: A to doslova. Otevřeme úřad
všechny pracovní dny. Zjednodušíme komunikaci s úřadem. Povedeme město transparentně, veřejně a férově. Necháme vás koukat
pod pokličku, zapojíme vás do rozhodování
o podobě našeho města. A nezapomeneme na
děti, město bude brzy jejich, proto vyslyšíme
jejich potřeby, budou partnerem při plánování
města.

KONCEPCE: Chceme jasné směřování města
opřené o analýzu a vedoucí k předem danému
cíli, ne nahodilým akcím. Koncepce - to je plán.
Projekty připravíme s rozmyslem, na podkladě
podrobných vstupních údajů a v širších souvislostech Libčic a okolí. Plány rozvoje připravíme
jako celky, které lze budovat postupně v logických etapách.

ENERGIE A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
 Zaměříme se na alternativní zdroje energie
pro městské budovy a veřejné osvětlení. Ani
vás, občany, nenecháme na holičkách a zajistíme konzultace a pomoc při podání žádostí
o příspěvek na obnovu vašich zdrojů energie.
 Vody v podzemí ubývá, té srážkové je občas
příliš mnoho. Najdeme způsoby, jak umožnit
vodě ve zdejší krajině zůstat a vsáknout se.
 Postaráme se, aby veřejná zeleň byla opravdovou ozdobou a současně pomáhala městu
i přírodě.
 Navážeme na obnovu a budování stezek
krajinou. Chceme bezpečnou cyklostezku na
Prahu. O projekt budeme společně s krajem
usilovat a podporovat ho.
 Zajistíme systematickou práci s odpady.
Otevřeme sběrný dvůr. Budeme rozlišovat, co
je odpad, a co surovina. Jen zbytkový směsný
odpad skončí za obecní peníze na skládce. Ne
černým skládkám.
STEJNÉ PŘÍLEŽITOSTI: Libčice jsou specifické svým tvarem, který je zároveň překážkou snadné dostupnosti služeb. Chceme, aby
všechny části města - Libčice, Chýnov i Letky
- dobře dosáhly na základní městskou vybavenost. Nebudeme dělat mezi obyvateli města
rozdíly. Nebudeme rozhodovat bez znalosti
vašich potřeb - budeme se vás ptát na názor.

L
O
Zasloužíte si fungující město. S
SPOLUPRÁCE: Napříč všemi subjekty, spolky
a institucemi v Libčicích. Věříme v energii
místní komunity a spolky, které osvěžují život
v Libčicích. Budeme v úzkém kontaktu se sousedními obcemi. Budeme partnerem kraji na
projektech v okolí Libčic.

ROZUMNÉ INVESTOVÁNÍ: Nebojíme se investic. Najdeme zdroje financí pro rozvoj obce
tak, aby občané měli z investic přímý užitek.
Budeme aktivní v hledání dalších finančních
zdrojů, které odlehčí městské kase a umožní
uskutečnit více záměrů. Chceme rozvíjet sebevědomé město, které umí využít příležitosti.

