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1 Představujeme vítězné architektonické návrhy na přístavbu písnické školy. 2 Vesmírná mise vracela děti do hry.
3 Stejně jako loni – chystá se Jablkobraní. 4 Společné odpoledne před prázdninami v písnické škole.
5 Chystají se akce Slow Food: Jezte pomalu, žijte dlouho. 6 Na Libuši u pošty je nově upravený infokout.
Foto: Rusina Frei architekti, Jana Hanzlíčková Špačková a Vendula Audolenská,
Kryštof Štafl, Blanka Chýlová, Slow Food Prague, Petr Borský

ZVEME

Jablkobraní v parku Kamýk

VÝZVA PRO VŠECHNY
Upečte koláč z jablek
a přihlaste ho do soutěže

Pátek 25. září 2020 od 1530 hodin do 2200 hodin
Kde: Park Kamýk (podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu,
na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha 12)
Ochutnávka z programu:
Vystupující z:

• The Voice •• MasterChef

Prague Lounge Trio

TIVAL

OPEN AIR FES

MA
VSTUP ZDAR

O NEJLEPŠÍ
JABLEČNÝ KOLÁČ
českých i světových receptur

v pátek 25. září 2020
od 15:30 do 17:30

Dále také:

Soutěž v pojídání koláčů

| pop, rń‘b, rock‘n roll

Soutěž o nejlepší jablečný koláč

ZNITRA | pop-rock
| elektropop

JABLKOBRANÍ

Zaplétání copánků

MANU DESTRA, Adriana Bessogonov •

Veselé malování na obličej a balonky

Chilli Duo, Chilli Tathuy •• | pop-rock
DJ Arnošt | bubenická show
Martin Beran Blues Band | blues
Bohatý doprovodný program

v parku Kamýk

Kreativní a sportovní workshopy
Bubny pro Vás – společně se pokusíme
o rekord v počtu malých i velkých bubeníků

ĚŽ
UT
SO

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2020“
zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

(podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu)

Jídla z různých koutů světa
Ochutnávky jablečného moštu

V programu akce bude

a také
25. 9. 2020
Luongová Linh

Použita kresba
Jaroslavy Kočové.

Změna programu
vyhrazena.

Akce je pořádána pod záštitou starosty MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka a starosty MČ Praha 12 Jana Adamce na podporu harmonického sousedství místních obyvatel.

PROGRAM
Dračí soutěž
Dětské workshopy
Malování na obličej
Skákací hrad
Ukázka první pomoci
Měření tlaku, stanovení BMI
Nutriční poradenství
Prohlídka sanitního vozu
Ukázka záchranářů
Zdravé svačinky
Občerstvení pro děti ZDARMA

DRAČÍ SOUTĚŽ
14:00–15:00 přihlášky
15:00–17:00 soutěž
Po 17. hodině vyhlášení vítězů
jednotlivých kategorií.
Kategorie dračí soutěže:
1 Nejkrásnější létající drak
2 Nejdéle létající drak
3 Nejoriginálnější drak

SOBOTA 3. ŘÍJNA

2020 OD 14:00 HODIN

Fotbalové hřiště v Písnici / ulice Švihovská
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Akce je pořádána ve spolupráci
s SDH Písnice a TJ Sokol Písnice.
Změna programu vyhrazena

KRONIKA

Slovo starosty
Vážení občané, začalo září, které
je oproti minulým letům zcela atypické. Návrat do školy se děje za
podmínek, které se navíc průběžně
mění a jsou do budoucna nejisté.
Přeji našim dětem, rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům
škol a mateřských školek, ať to co
nejlépe zvládnou. Za vedení našich
škol prosím o maximální součinnost
vás, rodičů.
Léto pro nás bylo obdobím mnoha investičních akcí, od drobných
až po zásadní. Mezi ty drobné patří například úprava prostranství před
poštou či oprava zbývajícího oplocení kolem Klubu Junior. Mezi ty větší patřila výměna střešního pláště na
budově radnice/pošty, rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu C
v ZŠ Meteorologická a ve 2. patře
původní historické budovy ZŠ Meteorologická. V písnické škole jsme
osadili nové okno v přízemí a v souvislosti s rekonstrukcí prostranství
před školou i část plotu mezi školou
a novým chodníkem. V MŠ K Lukám
otevíráme novou přístavbu o dvou
třídách, provedli jsme rekonstruk-

ci vzduchotechniky a dokončujeme
přeměnu zahrady.
Během léta průběžně pokračovala výstavba nové služebny městské policie, stavba garáží pro libušské hasiče a rekonstrukce ulice K Vrtilce. Až na drobné zádrhele většina akcí proběhla či probíhá
podle harmonogramu.
Na konci srpna jsem se dozvěděl, že vedení České pošty zvažuje omezení provozní doby libušské
pobočky z důvodu úspor. Minulý rok
jsme ve spolupráci s poštou vnitřní
prostory zrenovovali, pro pracovníky v rámci omezeného prostoru
zajistili větší zázemí, pošta pobočku vybavila moderními přepážkami
a nábytkem. Z naší strany jsme tak
vytvořili předpoklady pro to, aby se
jak zaměstnanci, tak zákazníci cítili
dobře a pracovníci pošty mohli odvádět kvalitně svou práci. Radikální
omezení pracovní doby je tedy velmi špatná zpráva. Aktuální pracovní doba je od 8:00 do 18:00 hodin,
nově plánovaná od října je v pondělí a ve středu od 10 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek bude oteví-

rací doba zkrácena do 16:00 hodin,
k tomu všemu bude každý den mezi 12:00 a 13:00 hodin zavřeno. Již
dnes se před osmou hodinou ranní
často před poštou tvoří fronty a nápad zkrátit pracovní dobu tak, že se
přes poledne pošta na hodinu zavře a ve třech dnech v týdnu uzavře již ve čtyři odpoledne, považuji
za zlý sen. Pro mnoho našich občanů se tak tato pobočka stane časově nedostupnou, navíc vyšší koncentrace klientů ve zkrácené provozní době není v současné situaci

žádoucí. Chtěl bych vás, vážení občané, kteří služeb této pobočky využíváte a nesouhlasíte s omezením
provozní doby plánované od října,
vyzvat k tomu, abyste svůj nesouhlas napsali na e-mailovou adresu:
info@cpost.cz a v kopii na starosta@praha-libus.cz. Společně se pokusíme toto stanovisko zvrátit.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

Infokout Libuš
Nevzhledné prostranství před
budovou Úřadu městské části
Praha Libuš na Libušské ulici
se změnilo. Původní prostor
se stánkem trafiky, úředními
deskami a zelení skládající se
z několika keřů dostal novou
reprezentativní podobu.
Na jaře se začala plocha měnit a v červenci došlo k úspěšnému dokončení úpravy celého prostoru. Vznikl nový info point, kde
jsou umístěny informační desky
ÚMČ Praha-Libuš. Prostor se dělí
na dvě části: dřevěné plato s informačními deskami a záhon odkazující na původní venkovskou
identitu části Libuše.
Záhon je od dřevěného plata oddělen dřevěnou dvoustupňovou asymetrickou lavicí, která
z dřevěného plata vychází. Výsadba je navržena jednoduše
tak, aby prostor nepůsobil roztříštěně a zvládal velká sucha.
Na podzim bude záhon doplněn
o strom a cibuloviny, které na jaře
vykvetou. Spolu s nově opravenou zdí vzniklo nové reprezentativní místo u úřadu městské části.
Bc. Petr. Borský,
vedoucí odboru životního
prostředí a dopravy ÚMČ
Praha-Libuš
Foto: Google Maps
a Petr Borský

Infokout dříve…

…a dnes, po úpravě.
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Příměstský tábor Cestovatelé v čase
V týdnu od 10. do 14. srpna
2020 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Praha-Písnice příměstský tábor pro 28 místních
dětí. Hlavním tématem celotáborové hry bylo cestování prostřednictvím stroje času.
Národní agentura pro výzkum minulosti se rozhodla, že na základě
výzkumu profesora Ettore Majorany
vyšle čtyři pečlivě vybrané posádky s cílem prozkoumat život našich
předků, zaniklé civilizace a světy. Jejich úkolem bude také získat indicie,
které nás následně možná dovedou
k nejzáhadnějšímu místu světa –
ztracené Atlantidě a jejím pokladům.
Vybrané posádky nejprve prošly
přijímacím řízením do Národní agentury pro výzkum minulosti a pomohly
sestavit stroj času tak, aby byl plně
funkční. Během několika následujících dní děti vyrážely do minulosti,

kde se snažily získat dílky mapy a nápovědy, které tam kdysi dávno před
nimi zanechal profesor Majorana.
V pravěku děti poznaly život pravěkých žen a mužů, kde se mj. zúčastnily lovu na ryby, kance a mamuta. V etapě divokého západu
pomohly zachránit indiánům vodu,
o kterou přicházely tamní indiánské
kmeny kvůli hornické činnosti bělochů. Účast na olympijských hrách
prověřila nejenom jejich sportovní
stránku, ale provětrala i jejich mysl
a smysl pro vzájemnou komunikaci. Výsledkem byl úžasný závěrečný štafetový závod, který dokonale
změnil původní pořadí týmů. Během
středověku děti poznaly, jaké to je,
když se staví obranná věž, zašermovaly si na rytířském souboji a pomocí svých rukou, nohou a obličeje pomohly sestavit tajemného golema. V období dravců jsme se vydali do záchranné stanice Penthea

v nedalekých Cholupicích, kde jsme
poznali život ptáků-dravců. Během
průmyslové revoluce jsme se věnovali poznávání technických objevů a také činnosti hasičských záchranných sborů. Poslední dopoledne bylo věnováno 1. světové válce. Nejprve krátká instruktáž o tom,
co vlastně byla ta 1. světová válka,
poté pořádný výcvik a ve finále pak
i bitva v přilehlém lesíku.
Jelikož se všem týmům podařilo sestavit mapu z dílků puzzle, tak
mohly vyrazit za objevením Ztracené Atlantidy a jejích pokladů. Uspěly nakonec všechny týmy, a tak si
mohly s sebou odnést zasloužený
zlatý poklad.
Děti i jejich rodiče vypadali spokojeně, což byl náš cíl. Dovoluji si ocitovat vyjádření paní Hlubinkové: „Hluboce smekám před Mgr. Janem Krátkým a můj obří dík patří celému týmu těch, co připravovali a realizovali

tento úžasný příměstský tábor. Skvělý nápad, zábavný a naučný program, perfektní příprava, vyčerpávající informace pro rodiče a podrobná
dokumentace toho, co se na táboře
dělo. Moje děcko je velice nadšené
a plné úžasných zážitků. Co víc si
můžu přát? Aby se za rok tato skvělá akcička pro děti znovu opakovala.“
Děkujeme za tento i další vyjádření
díků. Udělalo nám to radost.
Závěrem bych rád poděkoval Marice Bráchové, Michaele Fortinové
a Františku Novotnému za celkovou
realizaci této akce, stejně tak i ostatním členům SDH Praha-Písnice (zejm. Markovi, Milanovi a Pavlovi) za
přiloženou ruku k dílu. Nesmím však
zapomenout ani na městskou část
Praha-Libuš za umožnění pronájmu
prostor a hlavnímu městu Praze za
poskytnutí dotace.
-PlšFoto: archiv SDH Písnice

Včelařské dýchánky u písnických hasičů
Jelikož v řadách členů Sboru dobrovolných hasičů Praha-Písnice máme i aktivní
včelaře, Miroslava Štancla
a Janu Krátkou, uskutečnilo
se v pátek 5. června 2020
první včelařské setkání se
zájemci, kteří se chtěli něco málo dozvědět o životě
našich hasičských včel, které se nachází za budovou
hasičárny.
Ze začátku se jednalo spíše
o teoretické povídání o životě včel, jejich vývoji a nesmírné pracovitosti. Díky Miroslavu Štanclovi a jeho zlatým ručičkám si účastníci následně
mohli prohlédnout, jak to vypadá uvnitř úlu, aniž by hrozilo
jejich pobodání. Taky si mohli
prohlédnout úl, rámečky, plásty
a souše. Této akce se účastnilo
patnáct osob.
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V pátek 26. června 2020 se
od 17 hodin uskutečnilo v naší
zbrojnici první hasičské Medobraní, které bylo určeno nejenom pro zájemce z oddílu Mladých hasičů.
Účastníci se nejprve dozvěděli, jak se vlastně med dostane
z včelího plástu až do sklenice.
Poté si sami mohli vyzkoušet,
jak je těžký medový plást, mohli
ho vložit do medometu a zatočit si klikou a samozřejmě mohli
ochutnat čerstvě vytočený med,
a dokonce si ho i kousek odnést
domů ve skleničce. Akce se zúčastnilo zhruba 25 osob.
Závěrem mi dovolte poděkovat za zprostředkování tohoto
netradičního zážitku jak dětem
z Mladých hasičů, tak i jejich rodičům či známým, p. Miroslavu
Štanclovi a p. Janě Krátké.
-PlšFoto: archiv SDH Písnice
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Vesmírná mise vracela děti do hry
Už počtvrté pořádal Spolek rodičů při Základní škole v Písnici příměstský tábor za přispění
naší městské části.
Děti měly bohatý program, který byl krom ekologických témat
zaměřen na poznávání naší Sluneční soustavy. Všichni účastníci
s nadšením hráli týdenní hru Vesmírná mise z projektu Vraťme děti do hry.
Dětští kosmonauti úspěšně zvládali náročné úkoly související s letem do vesmíru i různé nástrahy.
Nejprve prošli kosmonautickým tes-

tem a pak je čekal výstup ve skafandrech na Měsíc a zapíchnutí vlastní
vlaječky. Součástí hry bylo i poznávání, nad jakou částí naší zeměkoule se právě nacházejí.
Děti se nezalekly, když do nás
narazil asteroid a celá snídaně létala vzduchem. Naopak si piškoty ve
stavu beztíže užívaly a doma o tom
nadšeně vyprávěly.
Kapitáni a starší členové týmů
se vypořádali se šiframi, všichni
kosmonauti pak zkoumali speciálními sondami povrch Venuše a pomocí vysílaček zvládli najít všechny
části vesmírných objektů.

Většina her sloužila krom hravého předání informací o vesmíru
i k posilování týmové spolupráce.
Nejbouřlivější nadšené ohlasy měla
oprava rozbité observatoře, jejíchž
částí však nebylo možné se dotýkat. Všechny týmy také zvládly vyrobit přistávací modul, který úspěšně doručil náhradní palivové články pro marsovské vozítko. Pomocí
„glove boxu“ si děti vyzkoušely další z vědeckých metod a zkoumaly
vzorky z vesmíru.
Poslední den účastníky vesmírné mise čekal velký znalostní test,
kde mohli využívat knížky s infor-

macemi o vesmíru, které dostávali
během celého týdne. Na závěr vytvořili poselství o životě na naší planetě a odeslali jej pomocí červí díry
mimo naši Sluneční soustavu.
Všichni za svoje snažení dostali
hvězdy do svých průkazů, odznaky
Space Mission i svítící úlomky vesmírných krystalů. Byl to hrami nabitý týden, který jsme si všichni krásně užili a máme dlouho na co vzpomínat.
Jana Hanzlíčková Špačková
Foto: Jana Hanzlíčková Špačková
a Vendula Audolenská

Ohlédnutí za letním kinem
Druhý týden v červenci již počtvrté do naší městské části zavítal Kinobus Dopravního podniku hlavního města Prahy neboli pojízdné letní kino.
Promítání probíhalo tradičně na
lukostřeleckém hřišti v ulici Skalská.
Po celou dobu promítání bylo k dis-

pozici občerstvení. Vstup do letního
kina byl zdarma, návštěvníci mohli
přispět na nadaci Nova. První dva
dny bylo pěkné počasí letní, leč ve
středu a čtvrtek nastal spíše podzimní nečas, přesto každý den bylo
kino zaplněno.
Největší návštěvnost měla pondělní česká komedie Přes prsty,

kterou zhlédlo téměř 300 diváků.
V úterý se promítala americká komedie Last Chritmas. Středeční večer patřil francouzskému filmu Láska na druhý pohled. Ve čtvrtek jsme
se s letním kinem rozloučili úspěšnou českou komedií Vlastníci, kterou i přes nepříznivé počasí navštívilo 200 diváků. Celkově se letního

kina zúčastnilo přes 700 diváků.
Děkujeme Dopravnímu podniku
hlavního města Prahy za bezproblémové zajištění promítání filmů
a Lukostřeleckému klubu Cere za
poskytnutí prostoru pro promítání.
Těšíme se na příští ročník!
Bc. Petr Borský
Foto: DP hl. m. Prahy
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ZŠ Písnice
POSLEDNÍ SPOLEČNÁ AKCE
PŘED LETNÍMI PRÁZDNINAMI
Ve spolupráci se zástupci Spolku
rodičů jsme připravili na konci června neformální setkání pedagogů
s rodiči a rozloučení s páťáky. Odpoledne 23. 6. se mohli rodiče setkat osobně se třídní vyučující, aby
společně zhodnotili zapojení svého
dítěte do vzdělávání v době uzavření školy. V areálu školy proběhla netradiční rozlučka s páťáky. Pro pobavení dětí i dospělých byl instalován
fotokoutek, děti si mohly vyzkoušet,
jaké to je pohybovat se v zorbingové kouli, divadelní představení sledovali spíše ti mladší, střelbu do terče ocenili hlavně kluci, chození po
laně vzbuzovalo úsměv diváků.
Všem našim žákům 5. třídy přejeme dobrý start v novém třídním kolektivu ve velké škole. Budeme moc
rádi, když se nám přijdou pochlubit,
jak se jim podařila zvládnout možná
první větší změna v jejich v životě.
CO SE PODAŘILO.
TŘÍLETÝ IT PLÁN JIŽ SPLNĚN?

DODATEČNÝ ZÁPIS
DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020–2021

rý jsme se rozhodli zvládnout do roku 2022 je: „Využívání IT technologií napříč předměty.“ Je polovina
roku 2020. Máme splněno? Zdá se,
že ano. Myslím, že již nikdo nepochybuje o správném směřování naší školy, které se týká využívání IT
technologií k efektivnímu vzdělávání i žáků mladšího školního věku.
V novém školním roce máme na co
navazovat a vždy je co zlepšovat.

S ohledem na výsledek řádného zápisu do přípravné třídy jsou nabízena volná místa v dodatečném zápisu do přípravné třídy.
Základní školy s rozšířenou výukou
jazyků na školní rok 2020–2021
s nástupem v září 2020, konaném
od 20. 8. do 15. 9. 2020.
Žádost o přijetí do přípravné třídy a kritéria o přijetí naleznete na
webových stránkách školy: http://
www.zspisnice.info/?page_id=11207.

CO NOVÉHO NÁS ČEKÁ
V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE
Z našeho plánu na školní rok
2020–2021 bych chtěla upozornit
na premiérové školní akce: zářijový
projekt Světový den jazyků, na listopad připravujeme Komunitní setkání s rodiči a dětmi na téma Netolismus aneb jak předcházet závislosti
na digitálních technologiích, v prosinci vánoční odpolední dílny nahradí tradiční jarmark. Moc bychom našim žákům přáli, aby se tradiční i ty
nové akce uskutečnily a aby jejich
vzdělávání probíhalo bez komplikací. Letos otvíráme přípravnou třídu.
Blanka Chýlová, ředitelka školy
Foto Ivan Helcelet
a Lenka Veisová

Uplynul další školní rok, pro který platí Koncepce písnické školy na
rok 2019–2022. Jedním z cílů, kte-
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Vedení školy

INFORMAČNÍ LETÁK

Ředitelka školy - výchovný poradce
Zástupce ředitelky - koordinátor IT
Zástupkyně ředitelky - preventista
Zástupkyně ředitelky - mentor
vzdělávání
Škol. psycholog a spec. pedagog
Správce IT
Rozpočtářka školy
Hospodářka školy - kroužky
Vedoucí školní jídelny
Vedoucí školní družiny
Školník

Mgr. Blanka Chýlová
Bc. Lukáš Zvěřina
Mgr. Milena Rážová

blanka.chylova@zspisnice.info
lukas.zverina@zspisnice.info
milena.razova@zspisnice.info

Mgr. Lenka Veisová
Mgr. Monika Schenková
Martin Červeňák
Ing. Darina Rybářová
Monika Kuchynková
Ivana Piewaková
Marie Štaflová
Martin Deml

lenka.veisova@zspisnice.info
monika.schenkova@zspisnice.info
martin.cervenak@zspisnice.info
darina.rybarova@zspisnice.info
monika.kuchynkova@zspisnice.info
ivana.piewakova@zspisnice.info
marie.staflova@zspisnice.info
martin.deml@zspisnice.info

Organizace školního roku 2020/2021
Prázdniny:

CHCEME, ABY SE DĚTI UČILY NAPLNO, S RADOSTÍ A S ROVNÝMI ŠANCEMI A ZE
ŠKOLY ODCHÁZELY PŘIPRAVENY NA VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI 21. STOLETÍ.
Má-li se žák ve škole dobře cítit a má-li být proces učení kvalitní a motivující, musí se
uskutečňovat v prostředí, kde jsou zajištěny podmínky pro bezpečné klima, pro
vzdělávání a pro mimoškolní činnost.
Chceme, aby naše škola byla otevřená k žákům, rodičům i všem ostatním, kteří mají o
dění ve škole zájem.
Chceme mít možnost používat takové metody a formy výuky, které podporují učení
žáků.
Chceme být otevření k žákovu očekávání a mít možnost přizpůsobovat výuku jeho
potřebám.
Chceme využívat efektivní vyučovací strategie. Sledovat pokroky žáka, vytvořit prostor
pro vlastní iniciativu.
Chceme být místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.
1

Podzimní prázdniny a státní svátek
Vánoční prázdniny a státní svátky
Vysvědčení za 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny a státní svátek
Vysvědčení za 2. pololetí
Hlavní prázdniny

28. 10., 29. 10. a 30. 10. 2020
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
28. 1. 2021
29. 1. 2021
22. 2. – 28. 2. 2021
1. 4., 2. 4. a 5. 4. 2021
30. 6. 2021
1. 7. – 31. 8. 2021

Termíny třídních a
konzultačních schůzek
Pro přípravnou třídu:
1. 9. 2020 8.15 hodin
Hromadné:
1. třída – 1. 9. 2020 v 8.45
2.–5. třída – 10. 9. 2020 v 17.30
20. 4. 2021 v 17.30
Konzultace-triády
23. 11. – 27. 11. 2020
1. 6. 2021

Konzultační hodiny má každá třídní vyučující uvedeny v ŽK.
Po předchozím objednání je možno se domluvit i na jiný termín.

Den otevřených dveří 8.00–14.00
16. 2. 2021

Zápis do první a přípravné třídy
26. 4. a 27. 4. 2021
2
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KRONIKA

Klub Senior
Naši milí cestovatelé, je tomu již
20 let, co pro vás připravujeme
zajímavé výlety po pamětihodnostech naší krásné země.

18082020_INFOLETÁK

Třídní vyučující
0. tř. Michaela Fortinová, DiS.
1. tř. Mgr. Eva Veselá
2. tř. Mgr. Lenka Veisová
3. tř. Mgr. Milena Rážová
4. tř. Mgr. Olga Kretíková
5.A Bc. Jitka Tichá
5.B Lenka Červená

michaela.fortinova@zspinice.info
eva.vesela@zspisnice.info
lenka.veisova@zspisnice.info
milena.razova@zspisnice.info
olga.kretikova@zspisnice.info
jitka.ticha@zspinice.info
lenka.cervena@zspisnice.info

Nesčíslněkrát jsme se podívali
hodně daleko od našeho mateřského sídla Klubu Senior, zvláště když
pro nás sjednaní dopravci vykalkulovali příznivé ceny. Navštívili jsme
řadu známých a nádherných hradů, zámků i technických památek.
V posledních letech jsme navštěvovali i místa, kde z trosek kdysi slavných zámků vyrostla, díky péči potomků původních majitelů a jejich
snů, znovuobnovená krásná sídla.
Mohli jsme tak vidět řadu již téměř zapomenutých staveb, které se
znovu zaskvěly v plné kráse. V rámci komentovaných prohlídek jsme
obdivovali preciznost postupné obnovy těchto památek a mohli posoudit prostřednictvím vystavených
dokumentů jejich stav před a po rekonstrukci, použitá technická řešení
a celkově vynaložené úsilí. Byly to
krásné a poučné okamžiky jak pro
majitele, tak i pro návštěvníky.
Rádi se s vámi podělíme o seznam navštívených památek a jistě
si ho někteří z vás doplní o ty, které jsme opomněli. Patří sem i zde
nevyjmenované zámky na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Zavzpomínejte s námi, vždyť málo co
se opakuje.
Navštívili jsme dosud: Bečov
nad Teplou, Benešov nad Ploučnicí, Bítov, Bouzov, Březnice, Bučovice, Buchlov, Buchlovice, Červenou Lhotu, Červené Poříčí, Český
Krumlov, Dačice, Duchcov, Frýdlant,
Grabštejn, Házmburk, Hlubokou

nad Vltavou, Horšovský Týn, Hořovice, Kuks, Hrádek u Nechanic, Hrubý Rohozec, Janův hrad, Jaroměřice nad Rokytnou, Jezeří, Jindřichův
Hradec, Karlštejn, Kladruby, Konopiště, Kozel, Krásný Dvůr, Kratochvíli,
Kroměříž, Křivoklát, Kunětickou horu, Kunštát, Kynžvart, Lednici, Lemberk, Libochovice, Lipnici, Litomyšl,
Manětín, Milotice, Mnichovo Hradiště, Mníšek pod Brdy, Náchod, Náměšť nad Oslavou, Nebílovy, Nové
Hrady, Opočno, Pernštějn, Plasy,
Ploskovice, Rábí, Raduň, Ratibořice, Rožmberk, Sázavu, Slatiňany,
Stekník, Sychrov, Štenberk, Švihov,
Telč, Točník, Trosky, Třeboň, Valeč,
Valtice, Velhartice, Velké Březno,
Velké Losiny, Veltrusy, Veveří, Vimperk, Vizovice, Vranov nad Dyjí, Zákupy, Zlatou Korunu, Zvíkov, Žebrák, Žleby.
Věříme, že současná situace brzy
pomine, bude určitě lépe a my se
budeme moci znovu scházet a společně navštěvovat další dosud nepoznané krásy České republiky.
Za Klub Senior:
Zdena Prchlíková
Vladimír Kudrna
Foto: Vladimír Kudrna

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k současné koronavirové pandemii a zpřísnění nařízení o nošení roušek od 1. 9.
2020, včetně dodržování dalších hygienických opatření, bude klub až do odvolání uzavřen.
Sledujte aktuální informace Úřadu MČ Praha-Libuš nebo sdělení
v časopisu U nás.
Výbor Klubu Senior

Netřídní vyučující
Ing. Lucie Holanová
Bc. Lukáš Zvěřina
Věra Brigantová
Mgr. Vladimír Kokšal

lucie.holanova@zspisnice.info
lukas.zverina@zspisnice.info
vera.brigantova@zspisnice.info
kokivlad@seznam.cz

Asistentky pedagoga
Petra Brodská
Renata Slipčenková
Zdeňka Schuhová
Jana Vondráčková

petra.brodska@zspisnice.info
renata.slipcenkova@zspisnice.info
zdena.schuhova@zspisnice.info
jana.vondrackova@zspisnice.info

Školní psycholog a speciální pedagog
Mgr. Monika Schenková

monika.schenkova@zspisnice.info

Školní družina

Tel. 603 182 296, nebo tel. 734 442 483
Děti jsou rozděleny do 4 oddělení s celkovou kapacitou 120 dětí
(1.–4. tř. přijímáme všechny žáky do ŠD; 5. tř. po dohodě)
Vedoucí ŠD:
Marie Štaflová
Vychovatelky:
Dana Hývlová
Božena Bláhová
Veronika Kavecká

marie.staflova@zspisnice.info
dana.hyvlova@zspisnice.info
bozena.blahova@zspisnice.info
veronika.kavecka@zspinice.info
3
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RADNICE

Vzdělání – nejvěrnější kamarád
Kdo se chce stát vzdělaným, musí
si nad zlato a stříbro vážiti knih.
A právem. Knihy ho totiž mohou
přivézt k cíli jeho tužby, nikoli zlato
a stříbro. Co má tedy raději chtít?
Jan Ámos Komenský: Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání
(řeč z 28. listopadu roku 1650)
Vážení pedagogové, vážení ředitelé, vážení žáci základních, děti mateřských i studenti střední školy na
Libuši a v Písnici, vážení rodiče,
dovolte popřát vám úspěšný celý školní rok 2020/21 naplněný radostí
z dosažených výsledků a cílů, společně
prožitých úspěchů i nezdarů, jež přesto
posouvají věci žádoucí a správné společným úsilím vpřed.
Znalosti, poznatky a zkušenosti jako nejvěrnější kamarádi nás upřímně,
jasně a bez přetvářky formují, poučují
a povzbuzují a současně dávají návody,
jak se v přítomnosti i budoucnu nevzdávat a usilovat o proměnu k lepšímu.
Vězte, že i my na radnici vám budeme
nadále naslouchat, vnímat vás a podporovat na vaší cestě vzděláváním.
Vedení městské části Praha-Libuš

Jak zajistit sociální
služby pro své blízké?
Odpoví vám 21. ročník Veletrhu
sociálních služeb.
Městská část Praha-Libuš se
opět po roce zúčastní svojí prezentací veletrhu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který pořádá městská část Praha 12 ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 11.00 do 18.00
hod. ve druhém patře bývalého
obchodního domu Prior na Sofijském náměstí v Modřanech.
Osobně se zde budou prezentovat poskytovatelé sociálních a dalších souvisejících služeb, kteří nabízejí své služby občanům, žijícím na
území MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš. Namístě lze získat odpovědi na
konkrétní otázky, případně dohodnout zajištění služby. Součástí veletrhu bude panelová diskuze zaměřená na způsob uplatnění nároku
na dávku sociální péče – příspěvek
na péči, především na průběh řízení
o žádosti a na rozhodovací proces
související s řízením. V rámci veletr-
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hu bude možné zhlédnout výrobky
z chráněných dílen či si je i zakoupit anebo si poslechnout vystoupení pěveckých souborů. Na veletrhu
bude zdarma k dostání, jako tradičně, i nový Katalog poskytovatelů
sociálních služeb 2020, který obsahuje aktuální kontakty na poskytovatele sociálních služeb, u nichž lze
získat pomoc v nepříznivé sociální situaci, a na jehož vydání se finančně podílela i MČ Praha-Libuš.
Tento katalog bude následně možno obdržet též na odboru správním
a školství ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664.
Vstup na veletrh je, jako obvykle,
zdarma a všichni návštěvníci se mohou zúčastnit losování o zajímavé
ceny na základě odevzdaného návštěvnického slosovatelného kuponu, který bude k dispozici i na místě
konání veletrhu.
Miloš Hájek,
koordinátor sociální pomoci
MČ Praha-Libuš

Návštěvnický slosovatelný kupon
na akci pořádanou
Úřadem městské části Praha 12

Veletrh sociálních služeb
konaný dne 1. 10. 2020
Zahájení losování v 13:00 a v 17:00
Ceny budou předány osobně
přítomným návštěvníkům
Níže podepsaný účastník uděluje organizátorovi MČ Praha 12
souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení č.
679/2016 a zákona č. 110/2019 Sb. v rozsahu: jméno, příjmení.
Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k
naplnění účelu, nejdéle však po dobu 1 roku od udělení tohoto
souhlasu.
Jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, či se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jméno, příjmení: ………………………………………………………

RADNICE

Kontejnery na odpad na druhé pololetí 2020
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (BIO VOK)

Kontejnery budou přistaveny první stanovený den cca od 16:00 hodin.
od 11. do 13. září: Na Domovině (u MŠ), Mirotická x Zbudovská,
Božejovická x Třebějická, Hoštická x Olšovická
od 18. do 20. září: U Bazénu (vedle SOU), U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Zahrádecká x Hvězdonická, Ke Kašně (u MŠ)
od 2. do 4. října: V Rohu x V Koutě, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická,
K Novému sídlišti x Na Šejdru, Hoštická x Putimská
od 9. do 11. října: Zbudovská x Předposlední, Na Močále x Třebějická, Výletní x Zahrádecká, K Lukám (u parkoviště K Lukám)
od 16. do 18. října: Ke Kurtům x Na Okruhu, Chvalšovická x Křesanovská,
Na Losách x Lužská, Betáňská x Na Musilech
od 23. do 25. října: Švihovská (u Ekospolu), Šátalská x K Novému sídlišti,
K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x Vyšebrodská
od 30. října do 1. listopadu: Na Okruhu (u čp. 389), Ohrobecká x Lojovická, Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě)

Bio VOK z rozpočtu hlavního města Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně 3 hodin. Pokud bude kontejner naplněn ještě před uplynutím stanovené doby přistavení, bude vyměněn za prázdný. Samozřejmostí je přítomnost obsluhy u každého kontejneru.
19. září od 9:00 do 12:00: Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, K Novému
sídlišti x Na Šejdru
19. září od 13:00 do 16:00: Na Močále x Třebějická, Hoštická x Putimská
3. října od 9:00 do 12:00: Na Losách x Javorenská, Betáňská x Na
Musilech
3. října od 13:00 do 16:00: Chvalšovická x Křesanovská, Drůbežářská
(mezi Libušskou a V Koutě)
17. října od 9:00 do 12:00: Ohrobecká x Lojovická, Hoštická x Olšovická
17. října od 13:00 do 16:00: Zahrádecká x Hvězdonická, Ke Kašně (u MŠ)
31. října od 9:00 do 12:00: Božejovická x Třebějická, Hoštická x Putimská
31. října od 13:00 do 16:00: U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Předenická x K Vrtilce
7. listopadu od 13:00 do 16:00: K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x
Vyšebrodská

Na každé uvedené stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery.
Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že
v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo
pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat
uložení odpadů až na neděli.
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní,
autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Počet bio VOK přiděluje jednotlivým městským částem Magistrát hl. m.
Prahy v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu
převládající zástavby.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny ve stanovený den vždy
po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna
obsluha.
8. září: K Lukám (parkoviště K Lukám), Betáňská x Na Musilech, Na Okruhu (u čp. 389), Ohrobecká x Lojovická
6. října: Zbudovská x Mirotická, Ke Kašně (u MŠ), Zahrádecká x Hvězdonická, V Koutě (u čp. 986)
20. října: Zahrádecká x Výletní, Na Domovině (u MŠ), Ke Lhoteckému lesu
x Lojovická, Na Losách x Javorenská
3. listopadu: Hoštická x Olšovická, Na Močále x Třebějická,
K Novému Sídlišti x Na Šejdru
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných
kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu
lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hlavního města Prahy v ulici Generála Šišky nebo v ulici Obrataňská.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu hlavní město Praha, kontejnery přistavuje svozová společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na
počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2020:

Sociální či finanční nouze

Balíčky potravinové a hygienické
pomoci jsou opět k dispozici
Informujeme všechny seniory,
zdravotně znevýhodněné spoluobčany a matky či otce samoživitele
z Libuše a Písnice, kteří jsou ve finanční tísni, že Charita Praha-Chodov má opět k dispozici potraviny
a hygienické potřeby určené pro
osoby v sociální či finanční nouzi,
které mohou obyvatelé MČ Praha-Libuš získat po předložení poukázky. Tu mohou obdržet u koordinátora sociální pomoci na pracovišti ÚMČ
Praha-Libuš, K Lukám 664, kaž-

dé pondělí mezi 14.00–17.00 hod.,
doporučujeme se předem ohlásit na
tel.: 604 740 696. Charita rozšířila
oproti minulosti, výdejní dobu na tři
dny v týdnu: pondělí, středu a čtvrtek. Místo a přesná doba výdeje
jsou uvedeny na zmíněné poukázce
a materiální pomoc je poskytována
do odvolání v závislosti na množství
zásob. Proto neváhejte a o vydání
poukázky co nejdříve požádejte.
Miloš Hájek, koordinátor sociální
pomoci MČ Praha-Libuš

Kontakt na koordinátora sociální pomoci
Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš je zde pro vás,
můžete se přijít i pouze poradit. Komunikovat s ním lze písemně
po e-mailu, nebo telefonicky. Na pracovišti Úřadu MČ PrahaLibuš, K Lukám 664, je přítomen každé pondělí od 13:30 do
17:30 hodin, případnou návštěvu je vhodné domluvit předem
telefonicky.

21. září, 30. listopadu.

Koordinátor sociální pomoci

Jednání probíhá v zasedací místnosti Úřadu MČ PrahaLibuš, Libušská 1 (vedle pošty) od 18.00 hodin. Změna
termínu vyhrazena – sledujte úřední desku na www.prahalibus.cz.

koordinatorpomoci@praha-libus.cz
K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš

Miloš Hájek

Tel.: 604 740 696
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Dejte bioodpadu druhou šanci!
Nenechte živiny odlétat komínem

Pořiďte mu hnědou
biopopelnici.
Jen v hnědé biopopelnici dostane rostlinný odpad z domácností
šanci být ještě užitečný. Například
kuchyňské odřezky, slupky, uschlé
kytice, ale také posekaná tráva
z vašich zahrad se v kompostárnách promění ve výživný kompost
pro pražské parky, sady a zahrady.
A čím více se budou zelenit, o to
zdravější vzduch budeme všichni
dýchat.
Hnědá biopopelnice? Tu nemám…
Vy možná ještě ne, ale přes
13 000 pražských domácností už
ano. Chcete ji? Pokud jste vlastník
nemovitosti, sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit
a odeslat formulář, který najdete na:
https://bio.praha.eu/formular/. Jako
běžný nájemník požádejte o objednání biopopelnice povolanou osobu. Svoz bioodpadu je pro vlastníky
nemovitostí volitelný a poplatek za
svoz je nastaven v podobném režimu jako starý známý poplatek za
směsný komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti. Celé to má také finanční výhodu. Biopopelnice vám navíc totiž sníží poplatky za odvoz odpadu. Po převzetí služby pod Magistrát hl. m. Prahy
je pro vlastníky nemovitostí, kteří již
nyní využívají biopopelnici, cena snížena o 50 % oproti cenám z loňského roku. Zároveň je umožněno vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.

Nezdá se to, ale rostlinný odpad
tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pětina odpadků, které by
ještě mohly posloužit ozdravení
ovzduší, končí ve spalovně… Topivo
je to ale mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku komínem. Čistý separovaný bioodpad je svážen
do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo. Pražská zeleň proto bude jen
vzkvétat. A zkvalitnění zeleně, a tedy i životního prostředí, znamená
zkvalitnění života nás všech.
Do kompostu s ním!
Kompostování je proces aerobní.
Jedná se o rozklad materiálu pomocí celé řady organismů, pro které je
organický materiál potravou. Celý
proces spočívá v tom, že mikrobům
a drobným půdním živočichům, jako jsou například žížaly, jsou v kompostárnách dopřány ideální podmínky pro to, aby přeměnily organické látky na kompost.
Výsledný produkt obsahuje především humus, nedocenitelnou surovinu. Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost. Humus
i ostatní půdní organická hmota zvyšuje kyprost, soudržnost a udržuje
ideální skladbu mikrobů v půdě. Pokud proces kompostování správně
probíhá, kompost nezapáchá.
Je tu i další důvod, proč třídit: Neustále rostoucí množství směsného odpadu. Odkládání bioodpadu
do biopopelnic skutečně dokáže

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc
Četnost obsluhy
Objem nádoby

1x za 2 týdny

1x za týden

2x za týden

120 litrů

56 Kč

112 Kč

224 Kč

240 litrů

90 Kč

179 Kč

359 Kč
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zmenšit objem pražských odpadků
o už zmíněnou pětinu. Což je dost,
aby to za pořízení biopopelnice
a pár kroků navíc stálo.
Je to snadné!
Abyste věděli, co do biopopelnice na rostlinný odpad patří, a co ne,
nabízíme vám přehledný seznam.
Je to snadné, ale je třeba dávat
dobrý pozor. Některý odpad, který

se na první pohled jeví jako žádoucí, do biopopelnice nepatří. Jedná
se například o zbytky odpadu, který
obsahuje suroviny živočišného původu. Dále do biopopelnice nepatří,
možná pro někoho překvapivě, také podestýlky domácích zvířat včetně exkrementů.
Zdroj: MHMP, upraveno (red)
https://bioodpad.praha.eu/
bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz

ANO

NE

>> zbytky ovoce
a zeleniny, slupky
(včetně citrusových
plodů)

>> maso, masové omáčky, vývary,
kosti, kůže

>> čajové sáčky, kávové
sedliny včetně
papírových filtrů
>> květiny (bez celofánu,
šňůrky a květináče)
>> tráva, plevel,
drny se zeminou
>> košťály a celé
rostliny, zbytky rostlin
>> listí
>> větve keřů i stromů
>> piliny, hobliny, kůra,
štěpka

>> mléčné výrobky
>> vajíčka (včetně skořápek)
>> zbytky obsahující suroviny
živočišného původu
>> prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
>> skořápky z ořechů,
pecky z ovoce
>> jedlý olej a tuk
>> zvířecí exkrementy
>> peří, chlupy, vlasy
>> uhynulá zvířata
>> znečištěné piliny, hobliny, kůra,
štěpka

>> seno, sláma

>> nebezpečné odpady

>> vychladlý popel ze
spalování dřeva

>> vlhčené ubrousky

>> obalové materiály

RADNICE

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
K LUKÁM
JEŠTĚ DO 28. ZÁŘÍ!
MŠ K LUKÁM 664/1A, PRAHA 4 – LIBUŠ

www.msklukam.cz

ředitelka Marta Hrubá – tel.: 739 022 365
OSŠ ÚMČ Praha-Libuš – tel.: 731 610 451, 731 247 996

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V PŘÍPRAVNÝCH
TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
ZŠ S RVJ V PÍSNICI A ZŠ METEOROLOGICKÁ
JEŠTĚ DO 28. ZÁŘÍ!
ZŠ s RVJ
L. COŇKA 40, PRAHA 4 – PÍSNICE

www.zspisnice.info

ZŠ METEOROLOGICKÁ
METEOROLOGICKÁ 181, PRAHA 4 – LIBUŠ

ředitelka Mgr. Chýlová – tel.: 603 532 049

www.zsmeteo.cz

ředitel Mgr. Kulik – tel.: 242 446 611

OSŠ ÚMČ Praha-Libuš – tel: 731 610 451, 731 247 996
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Architektonická soutěž o návrh:
Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Písnici
V pátek 19. června 2020 proběhlo finální zasedání poroty
pro přístavbu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Písnici. Porota vybrala tři
nejlepší vítězné návrhy z deseti
posuzovaných.
Co tomu předcházelo?
Na základě současného stavu
a s výhledem do budoucnosti, který
zpřesnila demografická studie, se
vedení městské části rozhodlo pro
přístavbu ZŠ s RVJ v ulici Ladislava

Coňka, což je jediná základní škola
v Písnici. Jedná se o prvostupňovou
školu a vzhledem k velikosti okolního pozemku se jako jediná možnost
jevilo rozšíření kapacity o paralelní třídy prvního stupně a tělocvičnu, která nyní citelně chybí. Druhý
stupeň by se na pozemek nevešel,
což potvrdila i hmotová studie, kterou si městská část nechala vypracovat, a potvrdila nám to i odborná
část poroty.
Protože se jedná o citlivé území
uvnitř obce, okolo zastavěné domy
– především historickou vesnickou

zástavbou – a škola bude tvořit určitou dominantu, padlo rozhodnutí
na vypsání architektonické soutěže. Je to ta nejlepší možná varianta, jak získat optimální návrh vhodný pro dané území.
Nejprve bylo nutno vytvořit porotu (komisi) pro přístavbu školy. Porotu tvořilo celkem patnáct osob,
z toho sedm mělo hlasovací právo
a nadpoloviční většinu tvořili odborníci (architekti). Předsedou poroty
byl Ing. arch. Jan Hájek, který má
za sebou již několik realizovaných
návrhů školních budov. V porotě ta-

ké zasedla např. ředitelka uvedené
školy, vedoucí odboru správy majetku a investic nebo starosta naší
městské části. Rovněž opozice měla v porotě svého zástupce.
Podmínky architektonické soutěže byly stanoveny na základě doporučení a schválení Českou komorou
architektů. Byla vypsána jako dvoukolová – v prvním kole se mohl kdokoliv z architektů nebo architektonických studií přihlásit a zaslat své portfolio prací k posouzení. K našemu
překvapení mělo zájem o vytvoření
studie 32 uchazečů. Porota nako-

do školy s veřejným prostranstvím,
stejně jako napojení jídelny na komunitní prostor piazzetty. Pozitivně
vnímáno je rovněž vymezení zahrady pro družinu. Venkovní hřiště je
vhodně propojeno s tělocvičnou, od
sousedů ho opticky odděluje stromořadí. Jedná se o vhodné řešení
rovněž z pohledu energetické efektivity u novostavby i původní budovy, kde doplňuje vnější stínění.
Doporučení poroty: Hospodár-

nost se bohužel projevuje negativně v některých místech např. nedostatečnou dimenzí vstupní haly,
problematické se jeví umístění šaten v suterénu s jediným schodištěm křížícím čistou a špinavou zónu. Stejný vstup do tělocvičny pro
veřejnost a zároveň pro zásobování
kuchyně není zcela vhodný, stejně
jako absence spojovacích schodů
v zázemí gastro.

1. místo – Rusina Frei architekti – návrh č. 1
Celkové řešení působí střídmě
a pracuje precizně se zadaným stavebním programem a důsledně respektuje jeho minimalistický rozsah.
Dodržuje předběžný rozpočet, nabízí tak ekonomicky výhodné řešení, které je velmi dobře realizovatelné. Minimální objem novostavby
školní budovy, který je oproštěný
od nadbytečných provozů, zachovává vysoké urbanistické hodnoty
místa. Kladem tohoto úsporného ře-
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šení je rovněž podpoření rodinného
charakteru vesnické školy, příjemné
dimenze a volba materiálů. Dostatečné odstupy od společných hranic pozemků dávají naději na bezkolizní průběh projednání. Jelikož
nedochází k zásadním zásahům
do stávající budovy školy, lze navržené úpravy realizovat v podstatě
během letních prázdnin, a nedojde
tak k omezení výuky v době realizace. Přínosné je propojení vstupu

TÉMA

nec vybrala celkem deset uchazečů,
z nichž každý byl vyzván k vytvoření
architektonické studie přístavby školy. Deset uchazečů bylo poměrně vysoké číslo. Převážil názor, že čím více návrhů se sejde, tím spíše se najde ten opravdu nejlepší. Návrhy tak
vytvářela pestrá škála zájemců – jak
menší studia, tak ta velká a známá,
jak mladí architekti, tak i ti zkušenější.
Co bylo cílem soutěže?
Městská část neměla málo požadavků – mj. kladla důraz na citlivé
začlenění přístavby do území. Navržené řešení školy mělo umožnit přirozené napojení na přiléhající veřejný prostor. Škola si měla i po rozší-

ření zachovat „rodinný“ charakter.
Architektonické řešení školy mělo
vytvořit podmínky pro progresivní vzdělávací zařízení, které obstojí
i v budoucnosti. Přinejmenším nová
část školy měla umožňovat větší variabilitu dle různých organizačních
forem výuky a aktuálních potřeb
školy. Měla také zohlednit klimatické změny a navrhnout ekonomicky
a energeticky optimální řešení, které bude možné realizovat bez přerušení výuky ve stávající budově
školy, ideálně po etapách.
Myslím, že na ono finální zasedání poroty, které jsem vzpomínal
v úvodu, přicházeli všichni členové
trochu nervózní, protože se každý
z nás měl poprvé seznámit se zasla-

nými studiemi. Jaké asi budou… Své
návrhy zaslalo všech deset vybraných uchazečů, a bylo tedy z čeho
vybírat, co hodnotit a nad čím přemýšlet. Zasedání poroty bylo opravdu celodenní, od rána do sedmi večer. Nad rámec členů poroty byla
přizvána i expertka – zástupkyně
Odboru územního plánu Magistrátu
hl. m. Prahy Ing. Marie Jindrová, která se vyjádřila ke vhodnosti návrhů
s ohledem na platný územní plán.
Nakonec porota dospěla ke konsenzu v pořadí návrhů. Nyní tedy máme
tři vítězné návrhy. Jednat ale budeme se všemi třemi vítěznými týmy,
neboť každý z vybraných návrhů je
koncepčně jiný a skrývá určité slabiny, které je potřeba pro eventuální

realizaci dopracovat. O finálním projektu tedy bude teprve rozhodnuto.
Chcete se dozvědět více informací a prostudovat si jednotlivé návrhy? Můžete se podívat na http://
soutez-o-navrh.cz/pisnice2019/,
kde je všech deset návrhů včetně
soutěžních panelů, kterými se soutěžící prezentovali. Tyto panely jsou
také vystaveny celé září vždy v pondělí a středu od 16:30 do 17:30 v zasedací místnosti budovy Úřadu MČ
Praha-Libuš na Libušské čp. 1. Zde
můžete hlasovat pro jeden z vítězných návrhů. Děkujeme, že přijdete a sdělíte nám svůj názor. Je pro
nás důležitý.
Tomáš Loukota,
místostarosta Libuše a Písnice

podlaží kolem členitého variabilního vnitřního prostoru je uživatelsky
přívětivé. Budova je vhodně řešena
rovněž z pohledu energetické efektivity, předpokládá pasivní standard
a zelené ploché střechy.
Doporučení poroty: Porota doporučuje s ohledem na charakter obce
snížit zastavěnost pozemku i obestavěnost prostoru. Plochy přezou-

váren (cca 31 m2) jsou nedostatečné. Hřiště je relativně malé, chybí
doskočiště a běžecká dráha. Poloha
hřiště je sice vhodná s ohledem na
sousedské vztahy, ale jeho umístění na střeše bez vazby na tělocvičnu
a možnosti zastínění není z hlediska
budoucího provozu optimální.

2. místo – SOA architekti – návrh č. 10
Návrh odpovídá rezidenčnímu
charakteru zástavby Písnice, tzv.
green village. Škola se stává součástí parteru obce a neuzavírá se
jejímu životu. Nevznikají zde hranice mezi architekturou a urbanismem – architektura a urbanismus jedním jsou. Návrh přináší nepopiratelnou kvalitu v uchopení celého pozemku, přičemž parter pro-

chází celou školou. Samotná škola
je řešena jako škola nového tisíciletí, umožňuje širokou škálu přístupů k modernímu vzdělávání. Bourá
hranici mezi ulicí a fasádou, mezi třídou a ostatními prostorami i hranice mezi časem stráveným ve škole
a volnočasovými aktivitami. Dispoziční uspořádání prostor v jednom
nadzemním a jednom podzemním
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3. místo – XTOPIX architekti – návrh č. 4
Jedná se o kvalitní řešení tradiční školy. Autoři se pokusili členit stavební program do dvou hmot, které by se svými dimenzemi blížily parametrům stávajícího měřítka obce.
Zároveň hmoty obou budov sjednocují stejným tvaroslovím, díky čemuž vzniká jednotný výraz areálu
školy jako celku. Ve vztahu k území
a k okolní zástavbě je návrh pragmatický a ohleduplný – nepřináší

omezení v komunikaci, navrženo
je funkční oplocení, hřiště je situováno tak, aby nebylo předmětem
konfliktu se sousedy, odstup od východní hrany pozemku je velkorysý.
Jedná se o vyvážené řešení, které
nejlépe pracuje s původním objektem – řešením parteru a umístěním
hlavního vstupu dodali autoři původnímu objektu školy důstojnost,
stejně tak se jim podařilo zefektivnit

problematický stávající půdní prostor a rozšířit možnosti jeho využití.
Kladem návrhu je rovněž propojení
budov přes spojovací prostor, který nabízí multifunkční využití i volný
přístup do zahrady a dvora. Pozitivně je hodnocena také možnost plynulého procházení mezi tělocvičnou a venkovním hřištěm.
Doporučení poroty: Návrh je
dobře vyřešen po technické strán-

ce, slabinou je výtvarný a architektonický výraz novostavby. Objem
novostavby působí ze severní strany předimenzovaně, severozápadní fasáda nepřesvědčivě. Navržené
konstrukce střech včetně prosklení
a zastínění jsou technologicky složitější a je třeba prověřit jejich finanční náročnost i realizovatelnost. Hřiště je relativně malé, bez dostatečně
dlouhé běžecké dráhy.

Další návrhy přihlášené do soutěže
Návrh č. 2

Návrh č. 3

Návrh č. 5

Návrh č. 6

Návrh č. 7

Kladem návrhu je jasně
formulované sevřené veřejné prostranství v podobě
piazzetty, z níž je přehledně
dostupný hlavní vchod i oba
alternativní vstupy (do historické budovy a jídelny). Architektonické řešení inspirované listy barevného vzorníku však nepovažovala porota za vhodné, jelikož nereaguje přiměřeně na své okolí.
Negativně byly hodnoceny
především dispoziční a provozní vazby, které jsou příliš komplikované. Návrh také
definuje energeticky nepříznivý nekompaktní tvar.

Vnější výraz budovy neodpovídá podle názoru poroty okolnímu drobnému
měřítku venkovské zástavby. Fasády působí cizorodě
a architektonicky nevhodně. Dispozice nabízejí kvalitní vnitřní prostor, propojení interiéru s velkorysým atriem (dvorem) vnímala porota jako pozitivum, stejně tak
práci s veřejným prostorem.
Areál školy se ale spíše uzavírá do sebe a celkové řešení působí nepřesvědčivě.

Návrh se snaží respektovat drobné měřítko svého
okolí. Hmota přístavby členěná na pevný sokl a dvě
ustupující podlaží s dřevěnou fasádou však působí
překombinovaně. Stejně cizorodé je i barevné řešení
fasád. Nevýhodou je i velké
množství zpevněných ploch
a umístění vyvýšeného hřiště těsně k sousednímu pozemku. Funkčně přínosné je
nadstřešení části veřejného
prostranství před vstupem
a formulace přestávkového
dvorku a klidové zahrady.

Architektonickou dominantou návrhu je nové křídlo s učebnami a jídelnou podél západní uliční čáry. Jeho
hmota je příliš monumentální s ohledem na okolní zástavbu. Šedá „kláda“ uzavírá školu před okolím. Přes
srozumitelnou snahu o velkorysost, zvláště pak v podobě komunikačního uzlu
haly, nepůsobí celkové řešení v kontextu místa zcela přívětivě a postrádá výraz školy venkovského typu
a rodinného charakteru.

Návrh nabízí velkorysý
veřejný prostor v okolí školy i dostatečnou vzdálenost
hřiště od sousední parcely.
Energetický koncept je velmi promyšlený ve vazbách
mezi jednotlivými částmi.
Návrh by bylo možné realizovat a byl by přínosem.
Koncept propojení přístavby a původní budovy do
jednoho celku však vytváří
velkou hmotu, která působí příliš dominantně. Samotné téma propojení stávající
budovy a přístavby v jeden
dům je klíčovým architektonickým problémem návrhu.
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Návrh č. 2

Návrh č. 3

Návrh č. 5

Návrh č. 6

Návrh č. 7

Návrh č. 8

Návrh č. 8

Návrh č. 9

Porota kladně hodnotí silný koncept celkového řešení i logické
vnitřní uspořádání dispozic napojených na provozně příjemnou pasáž.
Novostavba přichází s čistým výrazem a jasným rastrovým ztvárněním
fasád, které má ale spíše městský
a až „univerzitní“ charakter (stejně
jako pasáž), který by mezi okolní
venkovskou zástavbou působil cizorodě. Tělocvična, jídelna a hřiště
jsou vhodně umístěné v jedné úrovni s možností využití pro společenské události. Navržené využití zelené střechy se jeví jako nereálné.

Navržené rozčlenění zastřešení hlavní části přístavby do dvou
sedlových střech představuje snahu o vyrovnání se s okolním drobným měřítkem zástavby, v kontextu
však neúspěšné. S ohledem na problémy měřítka zástavby je i překvapivá „velkorysost“ návrhu nad míru
požadavků. Řešení vyvolává řadu
technických i provozních úskalí. Nedostatkem je také chybějící aktivní
stínění. Pozitivem je vhodná orientace větší části nově navrhovaných
učeben ke světovým stranám.

Návrh č. 9
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Knihobudka – výsledky hlasování
Děkujeme všem čtenářům, kteří hlasovali,
a pomohli tak vybrat
grafický návrh knihobudky před libušskou
radnicí u pošty.
Návrh 7: 20 % (90 hlasů)
Návrh 3: 17 % (74 hlasy)
Návrh 4: 13 % (59 hlasů)
Návrh 11: 13 % (58 hlasů)
Návrh 2: 8 % (34 hlasy)
Návrh 12: 6 % (26 hlasů)
Návrh 9: 5 % (24 hlasy)
Návrh 8: 5 % (23 hlasy)
Návrh 13: 5 % (22 hlasy)
Návrh 5: 2 % (11 hlasů)
Návrh 10: 2 % (10 hlasů)
Návrh 1: 2 % (10 hlasů)
Návrh 6: 2 % (9 hlasů)
Podrobné výsledky ankety naleznete na webových stránkách MČ Praha-Libuš na adrese www.
praha-libus.cz/anketa/hlasujte-o-podobe-nove-knihobudky.
Grafické návrhy poskytli žáci střední grafické školy G.A.P.
(red)

Kalendářní střípky: Září 2020
Vážení přátelé, nastalo září, čas
konce léta a začátku podzimu.
Měsíc byl našimi předky nazván
zářím, podle některých, protože
ještě slunce září, ale spíše podle druhých jako doba zahajující
říji lesní zvěře.
Pak by se vlastně mohlo září jmenovat předří nebo zahajří, což našim dávným předkům ale napovědět nemůžeme a oni sami na to naštěstí nepřišli…
Co si v něm můžeme připomínat?
Například, že na Libuši má 20. výročí od založení populární Klub Senior a rovněž tak dlouho můžeme
využívat v Písnici restauraci a bowling Kamenný dvůr, umístěnou
v bývalém statku čp. 6 (U Suchů,
U Zedníků).
Hned 1. září je v kalendáři kromě
Lindy, Sama, Sáma a sv. Jiljího i sv.
Verena ze Zurzachu. Tato světice,
považovaná za pannu, poustevnici a apoštolku Germánie, je též patronkou farních hospodyní, mlynářů, rybářů a všech, co žijí v nouzi.
Je i přímluvkyní za požehnané potomky. Nebyla důležitá jen sama
za sebe, ale i propojením se svým
bratrem sv. Viktorem a jeho druhy
z tzv. Thébské legie římské armády
(slaveným 22. 9.), kteří byli popra-
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veni pro víru. O co šlo? Římská říše
měla okolo r. 300 n. l. problémy se
vzbouřenými horskými kmeny stále
ještě pohanských Keltů a Germánů
v dnešním Švýcarsku. Jako vojenskou posilu sem použila v Egyptě
sestavenou jednotku cca 6 000 vojáků, tzv. Thébskou legii. Nazvána
byla podle města, kde vznikla. Byla složena z egyptských křesťanů,
původně řemeslníků, hlavně tkalců
a barvířů. Naše Verena (* 280, Théby – † zřejmě 1. 9. 350 n. l., Zurzach) byla sestrou jednoho z důstojníků, Viktora, a přepravila se s ním
do Itálie, což bylo tehdy pro rodinné příslušníky vojáků běžné. Od legie pochodující do Alp se oddělila
v Miláně, kde se uchýlila k biskupu
Maximovi, zřejmě jako hospodyně.
Vzápětí (r. 302) nastal pro onu legii krutý problém, asi jitřený osobní přítomností pohanského císaře
Diokleciána, který požadoval, aby
i tato (již částečně rozptýlená) jednotka uspořádala před bitvou oběť
pohanským bohům. Thébská legie,
složená z křesťanů, ji ústy svého velitele primiceria Mauricia (ano, sv.
Mořice) odmítla provést a na císařův rozkaz byla odzbrojena a určena k decimaci, tj. popravě každého
desátého vojáka, prováděné až do
podrobení či úplného konce. Kolik

vojáků z ní zbylo, nevíme, ale nalezené hromadné hroby svědčí o velkém počtu popravených. Z důstojníků se stali mučedníci, kromě Mořice i Viktora ještě Caudicius, Excuper, Vital, Innocenc a řady dalších.
Místa poprav se stala poutními. Verena se po zprávě o popravách vydala hledat hrob bratra Viktora,
což bylo těžké určit, a tak pečovala o hromadné hroby na všech místech poprav. Na okolní horaly působila i jako misionářka a těšila se
u nich velké úctě. Možná i díky jejich oběti nebyl zásah proti horalům
zcela důsledný a potomky tamních
Keltů lze i nyní ještě nalézt zejména
v oblasti Lötschental.
1. 9. 1310 se udála, pro naši historii důležitá, svatba naší princezny
Elišky Přemyslovny s budoucím králem Janem Lucemburským. Někteří naši senioři si možná vzpomenou,
že 1. 9. 1950 došlo v rámci naší armády ke vzniku pomocných technických praporů – pracovních jednotek PTP.
4. 9. popřejme Jindřiškám a dodejme, že r. 1890 strhla velká povodeň v Praze i dva oblouky Karlova mostu, což bylo naštěstí rychle opraveno. 9. 9. slaví Daniely a 12.
9. rozšířené Marie i někteří Quidové a Tobiášové. 14. 9. oslavují Rad-

ky a je též církevní svátek Povýšení
svatého Kříže, při kterém se říkávalo: „Na Povýšení sv. Kříže, podzim je
už hnedle blíže!“
15. 9. 1420 se zdejším krajem valily houfy husitů obléhat Vyšehrad,
kde zůstala posádka poraženého císaře Zikmunda. Zůstala i na kunratickém hradě, ale asi nenápadně, takže ji husité prostě minuli. Prozatím…
16. 9. je zde slavné jméno Ludmila, 18. 9. slaví Kryštofové. 22. 9. je
nejen Dariny, ale i sv. Mořice a jeho
druhů z výše zmíněné Thébské legie. 23. 9. nastává podzim! Z konce
září (25.–27.) r. 55 př. n. l. nás dostihla zpráva, že se Římané v Británii rozhodli přijmout keltský vynález
– koňské podkovy!
28. 9. máme státní svátek Den
české státnosti i sv. Václava. R. 1330
až k nám jistě dolehlo zvonění z Vyšehradu, kde zemřela královna Eliška Přemyslovna. 29. 9. má svátek
Michal (i všichni sv. archandělé) a r.
1370 byl ženěn pozdější král Václav IV. (* 1361 –† 1419) s Johanou
Bavorskou.
Vážení přátelé, užívejte si prosím
krásného „babího“ léta! Všem zmíněným i nezmíněným patří naše srdečné: Všechno nejlepší!
Jaroslav Melichar

SALON
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Největší přání
Každý z nás máme svá tajná
přání. Jaké je přání hlavního hrdiny z doporučené knihy, vám
neprozradím. To si jistě rádi
přečtete sami.
Ester Stará píše knihy pro děti a zároveň pracuje jako speciální
pedagožka logopedka. Své zkušenosti využívá jak v publikacích zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností dětí, tak při psaní
pohádek a příběhů. Získala řadu
ocenění, např. Zlatou stuhu za knihu Chrochtík a Kvikalka na cestě za
blýskavým prasátkem nebo White
Raven za A pak se to stalo!.
Kniha Největší přání vznikla s cílem seznámit děti s vybranými tématy ve spolupráci vydavatelství
a organizace Člověk v tísni. Vyšla
v rámci projektu Global Schools:
svět ve výuce, který byl realizován
s podporou EU. Jejím cílem je seznámit děti s vybranými globálními
tématy a podnítit diskusi o současném světě. Příběh děti seznamuje s aktuálními tématy, jako je dětská práce, doprava, ochrana příro-

dy nebo zodpovědné chování vůči
sobě a druhým. Kniha získala jako
součást projektu první místo v ceně
Eduína 2019 za inovace ve vzdělávání. Byla i nominována na Nejkrásnější knihu roku v kategorii Literatura pro děti a mládež v soutěži pořádané Ministerstvem kultury a Památníkem národního písemnictví.
Jedná se o knihu, která byla prvoplánově určena do škol, aby
s ní mohli učitelé pracovat do větší
hloubky. Byla jsem jednou z učitelek oslovených autorkou, zda bych
se zapojila a vyzkoušela ve svých
hodinách doporučenou metodiku
a poskytla zpětnou vazbu. Díky tomu jsem se seznámila s touto knihou, která mě nadchla. Je moc hezky a citlivě napsaná. Autorce se podařilo skloubit velmi vážná témata
s něžným dětským příběhem.
Stavbou příběhu vyhovuje dětem na 1. stupni. Je napsaná s cílem
nejen pobavit, ale je možné se v ní
hodně dozvědět o současném světě. Kniha děti baví, odkrývá jim taje
současného světa na poutavém příběhu modrého plyšového koníka,

50 LET SPOLU

Zdá se to být neuvěřitelné, ale 9. 7. 2020 naši rodiče oslavili
padesáté výročí svatby. Padesát let používají společné příjmení
Volkánovi.

Jan a Marie Volkánovi

Neměli to s námi jednoduché, přesto se se vším dokázali
vyrovnat a vydrželi to.
Nebyly jen klidné a krásné dny, i bouřka se přehnala, ale vždycky
jste tu byli pro nás. Přejeme Vám klid a pohodu do dalších dní.
Děkujeme, maminko a tatínku, babičko a dědečku. Děkujeme, za
to, co jste z nás vychovali. Jsme rádi, že Vás máme.
Martin a Štěpánka, Jana, Honzík a Martina, Ondřej a Jana

který se od stovek jiných stejných
koníků odlišuje špatným a výjimečným umístěním cedulky na zádech.
Koníka ušije chudá švadlenka v Asii.
Lodí se koník dostane do Evropy do
hračkářství. Tam ho koupí děvčátko
Ramína, která je uprchlicí nově žijící
v Evropě, jako dárek pro kamaráda.
Sam má tolik hraček a dárků k narozeninám, že si ani nevšimne, že
v sáčku nějaký koník vůbec je, nejvíc
by si přál být s tatínkem a hračky ho
ani nezajímají, a tak se koník dostane mezi odpadky a následně k holčičce Terezce. Jak to s ním dopadne,
nebudu prozrazovat. Pokud knihu
neseženete, můžete si ji stáhnout na
http://www.varianty.cz/nejvetsiprani.
Knihu můžete s dětmi číst jen
tak, prohlížet si obrázky, vyprávět
si ji navzájem. Pokud budete chtít
dětem přiblížit svět, v němž žijí,
a umožnit jim propojení mezi blízký-

mi a vzdálenými místy i životy lidí, je
k dispozici i metodika k jednotlivým
kapitolám knihy.
Myslím si, že nad knihou budou
přemýšlet nejen děti, ale i dospělí. Dá se přečíst jen tak jako příběh. Zároveň přímo láká ke kladení
otázek a hledání odpovědí na různá témata, hledání mezi příčinami
a důsledky událostí. Bez zbytečného moralizování a všeobjímajících
moudrostí se podařilo autorce popsat složitý svět takový, jaký doopravdy je. A jako bonus příběh doprovázejí krásné ilustrace.
Lenka Veisová
Foto: www. esterstara.webnode.cz

Vzpomínka na libušského rodáka
Nedávno nás
navždy
opustil libušský rodák pan Bedřich
Prášek.
Narodil se 11. 8.
1946 na Libuši. Po
ukončení základní
školy nastoupil do
učebního oboru
zedník k Pražskému
stavebnímu
podniku, kde pracoval i po návratu z vojenské služby. Od roku 1970
začal pracovat jako řidič nákladního auta postupně u Vojenských
staveb, v JZD Jesenice, kam spadal i lom na Libuši, a poslední roky
před odchodem do důchodu u soukromého podnikatele. Tam setrval
až do svých 67 let. Vždy patřil mezi nejlepší pracovníky, při sklizňových pracích neznal soboty, neděle,
z polí se vracíval v pozdních nočních
hodinách a brzy ráno odjížděl zase
na pole. Za dobře odvedenou práci byl jako nejlepší pracovník několikrát odměněn pracovním vyznamenáním. V roce 1971 se oženil a o dva
roky později se mu narodil syn.
Během svého života několikrát
využil své zednické znalosti, když
se svým otcem postavil sestře
dům, později ho přistavil sobě. Jeho zednická zručnost a znalost se
projevila hlavně při přístavbě domu pro syna, když byla všechna
rozhodnutí o pracovním postupu

na něm.
Během života
byl členem hasičského sboru, fotbalového klubu na
Libuši. Vzhledem
k pracovnímu zaneprázdnění tato
členství ukončil.
Od dětství se
věnoval po vzoru
svého otce chovu
poštovních holubů a stal se členem
chovatelů poštovních holubů, kde
během členství vykonával různé
funkce. Velmi rád pozoroval, když
se jeho holubi vraceli každý týden
ze závodů domů. Tento jeho velký
celoživotní koníček mu vydržel až
do jeho smrti.
Nesmírně miloval svou manželku, syna a na vnoučata byl
vždy pyšný, když se jim dařilo ve
sportech.
Patřil mezi lidi společenské, poctivé, upřímné. Byl kamarádem jak
starším, tak i mladším.
Po odchodu do důchodu ho začalo zlobit zdraví a k cukrovce se
přidalo i onemocnění srdce. Prodělal několik infarktů.
Zemřel na těžký infarkt dne 26.
6. 2020. Při jeho těžké chvíli nechyběla manželka se synem.
Odešel navždy „starý dobrý Libušák“, na kterého se nedá
zapomenout.
Manželka
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Ve znamení bodláku
S koncem léta jsem při listování v archívu objevila několik
fotografií. Mezi nimi krajinku
s bodláky, které se usadily kdesi na kraji krčského sídliště. Jde
o bělotrn kulatohlavý, který je
na rozdíl od našeho bodláku invazivní. Dvojice protiv této rostliny je medonosnost a zároveň
jed. Podobenství lákavé jako
v umění či literatuře.
Většina z nás si v souvislosti
s bodláky vybaví Trnkovy ilustrace
k Hrubínovým veršům Na podzim,
v nichž se bodlák postará o dobrou
večeři hladovému ptactvu. Rostlina
s krásným fialovým květem, který
můžeme obdivovat od června do říjnových mrazíků, je u nás považována za plevel. Neubírá jí to na kráse –
na podzimně laděných snímcích se
setkáváme s pestrobarevnými stehlíky, kteří si vylepšují jídelníček právě
semínky bodláků. Perokresbou podobných výjevů doprovodil lidová říkadla Mikoláš Aleš, který využil stejný rostlinný motiv na průčelí pražského domu U Rotta. Max Švabinský
zobrazil bodlák jako místo setkávání různých druhů motýlů a další malíř, Albrecht Dürer, má na svém kontě dokonce autoportrét s bodlákem.
Neonová barva květu i pichlavé
ostny se staly zřejmě vítaným tématem poezie: Názvy jako Bodlák
či Bodláčí si do své sbírky zvolilo
množství poetů – např. J. Vrchlický,
V. Binarová, J. Myslík, F. Oliva a další. Bodlák jako by v literatuře předznamenával krásu veršů a zároveň

trnitou cestu ke čtenáři. V knihovně
si můžete prohlédnout titul Ve znaku bodlák, což je zajímavá antologie skotských básníků. Bodlák je
ostatně skotskou národní květinou
– legenda vypráví o nočním přepadení skotského hradu, kdy bosí útočníci pozdě zjistili, že ve vodním příkopu není voda, ale pichlavý
porost, a že se tedy plánované tiché napadení neuskuteční. Příjmení
„Bodlák“ měli např. český pedagog,
básník, filozof a literární kritik Karel
Bodlák (1903–1989), literární teoretik Miroslav Bodlák, pseudonym
Prokop Bodlák používal spisovatel
Karel Václav Rais.
Folková skupina Nezmaři zařadila do svého repertoáru melancholickou píseň Bodláky ve vlasech
– i když v textu jde zjevně o lepivé „ježky“ lopuchu. Také text písně
Sedlo z bodláků, kterou zpívali KTO
– „Jeden z těch hochů, co po ránu
se posadí do sedla z bodláků za uzdu krvavou…“ – napovídá posluchači, že to protagonista rozhodně nebude mít jednoduché.
Nahlédněme mezi knihy. Bodlák se objevil v názvech pohádek
D. Štětinové (Pohádky z bodlákové
meze), H. Ch. Andersena (Co zažil
bodlák), v sérii pro děti o zvláštní
rodince Smrtičových (autor H. Tonollo) si její příslušníci dokonce libují
v odpočinku na zahradě plné kopřiv
a bodláků. Pod titulem Bodláčí W.
Kennedyho se skrývá tragikomický
příběh dvou tuláků z okraje společnosti, Bodláčí a růže je zase průřez
tvorbou obrozeneckého spisova-

Pojízdná knihovna
už jen na Libuši
Městská knihovna v Praze již
tři roky provozuje stanoviště
pojízdné knihovny bibliobus na
území naší městské části.
Městská knihovna v Praze provozovala po tři roky dvě stanoviště
pojízdné knihovny bibliobus na naší
městské části, a to stanoviště u základní školy ve staré Písnici a stanoviště v ulici K Lukám. Bohužel stanice
ve staré Písnici se ruší z důvodu velice špatné návštěvnosti. Stanice v ulici K Lukám stále pokračuje, a to každý sudý čtvrtek od 14:00 do 17:00.
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V bibliobusu je k dispozici cca
3 000 svazků. K dispozici je knihovník, který se vám po celou dobu
věnuje a poradí vám s možnou rezervací knih, s pořízením čtenářského průkazu a s dalšími záležitostmi.
K dispozici je i připojení k internetu. Využijte možnost rezervovat si
knihu v systému Městské knihovny
a bibliobus vám ji přiveze skoro až
domů.
Těšíme se po letní pauze na
všechny čtenáře.
Bc. Petr Borský,
vedoucí OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

tele Josefa Langera. Bodláčí baraganské Panaita Istratiho nás přenese do Rumunska selských bouří na
počátku 20. století.
Ať už na své zahrádce, či v okolí objevíte máčku, štětku soukenickou, pupavu nebo pcháč, bude patřit do jedné kytice s kopretinou, vratičem, chrpou či jestřábníkem. Aby

ostny vyvážily paletu barev a léčivá
síla se vyrovnala s jedovatou.
Příjemné podzimní posezení nad
knihami přeje:
Iva Karásková,
Městská knihovna v Praze,
pobočka Krč, Štúrova 1282
Foto: Hanka Kolářová

BIBLIOBUS
ČTVRTÁ SEZONA
V MČ PRAHA-LIBUŠ

každý
sudý
čtvrte
k

Stanoviště
14:00–17:00 roh ulic K Lukám a Provozní
V autobusu k dispozici 3 000 svazků
Objednání a dovezení knih bibliobusem
prostřednictvím rezervačního systému Městské knihovny v Praze
V autobusu umožněn přístup k internetu
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REAKCE NA ČLÁNKY
V ČASOPISE U NÁS
Vážení, velmi mě zaujaly články v
časopise U nás, které jsou zajímavé. Dozvím se tak mnoho o naší kultuře a také historii, a tak z nich mohu i čerpat mnoho zajímavého. Ráda bych, kdyby takových článků bylo více!
Jaroslava Malá
PROMARNĚNÝ ROK
Již několik občanů se mě ptalo,
kdy bude dokončen fitpark na kraji parku K Jezírku. Neinformovaný
člověk si také jistě řekne, že nevzhledné místo zarostlé lebedou
není hezká ukázka péče naší městské části. Bohužel je to jinak. V roce 2018 zřídila naše MČ fitpark ve
staré Písnici v parčíku s dětským
hřištěm poblíž křížení ulic Hoštická – Lipovická. Od té doby slouží
bez problému občanům, nikdo jeho vznik nerozporoval. Stejný fitpark jsme chtěli v roce 2019 zřídit
i na Libuši. Jediná vhodná lokalita
přicházela do úvahy na kraji parku
K Jezírku u pole směrem ke Kunraticím. Finanční prostředky určené
na zřizování fitparků jsme dostali
od magistrátu a tento příjem peněz
s určením na fitpark schválilo i Zastupitelstvo MČ včetně opozičních
zastupitelů a nikdo z nich neprojevil
zájem o podrobnosti. A najednou
po začátku výstavby naše aktivistická opozice spustila velkou kampaň proti fitparku, která vyvrcholila
vznikem petice proti jeho vybudování. Námitky opozice a některých
občanů-sousedů zněly např. takto: zastavujete velkou část parku
(ve skutečnosti 3,5 % plochy parku), povrch 200 m2 fitparku zabraňuje vsakování vody (povrch umožňuje vsakování vody), fitpark je vedle dětského hřiště (v Písnici je to
také tak a není s tím problém), MČ
kácí stromy (byl odstraněn jeden
ještě nevzrostlý strom a zajištěna
náhradní výsadba), fitpark je v blízkosti domů (v sousedních Kunraticích postavili fitpark na podobném
místě bez problémů), budeme obtěžováni pohledem cvičenců (to je
asi bez komentáře). Ačkoli jsme měli písemné potvrzení od stavebního
úřadu Prahy 12, že nepotřebujeme
žádné povolení, stavební úřad pod
nátlakem aktivistů couvl, rozhodnutí změnil s tím, že potřebujeme vyjádření od různých úřadů a nakonec
jeho souhlas. Roztočilo se tak úřední martyrium, které trvalo celý rok.
Získali jsme kladná vyjádření všech
úřadů, několik občanů se přesto
odvolalo a řízení se posunulo na
Magistrát. Po několikaměsíčním po-

suzování Magistrát rozhodl, že celé řízení je naprosto zbytečné, žádné povolení nepotřebujeme, neboť
se nejedná o stavbu, ale městský
mobiliář, a vše od začátku anuloval.
Fitpark tedy naštěstí vznikne. Chtělo by se říci, konec dobrý, všechno
dobré, ale nebylo to celé naprosto
zbytečné?
Tomáš Loukota, DiS.,
místostarosta pro oblast správy
majetku, loukota@praha-libus.cz
JSOU NAŠI RADNÍ (JEŠTĚ)
FINANČNĚ SVÉPRÁVNÍ?
Místostarosta pan Korbel, který je odpovědný za finance obce,
má dlouhodobě nejasno v definicích, co je vyrovnaný, schodkový
nebo přebytkový rozpočet. A nelze
se mu možná ani moc divit, protože
to, co předložil v podkladech zastupitelům pro schvalování Závěrečného účtu na červnovém jednání
Zastupitelstva MČ Libuš, nabízelo
hned několik účetních sestav, z různých účetních programů, a hlavně
s různými výsledky hospodaření za
rok 2019. Z návrhu také nebylo vůbec jasné, o jakých přílohách se bude vlastně hlasovat, a chyby byly
i v samotném usnesení.
Pan starosta Koubek, stejně tak
jako jeho spolustraník a místostarosta pan Macháček (Spojené síly
pro Libuš a Písnici, TOP 09, Starostové a Nezávislí) před hlasováním
poznamenali, že tomu taky moc nerozumí a podklady jsou nepřehledné, ale že pro návrh usnesení stejně zvednou ruku a příště se poučí
z chyb (pozn. pan starosta na poučení z chyb určitě měl dost času,
protože to byl v jeho komunální
kariéře již desátý závěrečný účet).
Člověk v tento okamžik ztratil poslední naději, že vůbec ještě někoho zajímá, jakým způsobem libušskou radniční kasou proteče ročně přes sto miliónů korun. Důvod,
proč se v podkladech neorientuje
ani samotné vedení obce, byl prezentován odchodem klíčové úřednice, která měla danou agendu na
starost. Každopádně finální zodpovědnost za transparentní hospodaření neleží na úřednicích, ale samotných radních.
Hlasování předcházelo také doporučení finančního výboru, aby zastupitelé pro Závěrečný účet v této podobě nehlasovali. Závěrečnému účtu byla vyčítána například
nesprávná výše opravných položek
pohledávek nebo nejednoznačné
inventarizační výstupy, které by byly srovnatelné s účetnictvím. Ale ani
to neodradilo Koubkovy nejvěrnější, aby si tento absolutně zmatečný
a neprůhledný závěrečný účet odhlasovali. Opozice (Písnice & Libuš

Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který se
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otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.
jinak, Libuš a Písnice: Lidovci, Piráti, Zelení a nezávislí, ODS a nezávislí kandidáti pro Prahu-Libuš a Písnici) po skončení hlasování demonstrativně opustila jednání Zastupitelstva. Čeho je moc, toho je příliš.
Petr Novotný,
zastupitel Písnice & Libuš jinak
JAK NÁŠ PAN STAROSTA
NENASLOUCHÁ OBČANŮM
ANI VLASTNÍM ZASTUPITELŮM
A DÁVÁ PŘEDNOST
SOUKROMÝM ZÁJMŮM
Červnové jednání Zastupitelstvo
MČ Libuš přilákalo rekordní účast
občanů, kteří se přišli vyjádřit k petici, která měla vyzdvihnout potřebu
především starších obyvatel obce
kvalitní prodejny potravin v městskou částí spravovaném objektu čp.
317 (K Vrtilce 317/64). Petice poukazovala také na to, jak se roky přehlížejí smluvní nedostatky se současným nájemcem společností Emap,
s. r. o., a není tak automaticky důvod s ní prodloužit nájemní smlouvu, navíc na dobu neurčitou. V argumenty nabitém vystoupení na
řadu sporných otázek okolo provozovny Bikeclinic upozornila občanka paní Kateřina Turnová. Například
na to, že restaurace a kavárna byly
v provozu od května 2018. Teprve
na podzim se kroky, které potřebovaly stavební povolení, začaly řešit
na MČ, samotná kolaudace proběhla až 10. 5. 2019, ale celou dobu již
provoz běžel. Ani na jednu její otázku jí ale náš pan starosta nebo na
jednání přítomný jednatel společnoti Emap pan Kaše nebyli schopni
odpovědět. Její slova podpořila také opoziční zastupitelka Eva Radová, která připomněla radním, že více než před rokem na tristní smluvní stav s tímto nájemcem upozorňovala, ale obec v tom nic nekonala.
Petice občanů také upozornila, že
plánované herní prvky do parčíku,
který má i pietní charakter, nepatří
a způsob, jakým je tam chtělo dostat vedení radnice, je netransparentní a vedl se bez účasti zastupitelů, tedy pokud nepočítáme příspěvky na osobním facebookovém
profilu starosty Koubka. Diskuse
občanů na jednání Zastupitelstva
byla věcná, bohužel reakce Koubkovy družiny (Spojené síly pro Libuš
a Písnici, TOP 09, Starostové a Nezávislí) se scvrkla na nicneříkající
„bereme na vědomí“.
Jako opozice (Písnice & Libuš jinak, Libuš a Písnice: Lidovci, Piráti,
Zelení a nezávislí a ODS a nezávislí kandidáti pro Prahu-Libuš a Písni-

ci) jsme navrhli otevřít diskuzi o tom,
jaká provozovna by nejvíce vyhovovala potřebám obyvatel Písnice.
Zda stávající restaurace, či nějaká
jiná veřejná vybavenost a v neposlední řadě, jakou podobu by mělo mít prostranství před daným objektem. Požadovali jsme napravení právních vad smluvního vztahu
s nájemcem, prodloužení smlouvy
nájemci zatím pouze na jeden rok,
během kterého by MČ měla transparentně zjistit potřeby obyvatel
Písnice, jaké služby a vybavenost
v objektu městské části chtějí, a jak
by mělo vypadat veřejné prostranství před tímto objektem, ideálně
na základě zpracované studie veřejného prostranství. Tým pana starosty (kromě pana Miroslava Štancla) však odmítl všechny návrhy opozice. Je evidentní, že v tomto konkrétním případě s majetkem MČ
nebylo nakládáno řádně a zároveň
pan starosta a jeho tým odmítají připustit jakoukoliv diskuzi.
(Pozn. Několik dnů před jednáním červnového Zastupitelstva MČ
Libuš, zorganizoval starosta Koubek rychlou „PR operaci“, kdy velmi selektivně, většinou jen jeho
příznivcům, házel ve staré Písnici
do schránek letáček se svým výkladem situace okolo Bikeclinic.
Ten byl ale založen na jednostranné obhajobě současného nájemce
a sugestivním pohledu, že lidé kteří podporují petici, nemají rádi děti,
nechtějí kavárnu nebo že se parčík
bude muset kvůli případné prodejně přestavět na parkoviště.)
Petr Novotný,
zastupitel Písnice & Libuš jinak
ŽIJÍ MEZI NÁMI…
V pátek 24. července se uskutečnilo na naší městské části setkání několika spoluobčanů se zástupcem neziskové organizace Naděje
Alešem Strnadem, DiS., jenž se řadu let zabývá na našem území terénní službou pro osoby bez domova. Z položených otázek i odpovědí
vyplynulo, do jak značné míry je terénní práce s touto skupinou obyvatel obtížná vzhledem k roztříštěným
podmínkám příslušné části legislativy i nenavazujícím oprávněním
k dosažení možných řešení. Ty by
totiž celkovou situaci lidem bez přístřeší, ale i lidem v jejich okolí bydlícím napomohly vyřešit věci rychle
a flexibilně.
Děkuji všem, kteří se s důvěrou
obracejí na městskou část se svými podněty – budeme se jimi i nadále zabývat – stále a stále, i když
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na první pohled není úspěch okamžitě viditelný. V tomto momentě si
však člověk uvědomí, jak důležité je
i přes nesnáze trpělivě hledat další skrytá řešení. Jedním z nich bylo před několika lety otevřené setkání – dle špiček policejního sboru velice zdařilá a veřejnosti otevřená konference tří sousedících
městských částí: Prahy-Libuš, Prahy 4 a Prahy 12, kterou uspořádala
pod záštitou starosty naše městská
část právě k otázce bezdomovectví. Mimo jiné i pro velikost společného území tří městských částí při
skutečně aktivním zájmu pomoci
si společně při hledání cest – což
výrazně ocenili odborníci nejlépe
znající, o jak dlouhodobou, trpělivou a na první pohled neviditelnou
systematickou práci se jedná. I tato
konference ukázala současně vysokou úroveň a profesionalitu terénní práce spolku Naděje, působící na celém území hl. m. Prahy, s jejímiž pracovníky městská část Praha-Libuš po léta spolupracuje a na
jejichž finanční příspěvek čerpá již
mnoho let granty z hlavního města
Prahy.
Pro konkrétní představu dovolte
níže uvést čísla, vyplývající ze šetření v ČR za uplynulý rok 2019 k problematice bezdomovectví pohledem celé České republiky:
Lidí na ulici, tj. v noclehárnách,
na městských ubytovnách, v azylových domech, v domech „na půl
cesty“, dále ve věznicích nebo lidí
po propuštění či ve zdravotnických
zařízeních typu LDN (léčebny dlouhodobě nemocných) anebo v psychiatrických léčebnách a nemocnicích bylo vloni na území ČR celkem
23 800 osob a z toho 2 600 dětí!
Průměrný věk těchto lidí je 47,5 let
a z pohledu genderu se jedná
o 81 % mužů a 19 % žen. Z výše uvedeného počtu je plných 9 % seniorů
nad 64 let. Plná polovina celkového počtu je zcela bez střechy nad
hlavou, další zhruba třetina přebývá
v azylových domech, každý desátý
z nich se nachází v nemocnicích či
LDN.
Z celkového počtu 2 600 dětí bez přístřeší žije více než 90 %
z nich v azylových domech či domech „na půl cesty“, další pak na
psychiatrii. Přímo na ulici přežívá
jen promile dětí.
Nejvyšší počet lidí bez domova žil loni na území Moravskoslezského kraje – s rekordním počtem
361 dětí-bezdomovců a 3 180 dospělých osob bez domova. Dále
následuje kraj hlavní město Praha
(hlavní město Praha má statut kraje
a i obce zároveň), kde v uplynulém
roce žilo celkem 3 050 dospělých
bezdomovců a 194 dětí, z nichž 191
z nich bylo umístěno v azylových
domech. Naopak nejnižší počet lidí bez domova vykazuje Jihočeský
kraj: 656 osob a 118 dětí. Absolut-
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ně nejméně dětí bez domova žije
v Libereckém kraji: 71 dětí. V tomto srovnání připadá v hl. m. Praze
v přepočtu 2,5 osob bez přístřeší na
1 000 obyvatel, oproti tomu v Jihočeském kraji je to 1,18 osob bez domova na 1 000 obyvatel.
Ve věznicích s celkovým počtem
35 objektů se v roce 2019 nacházelo ve skupině lidí bez domova celkem 1 320 mužů a 139 žen.
Strategii k přežití na ulici si člověk
osvojí za jeden až dva roky. Po pěti
letech života na ulici existuje již jen
minimální šance na návrat a začlenění se do společnosti.
Vážení spoluobčané, děkuji za
Vaši pozornost, jsem otevřena Vašim podnětům k pokračující diskusi.
Ing. Lenka Koudelková,
místostarostka pro oblast sociální,
vzdělávání, školství a tělovýchovy
ROZHODNUTÍ O VYUŽITÍ
OBJEKTU VE STARÉ PÍSNICI
FORMOU REFERENDA?
V minulém čísle na tomto místě bylo uveřejněno několik příspěvků, které požadují přeměnit stávající Bikeclinic ve staré Písnici na prodejnu
potravin. Zastupitelstvo městské
části o této problematice v červnu
jednalo tři hodiny. Slyšet byli především ti, kteří chtějí, aby městská část
vypověděla/neprodlužovala smlouvu se stávajícím nájemcem. Nicméně elektronicky jsem obdržel desítky reakcí občanů, kteří prodejnu potravin na tomto místě nechtějí.
Během léta jsme oslovili na přání petentů čtyři provozovatele potravin, tři řetězce a jednoho soukromníka z nedaleké vesnice. Máme kladnou odezvu od dvou možných zájemců – Žabky a Tesco expres. Zatímco Žabka požaduje méně než poloviční prostory a nemá
žádné další nároky na parkování
a skladové prostory, Tesco expres
by využilo celý objekt, ale požaduje
přistavět skladové prostory v zadní
části a pravděpodobně i vyhrazená
parkovací stání – až 18 míst.
Rád bych všechny diskutující požádal o zklidnění vášní. Názory na
možné využití bývalé prodejny názorově rozděluje starou Písnici
a padají přitom hodně ostrá slova.
Řešení se nabízí – vyvolat referendum mezi občany o budoucím využití tohoto objektu, získali bychom
tak reprezentativní názor občanů
Písnice. K této variantě bych se přikláněl za předpokladu, že by bylo
možné referendum uskutečnit pouze ve staré Písnici, a nikoliv celé
městské části, tedy aby k referendu
přišlo dostatek voličů a jeho výsledek byl platný a ideálně závazný. To
se stane tehdy, když k němu přijde
alespoň 35 % občanů a pro některou z variant se vysloví nadpoloviční většina hlasujících, kteří budou
současně reprezentovat minimálně

25 % všech voličů. Vzhledem k zájmu, které toto téma v Písnici vyvolalo, je to velice reálné. Byli byste pro referendum v této záležitosti
a zúčastnili se ho? Napište mi prosím vaše názory, zastupitelstvo by
jej mohlo vyhlásit v září a uskutečnit
by se mohlo ještě letos na podzim.
Jiří Koubek, starosta,
koubek@praha-libus.cz
KDYŽ SE ŘEKNE A,
ALE ZAMLČÍ SE B
V minulém čísle jsem byl opozičními zastupitelkami nařčen, že
vedení městské části v rozporu
s usnesením zastupitelstva a přáním občanů zadalo vypracování
urbanistické studie na lokalitu na
rozhraní mezi Libuší a Kunraticemi
bez ohledu na petici občanů v roce 2018 a usnesení zastupitelstva
městské části. Nutno připomenout,
že občané byli v roce 2018 v petici
obelháni s rozlohou, na které údajný park mohl vzniknout. Rozloha
byla dvojnásobně nafouknuta o pozemky, na které nemá MČ Praha-Libuš vliv: 1. Část území se nachází na
území MČ Praha-Kunratice a s radnicí v Kunraticích se autorky neobtěžovaly se záměrem seznámit
a paní starostka Kunratic se proti tomuto záměru jasně ohradila, viz její reakce v časopise U nás v letním
dvojčísle v roce 2018. 2. Část parku
se měla nacházet na pozemcích AV
ČR, se kterou změna také nebyla
předjednána, a AV ČR má úplně jiné
zájmy se svými pozemky. Jejich záměr má podporu radnice v Kunraticích i hlavního města Prahy – viz též
dopis paní starostky z Kunratic. 3.
Část záměru se nacházela na soukromých pozemcích poblíž ulice Na
Močále, majitel pozemku záměr na
svých stavebních pozemcích vybudovat park odmítl v samém počátku
a staví na něm již domy. 4. Poslední část plochy se nachází u panelových domů u ulic Obrataňská, V Rohu, Chladírenská, které vlastní hlavní město Praha a městské části Praha-Libuš i přes naši žádost nebyly
svěřeny, a nemůžeme tedy s nimi
nakládat. V současné době jsou to
stavební pozemky a podle návrhu
Metropolitního plánu zde mohou
vzniknout až 12patrové objekty. Tedy shrnuto: městská část požaduje
na pozemcích hlavního města Prahy přírodní park, hlavní město Praha chce na svých stavebních pozemcích rozsáhlou výstavbu. Jak
z toho ven? Na konci listopadu 2019
při vypořádání připomínek k Metropolitnímu plánu záměr změny pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy na park byl ze strany hlavního města Prahy odmítnut. Pozemky jsou stavební a bylo potvrzeno,
že Praha na nich hodlá stavět. Letos na jaře hlavní město Praha zřídilo novou příspěvkovou organizaci

– Pražskou developerskou společnost. Tato instituce má za cíl zajistit
realizaci projektů městské výstavby
(zejména bytové) na pozemcích ve
vlastnictví hlavního města Prahy. Této organizaci Praha svěřila přes 60
stavebních pozemků ve vlastnictví
hlavního města po celé Praze. Není tam ani jeden pozemek na Libuši a Písnici! Podíváme-li se na portfolio těchto 60 pozemků, jen jeden jediný je větší než inkriminované pozemky na Libuši. Ostatní jsou
mnohem menší, mnohdy desetinové. Tyto pozemky u panelových domů mají zhruba 80 tisíc m2, a jsou
tedy z tohoto pohledu velmi lukrativní. Po dohodě s náměstkem hlavního města Prahy pro územní plán
jsem zadal studii na výstavbu školy na (především) magistrátních pozemcích, a tímto krokem logicky nebyly tyto pozemky zahrnuty do portfolia pozemků pro zmíněného tzv.
pražského developera. Ano, můžeme sveřepě navrhovat na sousedových stavebních pozemcích přírodní park a pak se podivovat, že nám
tam vyrostly paneláky a svést to
pak (ideálně) na starostu – ten může za všechno. Anebo se můžeme
chtít s vedením Prahy dohodnout
a na těchto veřejných pozemcích
naplánovat v budoucnu potřebnou
školu, na ni navázaný volnočasový
areál, pravděpodobně i mateřskou
školku a případně i byty – tedy více veřejných zájmů včetně našeho
požadavku na volnočasový areál.
Politika je umění kompromisu. To je
ta odpovědná správa města, nikoliv
populistické ohlupování lidí, že na
stavebních pozemcích vznikne park
i přes nesouhlas jeho majitele. To je
tak, když se řekne A, ale záměrně
se zamlčí B.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
JAK MŮŽE ZŘIZOVATEL
PODPOŘIT KVALITU
VZDĚLÁVÁNÍ NA NAŠICH
ŠKOLÁCH?
Před pár dny nám začal nový
školní rok 2020–21. Pevně věříme,
že se život ve školách po koronakrizi brzy dostane do obvyklých kolejí. Ne všechny vyjeté dráhy jsou
však hodny následování. Kde by si,
podle našeho názoru, mohla naše
městská část vést lépe?
Patrně nikdo nebude rozporovat, že společné snažení zřizovatelů škol (městských částí, měst
a obcí), státu, škol samotných i rodičů by mělo vést k tomu, aby se
dětem dostalo kvalitního vzdělání,
které je dobře připraví pro budoucí život a profesi. Celospolečenská
diskuse zabývající se kvalitou českého vzdělávání je předmětem odborných i politických debat a shoda je v nedohlednu. Naše děti jsou
ve škole ale právě teď a tady. Mů-
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že městská část něco dělat, nebo jí
zbývá jen nečinně přihlížet propadu
kvality českého školství?
Jako opoziční zastupitelé jsme
na jednání zastupitelstva 2. března 2020 navrhli, aby naše městská část jako zřizovatel mateřských
a základních škol finančně přilepšila místním pedagogům. Cílem bylo, aby se na našich školách dařilo
udržet kvalitní a motivované učitele
a abychom zaplatili chybějící kvalifikované pedagogy, včetně specialistů v oblasti IT nebo rodilé mluvčí na výuku jazyků. Dále jsme chtěli,
aby ředitelé dostali od městské části personální podporu při žádostech
o granty z EU či ministerstev. Více
peněz nevyřeší všechny problémy
českého školství, ale mohlo by zmírnit jejich projevy a přinést citelnou
změnu alespoň na Libuši a v Písnici,
kde za školy neseme odpovědnost.
Představili jsme zastupitelům několik variant, kde vzít peníze (především z úspor z chodu radnice a částečně z již zvýšené daně z nemovitosti), jednalo se celkem cca o 4 mil.
Kč/rok. Malý krok pro MČ, důležitý
pro kvalitu školství v naší městské
části. Tyto peníze v rozpočtu byly,
co ale sboru zastupitelů chybělo,
byla dobrá vůle školy podpořit. „Ať
se postará stát, magistrát, nebudeme napříště přispívat poště?“ – i takové argumenty zaznívaly na zastupitelstvu a náš návrh neprošel. Nikdo z koalice se k šesti opozičním
hlasům bohužel nepřipojil.
Přitom příspěvky učitelům k jejich finančnímu „podhodnocení“
nejsou vzácností. Aktivní v podpoře vzdělávání jsou některé městské části, jako například Praha 5,
Praha 6 nebo Praha 7. Učitelům je
nabízeno přilepšení ke mzdě, náborové příspěvky či městské byty. Pro
upřesnění, námi navrhovaný finanční příspěvek odpovídá přibližně 25
tis. Kč na učitele ročně. Otázka nezní, zda je potřeba více peněz v našich školách, ale jak dlouho si může městská část dovolit žít z podstaty. Budoucnost států, měst, ale
i městských částí je určována kvalitou školství.
Září neotvírá jen školní rok,
mnohde začíná diskuse o rozpočtu na následující kalendářní rok. Budeme doufat, že kvalita a ocenění
místních pedagogů se stane prioritou naší radnice. Jako opoziční zastupitelé bychom si přáli, aby se na
našich školách nejen dařilo udržet
kvalitní a motivované učitele, ale
i přilákat nové a aby se dětem dostalo dobrého vzdělání. Budeme
usilovat o to, aby se toto téma opět
dostalo do diskuse k rozpočtu.
Klidný start do nového školního
roku všem dětem, rodičům a učitelům a pevné zdraví přejí:
Lucie Jungwiertová a Pavla
Tůmová, Vaše zastupitelky,
cestakezmene@email.cz

Rodinné centrum Kuřátko
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719; 773 939 093 E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz Facebook: www.facebook.com/rckuratko
Víte, že můžete dostávat informační mail (1x měsíčně) s programem? Stačí vyplnit GDPR formulář přímo v Kuřátku nebo na:
www.rckuratko.cz.
ZÁŘÍ
Přivítáme vás již v týdnu od 7. do
11. 9. 2020 – TÝDEN OCHUTNÁVEK všech dopoledních programů. Vstupné dobrovolné – přijďte se s dětmi podívat a vyzkoušet.
Od 14. 9. 2020 jedeme naplno.
Dopolední program 9:30–11:30
Pondělí: každý sudý týden probíhají venku KUŘÁTKA JDOU
ZA VRÁTKA s Janou (12–6 let),

venkovní hravě-naučný program
s Montessori prvky pro děti. 14.
9. 2020 na téma Za vrátky se
zvířátky.
Úterý: každý týden MONTESSORI
HERNA s Katkou T. (1–6 let)
Středa: každý týden DĚTSKÉ HÝBÁNKY S RYTMIKOU s Luckou
Ch. Skotačení s dětmi v Kuřátku s říkadly, písničkami, dětské
muzicírování.
Čtvrtek: každý týden MONTESSORI
HERNA s Martinou (1–6 let)
Hýbánky a Kuřátka jdou za
vrátka: 1 lekce stojí 80 Kč/rodinu
(permanentka 5 vstupů), jednorázové vstupné 100 Kč/rodinu
Montessori herna: 1 lekce stojí 110 Kč/rodinu (permanentka na

10 vstupů), 130 Kč/rodinu (permanentka na 3 vstupy), další info na
www.rckuratko.cz.
Přihlášky na programy a bližší informace (ceny kurzů, omluvy
a náhrady, …) na www.rckuratko.cz.
Těšíme se na vás, přijďte mezi
nás!
Za Rodinné centrum Kuřátko
Jana Krátká

Senior fitnes
Senior fitnes, z. s., zve všechny aktivní seniory do tělocvičny.
Cvičíme na Libuši (Bodypoint, Mirotická 929/12 ), každé úterý 15.00–
16.00 hod. Cvičení začíná 8. září, cena za cvičení je 60,- Kč. Cvičitelka
Pavla Vlčková, tel. 736 272 227.
www.seniorfitnes.cz

Klub Junior
www.klubjunior.cz, Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, tel.: 604 273 968, kjunior@centrum.cz
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21
Srdečně zveme na zápis do zájmových kroužků a sportovních
oborů na školní rok 2020/21 v ter-

mínu dle www.klubjunior.cz, sekce
Aktuality. Naleznete zde úplnou
aktuální nabídku určenou všem
zájemcům bez rozdílu míry talentu či dispozic.

Těší se na vás tým odborných
lektorů a sportovních trenérů!
Ing. Lenka Koudelková
Foto: archiv Klubu Junior

U nás | 9/2020 | 21

ZVEME

Zdraví: Jezte pomalu,
žijte dlouho
Zářijové akce spolku
Slow Food.
Heslo Jezte pomalu, žijte dlouho propaguje zájmový spolek Slow
Food Prague. Již jste se s ním mohli setkat například na Dnech zdraví
spojených s Drakiádou v Písnici nebo při zdravém vaření na Libuši. Letos vás tento spolek pozve v září na
dvě poznávací a gastronomické akce připravené společně s lidmi s vietnamskými kulturními vazbami.
Věříme, že navnadíme děti na
letošních Dnech zdraví spojených
s Drakiádou na písnickém fotba-

ZA POZNÁNÍM KULTURY
VIETNAMSKÝCH SOUSEDŮ
Srdečně vás zveme na procházku areálem vietnamské
tržnice Sapa zakončenou gastronomickou ukázkou vietnamské kuchyně.
Termín: 18. září 2020
Co vás čeká:
Řízená exkurze Sapou s průvodkyní – historie vietnamské tržnice, současnost tohoto prostoru. Návštěva chrámu, zvyky a národní charakter
Vietnamců.
Prohlídka obchůdků se zeleninou a vietnamskými produkty
– naučíme se rozpoznávat různé druhy zeleniny, místní kuchařky pak předvedou, jak se
zelenina zpracovává.
Ochutnáme pokrm Bún bò
Nam Bộ z čerstvé zeleniny
a rýžových nudlí a speciální výraznou omáčku. Přípravu předvede spolumajitelka vietnamské restaurace Lotus.
Přihláška pro registraci: blanka@slowfood.cz do 15. 9. (max.
25 osob)
Výjimečná cena: 550 Kč / os.
díky přispění MČ Praha-Libuš
Sraz: Sapa – zadní vrátnice č. 3
– přímo před stanicí autobusu
113 (směr Praha centrum), v 17
hodin.
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lovém hřišti na Svačinkovou samoobsluhu, kterou bude spolek
zajišťovat.
Tyto akce jsou podpořeny z Dotačního programu městské části
Praha-Libuš pro rok 2020.
Odkazy na obě akce naleznete i na webových a facebookových
stránkách městské části: www.praha-libus.cz, https://www.facebook.
com/MestskacastPrahaLibus, www.
slowfood.cz/novinky.
Šárka Fruncová Vlčková,
vedoucí odboru správního
a školství ÚMČ Praha-Libuš

CESTUJEME ALESPOŇ PO
MAPĚ A POZNÁVÁME LÉPE
DOMOV NAŠICH SOUSEDŮ
Srdečně vás zveme i na další
setkání s našimi vietnamskými
sousedy. Za vietnamskou kulturou vyrazíme opět do tržnice Sapa.
Termín: 16. října 2020
Co vás čeká:
Přednáška o Vietnamu v jednom ze společenských sálů
prostoru Sapy (příroda, kultura, historie, zážitky a rady na
cestu).
Lekce gastronomie – kuchařská show úpravy zeleniny pak
choi a skleněných nudlí s následnou ochutnávkou.
Přihláška pro registraci: blanka@slowfood.cz do 13. 10.
(max. 25 osob)
Výjimečná cena: 550 Kč / os.
díky přispění MČ Praha-Libuš
Sraz: Sapa – zadní vrátnice č. 3
– přímo před stanicí autobusu
113 (směr Praha centrum) v 17
hodin.

SVAČINKOVÁ
SAMOOBSLUHA
Na Dnech zdraví spojených
s Drakiádou na písnickém fotbalovém hřišti.
Samostatnou pozvánku najdete v tomto čísle měsíčníku
U nás.
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T. J. Sokol Libuš
Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš
Tel.: 261 912 456 od 8:00 do 12:00 hodin
E-mail: sokollibus@volny.cz, www.sokollibus.cz
ZVEME DĚTI I DOSPĚLÉ NA
CVIČENÍ DO SOKOLOVNY
Zahájení ve školním roce
2020/2021 dle pravidelného rozvrhu v pondělí 7. září 2020.
Informace o kroužcích parkouru

a trickingu: https://www.facebook.
com/zohirparkour/ nebo https://
www.instagram.com/zohirparkour/
nebo https://www.zohir.cz
Zaměření cvičení a náplň cvičebních hodin – s přihlédnutím k věku, zájmu a schopnostem cvičen-

ců. Všestranná pohybová průprava
zahrnující prvky gymnastiky, atletiky a míčových her. Důraz je kladen na rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, koordinaci pohybu a správné držení těla. Náplň cvičebních hodin: zahájení, rozcvičení,
rozběhání, cvičení v družstvech dle
výkonnosti, závodivé hry, míčové
hry – vybíjená, přehazovaná, kopaná, florbal, košíková, volejbal, soft-

ball, zakončení hodiny, zklidnění.
Cvičenci se mohou zúčastňovat
závodů sokolské všestrannosti, různých turnajů a závodů organizovaných Sokolskou župou a Českou
obcí sokolskou, dále sobotních doplňkových činností dětí i dospělých
(např. turistika, plavání).
Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš

Předškolní děti

všestranný tělocvik

4–6 let

pondělí

Předškolní děti

všestranný tělocvik

4–6 let

středa

16:00–17:00 hod.
16:30–17:30 hod.

Žactvo

gymnastika

5–14 let

pondělí

17:00–19:00 hod.
17:00–19:00 hod.

Mladší a starší žactvo

všestranný tělocvik

6–14 let

úterý

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2–5 let

pondělí

10:00–11:00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2–5 let

úterý

16:00–17:00 hod.

Mladší žactvo

lakros

6–9 let

čtvrtek

16:00–17:00 hod.

Starší žactvo

lakros

10–15 let

čtvrtek

17:00–18:30 hod.

Mladší žactvo

taneční přípravka

5–10 let

čtvrtek

16:15–18:15 hod.

Ženy

zdravotní tělocvik

pondělí

19:00–20:00 hod.

Seniorky a senioři

zdravotní tělocvik

úterý

15:00–16:00 hod.

Ženy a muži

country tance

úterý

19:00–20:00 hod.

Ženy a muži

jóga klasická

středa

18:30–19:30 hod.

Ženy a muži

všestranný tělocvik

středa

19:30–20:30 hod.

Ženy a muži

rekreační volejbal

pondělí

21:00–22:00 hod.

Muži

rekreační nohejbal

čtvrtek

20:00–21:00 hod.

Žactvo

parkour

od 8 let

pátek

14:30–17:30 hod.

Žactvo

tricking

od 8 let

středa

17:30–18:30 hod.

covid inzerce zdarma

Městská část Praha-Libuš poskytne
MÍSTNÍM PODNIKATELŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM,
kteří mají sídlo nebo provozovnu
v Libuši a Písnici,
ZDARMA plochu pro jeden inzerát
o velikosti 1/8 tiskové strany (90 x 65 mm) v časopisu U nás
v roce 2020 jako podporu v době koronavirových omezení
(podnikání v době květen – září 2020).
Podklady, nejlépe označené „covid inzerce“
posílejte na redakční e-mail:
hana.kolarova@post.cz.
covid inzerce zdarma

covid inzerce zdarma

PERMANENTNÍ MAKE-UP OBOČÍ

Realitní makléř
Ing. Josef Vodrážka
Tel. 733 575 993

microblading

ARCHER reality
specialista pro Prahu
a střední Čechy.
Kvalitní služby. Přímé jednání (viz recenze internet).

pudrové obočí

Spolehlivý a bezpečný průběh prodeje.

tel.: 608 333 543, www.pavlamariekoucka.cz

reklamaobočíII.indd 1

20.7.2020 13:35:32

U nás | 9/2020 | 23

inzerce
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MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS
VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ
výhodná poloha firmy vzhledem
k vaší lokalitě
specializace na výměny výtahů
v panelových domech
rychlý nástup na opravy
vyprošťovací služba non-stop
servisní práce i o víkendech
a svátcích

inzerce

vosa
tisk, návrhy
výroba
a instalace
reklamy

tel.: 603 226 226
vosareklama.cz

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

grafické práce
návrhy a příprava dat
potisk triček
již od jednoho kusu

inzerce

PRONÁJEM
POJÍZDNÉHO
LEŠENÍ

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4
INFO:
tel. 241 724 600
fax. 241 724 599
GSM: 774 00 11 22
e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

T: 722208428

www.cvytahy.cz

inzerce

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk

PROMOKARA.CZ/leseni
inzerce

Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš
e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 382
– Malířské, lakýrnické,
sádrokartonářské práce –
– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –
– Zednické práce, dlažby, obklady –
– Instalatérské, topenářské a elektro práce –
– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –
– Dodání a montáž plastových,
euro oken a dveří –
– Dodání a montáž kuchyňských linek –

inzerce

ODHAD
aktuální tržní ceny
NEMOVITOSTI
ZDARMA
Chcete prodat
nemovitost?
Využijte naše
zkušenosti.
www.realitykoci.cz

koci@realitykoci.cz
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí,
realitní poradce,
člen realitní komory

www. f a b l e s k . cz

