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22. 9. Veřejné fórum: 10 priorit Libuše a Písnice | 24. 9. Jablkobraní a soutěž o nejlepší jablečný koláč
2. 10. Drakiáda | Do 15. 10. možnost návrhů do participativního rozpočtu
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1 Školní docházku deváťáků na ZŠ Meteorologická uzavřela absolventská slavnost. 2 Libušský lakros jede!
3 Na příměstském táboře v ZŠ Písnice fungoval detektivní tým. 4 Letní kino bylo letos deštivé, ale bylo!
5 Proč se kácí les v Modřanské rokli? 6 V Pocitové mapě Libuše a Písnice můžete vyjádřit svůj názor ještě do konce září.
Foto: archiv ZŠ Meteorologická, Lívia Šavelková, Jana Hanzlíčková Špačková, Jiří Koubek, archiv OOP MHMP,
archiv ÚMČ Praha-Libuš

ZVEME

Jablkobraní v parku Kamýk

Pátek 24. září 2021 od 1600 hodin do 2100 hodin
Kde: Park Kamýk (podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu,
na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha 12)

OPEN AIR FESTIVARLMA
VSTUP ZDA

Program akce
se bude
odvíjet od
aktuálních
vládních
opatření.
Použita kresba
Jaroslavy Kočové.

PROGRAM
Dračí soutěž
Dětské workshopy
Malování na obličej
Skákací hrad
Ukázka první pomoci
Měření tlaku, stanovení BMI
Nutriční poradenství
Prohlídka sanitního vozu
Ukázka záchranářů
Program akce se bude odvíjet
od aktuálních vládních opatření.

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 2. ŘÍJNA

2021 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

V

ážení občané, letošní léto opět patřilo rekonstrukcím v našich školských zařízeních. V písnické mateřské škole proběhla výměna podlahových
krytin. To byla menší investiční akce. Ta mnohem rozsáhlejší se odehrála v Základní škole Meteorologická. Dokončili jsme závěrečnou
etapu rekonstrukce elektroinstalace a zásadní proměnou prošla sociální zařízení školy. Kdo máte děti v této škole, možná jste od nich
v minulých letech slyšeli, v jak bídném stavu se nacházela. Loni jsme
s rekonstrukcí dívčích a chlapeckých záchodků začali a letos v ní
pokračovali. Ta proměna je obrovská. Fotografie z rekonstrukce zveřejníme v některém z následujících
čísel časopisu U nás.
Z historicky původní budovy ZŠ
Meteorologická se v létě na naši
žádost odstěhovala střední grafická škola G.A.P. education, která v ní
pobývala více než dvanáct let. Dětí v našich základních školách stále přibývá, a proto pro ně potřebujeme další a další prostory. Na jaře letošního roku jsme do správy
městské části získali školský objekt bývalého SOU potravinářského v Písnici. Tyto prostory jsme tak
mohli této střední grafické škole
nabídnout pro její další fungování,
než bude za několik let tato budova zapotřebí pro naše žáky základních škol. Rád bych ještě touto cestou poděkoval paní ředitelce Jance
Šteindlerové za skvělou spolupráci
a jí, celému školskému personálu
a všem žákům přeji, aby se jim v novém prostředí líbilo. Úřadu městské
části děkuji za přípravu této budovy

pro stěhování. Jak jsem měl možnost osobně se přesvědčit, odpovědní pracovníci si v létě opravdu
mákli.
Vedle zmíněných rekonstrukcí škol totiž finišujeme i se stavbou
nové služebny městské policie
v Zahrádecké ulici a bude mi potěšením vás na podzim na její prohlídku pozvat. Do takřka dokončené budovy nové služebny městské
policie se přijel v srpnu podívat náměstek primátora hlavního města Prahy pro bezpečnost Petr Hlubuček. Prohlédl si také nové a již plně funkční garáže libušských hasičů, které byly dokončeny před několika měsíci a které jsme stejně jako služebnu městské policie financovali z magistrátního rozpočtu.
Zastupitelstvo schválilo podobu nového programu pro občany –
tzv. participativního rozpočtu. Tento program umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji
naší městské části. Nápady mohou
občané podávat do 15. října, detaily programu naleznete na adrese:
www.napadyprolibusapisnici.cz.
Na závěr mi dovolte pozvání.
V létě jsme začali s přemístěním
památného křížku ve staré Písnici
při ulici K Vrtilce. Křížek se nacházel na zahradě u rodinného domu.
Dokud v domku bydlela původní majitelka, pronajímali jsme jí tuto zahradu za symbolickou cenu
s tím, že bude o pozemek včetně
křížku pečovat. Se změnou majitele objektu jsme vyhověli logické žádosti nových nabyvatelů o prodej
zahrady a do smlouvy jsme si dali
podmínku, že po dokončení rekonstrukce ulice K Vrtilce dojde k pře-

Veřejné fórum 2021
MČ Praha-Libuš zve své obyvatele na diskuzní setkání občanů Libuše a Písnice se zástupci MČ Praha-Libuš a zástupci
úřadu městské části. Veřejné
fórum se bude konat ve středu
22. září od 18:00 v tělocvičně
Klubu Junior, ulice Na Okruhu
395/1, Praha 4 – Písnice.
Hlavním smyslem veřejného fóra je dát občanům prostor veřejně
se vyjádřit, sdělit náměty a poznatky k životu v městské části. Občané mají možnost určit priority, které chtějí, aby se řešily. Navrhují, co
by se mělo zlepšit, upravit či změnit v oblastech životního prostředí,
zdravotnictví, rozvoje městské čás-

ti, bezpečnosti, školství, veřejného
života, sportu, dopravy a dalších.
Na Veřejném fóru se můžete zúčastnit i projektu Pocitová
mapa 2021. Špendlíkem označíte místa v mapě dle jednotlivých
otázek (např. Kde se cítíte bezpečně, Kde sportujete, Kde je zanedbané prostředí apod.). Online pocitovou mapu naleznete
na: https://www.pocitovemapy.cz/
praha-libus/.
K dispozici bude drobné občerstvení. V závěru fóra proběhne losování drobných cen od sponzorů.

místění křížku na veřejně přístupné místo. Zvažovali jsme umístění
do nové plochy zeleně na rozhraní
ulic K Vrtilce a Těšovické. Na podnět občanů z Písnice, který nám tlumočila paní Eva Fortinová, jsme se
rozhodli umístit křížek do pozemku
u kovárny na křížení ulic K Vrtilce
a Na Konečné. Toto místo je mnohem vhodnější. Opatrným transportem se nám podařilo zachovat
původní podstavec křížku, samotný křížek pak zrenovoval místní kovář pan Polák, autor například na-

ší zeměkoule na okružní křižovatce Libušská a Kunratická spojka.
Ke slavnostnímu požehnání křížku
spojenému s krátkým uměleckým
programem dojde na novém místě v úterý 28. září 2021 v 15 hodin.
Všechny místní písnické i přespolní
libušské občany tímto co nejsrdečněji zvu.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

VEŘEJNÉ
FÓRUM
2021

STŘEDA

22.9.
2021
18.00—20.00
TĚLOCVIČNA

PROGRAM

KLUBU JUNIOR
NA OKRUHU 395/1,

→ 10 priorit Libuše a Písnice – diskuze k problémům
v těchto tematických oblastech:
→
→
→
→
→
→
→
→

rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa
občanská vybavenost, podnikání, služby
zdravý životní styl, sociální oblast, národnostní menšiny
školství, volný čas, sport, kulturní a společenský život
životní prostředí, péče o vzhled městské části
doprava
studentský stůl
Projekt POCITOVÁ MAPA 2021

DOPROVODNÝ PROGRAM
→ losování cen
→ drobné občerstvení
Za účasti starosty a dalších představitelů
MČ Praha-Libuš.

PRAHA-PÍSNICE

Z priorit
sdělených na fóru
bude následně
sestavena anketa.

Více info na
www.praha-libus.cz

Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravé město a místní Agenda 21

U nás | 9/2021 | 3

KRONIKA

ZŠ Meteorologická
Vážení čtenáři, letní prázdniny
2021 nám právě skončily a čekají nás nové výzvy ve školním
roce 2021/2022. V tomto příspěvku bych vás chtěl informovat o tom, jak se Základní škola
Meteorologická v průběhu posledních měsíců změnila a na
co se mohou těšit žáci, jejich rodiče a možná i vy.
Rád bych úvodem podotkl, že
některé níže avizované změny byly inspirovány programem Ředitel
naživo, který jsem absolvoval společně s panem zástupcem v průběhu posledních dvou let. Tento projekt byl vytvořen pro 25 vybraných
škol z České a Slovenské republiky
a měl za úkol rozvíjet pedagogické
a manažerské dovednosti členů vedení škol a umožnit jim sdílet navzájem své zkušenosti. I po ukončení
programu probíhá intenzivní spolupráce mezi jednotlivými členskými
školami, včetně té naší.
Slavnost absolventů
Nesmím opomenut hezkou, velmi vydařenou akci na závěr školního roku 2020/21, kterou byl slavnostní ceremoniál doprovázející
předávání vysvědčení absolventům 9. ročníku ZŠ Meteorologická
za přítomnosti pana starosty, paní
místostarostky, paní vedoucí odboru školství, ředitele školy, pedagogického sboru, zákonných zástupců absolventů a veřejnosti.
Tímto aktem škola navázala na
známou a dlouholetou tradici. Žáci
a pedagogičtí pracovníci na rozloučenou vytvořili „špalír“, kterým na-

ši absolventi prošli, a dali tak vale
letům stráveným na základní škole.
Pevně věřím, že se tento slavnostní akt stane oblíbeným zakončením
školního roku i do budoucna.
Rekonstrukce, opravy, vylepšení
V období letních prázdnin bývají
školy většinou prázdné a nic nebrání tomu, aby se prováděly rekonstrukce a opravy většího rozsahu.
Na naší škole byla zahájena poslední etapa výměny elektroinstalace
a sociálního zařízení. Ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha-Libuš,
který na rekonstrukce dohlížel, proběhlo vše bez větších komplikací
a škola se zase posunula v rovině
komfortní, bezpečnostní i estetické.
Domnívám se, že kromě toalet uživatelé školních prostor ocení zejména zrekonstruované šatny
a umývárny v prostorách tělocvičen.
V rámci rekonstrukce elektroinstalace se mimo jiné zlepšilo osvětlení před hlavním vchodem při vstupu do budovy školy.
V průběhu letních prázdnin opustila nejstarší část budovy školy
střední škola GAPe. Prostory jsme
částečně zrenovovali a připravili
k využití v následujícím školním roce. Ve staré budově školy soustředíme zejména třídy 1. stupně, školní družiny, přípravné třídy a též dvě
odborné učebny (hudebnu a výtvarný ateliér).
Rozšířením výše uvedených kapacitních prostor bylo umožněno
vytvořit dvě nové jazykové učebny
v novější části budovy školy a připravit prostory pro nově vznikající
školní klub. Ten bude skýtat zázemí

pro žáky od 5. do 9. ročníku. V něm
nabídneme žákům k využití hernu se stolním tenisem, stolním fotbalem, šipkami a klubovnu s koutkem pro deskové hry, relaxační posezení, knihovnu se studovnou a IT
zázemím.
V prostorách šaten byl odstraněn zbytek železných kójí a byly
nainstalovány šatní skříňky i pro ty
nejmenší.
Kromě úpravy interiéru se pracovalo i na revitalizaci areálu školy, který bychom rádi využívali v budoucnu v plném rozsahu. Vize změny areálu školy nabývá jasnějších
obrysů i díky částečně zpracovanému architektonickému návrhu. Na
zadání se kromě vedení školy podíleli i zástupci zřizovatele. Po celkovém dokončení studie bych vám ji
rád veřejně prezentoval.
V následujícím novém školním
roce budou moci žáci nadále využívat zaběhnutý hodnoticí elektronický systém jídel (HAPPY or NOT)
a rodiče elektronický čipový systém
k vyzvedávání žáků z družiny (BELL
HOP). Nově bude k dispozici i modernější web školy, který je výsledkem několikaměsíční práce vedení
školy.
Pro kvalitu vzdělávání
Ve vzdělávání se tento rok zaměříme více na kvalitu výuky cizích jazyků. K tomu by nám mělo dopomoci již pět jazykových učeben, které
nabízí možnost menších výukových
skupin (2 skupiny v 1 třídě), nově zakoupené kvalitní učební pomůcky
a kvalifikovaný tým pedagogů.
Dále se chceme více zaměřit na

Ředitel naživo je akreditovaný vzdělávací program pro vedení škol, foto: archiv ZŠ Meteorologická.
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čtenářskou gramotnost, kterou by
měla podpořit již zmíněná knihovna
ve školním klubu, která bude otevřena žákům častěji a jejíž repertoár bude průběžně rozšiřován dle
našich možností a zájmu čtenářů.
Vzhledem k dřívějším zkušenostem s opakovanou formou distančního vzdělávání škola nadále bude
poskytovat žákům podporu Office
365 a bezplatného využívání programu Word, Excel, Powerpoint,
Teams.
Změny v týmu
Jelikož počet žáků na naší škole
stále narůstá a protože nechceme
školu jen udržovat v pouhém chodu, ale rozvíjet ji, zvyšují se i nároky
na vedoucí pracovníky. Z těchto důvodů došlo k několika personálním
změnám na vedoucích pozicích.
První změnou je odchod statutárního zástupce Mgr. Tomáše Pilaře,
který ovšem odchází z funkce z rodinných důvodů.
Na jeho místo nově nastoupí Mgr.
Martin Mauer. Pochází z východních
Čech, kde v letech 2005–2009 vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové (obor Český jazyk a Tělesná výchova). Po absolvování vysoké školy dlouhá léta
působil na humanitně zaměřeném
gymnáziu v Karlíně, kde kromě výuky zmíněných předmětů zastával
funkci předsedy předmětové komise společenských věd a předsedy
školské rady. Na Základní škole Meteorologická pracuje od září 2020.
„Protože se mi líbí současná koncepce školy a protože jsem za poslední rok poznal na Meteo hodně
lidí na správném místě, rád bych byl
součástí tohoto týmu a přispěl k dalšímu rozvoji školy,“ tvrdí kolega.
Druhou změnou je zánik pozice
vedoucí školní družiny a vznik pozice třetího zástupce ředitele školy, který bude mít v kompetenci
dohled a organizaci předškolního
vzdělávání, školní družiny, školního klubu, kroužků a projektů školy.
Nově jmenovaná paní zástupkyně
Ing. Barbora Hrušková se k učitelství dostala tak trochu oklikou, třebaže už od mala tíhla k péči o děti
a práci s nimi. Po gymnáziu pokračovala nástavbovým studiem hotelnictví a cestovního ruchu a posléze studovala regionální ekonomiku
a veřejnou správu na VŠE. Po studiích přišel čas na rodinu, která se
postupně rozrostla o tři děti. Zároveň s nimi tak přirozeně vplula do
světa školství, nejprve díky aktivní
účasti ve spolku rodičů, kde pomáhala organizovat akce pro děti (zahradní slavnost, oslava Dne dětí či
třeba vánoční jarmark), posléze i jako rodič asistent, kdy měla možnost
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účastnit se výuky ve školce i škole. To ji nasměrovalo ke studiu Pedagogické fakulty UK. Po vystudování pedagogiky sedm let působila
v mateřské škole, poslední dva roky na pozici vedoucí učitelky. Zde
získala zejména zkušenosti s vedením týmu, které by chtěla využít
na ZŠ Meteorologická. S fungujícím
týmem pedagogů volného času by
prý ráda vyplnila volný čas dětí tak,
aby se jim nechtělo odpoledne ze
školy domů.
Třetí změnou je výměna na pozici vedoucího pracovníka ve školní jídelně. Tuto funkci bude nově

zastávat paní Klára Franková, DiS.
Paní Franková by ráda osvěžila recepty ve školní jídelně, do budoucna rozšířila nabídku o salátový bar,
a pokud bude zájem ze strany rodičů, i o svačiny. Školní jídelnu má
v plánu zapojit do různých projektů, charitativních akcí a dalších školních aktivit, sama má ve škole dvě
děti a je členkou zakládajícího Spolku rodičů a přátel ZŠ Meteo.
Školská rada
Tento školní rok nás v měsíci září čekají doplňující volby do Škol-

ské rady, které se týkají skupiny zákonných zástupců nezletilých žáků.
Volby proběhnou 8. 9. 2021 (7.00–
8.00 a 12.00–18.00) v budově školy
na funkční období od 8. 9. 2021 do
18. 10. 2022, tedy na období jednoho roku. Pokud bude chtít kandidovat někdo ze zákonných zástupců
žáků ZŠ Meteorologická, musí být
podána jeho kandidatura nejpozději 3. 9. 2021 do 17 hodin v recepci
školy. Kandidovat je možné dle pravidel volebního řádu, který je zveřejněný na webu školy. Všem případným kandidátům a voličům za
jejich účast předem děkujeme.

Slavnostní předávání vysvědčení
absolventům 9. ročníku ZŠ
Meteorologická, foto: Iveta Ouředníčková

Spolek rodičů a přátel školy
Milí čtenáři, doufám, že život
a rozvoj naší školy také vnímáte jako velmi dynamický. Máte-li chuť se
do dění aktivně zapojit, můžete tak
učinit prostřednictvím Spolku rodičů a přátel ZŠ Meteo. Staňte se jeho členem a pojďte s námi zlepšit
zejména dětský svět.
S úctou
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

ZŠ Písnice
LETNÍ KEMPY
O letošních prázdninách Základní škola v Písnici opět ožila příměstskými tábory pro děti od 6 do 15 let.
Letní kempy s názvem „Zažij Písnici jinak“ organizoval Spolek rodičů při ZŠ s RVJ s využitím dotací
MŠMT. Děti tak měly možnost doplnit si znalosti, dovednosti a zážitky z chybějící prezenční výuky uplynulého školního roku. Pod vedením
pana učitele Lukáše Zvěřiny zažili
účastníci spoustu tábornických aktivit, například pohybové týmové hry,
poznávání a pozorování přírody, lanové překážky, hry s roboty aj.
Milena Rážová
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA
Naši žáci dostali vysvědčení
30. června. Školáci obou základních škol měli možnost strávit letní
prázdniny od 1. 7. až do 16. 7. v písnické školní družině. Paní vychovatelky dětem připravily zajímavý program. Velmi oblíbené byly vodní
hrátky u Písnického potoka.
Marie Štaflová

CO NAŠE ŠKOLA POTŘEBOVALA
A CO JSME DOKONČILI
Během letních prázdnin je obvyklé, že se ve školách opravuje a udržuje vše, co ke škole patří.
Dokončili jsme nátěry historických dveří v 1. patře budovy školy a laviček u hlavního vchodu do
školy.
Zlepšilo se hygienické zázemí ve
třech učebnách a školní jídelně tím,
že došlo k výměně baterií, umyvadel a ohřívače na teplou vodu.
Díky dotaci MHMP a příspěvku
zřizovatele získalo vybavení venkovními prvky nový nátěr.
Díky investiční akci MČ se významně zlepšilo zázemí pro odpadové nádoby. Oprava vstupu
na parkoviště pod hřištěm umožní
v době vyučování uzavřít celý areál
školy.
Upozorňujeme, že areál školy
bude v době možnosti vstupu veřejnosti přístupný z parkoviště pod
hřištěm.
Blanka Chýlová
Foto: archiv ZŠ Písnice

U nás | 9/2021 | 5

KRONIKA

Sejdeme se pospolu
Ve čtvrtek 24. června proběhla na zahradě Mateřské školy
K Lukám akce s názvem „Sejdeme se pospolu“, kde jsme se
společně rozloučili s předškoláky a zakončili tento školní rok.
Tento projekt je již tradiční, je financován z grantu MČ Praha-Libuš.
Již v dopoledních hodinách si děti mohly na zahradě užívat skákací
hrad s klouzačkou, který pro ně byl
k dispozici po celý den.
Po poledním odpočinku si rodiče
vyzvedli své děti a společně se vydali na zahradu školky, kde pro děti
byl nachystaný bohatý program se
spoustou atrakcí, jako je malování
na obličej, skákací hrad, animační
program s klaunem, cukrová vata
a občerstvení, na kterém se podíleli
rodiče dětí z naší školky. V pozděj-

ších hodinách jsme také rozdělali
oheň a děti společně se svými rodiči měly možnost si opéct špekáčky. Rozloučení s předškoláky bylo
velmi emotivní. Děti ze tříd Měsíček
a Sluníčko měly nachystaná vystoupení pro své rodiče, děti z jednotlivých tříd zazpívaly písničky a přednesly básničky, které měly krásně
naučené. Poté se rozloučily i se
svými učitelkami, od kterých dostaly dárek na rozloučenou.
Zahradní slavnost byla velmi povedená, počasí nám krásně vyšlo,
bylo teplo a svítilo sluníčko. Společně jsme si zahradní slavnost velmi užili, měli jsme možnost se s rodiči poznat i jinak a lépe se spolu
seznámit.
Kristýna Polehlová
Foto: archiv MŠ K Lukám

Detektivní tým na příměstském táboře
Další, už pátý ročník příměstského tábora pořádaného Spolkem rodičů ZŠ Písnice za finanční podpory naší městské
části proběhl ve dnech 19.–23.
července. Jako již tradičně přinesl dětem bohatý program plný her a zábavy.
Letos děti vytvořily týmy detektivů a řešily zapeklitý případ, v rámci kterého navštívily a poznaly pět
zemí, včetně jejich základní slovní
zásoby a charakteristik. Krom toho
si celou dobu zapisovaly svoje poznatky do detektivního deníku a naučily se, jak ohledat místo činu, základy daktyloskopie, popis pachatele i rozpoznání lží.
Vyluštily tajenku schovanou do
tangramu, naučily se skládat barevné létající šipky, pomocí nápovědy
zvládly zprávu v obrázkovém písmu, zkusily si jeden ze STEM projektů – stavbu odolávající zemětřesení a spousty dalšího.
V rámci doprovodného programu jsme společně navštívili Muzeum policie, kde jsme měli komentovanou prohlídku. Oblíbená byla
i návštěva v cholupické záchranné
stanici, kde jsme si prohlédli místní zvířecí obyvatele, dozvěděli se
spousty zajímavostí a zájemci si
i vyzkoušeli, jaké to je, když jim káně přistane na ruku se sokolnickou
rukavicí.
Hra Záhada zmizelé oběti z projektu Vraťme děti do hry i ostatní aktivity všechny moc bavily, děti si tábor báječně užily a mají krásné zážitky i vzpomínky.
Jana Hanzlíčková Špačková
Foto: Jana Hanzlíčková Špačková
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Lakros Libuš ve školním roce 2020–2021
Minulý školní rok nebyl pro trénování a soutěžení kvůli koronaviru příznivý, nicméně libušský lakrosový tým nezahálel.
V září jsme ještě zahájili tréninky v libušské sokolovně, ale v říjnu
jsme bohužel v ZŠ Meteorologická
ani nezačali. Od září trenérský tým
posílil Charlie Albuery z Velké Británie, který také některé děti učil ještě angličtinu. Ten však kvůli koronavirové pandemii musel již v říjnu
opustit Českou republiku.
Přestože koronavirová pandemie
přerušila, až zcela zastavila konání

ligových soutěží (dětská interkrosová liga vůbec neproběhla), podařilo se nám odehrát alespoň dva turnaje, tentokrát však nově v kontaktní podobě lakrosu. Ten jsme začali
zkoušet v září, v té době však ještě
bez patřičného vybavení.
V září 2020 jsme se zúčastnili našeho vůbec prvního turnaje v minifieldové lize pro nováčky s vypůjčenými helmami a chrániči od jiných
lakrosových klubů. V U9 jsme nastoupili společně s týmem LC Jižní
Město a v U11 jako samostatný tým.
V roce 2020 jsme zahájili registraci do Českého svazu mužského la-

krosu pod Českou lakrosovou unií
a požádali jsme o grant, který jsme
v roce 2021 získali. Ten nám pomáhá pokrýt alespoň částečně náklady na kontaktní (box či field) lakros.
V souladu s vládními nařízeními
jsme využívali k trénování Modřanskou rokli a zavedli trenérskou výzvu – plnění cvičení pro děti doma.
V prosinci 2020 jsme uskutečnili v Modřanské rokli, která je naším
druhým domovem, noční bojovku
s osvětovým programem k historii
lakrosu. Děti na ní obdržely týmové roušky. Na jaře jsme se zapojili
do úklidu zelených ploch v prostoru mezi ulicemi Zbudovská a U Pejřárny. Děti při sbírání odpadků našly 700 Kč, tak měly velkou radost
a většinu peněz darovaly do kasičky na odměny po zápasech.
Na konci května jsme odehráli druhý turnaj pro nováčky v mini-

fieldlakrosové lize ve společném
týmu s LCJM v Radotíně, v němž
jsme zvítězili, a v červnu jsme si
stihli ještě udělat tradiční rozlučkový táborák u libušské sokolovny
a odehrát oblíbený zápas dětí proti rodičům.
Na konci srpna nás ještě čeká
soustředění v Krkonoších se spřátelenými oddíly LC Jižní Město a Slunečnice. Od srpna 2021 by se měl
do trenérského týmu zapojit Wyatt
Johnson z USA, děti tak budou moci pokračovat i s tréninkem v angličtině. Od září bychom rádi v U13 nastoupili do regulérní boxlakrosové
ligy, U11 a U9 budou ještě hrát v minilize pro nováčky. Od října snad
také bude opět zahájena interkrosová liga. Těšíme se také na nové
kamarády!
Lívia Šavelková,
Lakros Libuš, 8. 8. 2021

Z našeho druhého turnaje kontaktního lakrosu, který se konal 30. května
v Radotíně, náš tým je oranžový – společný tým Libuš a LC Jižní Město, jak
starší, tak i mladší kategorie, foto: Lívia Šavelková.

Červnová rozlučka, foto: Eva Jarošová

Z jarního úklidu
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Modeláři klubu Křížem krážem
na soutěži v Itálii
Členové kroužku se v době covidu, kdy byly prakticky všechny aktivity utlumeny, včetně
modelářských soutěží, rozhodli
zúčastnit virtuální soutěže, kterou vyhlásili zahraniční kolegové i IPMS (International Plastic
Modellers Society) Italy, nazvané 1st Consorco Internazionale
On Line IPMS Italia.
Za náš kroužek se zúčastnilo trio
sourozenců Kaveckých ze sídliště
Písnice. Všichni tři byli oceněni zlatou medailí ve své kategorii. Dejme
nyní slovo jednotlivým účastníkům.
Šárka Kavecká, 11 let, Thunderbolt: „Soutěže jsem se zúčastnila
se svým druhým modelem, americ-

kou stíhačkou P- 47 D 25 RE, Thunderbolt ve měřítku 1/72. Byla to stavebnice od japonské firmy Hasegawa a stavěla se mi dobře. Na vylepšení jsem měla k dispozici sadu na
vnitřek letadla a upínací pásy pro pilota. Jako nátěr jsem si vybrala letadlo Glena Eaglestona, amerického stíhacího esa, to je pilot, co sestřelil více než pět letadel nepřítele.
Z ocenění jsem měla velkou radost.“
Pavel Kavecký, 13 let, Wildcat:
„Model Wildcata jsem postavil před
skoro rokem a byl to můj první model. Je to stíhačka, která se proslavila za druhé světové války v bojích
o ostrov Quadalcanal v Pacifiku. Pilotoval ho slavný Marion Carl. Model od čínské firmy Hobby boss byl

Model stíhačky Thunderbolt Šárky Kavecké.

Šárka Kavecká a Pavel Kavecký s diplomy.

hodně jednoduchý, největší práci
mi dal nátěr letadla, použil jsem poprvé stříkací pistoli. Ocenění si vážím, diplom za první místo jsem si
pověsil nad postel.“
Petr Kavecký, 15 let, MiG: „Do
kroužku už chodím dva roky a mám
za sebou už nějaké stavby modelů.
Pro soutěž v Itálii jsem vybral model stíhacího letadla vyrobeného
v SSSR a užívaného československým letectvem MIG 21MF. Model

byl od firmy Eduard a byl poměrně
složitý. Finiš byl proveden v barvě
‚přírodního kovu‘ a na modelu bylo velké množství obtisků, hlavně
popisek.“
Za náš kroužek jsme rádi, že naši členové se prosadili na zahraniční soutěži a získali nejvyšší ocenění.
Martin Tomášek
a Petr Šámal, vedoucí
Foto: archiv Křížem krážem

Deštivé letní kino
Druhý červencový týden jsme
již popáté přivítali Kinobus Dopravního podniku hl. m. Prahy.

VÝMĚNNÁ INZERCE

Městská část Praha-Libuš
by chtěla poděkovat firmě
ZAPA beton, a. s., která
v rámci oslav svého kulatého výročí (30 let od založení) zajistila pro naši
městskou část dar v podobě výsadby a nákupu
stromu lípy srdčité. Lípa je
vysazená v travnatém pásu v křížení ulic Těšovická,
K Vrtilce a Na Konečné.
Za Odbor životního
prostředí a dopravy
ÚMČ Praha-Libuš
A. Pajerová
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Bohužel letošní rok nám nepřálo
vůbec počasí. Promítání české komedie 3Bobule a amerického filmu
Psí poslání 1 se zrušilo.
Promítalo se tedy jen v pondělí, a to americký film Správní chla-

pi a ve čtvrtek americký film Psí poslání 2.
Děkujeme všem divákům a Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za
uskutečnění akce.
Těšíme se příští rok na šestém
ročníku letního kina na Libuši.
Bc. Petr Borský
Foto: Jiří Koubek

RADNICE

Domov pro seniory
V souladu se stávajícím územním plánem hl. m. Prahy završilo vedení radnice naší městské části na jaře letošního roku
dlouhodobá jednání s investorem, který plánuje postavit na svém pozemku při ulici
Hoštická soukromý Domov pro
seniory.
V sousedství nové hasičské zbrojnice v ulici Hoštická plánuje postavit soukromý investor v samostatném areálu objekt, který by řešil bydlení se zvláštním režimem pro klienty neschopné samostatného po-

hybu. S předloženou projektovou
dokumentací Domova pro seniory vyjádřili souhlas členové Komise
stavební a dopravní Rady městské
části Praha-Libuš.
Domov pro seniory má provozovat společnost, jejíž ředitel je jedním ze zakladatelů a provozovatelů nestátních domovů pro seniory v České republice, jenž v letech
2009–2017 postupně otevřel, rozvíjel a provozoval domovy seniorů v Modřicích u Brna, v Olomouci, v Jablonci nad Nisou, v Terezíně, v Plzni, v Praze-Vysočanech
a Praze-Slivenci.

Vedení městské části jednalo
s tímto investorem o podobě celého objektu plánovaného domova
a především o zapracování svých
připomínek k představenému plánu. Naše připomínky se týkaly jednotlivých bytových jednotek pro
bydlení s nižším stupněm dopomoci, dále připomínek v části s provozem služeb včetně ordinace lékaře. Vzhledem ke skutečnosti, že naše městská část Praha-Libuš sama
žádný domov nevlastní a ze svého
rozpočtu menší městské části, která je jednou z celkem 57 městských
částí hlavního města Prahy, v bu-

doucnu ani vlastnit nebude, vyvolalo vedení naší radnice systematická
a konkrétně cílená jednání. Jejich
výsledkem je, že jsme vyjednali 10
% kapacity lůžkových míst v budoucím soukromém Domově pro seniory pro občany naší městské části za ceny nikoli tržní, a tedy obvyklé v zařízení tohoto typu, nýbrž za
ceny dle platné úhradové vyhlášky,
vyplývající ze zákona č. 106/2008
Sb., o sociálních službách.
Ing. Lenka Koudelková,
místostarostka pro oblast sociální,
vzdělávání, školství a tělovýchovy

Pocitová mapa 2021 finišuje
Už jen do konce září máte možnost se zúčastnit celopražské
kampaně Pocitová mapa 2021.
Co je Pocitová mapa?
Na adrese https://www.pocitovemapy.cz/praha-libus/
označíte
„špendlíkem“ místa v naší městské
části, na která je směrován příslušný odkaz či dotaz (zde trávím volný
čas, zde se necítím bezpečně ad.).
Pro upřesnění můžete využít dopl-

ňující komentáře, prosíme co nejvíce okomentovat jednotlivá místa.
K 15. srpnu jste již označili více
než 1500 míst.
A jaké otázky či odkazy
vás čekají?
⊲ Zde trávím volný čas.
⊲ Zde bych to ukázal/a návštěvě
odjinud.
⊲ Zde je zanedbané místo a zasloužilo by rekonstrukci.

⊲ Zde se necítím bezpečně.
⊲ Zde je dopravně nebezpečné
místo.
⊲ Zde jsou problémy s parkováním.
⊲ Zde bych rád/a víc zeleně.
⊲ Zde je často přeplněná nádoba
na odpad či sběrné místo komunálního/tříděného odpadu.
⊲ Kde se cítíte dobře?
⊲ Kde sportujete?
⊲ Kde navrhujete změnu?
Hlasování je anonymní, není potřeba žádné přihlašovací údaje, ne-

povinné jsou otázky na konci formuláře (muž/žena, věk).
Po skončení kampaně budou výsledky k dispozici všem občanům.
Odkaz na výsledky bude umístěn
na webových stránkách MČ Praha-Libuš. Váš názor pomůže měnit
nejen vaši městskou část v příjemnější místu pro život. Děkujeme za
vyplnění.
Bc. Petr Borský,
odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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Volby do Poslanecké sněmovny 2021
OZNÁMENÍ O POČTU
A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Starosta městské části Praha-Libuš
na základě § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů oznamuje: volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8.
října 2021 od 14:00 do 22:00 hod.
a 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hod.
v těchto šesti volebních okrscích:
– Místem konání voleb v okrsku
č. 38001 (1) je volební místnost
v Základní škole Meteorologická,
ulice Meteorologická č. p. 181/2,
Praha 4 – Libuš.
– Místem konání voleb v okrsku
č. 38002 (2) je volební místnost
v Základní škole s rozšířenou
výukou jazyků, ulice Ladislava
Coňka č. p. 40/3, Praha 4 – Písnice.
– Místem konání voleb v okrsku
č. 38003 (3) je volební místnost
v Klubu Junior, ulice Na Okruhu č.
p. 395/1, Praha 4 – Písnice.
– Místem konání voleb v okrsku
č. 38004 (4) je volební místnost
v Klubu Junior, ulice Na Okruhu č.
p. 395/1, Praha 4 – Písnice.
– Místem konání voleb v okrsku
č. 38005 (5) je volební místnost
v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám
č. p. 664/1a, Praha 4 – Libuš.
– Místem konání voleb v okrsku
č. 38006 (6) je volební místnost

v objektu ÚMČ Praha-Libuš,
K Lukám č. p. 664/1a, Praha 4
Libuš.
Libuš dne 15. 6. 2021
Mgr. Jiří Koubek, v. r.
starosta městské části Praha-Libuš
OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta městské části Praha-Libuš podle § 15 odst. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje: volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. října
2021 od 14.00 do 22.00 hod. a 9.
října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.
– Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 38001 je volební
místnost v Základní škole Meteorologická, ulice Meteorologická č.
p. 181/2, Praha 4 - Libuš, pro voliče
bydlící v ul.: K Hájovně, K Lesu, Ke
Lhoteckému lesu, Libušská – k. ú. Libuš, Lojovická, Mirotická, Novodvorská, Ohrobecká, Přírodní, Smotlachova, Šatrova, U Vodojemu, U Zahrádkářské kolonie, Zbudovská.
– Ve volebním okrsku č. 38002 je
volební místnost v Základní škole
s rozšířenou výukou jazyků, ulice
Lad. Coňka č. p. 40/3, Praha 4
– Písnice, pro voliče bydlící v ul.:
Bavorovská, Budilovská, Dubovická,
Hoštická, Chvalšovická, Javorenská,

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2021:

21. září

|

K Mejtu, K Pomníku, K Vrtilce, Ke
Březině, Ke Kašně, Klenovická,
Křesanovská, Kváskovická, Ladislava
Coňka, Libušská – k. ú. Písnice,
Lipovická,
Lužská,
Miřetická,
Modravská, Na Konečné, Na Losách,
Olšovická, Ostruženská, Písnické
Zahrady, Pramenná, Předenická,
Putimská, Rohanovská, Sedlovická,
Švihovská, Těšovická, Úbislavská,
U Jednoty, V Kálku, V Zákopech,
Vacovská, Velká Lada, Vídeňská,
Vltavická, Zátoňská.
– Ve volebním okrsku č. 38003 je
volební místnost v Klubu Junior,
Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, pro voliče bydlící v ul.: Ke Kurtům, Na Okruhu, Na Šejdru – k. ú.
Písnice, Nad Libušským potokem.
– Ve volebním okrsku č. 38004 je
volební místnost v Klubu Junior,
Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, pro voliče bydlící v ul.: Mezi Domy, U Bazénu, Výletní – k. ú. Písnice
a k. ú. Libuš, Zahrádecká – k. ú. Písnice a k. ú. Libuš.
– Ve volebním okrsku č. 38005 je
volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, ul. K Lukám č. p. 664/1a, Klub
Senior, pro voliče bydlící v ul.: Brunelova, Betáňská, Hvězdonická, Jirčanská, K Děrám, K Lukám, Klokotská, K Novému sídlišti, Kolektivní,
Malá Slavonická, Mašovická, Meteorologická, Na Musilech, Na Šejdru,
Nad Šejdrem, Okrová, Opařanská,
Ostředecká, Provozní, Slavonická,
Šátalská, U Libušské sokolovny,
U Líhní, V Bambouskách, V Lužích,

VOLBY 2021
Výzva pro občany, kteří
chtějí pomáhat v okrskové
volební komisi při volbách
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Volby se konají ve dnech
8. a 9. října 2021.
Případné zájemce prosíme
o zaslání jména a kontaktních
údajů Odboru správnímu
a školství Úřadu městské
části Praha-Libuš na e-mail:
spravni@praha-libus.cz nebo
doručení vyplněné přihlášky,
viz webové stránky MČ PrahaLibuš: www.praha-libus.cz.
Podrobnější informace na
telefonech: 244 021 421–23,
734 756 890.
Za Větrem.
– Ve volebním okrsku č. 38006 je
volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, ul. K Lukám č. p. 664/1a, Klub
Senior, pro voliče bydlící v ul.: Borotínská, Božejovická, Burianova,
Dobronická, Drůbežářská, Husařská, Chladírenská, Jistebnická,
K Jezírku, K Tůni, Lukešova, Mílová, Na Domovině, Na Jezerách, Na
Močále, Paběnická, Předposlední,
Třebějická, U Pejřárny, V Hrobech,
V Koutě, V Rohu, Vyšebrodská,
Zlatokorunská.
Praha 4 – Libuš dne 15. 6. 2021
Mgr. Jiří Koubek, v. r.
starosta městské části Praha-Libuš
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vosa
tisk, návrhy
výroba
a instalace
reklamy

Tisk: dot.DesignStudio, spol. s r. o. | Distribuce: zdarma do domácností – Česká pošta

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk

Náklad: 4 400 kusů | Redakční uzávěrka: vždy 10. v měsíci.
Číslo vychází na začátku měsíce následujícího.
Příspěvky: Prosíme, posílejte, včetně digitálních fotografií a inzerce, nejlépe e-mailem
na adresu: hana.kolarova@tiscali.cz nebo předejte do kanceláře starosty Úřadu

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš. Tel. redakce: 731 179 913.
Nepodepsané příspěvky se neotiskují.
Za obsah článků odpovídají jejich autoři. Redakce prosí o pochopení, pokud budou
některé příspěvky v případě nedostatku volného místa v čísle zkráceny, upraveny

grafické práce
návrhy a příprava dat

nebo vynechány; zejména příspěvky o rozsahu více než 3 500 znaků dodané bez
předchozí domluvy.
Ceník a podmínky inzerce: na www.praha-libus.cz nebo na vyžádání na e-mailu:
hana.kolarova@tiscali.cz nebo tel.: 731 179 913. Prosíme občany, pokud nedostanou

tel.: 603 226 226
vosareklama.cz

potisk triček
již od jednoho kusu

do schránky některé číslo časopisu U nás, aby dali zprávu (uveďte požadované
číslo časopisu, své jméno, ulici, číslo domu a aktuální datum) do kanceláře starosty
ÚMČ Praha-Libuš, tel.: 261 711 380, nebo e-mail: mc.libus@praha-libus.cz.
Bude-li v možnostech úřadu, číslo poskytne, zároveň informace poslouží pro kontrolu
kvality distribuce.
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Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš
Občané městské části Praha-Libuš mají možnost rozhodovat
o tom, na jaké projekty bude
věnovaná část rozpočtu. Jedná
se o tzv. participativní rozpočet. Radnice vyčlenila celkem
500 000 korun na vaše nápady.
Participativní rozpočet umožňuje veřejnosti zapojit se do rozhodování o využití peněz pro rozvoj
městské části. Lidé díky němu mohou ovlivnit, kam bude část veřejných prostředků investována. Každý může podávat své návrhy, co by
se mělo za částku, kterou vyčlenila
městská část, zrealizovat.
Zapojte se i vy do plánování dalšího rozvoje naší městské části. Přihlaste svůj návrh a ovlivněte podobu veřejného prostoru a zeleně.
Až do 15. října máte možnost
podávat své návrhy zaměřené na
zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, trávíme volný čas.
Po přijetí návrhu proběhne kontro-

la návrhu k posouzení realizovatelnosti. Ty návrhy, které jsou vhodné k realizaci, budou v listopadu
představeny veřejnosti. Na setkání se společně sejdou autoři nápadů s občany, kteří se chtějí o návrzích dozvědět více. Vyvrcholením
je elektronické hlasování o tom,
které návrhy obyvatel má městská
část zrealizovat. Na základě veřejného hlasování vybereme nejlepší nápady, jež se následně dočkají
uskutečnění.
Stručná pravidla:
⊲ Navrhovatelem může být občan starší 15 let s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš nebo
právnická osoba se sídlem v MČ
Praha-Libuš.
⊲ Každý návrh musí podpořit aspoň
pět spoluobčanů starších 15 let.
⊲ Minimální uznatelné náklady na
jeden projekt činí 20 000 Kč
včetně DPH.
⊲ Maximální uznatelné náklady na
jeden projekt činí 300 000 Kč
včetně DPH.
⊲ Projekt může být realizovaný
jen na pozemcích svěřených
správě MČ Praha-Libuš nebo na

pozemcích hl. m. Prahy (nutno
sjednat souhlas).
⊲ Návrh musí obsahovat název
projektu, kontaktní údaje navrhovatele, detailní popis navrhovaného projektu, místo realizace, odhadované náklady na realizaci, fotodokumentaci současného stavu.
Harmonogram:
⊲ Máte nápad pro Libuš a Písnici?
Podejte svůj návrh do 15. října
2021.
⊲ V listopadu zveřejníme vaše návrhy a proběhne veřejné setkání.
⊲ V listopadu proběhne hlasování
o navrhovaných projektech.
⊲ V prosinci zveřejníme vítězné projekty a postupně v roce
20202 je začneme realizovat.
Návrhy projektů je možné podat
prostřednictvím online formuláře na
webových stránkách projektu Nápady pro Libuš a Písnici: www.napadyprolibusapisnici.cz. Další možností je zaslat vyplněná formulář
elektronicky na e-mailovou adresu
koordinátora projektu pana Bc. Petr Borského: borsky@praha-libus.cz,
nebo odevzdat na podatelně ÚMČ

Máte nápad
jak vylepšit
své okolí?

Jste starší
15 let?

Zapojte se!

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
Od 1.8. 2021 do 15.10.2021
je možno podávat návrhy
projektů cílených na
zlepšení prostředí v naší
městské části.
MČ Praha-Libuš vyčlenila částku
500 000 Kč na vaše projekty.
O využití této částky rozhodnou
obyvatelé Libuše a Písnice.

Přečtěte si pravidla a podejte
svůj nápad na Úřad městské části
Praha-Libuš.
KONTAKT:
Bc. Petr Borský
koordinátor participativního rozpočtu
Nápady pro Libuš a Písnici
tel.: 732 643 920
borsky@praha-libus.cz

www.napadyprolibusapisnici.cz

Praha-Libuš, Libušská 35/200.
Detailní informace, pravidla projektu a aktuality k projektu naleznete
na: www.napadyprolibusapisnici.cz.
S dotazy k projektu neváhejte kontaktovat koordinátora projektu pana
Bc. Petra Borského, tel: 732 643 920,
mail: borsky@praha-libus.cz
Pevně věříme, že vás projekt Nápady pro Libuš a Písnici zaujal a těšíme se na plno dobrých nápadů.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Nápady pro Libuš a Písnici

Výroční zpráva Kontrolního výboru
zastupitelstva MČ Praha-Libuš za rok 2020
Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš je předkládána
výroční zpráva o činnosti Kontrolního výboru (dále jen „KV“)
za rok 2020 ve smyslu své povinnosti zakotvené v ustn. čl. 2,
odst. 4, Jednacího řádu výborů
zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
V úvodu této zprávy připomínám,
že výbory jsou orgány zastupitelstva městské části, které se zřizují
dle zákona o hl. m. Praze.
Jednání KV ZMČ se v průběhu roku 2020 uskutečnilo celkem 5x a bylo schváleno celkem 14 usnesení.
Na Úřad MČ Praha-Libuš byly
v roce 2020 doručeny dvě petice.
Z těchto dvou petic nebyla KV vůbec předložena ke kontrole první
petice ze dne 3. 6. 2020 pod názvem „I. park v Písnice, II. nájem
společnosti EMAP“. Druhá petice
byla doručena začátkem listopadu
pod názvem „Prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor na
dobu neurčitou společností EMAP“.
Zmíněná petice byla předložena k projednání KV ZMČ dne 9. 11.
2020 (bez podrobností, zejm. podpisů členů). Stížnost na chod Úřadu
MČ Praha-Libuš nebyla dle obdržené informace od tajemníka úřadu
městské části podána žádná.

Dle poznatků z roku 2020 Rada
MČ nekomunikuje s orgánem MČ,
tj. s Kontrolním výborem zastupitelstva. Na usnesení, ani na dotazy KV,
Rada MČ adekvátně a včas nereaguje a starosta vše přenáší na tajemníka Úřadu MČ.
Ze strany Rady MČ dochází k tomu,
že neplní svá vlastní schválená usnesení, ale nejsou naplňována ani usnesení zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
Rada MČ nerespektuje přijaté usnesení zastupitelstva MČ č. 18/2018 ze
dne 20. 6. 2018 ve věci „Petice za
stanovení vymezeného území jako
nezastavitelné“. Do současné doby
není ani splněno usnesení ZMČ č.
15/2019 v záležitosti „Jakým způsobem bude MČ Praha-Libuš přistupovat ke strategickému plánování“ (viz
zápis KV ze dne 15. 6. 2020). Na některé opakované dotazy k zápisu KV,
které se konalo dne 14. 9. 2020, týkající se nesplněných úkolů, obdržel KV
od tajemníka Úřadu MČ Ing. Jindřicha
Sochůrka následující odpovědi.
Např. k usnesení ZMČ č. 15/2019
bylo odpovězeno způsobem: „Nutno si vyžádat u RMČ“.
Na další dotazy KV ZMČ k zápisu
z jednání ze dne 9. 11. 2020 tajemník Ing. Jindřich Sochůrek sdělil:
K usnesení ZMČ č. 36/2018 cituji: „ani k dnešnímu dni není dokon-

čena projektová dokumentace cyklostezky, Na Okruhu – Hoštická,
která jasně vymezí plochy ke směně. Zhotovitel PD neodvedl dobrou
práci a MČ v současné době na něho podává žalobu k soudu.“ Je zarážející, že zastupitelstvo MČ nebylo starostou Mgr. J. Koubkem ani tajemníkem úřadu informováno o podané žalobě k soudu.
K usnesení ZMČ č. 15/2019 odpověď: „Po rezignaci zastupitele Josefa Makovského, který se jako předseda Komise pro životní prostředí
a místní agendu 21 ujal tohoto úkolu, se této agendy ujme buď Rada
MČ, nebo bude požádána tato Komise. Ta se bohužel od voleb téměř
nescházela, od září 2020 se pod
vedením starosty sešla již dvakrát.
Náplň komise se aktuálně dotváří.“
V záležitosti ve věci návrhu na
ukončení smlouvy společnosti DUDA, s. r. o., a vypsání výběrového řízení na nového poskytovatele právních/katastrálních služeb, kterou se
KV naposledy zabýval na svém jednání dne 9. 11. 2020, nebylo ze strany vedení radnice do současné doby reagováno žádným stanoviskem.
Kontrolní výbor ZMČ přijal usnesení č. 14/2020 ve věci právních
kanceláří, a kolik bylo vynaloženo finančních prostředků za poskytování

právních služeb pro MČ Praha-Libuš
za roční období 2020. Ani na toto
usnesení nebyla ze strany Rady MČ
poskytnuta odpovídající odpověď.
Na závěr této výroční zprávy KV
ZMČ konstatuje, že ze strany vedení radnice nejsou naplňována některá usnesení jak Rady, tak i Zastupitelstva, některé dotazy KV nejsou do
současné doby vypřádané. Rada MČ
není nekritizovatelná, ale má povinnost odpovědět kontrolnímu orgánu
zastupitelstva, na základě jejího práva do 30 dnů od vzneseného dotazu.
Skutečnost, že Rada MČ „není schopna či ochotna“ uvést žádné relevantní a konkrétní důvody
na požadované dotazy, je na pováženou. Veškerý její postup se musí
vždy řídit příslušnými pravidly a zákony. KV ZMČ musí sehrávat skutečnou kontrolní roli.
„Vyzývám Radu MČ Praha-Libuš,
aby respektovala a naslouchala
Kontrolnímu výboru ZMČ a postupovala odpovědně“ a nehledala
kličky, jak se tomu vyhnout.
Zpracováno dne: 17. 2. 2021
Zpráva KV byla předložena
k projednání zastupitelstvu, které
se konalo dne 29. 6. 2021.
Miroslav Štajner,
předseda Kontrolního výboru ZMČ
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
na druhé pololetí 2021
Vážení občané, na této stránce
a v příloze naleznete harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v MČ Praha-Libuš pro druhé pololetí 2021.
Velkoobjemové kontejnery
na odpad:
Víkendové velkoobjemové kontejnery se přistavují vždy v pátek do
16:00. Na každém stanovišti budou
přistaveny celkem dva kontejnery,
takže se může stát, že již v neděli
bude i druhý kontejner zcela zaplněn. Tato služba víkendových kontejnerů je hrazena z rozpočtu městské části Praha-Libuš. Oproti jaru
jsme přidali další tři stanoviště, a to:
V Zákopech (u první zatáčky), Na
Okruhu (u Klubu Junior) a Na Musilech x U Libušské sokolovny. Někte-

rá stanoviště na sídlištích byla opět
zdvojena.
Čtvrteční velkoobjemové kontejnery hrazené z rozpočtu hlavního
města Prahy budou přistavovány
vždy po dobu čtyř hodin od 14:00
do 18:00, bude přítomna obsluha.
Tato služba je hrazena z rozpočtu
Magistrátu hlavního města Prahy.
Celkem bude obhospodařeno devět stanovišť ve třech termínech.
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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ
V září až listopadu 2021 budou kontejnery přistaveny podle následujícího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.
od 10. do 12. září Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), K Lukám (parkoviště), Zbudovská x Předposlední, K Novému Sídlišti x Na Šejdru, Na
Okruhu (u Klubu Junior)
od 17. do 19. září Betáňská x Na Musilech, Hoštická x Olšovická, Na Losách x
Lužská, Výletní x Zahrádecká, V Zákopech (u první zatáčky)
od 1. do 3. října Zahrádecká x Hvězdonická, K Vrtilce x Putimská, Na Okruhu
(u čp. 389), Mirotická x Zbudovská, Ke Lhoteckému Lesu x Lojovická
od 8. do 10. října Ohrobecká x Lojovická, Na Domovině (u MŠ), Ke Kurtům
x Na Okruhu, Na Musilech x U Libušské sokolovny, Předenická x
K Vrtilce
od 15. do 17. října U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Švihovská (u Ekospolu),
Ke Kašně (u MŠ), U Bazénu (vedle SOU)
od 22. do 24. října Božejovická x Třebějická, K Jezírku x Vyšebrodská, Výletní
x Zahrádecká, V Rohu x V Koutě, K Vrtilce x Zátoňská
od 5. do 7. listopadu Hoštická x Putimská, Na Močále x Třebějická, K Novému Sídlišti x Jirčanská, K Lukám (parkoviště), U Bazénu (vedle SOU)
od 12. do 14. listopadu Chvalšovická x Křesanovská, Na Domovině (u MŠ),
Mirotická x Zbudovská, K Vrtilce x Na Konečné, Božejovická x
Borotínská
Na každé 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.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad nebo
pneumatiky.
Velkoobjemové kontejnery
na bioodpad
V minulých letech byla tato služba financována pouze z rozpočtu hlavního města Prahy. Bohužel
v letošním roce byla kvóta snížena z původního počtu 18 stanovišť
na 9 stanovišť. Městská část Praha-Libuš se na základě tohoto výrazného snížení rozhodla financovat další přistavování kontejnerů
na bioodpad z vlastního rozpočtu.
Celkově bude obhospodařeno 19
stanovišť.
Velkoobjemové kontejnery hrazené z rozpočtu MČ budou přista-

vovány ve stanovený den (sobota)
po dobu od 9:00 do 18:00, nebude
přítomna obsluha. Budou přistaveny celkově dva kontejnery na jedno stanoviště (na jaře pouze jeden
kontejner na jedno stanoviště)
Velkoobjemové kontejnery hrazené z rozpočtu hlavního města
Prahy budou přistavovány ve stanovený den (sobota) po dobu tří hodin, bude přítomna obsluha.
Do kontejnerů na biodopad patří
pouze odpad biologického původu
– tráva, listí, větve, seno apod.
Chybí vám v okolí vašeho domova kontejner na odpad či biodopad? Neváhejte nás kontaktovat na
ziv.prostredi@praha-libus.cz.
Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

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 hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici
Obrataňská.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.
KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy
budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud se
na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.
9. října od 9:00 do 12:00 K Vrtilce x Na Konečné, Božejovická x Třebějická
9. října od 13:00 do 16:00 Chvalšovická x Křesanovská, K Jezírku x
Vyšebrodská
16. října od 9:00 do 12:00 Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, K Novému sídlišti x Jirčanská
16. října od 13:00 do 16:00 Na Losách x Lužská, Drůbežářská (mezi Libušskou
a V Koutě), Hoštická x Putimská
Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje
magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu
převládající zástavby.
KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu čtyř
hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu MČ Praha-Libuš budou
přistaveny ve stanovený den od 9:00 do 18:00. Na daném stanovišti budou
přistaveny dva kontejnery v uvedený termín.

14. října K Lukám (parkoviště), Hoštická x Olšovická, Mirotická x Zbudovská
21. října Výletní x Zahrádecká, K Vrtilce x Na Konečné, K Novému sídlišti x
Na Šejdru
4. listopadu Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, K Jezírku x Vyšebrodská, Na
Okruhu (u čp. 389)

23. října Předenická x K Vrtilce, Hoštická x Lipovická, Na Močále x Třebějická
30. října Betáňská x Na Musilech, K Novému sídlišti x Na Šejdru, Ohrobecká
x Lojovická, Zahrádecká x Hvězdonická
6. listopadu Hoštická x Olšovická, Ke Kašně (u MŠ), U Zahrádkářské kolonie
x Přírodní
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Kalendář akcí Místního akčního plánu
ve vzdělávání (MAP)
Projekt Místního akčního plánu
ve vzdělávání na území městských částí Praha-Libuš, Praha
12 a Praha-Kunratice realizovaný již pátým rokem si od svého
počátku vytkl za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím
aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky a společné stanovení prioritních směrů rozvoje vzdělávání v tomto
území.
Aktuálně připravil Realizační tým
MAP po letních prázdninách řadu zajímavých akcí pro děti i pro dospělé.
Některé probíhají online, na jiných
se setkáme naživo. Informace o nich
naleznete na: www.mappraha12.cz.
Čtvrtek 2. září od 14.00 hodin:
Řídící výbor
V září 2021 se opět schází Řídicí výbor
MAP, hlavní pracovní orgán projektu
„MAP Praha 12 pokračuje“. Program
tohoto pracovního setkání naleznete
na webových stránkách projektu.
Pondělí 6. září 14.00–16.00 hodin
online
PS Kariérové poradenství:
Jak nastavit kariérové poradenství
ve škole
Na dalším setkání Pracovní skupiny
Kariérové poradenství zaměříme pozornost na správné nastavení všech
spolupracujících procesů na celé období září 2021 – červen 2022. Během
skupinové práce i diskuse si účastníci
vzájemně vymění své postřehy i zkušenosti. Výstupem by se měl stát kompletní výčet aktivit, na něž by kariérový poradce neměl nikdy zapomenout, a dále nástroje, které může při
své práci efektivně využít. Pokusíme
se vybrat a stanovit aktivitu posilují-

cí kariérový rozvoj žáků, na které by
participovalo několik škol společně.
Úterý 14. září 16.00–18.00 hodin
Elixír do škol: Hustota kapalin
ZŠ Angel (Angelovova 3183/15)
Na prvním setkání Elixíru do škol v novém školním roce si vyzkoušíme zajímavý experiment s hustotou kapalin!
Středa 15. září 16.00–17.00 hodin
EduCoffee: Pokusy s žákovskou
soupravou Komenius
ZŠ Rakovského (Rakovského 3136/1)
První poprázdninové EduCoffee je
určeno nejen učitelům fyziky a dalších „technických“ předmětů, ale též
vedení škol a těm z rodičů, kteří se zajímají o možnosti výuky STEM a BOV
a jejich integraci do ŠVP prostřednictvím klasické elektronické stavebnice Komenius. Stěžejní část programu
bude věnována praktickým ukázkám
fyzikálních pokusů s touto stavebnicí,
v závěru dojde i na diskusi a sdílení
názorů na její využití.
Čtvrtek 17. září 13.00–15.00 hodin
PS Polytechnika: Využití
druhotných materiálů ve výuce
ZŠ Zárubova (Zárubova 977/17)
Na dalším setkání Pracovní skupiny
Polytechnika si představíme, jak lze
využít druhotné materiály jako např.
dřevěné bedničky na ovoce, kartonové krabice aj. použité materiály při
práci v dílnách.
Pondělí 20. září 15.30–17.00 hodin
PS Digitální gramotnost
Zasedací místnost nové radnice
Prahy 12 (Generála Šišky 2375/6)
Digitální technologie mají dnes ve
výuce stejně důležitou roli, jakou
měla a stále ještě má křída a tabule.
Jsou jen podstatně dražší a častěji
se stane, že nefungují. V jakých pod-

mínkách lze aplikovat moderní technologie do výuky? A jak při samotné
přípravě na ni? Na tuto otázku dává
kvalitní odpověď model SAMR. Ten
si ukážeme na setkání PS a přiblížíme si praktickými ukázkami jednotlivé výukové situace, při nichž využití
technologií významně ovlivní celkové učení a zvláště pak stanovené výukové cíle.
Úterý 21. září 15.30–17.00 hodin
Workshop: Formativní hodnocení I.
Místo konání bude upřesněno
Na čtvrtém setkání tohoto workshopu budou moci pedagogové sdílet
zkušenosti se zaváděním formativního hodnocení ve svých školách
při poskytování zpětné vazby žákům. Workshop povede Mgr. Jiřina
Majerová.

Čtvrtek 23. září 13.00–16.00 hodin
EduCoffee: Grafomotorika pro
pedagogy MŠ
ZŠ prof. Švejcara (Mráčkova 3090)
O téma grafomotoriky projevili velký
zájem již na jaře mnozí rodiče. Na EduCoffee, které je tentokrát určeno pouze pedagogům MŠ, nastíní lektorka
grafomotorické poradny Mgr. Martina
Simonidesová vývoj dětského grafického projevu a specifika jednotlivých
období. Představí i správné úchopy
psacího náčiní a osvětlí, co by mělo dítě umět, než nastoupí do základní školy. Pozornost bude zaměřena také na
rozvoj jemné motoriky u předškoláků
a na to, jak ji pedagogové mohou ještě více podporovat. Vynechán nebude ani popis příp. obtíží, jichž by si měli
učitelé u dětí zvláště všímat.

Středa 22. září 14.00–16.00 hodin
EduCoffee: Ticho ve školce není
utopie – praktické tipy, jak na něj!
MŠ Smolkova (Smolkova 565)
Lektorka Mgr. Daniela Šimonová se
zaměří na konkrétní náměty na činnosti v běžné mateřské škole.

Čtvrtek 23. září 15.00–17.00 hodin
PS Cizí jazyky: Využití Cambridge
zkoušek na ZŠ
Jak a proč začlenit cambridgeské
zkoušky do jazykového vzdělávání na
ZŠ? O tom budeme diskutovat na etkání Pracovní skupiny Cizí jazyky s lektorkou Mgr. Marií Horčičkovou ze ZŠ Angel.

INZERCE

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Hledáme nové kolegy se zájmem o poctivou práci do trvalého
pracovního poměru, na brigádu nebo na Ž.L. v oboru výroby nerezového nábytku.
Předcházející zkušenosti ze stejného nebo příbuzného oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou.
Máme zájem i o čerstvé absolventy učebních oborů nebo průmyslových škol bez předchchozí praxe.
Volné pozice:
svářeč (TIG/WIG, tloušťky plechu 0,8 ÷ 2 mm) – svářecí průkaz není podmínkou
zámečník – obsluha CNC-lisů, ruční práce
truhlář
elektrikář
pomocné a úklidové práce (vhodné i pro ženy) – možno i na zkrácený úvazek
Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami MHD z metra linky C Budějovická
nebo Opatov. Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy.
Nástup nejlépe ihned nebo dle dohody.
Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz nebo tel. +420-602653157, popř. www.nerez-skorpa.cz

Zaujalo vás některé z témat? Ještě nikdy
jste se žádného setkání nezúčastnili?
Vězte, že stačí nahlédnout do Kalendáře akcí na: www.mappraha12.cz, kde se
můžete bezplatně přihlásit a obdržíte pozvánku. Neváhejte –
akce jsou tu pro vás!
Ing. Lenka
Koudelková,
místostarostka
pro oblast
vzdělávání, školství,
sociální a tělovýchovy
Foto: Pixabay
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22. ročník Veletrhu
sociálních služeb
Městská část Praha 12 pořádá
již podvaadvacáté Veletrh sociálních služeb, který je zaměřen na potřeby občanů městské části Praha 12 a městské
části Praha-Libuš.
V průběhu veletrhu, který se
uskuteční dne 7. 10. 2021 od 11 do
18 hodin poprvé v budově Nové
radnice v Modřanech, se návštěvníci seznámí s nabídkou jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb působících na území MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš. Účastníci zde budou své nabídky osobně
prezentovat a odpoví na konkrétní dotazy návštěvníků. Tyto prezentace jsou primárně zaměřeny
na pomoc znevýhodněným dětem a mládeži, lidem ohroženým
domácím násilím, seniorům a rodinným příslušníkům pečujícím o
své blízké, tělesně nebo mentálně handicapovaným občanům.
Součástí veletrhu bude také
panelová diskuse s odborníky,
kteří se zaměřují na nepojistné
sociální dávky, jako jsou náhradní výživné, hmotná nouze, příspěvek na péči a dávky státní sociál-

ní podpory. Návštěvníci se mohou
také zúčastnit přednášky s diskuzí na téma Finanční gramotnost.
Nezbytnou součástí Veletrhu je vydání katalogu poskytovatelů
sociálních
služeb, který obsahuje aktuální kontakty na organizace, které
nabízejí odbornou pomoc. Jedná
se o užitečnou příručku s mnoha
cennými informacemi a důležitými odkazy na kvalifikované odborníky, kteří vám v případě potřeby
pomohou a poradí. Katalog si budete moci zdarma vyzvednout
na veletrhu, nebo později v hlavní budově Radnice městské části Praha 12 v ulici Generála Šišky
2375/6 a na OSŠ ÚMČ Praha-Libuš na adrese K Lukám 664.
Vstup na veletrh je, jako každý
rok, zdarma a všichni návštěvníci
se mohou zúčastnit losování o zajímavé ceny. Slosovatelný kupón
bude k dispozici i na místě konání veletrhu. Losování tomboly
proběhne dvakrát, a to přibližně
ve 13:00 hod a v 16:30 hod.
V rámci doprovodných akcí bude možné zhlédnout a i zakoupit
výrobky z chráněných dílen.

Návštěvnický slosovatelný kupon
na akci pořádanou
Úřadem městské části Praha 12

Veletrh sociálních služeb
konaný dne 7. 10. 2021
ZAHÁJENÍ LOSOVÁNÍ
ve 13:00 a v 16:30
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:
……………………………………………………………………………
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Zapojte se
do nového projektu
pro pečující
Péče o osobu blízkou je jako
blesk z čistého nebe – nastává rychle a se vší silou. Pečující
většinou neví, kam se obrátit
o pomoc, řeší vše formou pokus
omyl. Mnohdy je taková péče
kontraproduktivní, spíše vyčerpává a ubližuje než naopak. Ale
u nás v organizaci A doma myslíme i na tyto neformální pečují
a podáváme jim pomocnou ruku. A ta se jmenuje projekt Dva
životy Praha II.
Po velmi úspěšném stejnojmenném projektu jsme se rozhodli pro
jeho pokračování. Je realizován
v období od 1. 7. 2021 do 30. 6.
2023. Nabídne opět služby lidem,
kteří pečují o blízkého v domácím
prostředí nebo se na péči připravují. Využít našich služeb mohou
všichni pečující žijící nebo pracující na území hlavního města Prahy.
Všechny aktivity jsou zcela zdarma.
Co můžete od projektu očekávat:
• Kontaktuje vás rodinný průvodce, který s vámi probere stávající situaci a vše, co vám dělá
starosti.
• Společně připravíte plán pomoci.
• K řešení problémů můžete využívat služeb našeho multidisciplinárního týmu, který se skládá
z mnoha odborníků.
• Konzultant pro odlehčení péče
vám bude k dispozici při řešení
praktických záležitostí a pomůže při komunikaci s úřady a organizacemi, s vyhledáváním vhodných doplňkových služeb a s vyřizováním dalších záležitostí.
• Zaměříme se také na prevenci
v oblasti vašeho zdraví a sesta-

víme společně plán, abyste se
vyhnuli nechtěným vlivům z hlediska dědičnosti, stresu, snížené
obranyschopnosti organizmu, životního stylu nebo prostředí.
• Do projektu můžete vstoupit kdykoli a také ho ukončit podle vašich představ.
Protože se snažíme všechny naše aktivity neustále vylepšovat, přicházíme i nyní s další novinkou.
V tomto projektu jsme se proto
nově zaměřili na oblast prevence
zdraví pro pečující osoby. Ti většinu
času věnují osobě, o kterou pečují, a své potřeby upozaďují. Následně se tak již v průběhu nebo krátce po skončení péče stávají trvale
příjemci zdravotních služeb. Proto
jsme nově začlenili Akční plán dožití života ve zdraví. Plán ukazuje pečující osobě možnosti, jak se svým
zdravím co nejšetrněji nakládat, jak
využít preventivních a screeningových možností zdravotního systému. Pomáhá také uvědomit si své
hranice a možnosti v dalších oblastech podpory svého zdravého životního stylu.
Chcete-li do projektu vstoupit,
neváhejte nás kontaktovat na telefonu: 607 307 187, nebo e-mailem:
dvazivoty@a-doma.cz.
Pavel Ubrankowicz,
www.a-doma.cz

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 Praha-Libuš,
K Lukám 664, je přítomen každé pondělí od 14:00 do 17:00 hodin,
případnou návštěvu je vhodné domluvit předem telefonicky.
Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek

koordinatorpomoci@praha-libus.cz
Tel.: 604 740 696

TÉMA

Lesnické zásahy v Modřanské rokli
v oblasti Písnice
V lesích pod Písnicí se v období
2020/2021 sešly dvě zcela rozdílné události, které pro mnoho
návštěvníků splývají a vedou
k negativním reakcím.
Kůrovec a odumírání stromů
První z nich je masivní odumírání především smrků a částečně
i modřínů a borovic, a to v důsledku kalamitního napadení jehličnatých porostů kůrovci. Tato situace
není nijak překvapivá, zejména ve
východní a jižní části republiky jsou
v současné době ze stejných důvodů vykáceny desítky tisíc hektarů
lesa (www.kurovcovamapa.cz), často v souvislých plochách 100 a více
hektarů, tj. téměř jako plocha celé
Modřanské rokle od Písnice až po
Modřany.
V našich podmínkách byl celorepublikový trend masivního rozšíření
kůrovců v důsledku dlouhodobých
nízkých srážek a vysokých průměrných teplot umocněn ještě majetko-právními vztahy, kdy větší pozemek na levém břehu potoka byl
v majetku fyzických osob. Tento po-

zemek koupilo hl. m. Praha od soukromých vlastníků v srpnu 2020 po
dlouhých jednáních. Původní soukromí vlastníci nechali v předchozích cca třech letech na pozemku
namnožit kůrovce na smrcích tak,
že se kůrovci rozšířili níže do Modřanské rokle a fakticky zdecimovali tamní smrkové porosty. Státní správě lesů se za celou tu dobu
nepodařilo donutit vlastníky k zásahu a odstranění aktivních kůrovcových stromů, stálo zde více než 100
kůrovcových souší smrku.
Postup odumírání smrků v této
lokalitě lze snadno sledovat i na
www.mapy.cz. Na leteckém snímku je dobře vidět postup kůrovce:
v roce 2015 byla plocha bez suchých smrků, v roce 2018 zde byly
jednotlivé souše (právě v této době bylo potřeba proti kůrovci zasáhnout, ale pozemky byly v té době soukromé a tehdejší vlastníci
s tím nic nedělali), v roce 2019 jsou
již smrky kompletně suché. Tyto
kompletně suché odumřelé smrky
byly v létě 2020 pokáceny a převážně po sklizeném poli odvezeny. Vznikla zde plocha o velikos-

ti cca 110 x 20 metrů, celkem bylo pokáceno 110 m3 dříví. Jednalo
se o těžbu lesním zákonem přímo
nařízenou – dle dikce lesního zákona se jedná o těžbu mýtní nahodilou, tedy těžbu stromů suchých,
vyvrácených, nemocných nebo odumírajících. K tomu se přidaly převážně modřínové a borové souše,
které rostly hned u vstupu do lesa
pod Písnicí. Bohužel vzhled lesa se
v této oblasti výrazně proměnil, ale
jednalo se v těchto případech vždy
jen o reakci na zdravotní vývoj konkrétních stromů s cílem zamezit
dalšímu šíření kůrovců na doposud
zdravé stromy.
Agresivní dub červený
Druhý případ je skutečně odlišný, jedná se o odstranění jedinců
dubu červeného, a to v rámci mýtní úmyslné těžby. Tu lesní zákon č.
289/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, umožňuje v porostu od
věku 81 let a výše a maximální velikost plochy 1 hektar. Zde se jednalo o porost stáří 103 let a plocha
zásahu je výrazně menší než maximálně možný 1 hektar (a to i plocha
v součtu obou těžeb). Řešili jsme totiž situaci, kdy poté, co byly pokáceny smrkové souše na svahu, na zbývající ploše na levém břehu potoka
zůstal pruh stromů, a to převážně
dubu červeného.
Jedná se o introdukovanou, a navíc poměrně agresivní dřevinu, která se velmi dobře zmlazuje a potlačuje jak bylinné patro, tak i zmlazení domácích dřevin. Například zmlazení domácího dubu zimního nemá
v konkurenci s dubem červeným
šanci. Plocha navíc leží v přírodní památce Modřanská rokle, takže tam je pohled na tyto nepůvodní
dřeviny ještě umocněn zájmy ochrany přírody, a to samozřejmě ve prospěch domácích dřevin. Byli jsme
si vědomi, že nebude úplně ideální
navázat na holinu vzniklou po nutném odtěžení suchých smrků, ale
nakonec jsme uvážili, že pokud by
nejdříve došlo k zalesnění plochy
po smrcích, a teprve následně bychom někdy v dalších letech káceli
duby červené (které jsou v přírodní
památce z pohledu ochrany přírody nežádoucí), došlo by zcela nepochybně s ohledem na velikost korun dubů červených ke zničení části
nově vysázených stromků, protože
nikam jinam než na plochu po smrcích tyto duby červené kácet nejdou. K tomu přistupuje i to, že do
nově zalesněné paseky by stále docházelo k vysemeňování dubu červeného, takže by nové výsadby by-

Vážení spoluobčané,
jelikož bylo na naši městskou
část vzneseno několik dotazů
a podnětů ohledně kácení lesního porostu v katastru naší městské části (Modřanská rokle, Kalibárna), požádali jsme příslušný
odbor Magistrátu hlavního města Prahy, který má celou tuto akci na starosti, o vyjádření, které
si vám dovoluji předložit.
Ve čtvrtek 30. 9. 2021 od 16 hodin proběhne procházka dotčeným územím spolu se zástupcem hl. m. Prahy a k dovysvětlení dotazů k této problematice. Sraz bude v 16:00 v Písnici
u rybníku Obecňák. Budeme se
těšit na setkání.
Bc. Michal Korbel,
místostarosta MČ Praha-Libuš

ly kvůli rychlému přírůstu dubů červených v mládí ohroženy.
Proto jsme se rozhodli této situaci předejít a v březnu t. r. došlo k pokácení výhradně jedinců dubu červeného; olše a javory byly ponechány. Tuto skutečnost je možno kdykoliv ověřit přímo v terénu. Plocha
byla kompletně vyklizená a k zalesnění celé plochy (po smrcích i dubech červených) dojde na podzim
t. r., a to za použití stanovištně odpovídajících dřevin, tj. zejména dub
zimní, buk lesní, lípa, habr, jedle
a třešeň ptačí.
Odborná péče
pro budoucnost lesa
V lesích pod Písnicí tedy bohužel
v malém zažíváme, co jen několik
desítek kilometrů od Prahy na jihovýchod zažívají na násobně větších
plochách. Stačí vyjet po dálnici D1
a již v Posázaví je vidět rozvrat celých velkých ploch lesa, o situaci na
Vysočině ani nemluvě, tam je rozvrat skutečně katastrofální.
Díky novým výsadbám vhodných
dřevin a využitím jejich směsí by
měly být zdejší lesy do budoucna
podobných plošných zásahů ušetřeny. Ke dlouhodobé stabilitě porostů se ale nedá někdy dojít snadnou cestou, náprava následků činnosti našich předchůdců, kdy zvolili jednak plošnou výsadbu stanovištně nevhodného smrku a jednak
druhově nevhodného dubu červeného, je toho dokladem.
Ing. Dan Frantík,
vedoucí oddělení péče o zeleň,
Magistrát hl. m. Prahy,
Odbor ochrany prostředí
Foto: archiv OOP MHMP
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Vážení přátelé, máme opět měsíc září v kalendáři.
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Městská knihovna v Praze již
čtyři roky provozuje stanoviště pojízdné knihovny bibliobusu na území naší městské
části. Novou sezonu zahájíme změnou termínu. Nyní bude pojízdná knihovna zastavovat na stanovišti K Lukám
(poblíž křižovatky s ulicí Provozní) každou lichou středu
od 13:00 do 14:30.
V bibliobusu je k dispozici cca
3 000 svazků. K dispozici je také knihovník, který se vám po
celou dobu věnuje a poradí vám
s možnou rezervací knih, s po-

řízením čtenářského průkazu
a s dalšími informacemi. 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 na všechny čtenáře
v nové sezoně.
Bc. Petr Borský,
vedoucí OŽPD ÚMČ
Praha-Libuš

BIBLIOBUS
V MČ PRAHA-LIBUŠ
Stanoviště
13:00–14:30 roh ulic K Lukám a Provozní
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Hned 1. 9. je začátkem školního roku. Na začátek září r. 1421 se
též klade výročí svatby dcery císaře Zikmunda Alžběty s Albrechtem
Habsburským, při které bylo stvrzeno nástupnictví pro ženicha na českém trůnu po Zikmundovi. 5. 9. 1941
začalo platit neblahé nařízení pro
všechny osoby židovského původu u nás, nařizující jim viditelně nosit žlutou Davidovu hvězdu na oblečení. 6. 9. 1791 se jistě mnozí i od
nás zúčastnili korunovace Leopolda II. českým králem v katedrále sv.
Víta. Leopold II., požadovaným reformám nakloněný, česky hovořící,
moderní panovník však již 1. 3. 1792
zcela nečekaně zemřel. V r. 1301
zemřel pražský biskup Řehoř Zajíc
z Valdeka (*1235). Zřejmě to byl on,
kdo okolo r. 1290 vysvětil novostavbu kostela naší farnosti, tj. sv. Jakuba Staršího v Kunraticích. 8. 9. nalezneme v kalendáři jméno Mariana a Svátek Narození Panny Marie.
Býval počátkem období mlácení po
žních uskladněného obilí. 9. 9. 1191
zemřel u Neapole jako účastník Křížové výpravy na mor náš panovník,
kníže Konrád Ota. 11. 9. 2001 zůstane vryto v paměti lidí po celém světě uskutečněním útoků arabských
teroristů na objekty v USA. 11. 9. 1741
k nám dorazily první zprávy o nastávající válce, když bavorsko-francouzské jednotky kurfiřta Karla Albrechta, neuznávajícího nárok Marie
Terezie na rakouský trůn, překročily
rakouské hranice.
12. 9. popřejeme Mariím, 14. 9. slaví Radky a 16. 9. Ludmily. A zde je
velké výročí! Ano, právě před 1 100
lety byla zavražděna babička sv.
Václava, stará kněžna Ludmila, která
se narodila mezi l. 855–860 na hradišti Pšov (Mělník), jako dcera tamního knížete Slavibora. Jejím manželem se stal český, tj. přemyslovský,
kníže Bořivoj, snad r. 874. On sám
pak vládl v české kotlině pod silným
vlivem tehdy mocné Velké Moravy,
vedené knížetem Svatoplukem. Bořivoj byl při cestě k Svatoplukovi pokřtěn, a to samotným arcibiskupem
Metodějem. Později byla pokřtěna
i Ludmila. Bořivoj s Ludmilou tehdy
již měli syna Spytihněva (875–915)
a zanedlouho se jim měl narodit Vratislav (888–921). Po Bořivojově smrti
r. 889 se za ještě ne úplně dospělého Spytihněva s velkou ochotou ujímá přímé vlády sám moravský Svatopluk. Po jeho smrti r. 894 se však
česká reprezentace okamžitě přihlašuje do sféry vlivu bavorského
krále Arnulfa a zpod nadvlády Vel-

ké Moravy se vyvazuje. Zanedlouho přestává Velká Morava jako stát
existovat a těžiště vlivu se přesouvá natrvalo do české části naší země. Vratislav si r. 906 bere princeznu Dragomiř (Drahomíru) z mocného kmene Havolanů z oblasti dnešního Berlína. Obě ženy, tj. Ludmila
s Drahomírou, si vysloveně nepadly do noty. Vratislavovi a Drahomíře se r. 907 narodil syn Václav, r. 915
Boleslav i další děti, z nichž známe
jménem jen jejich sestru Přibyslavu.
Na začátku r. 921 Vratislav vyráží do
boje s Maďary, v němž již 13. 2. 921
padne. Sněm následnictví Václava
potvrdil, ale dovychování obou princů, Václava i Boleslava, svěřuje překvapivě jejich babičce kněžně Ludmile. To rozlítilo Drahomíru do nepříčetnosti! Ludmila to vycítila a začala
ustupovat, nejdříve na své hradiště
na Tetíně a dále asi chtěla do Bavorska. To ale nestihla! Večer 15. 9.
921 přijela na Tetín skupina Drahomířiných ozbrojenců, jejichž velitelé, snad Vikingové Tunna a Gomon,
do srubu staré kněžny násilím vnikli a ji vlastním závojem uškrtili. Záhy
se rozšiřovaly pověsti o zázracích
na místě pohřbení Ludmily a lid její
památce projevoval velkou úctu. Po
Václavově nastoupení r. 924 musela Drahomíra do dočasného vyhnanství zřejmě na Budeč a snad prvním
Václavovým státnickým činem bylo
převezení těla jeho milované babičky Ludmily do Prahy ke sv. Jiří. Slavnostní průvod a opětovný pohřeb
vedl řezenský světící biskup Michal
(pod Řezno jsme spadali církevně až
do r. 972) a pojal akt jako praktické
svatořečení. Podle výzkumu ostatků byla Ludmila statná žena, vysoká
cca 170 cm, se značným předkusem.
25. 9. 1791 přednesl v Praze Josef Dobrovský požadavek českých
vlastenců císaři Leopoldovi II. na povolení českého jazyka jako vyučovacího. Jak víme, požadavek uspěl až
v r. 1861. 27. 9. v r. 1941 byl nechvalně proslulý Reinhard Heydrich jmenován zastupujícím říšským protektorem na území Čech a Moravy. V r.
1271 se našemu králi Přemyslu Otakaru II. a královně Kunhutě Uherské
narodil princ, budoucí král Václav II.
(1271 – 21. 6. 1305), pro nás důležitý i jako zakladatel nedalekého a významného kláštera na Zbraslavi (3.
6. 1297). 28. 9. máme státní svátek –
Den české státnosti na památku zavraždění našeho knížete sv. Václava
bratrem Boleslavem v r. 935.
Vážení přátelé, všem zmíněným
i nezmíněným patří naše srdečné
všechno nejlepší a pro nás všechny
krásný podzim!
Jaroslav Melichar

Pojízdná knihovna
bibliobus na Libuši

ZM

Kalendářní střípky:
září 2021

každou
lichou
středu

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

Rozloučení s paní učitelkou
V červenci letošního roku jsme se rozloučili
s paní učitelkou Mgr. Květou Ungerovou. Celý
život prožila na Libuši a zůstala jí stále věrná
– učila v Kunraticích, Písnici, Modřanech i v Libuši. Všichni, kdož jste byli jejími žáky, víte,
jak úžasná byla – sice přísná, spravedlivá, ale
přátelská a vynikající učitelka, která ve svých
žácích zanechala nezapomenutelnou stopu.
Její životní láskou byla škola a děti. Nyní v jejích stopách pokračuje její dcera Mgr. Květa Nekolová, která je rovněž vynikající učitelkou, ale také úžasným člověkem, který se pečlivě staral o svou
maminku se svou rodinou až do posledních chvil.
My všichni, kteří jsme Květu znali, žáci i kolegové, věnujme jí tichou vzpomínku na obětavého člověka.
Vzpomíná Mgr. Hana Klečáková

SALON

KNIŽNÍ ZÁŘÍ

O čem se píše v kronikách
„Ti, kdo si nepamatují minulost,
jsou odsouzeni k tomu, aby
si ji zopakovali,“ tak zní
známý citát filozofa George
Santayany přesahující hranice
světových dějin. Snad bychom
se vyvarovali chyb, kdybychom
nejen svou historii znali lépe.
A proto tu jsou kroniky, ve
kterých autoři zaznamenali
dějinné události tak, jak je
prožili nebo o nich slyšeli.
Vedení obecních kronik bylo stanoveno zákonem o pamětních knihách obecních v roce 1920, třebaže
už předtím v obcích existovaly kroniky školní, farní či kroniky různých
spolků, nejčastěji hasičů, divadelníků, Sokola, cenné jsou i rodinné
kroniky. Je inspirující přečíst si záznamy našich předků, z nichž se dá
leccos zjistit a představit si, jaká byla tehdy asi doba.
Do některých kronik můžeme nahlížet ze svého počítače přes stránky třeboňského digitálního archívu.
Od těchto základů se dostaneme
k obecnějšímu pojetí české historie, ke kronikám, které jsme mohli
poznat už ve školních lavicích: jsou
to latinsky psaná Kosmova kronika,
jeden z nejstarších pramenů tohoto
druhu líčící dějiny českého národa
od pravěku patrně do r. 1119 s využitím starších zápisů i kmenových pověstí. Zbraslavská kronika Petra Žitavského začíná vyprávěním o vládě a tragickém konci Přemysla Ota-

kara II. a je dovedena až k r. 1338.
Autor, jenž se zúčastnil významných politických jednání, v ní podává spolehlivé a živě podané zprávy
o tehdejších událostech, z nichž těžili i pozdější kronikáři doby Karlovy, opět jde o překlad z latiny.
Dalimilova kronika je dokonce
rýmovaná, zaznamenává dějiny od
potopy světa přes příchod Čechů
do nové vlasti až po zavraždění posledního Přemyslovce, nemůžeme
ji brát jako historický pramen, ale
je cenná umělecky. (Posuďte sami, jak aktuální jsou verše pozdějšího doplňku 4 v přebásnění Hany
Vrbové z vydání 2005: „Tehdy kruté časy v české zemi vládly. / Vždyť
i vlastní lidé loupili a kradli. / Páni,
kteří měli dbát o české statky, / trpěli své chase všechny nepořádky,
/ milost dostal od nich každý lump
a zmetek, / hlavně když jim samým
nesáh´ na majetek. / A lid mlčel. Se
vším byl už usmířen. / Běda, běda
stádu s špatným pastýřem!“ – dělo
se v roce 1307.)
V časech Karla IV. byla sepsána
Česká kronika Přibíka Pulkavy z Radenína a české překlady všech základních vyprávěcích pramenů, které vznikly v Čechách v tomto období, shrnuje titul Kroniky doby Karla
IV. Velmi oblíbená byla Kronika česká Václava Hájka z Libočan – přináší přehled českých dějin do roku
1527, třebaže byla zpochybněna jako pramen hodnověrných historických informací. Dobový obraz dění

poskytuje Husitská kronika Vavřince z Březové, dějinami rodu Rožmberků se zabýval Václav Březan,
jehož dílo komentuje editorka Anna Kubíková v knize Rožmberské
kroniky.
Do hlubin české historie můžeme vstoupit s knihami Fr. Rutha Kronika královské Prahy, J. Frýzka Ze
starých kronik (jde o příběhy z oblasti Orlických hor), Čtení ze starých
kronik a legend, K. Štorkána Kronika katů Mydlářů, A. Bauerové Kronika země Bójů nebo nahlédnout
do sousedství v knížce D. Beranové
Malá kronika Prahy 12.
V současnosti se termín „kronika“ objevuje v názvech sci-fi a fantasy literatury, i když jde o dějiny
spíše imaginární: Kroniky Deštné divočiny (R. Hobb), Kroniky Kavalonu
(K. Forester), Kroniky karmínových
kamenů (V. Ríša), Kroniky pozůstalých (M. Pearson), Marťanská kronika (R. Bradbury).
Z pohledu čtenáře očekávajícího
humor nesmíme vynechat Krušnohorskou kroniku v osobitém pojetí komika Josefa Náhlovského, brilantní parodii na společenský život
v šedesátých letech a na vybrané

úseky z českých dějin, kterou známe prostřednictvím Ervína Hrycha
jako Krhútskou kroniku, a také Dickensovu Kroniku Pickwickova klubu
o dobrodružstvích počestného londýnského měšťana a jeho přátel na
cestách po anglickém venkově.
Zajímavě zní název Tajná kronika Mongolů – historiografické dílo, které kombinuje prozaický text
a verše, přibližuje původ rodu velkého Čingischána, mládí a jeho
vládu, jež je zároveň dobou vzniku mongolského národa. Obsahuje zajímavé informace o společnosti a vojenském umu středověkých
Mongolů. Kodžiki je zase nejstarší
japonská dochovaná kronika, pocházející z počátku osmého století.
Děti by možná ocenily Kroniku
rodu Spiderwicků (T. Diterlizzi) nebo
Foglarovu Kroniku Ztracené stopy.
Černou kroniku dnes raději
pomineme.
Nechte se pozvat na cestu staletími, někdy jen fiktivní, ale jistě zajímavou a dobrodružnou.
Iva Karásková,
Městská knihovna v Praze,
pobočka Krč

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Jak jsme si vedli
v minulém školním roce
I když druháci měli v 1. a částečně i ve
2. třídě distanční výuku, jejich radost ze
čtení nepolevila.
Nejaktivnější čtenář Tobík Chramosta přečetl z druháků nejvíce knih a byl po zásluze
na konci školního roku odměněn knihou. Ale
ani ostatní druháci nezůstali pozadu.
A jaké knihy během celého školního roku žáci četli? Mám radost, že sáhli nejen po
knižních novinkách, ale i po příbězích, které jsme četli i my, rodiče. Ve výčtu nechybí
klasické pohádky, ale i moderní, nechybí ani
příběhy kocoura Modroočka a kosích bratrů. Oblíbený byl i obr Dobr. Nejvíce se četly knihy Pavla Čecha, Roalda Dahla, Zuzany
Pospíšilové, Daisy Mrázkové. Každý žák si
našel svůj žánr, který ho bavil a přinesl mu
potěšení.
Začíná nový školní rok a já se těším, až budu opět představovat knihy, které přečteme.
Lenka Veisová

Krásných 100 let
života se v srpnu
dožila paní
Marie Solničková
z Písnice. Přišel
jsem popřát spolu
s vedoucí odboru
školství a správních
věcí Ivetou
Ouředníčkovou.
„Nezapomeňte, pane
starosto, napsat,
že mám zlatou
dceru a stříbrného
zetě,“ s humorem
komentovala naši
návštěvu paní
Solničková. Tak ještě
jednou přeji mnoho
zdraví, duševní
svěžesti a hodně
radosti z dětí a čtyř
vnoučat!
Jiří Koubek, starosta
Foto: Aleš Tulpa,
zeť paní Solničkové
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Co nového kolem kunratického zámku
Popularizačně-informativně-pracovní návštěva zámku
v Praze-Kunraticích proběhla
12. července t. r.
Účastníky byli jak zástupci
kunratické radnice (např. p. místostarosta I. Hýža), tak odborníci či zástupci různých institucí (Ministerstvo kultury – pí Mgr. D. Váhalová, MPÚ – pí Ing. Poliačiková),
známý autor p. spisovatel Josef Pepson Snětivý (knihy, jež vytváří se
svým kolegou p. Otomarem Dvořákem, např. Utajené hrady a zámky I. díl, se zámku týkají), tak i zdejší významné farnosti (např. p. Ing.
S. Mydlarčík) a řada angažovaných
občanů z Kunratic a blízkého okolí,
především občané a někteří zastupitelé z MČ Libuš.

Záměrem akce bylo zjištění aktuálního stavu zámku a podpora zamýšleného převodu této chátrající
budovy, držené dosud Národním muzeem, do vlastnictví obce představiteli místních politických sil jednotně,
napříč politickým spektrem. Protože
budova je běžně nepřístupná, iniciovala již před časem místní organizace jedné politické strany sérii jednání směřujících k uskutečnění takové
návštěvy. Nakonec se to podařilo, ale
o míře vynaloženého úsilí svědčí, že
proběhla až po zaštítění samotným
p. ministrem kultury (děkujeme!).
Ačkoli byl termín stanovený narychlo, většina pozvaných se dostavila, nebo za sebe zajistila zástup,
a tak se 12. 7. setkala, snad se dá říci,
skutečně fundovaná a reprezentativní skupina u budovy zámku. Zde již

KLUB SENIOR

České literární osobnosti:
Marie Majerová (1882–1967)
Marie Majerová je oblíbená spisovatelka dětí jako málokterý z českých spisovatelů. Její Robinsonka, Bruno, Zázračná hodinka, Čarovný svět, O nespokojeném králíčkovi jsou psané s láskou
a porozuměním pro malé i větší čtenáře.
Marie Majerová patří do předních
řad umělců, jejichž dílo přispívalo
k utváření naší společnosti.
Zkrácený úryvek z vyprávění o dětství

Národní umělkyně Marie Majerová si zavzpomínala na svá dětská léta,
strávená v Praze a na Kladně, a pověděla mnohem více než dětské vzpomínky: odhalila hluboké kořeny, z nichž
vyrůstá její veliké umění a celé její literární dílo. Láska k lidem a touha změnit pro ně svět v radostné společenství
pracujících byly trvalé zdroje její tvorby.
Od prvních povídek z počátku 20.
století v nich s porozuměním, ale také s ostrou kritikou společnosti vypráví o osudech dívek a žen. Následují romány Náměstí republiky a Nejkrásnější
svět, Přehrada, Siréna, Havířská balada, další povídky a reportáže.
Cesty po světě, několikerý pobyt
v Sovětském svazu, Americe, Africe,
v Číně zbystřují její pohled na světové
dění, ale vedou ji také k opětovnému
vyznání lásky k domovu, k české krajině, k národní historii k lidu naší vlasti.
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Narodila jsem se v Úvalech u Prahy
a tam jsem pobyla čtyři léta až do tragické otcovy smrti. Jediná věc, o které se může říci, že se na ni pamatuji z těchto čtyř let, je pocit strašného
stesku. Potom matka musila opustit
celý úvalský domov. Stěhovali jsme se
k její sestře do Prahy. První patro rohového domu v ulici Lipové a Kateřinské.
Tam jsme také bydlili. Abych se neztratila, naučili mě říkačce: Bydlím v Lípově
ulici nahoru, visí tam pytel tvarohu. Maminka šila kapny, potahy na židle a lenošky a já jako malá jsem musela brzy tyto věci odvádět přes most. Mívala
jsem vždy plno strachu, že mě ten výběrčí nepustí a často jsem dlouho postávala, než jsem se vmísila mezi nějakou společnost, abych bez placení prošla. Brzy si matka našla samostatný byt
v úřednických domech Nosticova paláce, byla tam kuchyň do obrovského
dvora pro můj dětský svět. Tehdy byla
maminka již znovu provdána za šikovatele Aloise Majera, krásného, vysokého
muže se zlatou patkou, který se mne jal
po vojensku vychovávat. Ach jak jsem
musila na slovo poslouchat a jak jsem
bývala bita.

čekal zástupce Národního muzea p.
Kužel. Vstupního přivítání a následné rekapitulace historie zámku a celé zdejší oblasti se ujal jako iniciátor
a koordinátor akce p. J. Melichar. Po
zevrubné prohlídce objektu všichni účastníci konstatovali sice dosud
slušný stav budovy jako takové, ale
rovněž nutnost brzkého zahájení některých dílčích oprav závad spojených s dlouhodobě nedostatečnou
údržbou. Jedná se např. o poškození
omítek, okenních i dveřních parapetů, lokální vlhkosti atd. Čím dříve by
se začalo, tím lépe! Účastníci se svorně a bez ohledu na své profesní či
politické zaměření vyslovili pro dlouhodobý záměr MČ Kunratice získat
a ve prospěch občanů dále používat
tuto budovu. K tomu je ale nutný posun v jednáních dosavadního držite-

le, Magistrátu, zejména ÚPZS a MČ.
Snad všichni přítomní vyjádřili naději, že letité průtahy jsou spojeny jen
s byrokratickou pomalostí. Jakékoliv
rozvíření stagnující situace, třeba i takovou akcí, jakou byla tato, snad řízení směřující k převodu budovy na
MČ jen urychlí. Řada z nich též vyslovila i svoji přímou podporu a do toho
spadá i informování široké veřejnosti, např. i tímto článkem. Vážení přátelé, podpořme všichni a bez rozdílu, dle svých možností, záměr vedení
MČ Kunratice (samozřejmě s příslušnou dotací) na převod této budovy
pod MČ Kunratice. Věřím, že po případném uskutečnění nám i našim
dětem tato budova bude svými krásnými prostory nynější úsilí rovněž
krásně vracet! S pozdravem všem!
Jaroslav Melichar

Dne 18. 6. 2021 naše maminka Jaroslava Hanušová
oslavila své krásné 90. narozeniny. Pevné zdraví, štěstí,
pohodu přejí syn a dcera, vnoučata a pravnoučata.

Na Maltézském náměstí jsem potom
vychodila tři obecné. Školu jsem milovala, tam mě nikdo nebil, naopak, tam
se oceňovaly mé schopnosti i má práce vysvědčením, pochvalou a vlídností. Do čtvrté a do páté jsem chodila na
Žižkově a tu jsem se vroucně zamilovala do učitelky slečny Svobodové. Té
jsem se svěřila, že bych chtěla jít k cirkusu, slečna se mi nesmála, přisvědčila: Chtěj hodně vysoko, odpověděla
mi. Brzy se pak naši opět stěhovali na
začínajících Vinohradech. Ale já jsem
od žižkovské školy neupustila. Chodila jsem velký kus světa přes pole, přes
zahrady kolem plotu osamělé vily Terezy, kde číhala na dítě všelijaká nebezpečí. A když jsme se potom stěhovali
na nábřeží Palackého, znovu jsem měnila školu.
Ale to již byla velká krize. Lid se tlačil všude, kde se dal vydělat kus chleba, a noviny psaly o nezaměstnanosti.
Konečně se vyskytla naděje na nové
místo a slib živobytí a tam se harcovala naše rodina na nápravě a našla nové místo v Újezdě pod Kladnem. Noční zář prozrazující hlubiny, noční tanec
sněhových hvězd na pekelně sirnatém
pozadí vyvážené strusky, dýmy, jež zastíraly den a nový rytmus v pohybu
obyvatelstva. To vše bylo tak docela jiné než v Praze.
Doma jsem byla často však hubována, protože jsem nechtěla si oblékat
přeci ty hezké šaty, na ulici a ve škole
jsem pro ně byla pro posměch. Ne, děti mají někdy veliké hoře, tím větší, že
jsou s ním samy a dospělí jim ani nerozumějí, ani jim nepomohou, žijíce si ve
svém vlastním světě plném trápení. Ale

i to minulo, z malé Pražky Kladenačka,
že bys ji od ostatních nerozeznal.
Když vychodila školu, stouplo jí vysvědčení s jednotkami do hlavy, a proto v náhlé chuti dobýt svět a ve čtrnácti
letech jela do Prahy a udělala přijímací
zkoušku na učitelský ústav. Bylo to hrdinství, ale nakonec šla sloužit. V noci
četla, psala a obtěžovala redakci s názvem Švanda dudák neumělými verši.
Za rok čestně vytrpěný úkol služby, vrátila se domů. Musela si hledat zase místo, a tak ji vzal příbuzný do velkoskladu
s nábytkem, a to jen proto, že měla hezký rukopis, aby vedla knihy, upomínala
dlužníky a psala účty a memoranda. Tak
se stalo, že si malá světoběžnice zachovala Prahu i Kladno, vlastně tentokrát již
Kročehlavy. A tam to již šlo. V divadle
u Pracných nastudovala a hrála s dramatickým kroužkem nejmodernější divadelní hry, účastnila se všech přednášek
a akademií, výletů a čtení, čtení, čtení.
Kořeny přátelství, jemné a nepostřehnutelné, prostupující dětstvím, mohutněly ve svazky, které se nepřetrhaly lety ani vzdáleností. Kladno vsadilo mladou bytost na místo, odkud ji žádné
životní změny nedovedly již dostat. To
bylo velké dobrodiní, protože najít své
místo na světě znamená pro utvářející
se mladou povahu veliký zisk. Kolik lidí běhá po aréně lidského zápasiště
a nikdy nevědí a nikdy nezvědí, čí jsou.
A to není dobré ani pro ně, ani pro národ, ani pro lidskou společnost.
Z knihy Vladimíra Kováříka
Když velcí byli malí
vybrala a upravila Zdena Prchlíková
Foto: cs.wikipedia.org
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Debata
POPELNICE VÍTĚZÍ NAD AUTY
Rok za rokem postupně ubíhá
a změny slibované novým vlastníkem písnického sídliště, které měly postupně zvyšovat kvalitu místního občanského života, nejsou vidět.
Vnější revitalizace bytových domů
zjevně žádná, venkovní volnočasové prostory v původním stavu, viditelné investice do „náměstí“ a služeb pro místní občany také žádné.
Naopak viditelně v okolí přibývá
pracovních sil z východních zemí,
nočního hluku a trestné činnosti.
V měsíci červnu jsme z kamery domu našeho SVJ předávali záznamy
Policii ČR hned čtyřikrát. Krádeže,
rvačky, dopravní nehody. Ale připusťme, že zrovna tyto věci vlastník
sídliště tak úplně ovlivnit nemůže.
Co však dělat může a dělá to s chutí, je, že likviduje další a další místní
parkovací místa. Tam, kde se parkovalo několik desetiletí, se najednou
parkovat nesmí. Protože tam byly či
mají být nově zaparkovány popelnice. Ty tak teď budou mít své krásné
nové kovové chlívečky a spoustu
prostoru pro sebe. Vypadá to možná esteticky, nikdo však zjevně neměl potřebu vypořádat se s otázkou, kde mají lidé zaparkovat své
vozy nyní. Takže každodenní boj
o parkovací místo bude na sídlišti nyní ještě složitější. Polepší si leda tak horliví výběrčí z řad městské
policie, kterým zase přibude příležitostí k pokutování za nesprávné
parkování.
Jan Urbanec
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!
Konečně Vás mohu s pocitem
uspokojení informovat, že nebezpečný strom, v této rubrice již dříve
opakovaně zmiňovaný, který ohrožoval podle názoru mnohých bezpečnost uživatelů lesní cesty z Písnice do Modřanské rokle, byl poražen. Chci tímto všem zaangažovaným, např. p. Michalu Korbelovi –
novému předsedovi Komise životní-

ho prostředí –, stejně jako ostatním,
kteří se o jeho odstranění zasloužili,
vyslovit poděkování! Patří i těm písnickým maminkám s dětmi, které na
něj upozornily. Zároveň doufám, že
se podaří dotáhnout i další část z
tehdy vyslovených požadavků, týkajících se zlepšení průchodnosti
této větve zmíněné cesty, odstraněním několika málo zbývajících překážek na ní tak, aby pohyb po ní nevyžadoval jejich překonávání. Vždyť
ani v ostatních částech Modřanské
rokle tomu tak není a všichni občané – i maminky s kočárky, občané
starší či méně pohybově nadaní – si
zaslouží přístup do ní bez podávání sportovních výkonů i od staré Písnice. Ale důležitý krok byl učiněn!
Obecně nejsem já sám velkým příznivcem kácení stromů, ale tenhle
porazit potřeba prostě byl! Takže
opakuji – děkujeme! Za sebe mohu
přislíbit, že tyto požadavky občanů
nepřestanu akcentovat až do doby,
kdy budou splněny, ani v budoucnu!
S pozdravem všem čtenářům tohoto časopisu!
Jaroslav Melichar,
předseda MO ČSSD
Foto: Simona Arbogast
PARK, NEBO ZASE HŘIŠTĚ?
Starosto, deku na zem, jako je
to v USA. U kavárny je to už zajetý.
K čemu jsou dětská hřiště na každém rohu? Jsou dlouhé hodiny
prázdná. Mateřské školky mají zahrady vybavené a starší děti sedí
u počítačů a nuda je svádí ke sprejování na čistých plochách.
Vzpomínám na své dětství v chudobě. Znáte ji? – Cestička k domovu pěkně se vine..., ta moje do školy
byla úplně rovná, plná mateřídoušky, kolem mlýna na kopeček ve staré Písnici. Nerada jsem tam chodila,
přechod na Libuš byl vysvobozující.
V Písnici nás učila soudružka ředitelka a vzteklý soudruh Štika, který
na nás řval a bylo to slyšet až k nám
domů. Také zlobu si mstil na klukách a nám dával psát tresty 100x
na odpoledne, to se nedá zapomenout. Také jsme měli náboženství, docházel k nám kněz z Kunratic. Učil nás, jak si máme všeho vážit, a vyměňoval nám svaté obrázky.
Učitelka Komárková a Čermáková
byly hodné, měla jsem je ráda. Učitelka Komárková s námi chodila do
přírody a učila nás znát jména stromů, rostlin, brouků, motýlů, ptáků,
žab a hadů, zkrátka vše, co bylo živé. Chodila s námi na Březinu a louka bylo naše hřiště, kde jsme si hráli
a schovávali se. Také do polí k Cholupicím na malé máslové hrušky
a dívat se na opičku k Chaloupkům.
Cestou jsme zpívali a v úvozu skákali přes cestu křepelky a chocho-

louši, sbírali hmyz z trusu od koní.
Chodili jsme se dívat ke mlýnu, jak
koně přivážejí v žebřiňáku obilí, ke
kovárně, jak se koním mění podkovy, do kravína na kravičky, které nás
zdravily: „Bú.“
Také jsme 9. května pokládali věnec k pomníku padlým obětem za
naši svobodu a na hřbitov věnec
k neznámému vojínu. Také sousedky ze vsi byly na mě hodné, když mi
v 7 letech zemřela maminka, braly
si mě domů, daly mi najíst a odvedly k tátovi, který byl zdravotně postižený. Takové mně zůstaly vzpomínky na školu v Písnici.
Bylo nás pět kamarádů, vymetli
jsme kde co, u Janešáku lezli po vrbách, brouzdali se v potoce plným
pijavic a chytali raky. V pískovně
hráli na Peška, Čapí, Krvavé koleno, Honzo, vstávej, Čerta z elektriky
a na ulici vybíjenou a do tmy kuličky, v ruce chleba s máslem a hořčicí. Do Dýmače jsme chodili na třešně a u cesty v obilí kvetly vlčí máky,
chrpy, koukol, kopretiny, heřmánek
a na louce desatero lučních květů.
Zkrátka krása.
V zimě jsme pozorovali cestáře, jak sypou silnici škvárou a těšili se, až napadne více sněhu, abychom mohli sáňkovat na Janešáku a bruslit na rybníce. Domů jsme
přišli promrzlí, dali nohy do trouby
a pili čaj s medem. Měli jsme radost
ze všeho a těšili se na příští den
v chudobě.
Starosto, je od vás ušlechtilé, že
stavíte fit parky, dětská hřiště a kavárny, ale zapomínáte na nás, místní
a starší občany, s prodejnou potravin. Opravdu se takto chová dobrý
starosta Libuše a Písnice?
Zavzpomínala:
Táňa Hynková, roz. Fleková
POMOC MČ MÍSTNÍM
PODNIKATELŮM
Dnes bych ráda citovala prohlášení pana starosty o snaze MČ snižovat ceny pronájmu obecního majetku jako pomoc v době covidové.
Na Zastupitelstvu 25. 5. byla projednávána nová nájemní smlouva s nájemcem obecního majetku
bývalé prodejny potravin ve staré Písnici. Od pana starosty zazněla informace:
„No a co se týče nájmu, tak určitě
se to tam zvyšuje o inflaci, ale přiznám se, za současné situace, kdy
všechny městské části nebo ne asi
všechny městské části, ale teď jsem
četl nějaký status místostarosty Prahy 11 apod., se snaží po této covidové šílené situaci, kdy tito živnostníci poměrně dost padli na ústa, se
je snaží podporovat, tak rozhodně
nepředpokládám, že bychom zvyšovali nájem. Pojďme se o tom po-

Příspěvky v rubrice Debata
vyjadřují výhradně názor autora, který se nemusí shodovat s názorem vydavatele či
redakce. Rozsah příspěvku
v rubrice je max. 3 500 znaků
bez mezer. Je možno připojit fotografie či jiné grafické
podklady − rozhodnutí o jejich
otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.

bavit za rok, nebo v době, kdy se
ta situace stabilizuje a znormalizuje. Asi všichni teď známe ve svém
okolí nějaké živnostníky nebo menší firmy, které už zanikly a už nefungují dál. V této době, řekl bych, se
postupuje přesně opačně. Odpouští se nájem za předzahrádky apod.
Zvyšovat teď nájem já opravdu nevidím za logický krok podpory někomu, kdo tu důvěru občanů staré
Písnice má, aby tam byl a aby tam
podnikal a působil.“
Přiznám se, že moji důvěru mají
i jiní podnikatelé na území MČ Praha-Libuš. Vyjádření pana starosty rozumím, že je rád podpoří a sníží jim
nájem za pronájmy v majetku obce.
Kam se tedy tyto firmy v případě
zájmu snížení nájemného mohou
obrátit? Na vedení obce? Budou jim
tedy nájmy sníženy cca o ¾ původního nájmu?
Bohužel naprosto nestandardní
jednání vedení obce stále pokračuje. V minulosti např. akceptace nepovoleného podnikání v nezkolaudovaném objektu, bezplatné využívání
majetku obce, naprosto směšné nájemné za tyto prostory atd., atd.
Ano, konečně si vedení obce
svůj nestandardní přístup zlegalizovalo. Také zvláštně. Dlouhou dobu
před vyhlášenou anketou pan starosta avizoval, že nechá hlasovat
pouze občany staré Písnice. On není obyvatelem staré Písnice. Z jakého titulu tedy jako nestranný starosta roznášel po staré Písnici vybraným občanům letáky, kde vysvětloval nebezpečí možnosti vzniku „večerky“ či obchodu pochybných prodejních řetězců.
Pan zastupitel Štancl jednal s řetězci, které fungují v Kunraticích,
v Dolních Břežanech i jinde. Zájem
o tento prostor měly a naprosto jim
vyhovoval. Bohužel výběrové řízení, jak požadovaly, aby byl dodržen
zákon, vypsáno nebylo. Proč o výběrové řízení ze strany radnice nebyl zájem? To se opět můžeme domýšlet. Koneckonců i v článku, který vyšel v Blesku o naší „Anketě“, se
jeden ze starostů vyjádřil, že podmínky výběrového řízení si stanovuje zadavatel, a tím samozřejmě může zajistit kvalitního nájemce v zájmu občanů.
Jaký je současný stav? Nájem
firmě Emap, s. r. o., končil 30. 6.
K dnešnímu dni, kdy tento článek
odesílám do redakce, tzn. 9. 8., ne-
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ní na webu MČ zveřejněna nová nájemní smlouva. Na základě čeho
tedy nájemce v objektu podniká?
Jaká je výše nájmu? Kde je dodatek ke smlouvě o záboru veřejného
prostranství na stojan na kola atd.?
Opět tedy zábor bez smlouvy?
Výše nájmu pro firmu Emap, který bude dle výše citovaného zachován: 41 915 Kč měsíčně. Za co?
575 m2 – ostatní plocha – a 514 m2
– zastavěná plocha.
Takže nájem, vychází: 15 Kč/m2
ostatní plochy a 64 Kč za pronájem prodejny. Nejnižší cena pronájmu prodejních ploch či restaurací v nejbližším okolí se pohybuje
na částce 250–600 Kč/m2. Jak je
v zákoně stanoveno: „MČ nakládá
s obecním majetkem s péčí řádného hospodáře“.
Ale pojďme dále. V seznamu
smluv uvedených na webu MČ najdeme smlouvu s místním podnikatelem na pronájem 1 m2 na umístění
informační tabule za 403 Kč měsíčně. Proč má jeden podnikatel (zcela
viditelně podporovaný panem starostou) 15 Kč a jiný 403 Kč?
Bohužel nám opět zbývá pohled
na starší spoluobčany, kteří opět
nasedají do MHD a objíždějí nákupy
v okolních MČ, které se o své občany starají. Mimochodem, na Novodvorské jsem potkala zoufalého staršího pána, občana naší MČ, který
zde hledal svého obvodního lékaře,
kterému byla vypovězena nájemní smlouva a musel se přestěhovat
do Braníku. I toto vypovídá o zájmu
o občany naší MČ.
Kateřina Turnová
DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA
Červnové zastupitelstvo městské části přineslo po měsících debaty shodu, kam umístit v budoucnu novou základní školu. Všemi
přítomnými hlasy zastupitelů byla odsouhlasena žádost na změnu územního plánu pozemku mezi
Libuší a Kunraticemi, kde by v budoucnu podle názoru zastupitelů
měla vzniknout nova základní škola
a také mateřská škola. Novou školu nepotřebujeme nyní, nebudeme
potřebovat ani za deset let. Připra-

vujeme dostavbu písnické školy,
která má pro nás prioritu. Ale potřebujeme dnes mít shodu na tom, kde
jednou má v Libuši vzniknout nová škola. Počet obyvatel s metrem
poroste a musíme již dnes aktivně
plánovat i navýšení školských kapacit. Nejsme tedy ve fázi přípravy
projektu nové školy v Libuši, ale zafixování budoucího využití pozemku
tak, aby byla shoda mezi městskou
částí a hlavním městem Prahou, kde
má škola vzniknout. Zastupitelé se
shodli, že vhodným místem je pozemek při Obrataňské ulici, který patří hlavnímu městu Praze, je dnes na
něm velká hala, mj. Nábytková banka. Pozemek má podle stávajícího
využití SV-C, všeobecně smíšený,
tedy „území sloužící pro umístění
polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb, kde
žádná z funkcí nepřesáhne 60 %
celkové kapacity území vymezeného danou funkcí“. Zastupitelé
schválili žádost o změnu územního plánu tohoto pozemku z SV-C
na VV – veřejná vybavenost, tedy
na „plochu sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro
školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní
systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení
všeho druhu“. Tento pozemek a návrh změny územního plánu navazuje na sousední pozemky, kde městská část požaduje změnu ze zasta-

vitelných ploch na nezastavitelné.
Zvažovaný park a sportoviště tak
mohou vzniknout při budoucí škole
pro potřeby školy i širokého okolí.
Znovu opakuji, že nejde dnes
o projekt a aktivní přípravu budoucí
školy. To bude úkol pro příští zastupitele třeba za dvacet let. My dnes
potřebujeme lidové řečeno „modrý flek“ ve stávajícím územním plánu, který bude definován jako veřejná vybavenost pro umístění budoucí základní školy. Stávající využití SV-C by totiž umožnilo v daném místě
výstavbu jiného druhu než základní
školy. Chtěl bych tímto poděkovat
všem aktivním občanům v dané lokalitě za jejich podněty, jmenovitě
členovi Komise pro životní prostředí
panu Martinu Stehlíkovi, za věcnou
debatu nad budoucím využitím tohoto území. Z tohoto výsledku mám
velikou radost.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
BUDE PARK V LIBUŠI NA
JEZERÁCH, NEBO DALŠÍ
ZÁSTAVBA? JAK SE SITUACE
DÁLE VYVÍJÍ? A CO MŮŽEME
DĚLAT DÁL?
V naší městské části dojde v dalších letech vzhledem k výstavbě metra D a mnoha developerským projektům k podstatnému navýšení počtu obyvatel. Podle aktualizované
demografické studie z roku 2020,
která byla na podnět opozice zveřejněna na stránkách MČ Praha-Libuš
(https://www.praha-libus.cz/demograficka-studie), vzroste populace
až na 17 000 lidí. Pro trávení volného
času, relax a zvládání veder nám zde
chybí větší plochy zeleně už nyní,
což se naplno ukázalo v době pandemických opatření. Máme v blízkosti strmou Modřanskou rokli a svažitý parčík U Zahrádkářské kolonie
a malinký parčík K Jezírku. Je to dostatečný prostor pro 10 tisíc obyvatel
naší městské části? Co teprve, až se
sem přistěhují další sousedé.
Tisíce občanů ve dvou peticích podpořilo vznik velkého parku na území Na Jezerách o velikosti 5 hektarů, který by sloužil především občanům naší městské části,

Přírodní plocha parku Na Jezerách – hranice mezi Libuší a Kunraticemi
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včetně dětí mateřských a základních škol. Zdá se, že MČ Praha-Libuš je nakloněna našemu návrhu
přesunout plánovanou novou základní školu do parcely vedle ulice
Obrataňská tak, aby kompaktní plocha parku nebyla narušena. Díky silné podpoře místních občanů – přítomných na jednání zastupitelstva
libušského i magistrátního a podepsaných na petici – zastupitelstvo
naší MČ potvrdilo jednomyslně zájem na vzniku parku Na Jezerách.
Co to znamená dál? Naše MČ
nadále požaduje změnu územního
plánu ze zastavitelného území na
zeleň tak, aby tam mohl vzniknout
park. To ale musí schválit magistrátní zastupitelstvo. Červnového jednání na magistrátu se účastnily desítky místních občanů, na podporu
parku, nedošlo ale k rozhodnutí. Petiční výbory obou petic byly vyzvány
k jednání s radním magistrátu odpovědným za oblast územního rozvoje
a územního plánu. Toto jednání proběhne patrně v září 2021, o jeho výsledku vás budeme informovat. Až
bude tato změna zařazena na program jednání pražského zastupitelstva, bude nezbytná opět široká
podpora místních obyvatel. Musíme
pražské zastupitele přesvědčit, že
o tento park skutečně stojíme!
Co lze dělat do té doby? Usilujeme o to, aby alespoň část plochy
pole byla posekána a mohla být využita jako prostor pro sport a relaxaci. Ono toho vlastně není potřeba
moc, aby tam mohly běhat děti. Každý nápad a iniciativa se vítá! Nabízí se i možnost využít participativní
rozpočet (https://www.participativni-rozpocet.cz/praha-libus/), který
byl na podnět opozice letos poprvé zaveden i na naší městské části.
Nějaké nápady?
Chcete nám se záměrem parku
pomoci? Ozvěte se na: martinstehlik@seznam.cz nebo na telefon:
770 119 954.
Sledujte další informace na: padesatarovnobezka.cz.
Mgr. Martin Stehlík,
člen komise pro životní prostředí
a místní Agendu 21
MČ Praha-Libuš
Foto: Michal Šviga
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Rodinné centrum
Kuřátko
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko
ZÁŘÍ
Přivítáme Vás v týdnu 13.–19. 9.
2021. Měsíc otevřených dveří – celé září je vstupné na pravidelný program dobrovolné.
Dopolední program 9:30–11:30
Středa: každý týden Dětské hýbánky s rytmikou s Klárou
Čtvrtek: každý týden Montessori
herna s Martinou (1–6 let)
Hýbánky – 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 tři vstupy), další info na:
www.rckuratko.cz.

Přihlášky na programy a bližší informace najdete na našich stránkách www.rckuratko.cz.
NĚCO NAVÍC
Tento měsíc nás najdete také na
Jablkobraní, které pořádá MČ Praha-Libuš 24. 9. Zastavte se u našeho stánku.
V říjnu se účastníme Dne zdraví
2021, který MČ Praha-Libuš 2. 10.
Těšíme se na vás, přijďte mezi
nás!
Víte, že můžete dostávat informační mail (1x měsíčně) s programem? Stačí vyplnit GDPR formulář
přímo v Kuřátku nebo na: www.rckuratko.cz.
Tým RC Kuřátko

Zveme děti i dospělé
na cvičení do sokolovny
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
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 cvičenců. 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, softball, 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

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 2021/22
Srdečně zveme na zápis do
zájmových kroužků a sportovních
oborů na školní rok 2021/22
v termínu dle: www.klubjunior.cz,
v sekci Aktuality. Naleznete zde úplnou aktuální nabídku určenou všem
zájemcům bez rozdílu míry talentu
či dispozic. Těšíme se na Vás!
Vedení Klubu Junior
a kolektiv lektorů
Foto: archiv Klubu Junior

Klub Senior
Naši milovaní senioři! Výbor Klubu Senior se sešel ke konci července a moc jsme se radovali, že
nás koronavir neporazil a že žijeme, a zavzpomínali jsme na všechny zážitky z dob minulých, ať podařené, či nepodařené. Ale hlavně,
že nás čeká setkání a že se všichni
moc těšíme. Několikaleté společenské soužití nás všech a následující
povinná pauza teď ještě více láká
k výletům a mnoha jiným krásným
zážitkům. Jsme na to připraveni.
Očekáváme, že se shledáme
v plné síle a k radosti beze zbytku s každým! Vydáme ze sebe vše,
práci pro radost, co jsme po dobu
mnoha měsíců nemohli. Je toho
mnoho a dohonit to přeci musíme!
Ať nás Bůh ochraňuje a dopřeje
alespoň pět let v započaté radosti.
Máme připraven Harrachov v počtu 53 osob. A k tomu ještě náhradníky. Dále je připravený pobyt v Jizerkách a ukazuje se, že tyto dva
penziony budou jen pro náš klub.
Tento mimořádný pobyt od soboty
do soboty je připravený s bohatým
programem a dvěma půldenními

výlety dle našeho přání a s hudbou
a tancem na začátku pobytu a na
konci pobytu, s občerstvením zdarma. Všichni se moc těšíme, a moje
osoba velice. Při nástupu do autobusu musí každý předložit kartičku
o očkování. Na zdar našich dvou osmidenních pobytů!
Další program týkající se měsíce
října sledujte v časopisu U nás.
PROGRAM NA MĚSÍC ZÁŘÍ
14. 9. Zahájení klubu za přítomnosti
zástupců MČ Praha-Libuš
18.– 25. 9. Rekreace Harrachov
28. 9. Státní svátek
5. 10. Oslava seniorů v klubu při příležitosti Dne seniorů
Těšíme se na vás všechny, opatrujte se a přijďte 14. září ve 14 hodin
do klubu.
Současně se otevírá knihovna a bude na vás připravena paní
knihovnice Evička s množstvím zajímavých knih. A dále pak každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin.
Za organizační výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková

ZAHÁJENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 DLE PRAVIDELNÉHO ROZVRHU V PONDĚLÍ 6. ZÁŘÍ 2021
Předškolní děti
Předškolní děti
Žactvo
Mladší a starší žactvo
Rodiče a děti
Rodiče a děti
Mladší žactvo
Starší žactvo
Mladší žactvo
Ženy
Ženy a muži
Ženy a muži
Ženy a muži
Ženy a muži
Muži
Žactvo
Žactvo

všestranný tělocvik
všestranný tělocvik
gymnastika
všestranný tělocvik
všestranný tělocvik
všestranný tělocvik
lakros
lakros
taneční přípravka
zdravotní tělocvik
country tance
jóga klasická
všestranný tělocvik
rekreační volejbal
rekreační nohejbal
parkour
tricking

4–6 let
4–6 let
5–14 let
6–14 let
2–5 let
2–5 let
6–9 let
10–15 let
5–10 let

od 8 let
od 8 let

pondělí
středa
pondělí
úterý
pondělí
úterý
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pondělí
úterý
středa
středa
pondělí
čtvrtek
pátek
středa

16:00–17:00 hod.
16:30–17:30 hod.
17:00–19:00 hod.
17:00–19:00 hod.
10:00–11:00 hod.
16:00–17:00 hod.
16:00–17:30 hod.
17:30–19:00 hod.
16:15–18:15 hod.
19:00–20:00 hod.
19:00–20:00 hod.
18:30–19:30 hod.
19:30–20:30 hod.
21:00–22:00 hod.
20:00–21:00 hod.
14:30–17:30 hod.
17:30–18:30 hod.
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INZERCE

INZERCE

HYPOTÉKY – REFINANCOVÁNÍ – KONSOLIDACE
Jedna z nejsilnějších českých makléřských
firem v oblasti realizace hypotečních úvěrů
nově v Praze 12, Smotlachova 468/19.

GEPARD FINANCE
GSM:725 050 050
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM

INZERCE

INZERCE

INZERCE

ODHAD
aktuální tržní ceny
NEMOVITOSTI
ZDARMA

ODVOZ
STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí atd.

Chcete prodat
nemovitost?
Využijte naše
zkušenosti.
www.realitykoci.cz

koci@realitykoci.cz
tel.: 777 777 599

Naložíme a odvezeme
cokoliv.
Rozumná cena.
Stěhování.
Ing. Ivan Kočí,
realitní poradce,
člen realitní komory

INZERCE

Tel.: 773 484 056
INZERCE

de,malin k.s.r.o.
Kožní a lymfologická ambulance

Jílovská 14a, Praha 4
(Lékařský dům)

• převzali jsme následnou péči
o pacienty MUDr. Vyskočilové
• přijímáme nové pacienty
• ošetřujeme děti i dospělé

NOVÁ
PROVOZOVNA
P4 - Libuš, V Lužích 818/23
s tímto inzerátem

10% sleva

KLÍČE - ZÁMKY - KOVOVÝROBA - SERVIS
Dále nabízíme:
• výroba klíčů a autoklíčů

• péče hrazená ze zdravotního

• prodej zámků, cylindrických
vložek, kování, trezorů,
zabezpečení na kola - motorky

pojištění
• kosmetologické poradenství
• LYMFOLOGIE

• opravy zámků,
samozamykacích zámků,
přestavby cylindrických vložek
• výpočet, výroba a instalace
systémů generálního klíče

• návrhy a realizace přístupových
systémů
• instalace zámků,
samozamykacích zámků,
dveřních zavíračů, elektrických
zámků
• pravidelný servis a údržba
dveří, zámků a veškerého
dveřního příslušenství

Tel. pro objednání +420 604 120 223

WWW.DERMALINK.CZ
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Komunitní centrum Jasoň vás zve na

letní kino v Písnici

Putimská 716/4, Praha 4

Putimská 716/4, Praha 4

vstupA*
M

ZDAR

1. narozeniny

KC Jasoň aneb celodenní

Family Party

Program

Srdečně vás zveme na oslavu 1. narozenin Komunitního
centra Jasoň. Během celého dne budou probíhat workshopy
pro malé i velké, opékání buřtů, hry s hlavolamy, malování na
obličej, opičí dráha, korálkování, senioři budou číst dětem apod.
Café Jasoň vám nabídne skvělé občerstvení po celý den.
Gratulace
Divadlo pro děti „Karlova a Jaromírova pohádka“
Dílny, workshopy, interaktivní hry, opičí dráha
Divadlo pro děti „Zlatovláska“
Koncert v barvách SeMaForu
(herci a zpěváci divadla Semafor naživo)
21.00 Letní kino „Matky“ nový český film
10.00
10.30
11.15
14.30
17.30

so 4. 9. 2021, 21.00 hod

PROGRAM KINA NA ZÁŘÍ

sobota
4. září 2021

Komedie, Romantický, 95 minut

Cena: 130 Kč
so 11. 9. 2021, 21.00 hod
Gump – pes, který naučil lidi žít
Režisér: F. A. Brabec
Rodinný film, Dobrodružný, 90 minut

Cena: 130 Kč
so 18. 9. 2021, 21.00 hod
Muž se zaječíma ušima
Režisér: Martin Šulík
Dráma, Komedie, 104 minut

Cena: 130 Kč
so 25. 9. 2021, 21.00 hod
Chyby
Režisér: Jan Prušinovský
Dráma, Romantika, 99 minut

Součástí bude i doprovodný program Sboru dobrovolných
hasičů Písnice na louce za KC Jasoň.
*Vstup na celodenní akci je zdarma s vyjímkou letního kina.

Matky
Režisér: Vojtěch Moravec

Cena: 130 Kč
Vstupenky lze zakoupit na goout.net nebo na místě.

INZERCE

ŠKODA FABIA
1,0 TSI / 70 KW AMBIENTE

ŠKODA SCALA
1,6 TDI / 85 KW AMBITION

ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.5 TSI
110 KW AMBITION PLUS EXTRA

Cena

Cena

Cena

299 000 Kč

439 000 Kč

526 700 Kč

Do provozu

9/2019

Do provozu

1/2020

Do provozu

8/2020

Tachometr

11 070 km

Tachometr

6 922 km

Tachometr

11 650 km

ŠKODA OCTAVIA COMBI
1,5 TSI / 110 KW STYLE EXTRA

ŠKODA KODIAQ 2.0 TDI
176 KW, RS, 4X4, DSG

ŠKODA OCTAVIA COMBI 1,5 TSI
110 KW AMBITION PLUS EXTRA

Cena

Cena

Cena

569 000 Kč

1 159 000 Kč

ŠKODA
PLUS
S našimi plusy
můžete počítat

523 650 Kč

Do provozu

8/2020

Do provozu

6/2020

Do provozu

8/2020

Tachometr

12 793 km

Tachometr

35 717 km

Tachometr

10 602 km

skodaplus.cz
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000, e-mail: info@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz

U nás | 9/2021 | 23

KRONIKA
INZERCE

INZERCE

MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS

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

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
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

– 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 –

www. f a b l e s k . cz

www.cvytahy.cz

INZERCE

INZERCE

Realitní a finanční služby

Max Reality & Finance s.r.o.

Vždy hledám nové cesty, jak nemovitost
prodat velmi rychle, efektivně a za
nejvyšší možnou cenu
Profesionální
homestaging

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitosti
Výkup nemovitostí
Odhad nemovitosti zdarma; Odhad pro dědické řízení
Profesionální prodejní marketing; Home staging
Poradenská realitní činnost; Právní servis
Zprostředkování hypoték, refinancování
Spolupracujeme se všemi bankami v ČR
Úvěry a překlenovací úvěry ze stavebního spoření
Konsolidace úvěrů
Naše franšízy:

GSM: +420 725 050 050
www.maxrealfin.cz
info@maxrealfin.cz
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Smotlachova 468/19, Praha 4
Šafaříkova 201/17, Praha 2


