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Pomoc seniorům 80+ s očkováním proti covid-19 | Zápisy do škol a dny otevřených dveří
Výsadba a ošetřování zeleně v Libuši a Písnici | Mobilní sběr nebezpečného odpadu
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1 Radost přinesla dobročinná akce: Kolik lásky se vejde do jedné krabice? 2 Na Libuši se otevřela celopražská nábytková banka
pro sociálně potřebné. 3 Nulťáci z písnické školy rádi chodí ven k rybníku Obecňák. 4 Ve školní družině libušské školy se
soutěžilo o nejlepší vlastnoruční pizzu. 5 Sportovní spolek Pocta zápasil s covidovými podmínkami – tak jako my všichni.
6 Ze sněhové nadílky se těšily nejenom děti v Mateřské škole Lojovická.
Foto: archiv ZŠ Meteorologická, Magistrát hl. m. Prahy, Michaela Fortinová, Blanka Zirnsáková, archiv spolku Pocta a Petra Dufková

SALON

Klub Senior na začátku roku ’21
Vážení a milí senioři, kdyby nás
netrápil covid, ráda bych psala
o naší krásné zasněžené přírodě, o příbězích nadčasových
a vznášela bych se v ovzduší plném naděje, lásky a přátelství,
psala bych o našich cestách
tak, jak vše již po dvacet let
probíhalo, o poučných přednáškách, oslavách, připravovaných
výletech atd.
Ale… Stále se nacházíme ve zhoršujícím se stavu pandemie a nikdo
neví, kdy to skončí. Naději si ovšem
nenecháme vzít.
Skončit to přece jednou musí!
Proto společně dbejme na hygienická opatření, dezinfekci, roušky,
zbytečně nevycházejme atd. Nedívejte se na ty přechytralé lidičky,

kteří těmto nařízením oponují a vyvolávají proti nim demonstrace. Je
to k nepochopení. Očkování podceňují, roušky nenosí, na testy nechodí, a tím pádem je zde skupina, která nás ohrožuje.
Nás, seniory, dědečky, babičky,
kteří mají za sebou i dvě světové
války, mnoho významné a zasloužilé práce, bez kterých by dnes nebylo to, co je. Jenom to chce podívat
se do minulosti.
Pokud nemusíte, nevycházejte
do obchodů, k lékaři, chraňte se!
Vlna přeběhne, zmírní se, zastaví
se a my se opět budeme radovat
ze života. Pro nás starší to znamená mnoho!
Touha všech našich klubových
seniorů po konci covidu je velká,
vždyť nám seniorům již mnoho let
nezbývá, abychom se potěšili, zajeli
na výlety po naší krásné české ze-

Úsměvná meditace pro ty, kteří si myslí,
že budou věčně mladí…
Nedávno mi na krku přistál 70. křížek a často na to myslím.
Roh ulice je dvakrát dál, než býval. A přidali
tam stoupání, kterého jsem si dřív nevšiml.
Musel jsem přestat dobíhat autobusy, protože teď vyjíždějí ze zastávky o mnohem
rychleji než dřív.
Jsem přesvědčený, že jednotlivé stupně
na schodišti se teď dělají mnohem vyšší.
A všimli jste si, jak malými písmenky teď
tisknou noviny?
Prosit lidi, aby mluvili zřetelněji, není k ničemu. Všichni mluví tak potichu, že jim
skoro není rozumět.
I oblečení se vyrábí tak těsné, hlavně v pase
a na stehnech je to hrozně nepříjemné.
Mladí se změnili. Jsou mnohem mladší, než
když jsem byl v jejich věku. A na druhé straně lidé mého věku jsou mnohem starší než
já. Tuhle jsem potkal jednu starou známou.
Tak strašně zestárla, vůbec mě nepoznala.
O tohle všem jsem přemýšlel, když jsem se
ráno myl. Dneska už se nedělají ani tak dobrá zrcadla jako před padesáti lety!
A. Langmüllerová

mi, společně s přátelským setkáváním, a poskytli si i vzájemnou úlevu
od těžkostí stáří.
Co k tomu dodat, kde prosit,
kde brát tak velkou sílu? Těšme se
a věřme.
Ten čas přijde a my to oslavíme!
Proočkování naší populace tak
na 50 %, se kterým počítá Ministerstvo zdravotnictví do června, nás
snad zachrání. Bude-li tomu tak,
jsme připraveni na první plánovanou akci: Slovensko s odjezdem 30.
7. 2021 a dále s určitostí sklípek, Jívka, předvánoční posezení.
To je naše naděje a náš cíl pro
Klub Senior i ostatní seniory z Libuše a Písnice.
Dále si dovolujeme přidat něco
málo od našich seniorů pro pobavení i zamyšlení všem.

V každé vrásce na těle i na duši je skrytý můj
příběh i všechny moje emoce. Uvnitř každé
z nich je krása i smutek, které jsem prožila. Je to tlukot mého srdce, je to fotoalbum
mých nejdůležitějších vzpomínek. Nikdy je
nevymažu, protože jsem na ně hrdá.
Mám vrásky, ale v nich je skrytá moje největší krása.
Prof. J. Kaněrová
Celebrity
Po listopadu 89 se média přestala zajímat
o všední profese a na přední místo nastoupily nové celebrity. Kombajnér, zdravotník, hasič, strojvedoucí atd. byli upozaděni a místo nich na nás všude vykukují herci,
zpěváci či sportovci. A radí nám, jak máme
žít, koho volit, co jíst. Prostě celebrity. Až
přišel koronavirus a lidé najednou zjistili,
že bez těchto celebrit se dá přežít. Ale že
přežít se nedá bez jiných profesí. Bez zdravotníků, doktorů, hasičů, zemědělců, řidičů, prodavačů potravin, pekařů a dalších
neméně důležitých. A že skutečnými celebritami, lidmi hodnými obdivu, jsou právě oni.
Vl. Kudrna

Mám vrásky

O krásných těžkostech

Dívala jsem se do zrcadla a zjistila jsem, že
mám mnoho vrásek okolo očí, úst i na čele.
Mám vrásky, protože jsem měla přátele,
se kterými jsme se společně smáli. A smáli
jsme se až k slzám.
Mám vrásky, protože jsem potkala lásku,
kvůli které mě často štípaly oči od slz.
Mám vrásky, protože jsem měla děti a strach
o ně od početí až po jejich dospělost.
Mám vrásky, protože jsem se smála jejich
úspěchům a plakala pro jejich neúspěchy.
Mám vrásky od pláče. Plakala jsem pro lidi,
které jsem milovala a kteří odešli na stálo.
Mám vrásky, ve kterých se ukrývá čas a všechny moje zážitky.

Pokud jsi vyrůstal s domácí kuchyní, jezdil
na kole bez helmy, dostal facku, když jsi zlobil. Měl jsi televizi se čtyřmi kanály a musel
jsi vstát, když jsi je chtěl přepnout. Pokud jsi
přetáčel kazety pomocí tužky, pokud jsi šel
ven s dvaceti korunami a ještě jsi domů přinesl zbytek. Pokud sis hrál na ulici v oblečení „na lítačku“, krvavé koleno, skákal gumu, respektoval jsi učitele, přesto jsi zůstal
normální, dej si to na zeď, abys všem ukázal,
že jsi přežil!
Byly to krásné časy, jen škoda, že to naše děti nikdy nepoznají.
Š. Sedlák
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Klub Senior stále funguje
i na dálku!
Organizační výbor Klubu Senior
rozhodl, že po dobu koronaviru budeme zasílat blahopřání k narozeninám, a to 70letým, 75letým, 80letým a dále každým rokem.
Dále platí a znovu opakujeme:
stačí prozvonit na tel.: 608 511 980,
pokud by si někdo z vás seniorů
chtěl popovídat nebo mu bylo smutno, ráda se mu budu věnovat a moc
mě to potěší! Sama jsem v situaci,
kdy je mi smutno po vás všech!
Na další, lepší časy vás zdraví za
klub seniorů:
Zdena Prchlíková
Foto z akcí v roce 2019: archiv
Klubu Senior a Kristina Thaler
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Slovo starosty
Vážení občané, rok 2021 bude
ve znamení očkování. Nechci trávit
čas polemikou, zda se nechat očkovat, či ne. Je to volba každého z nás
a očkování je dobrovolné. Sám se
očkovat nechám a svým rodičům
jsem to doporučil. Věřím, že je to
cesta, jak můžeme naši společnost
vrátit co nejblíže k normálnímu stavu. V pátek 15. ledna bylo spuštěna registrace a rezervace očkování
pro občany starší 80 let. Očkovacím
místem pro naše občany je nedaleká Fakultní Thomayerova nemocnice, není tedy nezbytné usilovat
o zřízení očkovacího centra v naší
městské části. Dopravní spojení máme skvělé a pro své imobilní občany zajistíme odvoz, pomoc přislíbili
i naši hasiči. Ještě že je máme! Pracovníci úřadu městské části před
spuštěním registrace obešli všechny seniory starší 80 let a předali jim
leták s nabídkou naší pomoci. Online registrace není jednoduchá, natož pro starší generaci. Za absurdní
pak považuji informaci, kterou jsem
obdržel v předvečer očkování, že
podle názoru Centrálního řídícího
týmu očkování nemůže naše radnice pomáhat registrovat seniory do
systému z důvodu ochrany osob-

ních údajů. Údajně tak mohou činit
pouze státní a krajské organizace
a senioři se mají obrátit na státní linku 1221 a linky zřízené krajem. Stát
ale ztrácí čas házením klacků pod
nohy starostům, kteří chtějí svým
občanům pomoci. V den spuštění
registrace byla státní linka pochopitelně přetížená a mnoho seniorů
nám volalo, co mají dělat. První den
často nefungoval ani samotný centrální registrační systém. Nicméně
následující sobotu se mi podařilo
zaregistrovat do systému všechny
seniory, kteří se na nás v pátek obrátili, a rezervovat jim termín prvního očkování ještě v lednu. V několika případech jsme imobilním seniorům domluvili dopravu na očkovací
místo. Rádi budeme nadále pomáhat všem seniorům, kteří žijí osamoceně, případně jejich dětem, kteří
při registraci svých rodičů narazí na
potíže. Jsme tu pro vás.
V lednu byla v Libuši v ulici Obrataňská otevřena nábytková banka. Bude sloužit všem Pražanům.
Nábytkovou banku budeme mít za
rohem, ale neprovozuje ji městská
část. Před odvozem svého použitého nábytku se prosím předem obraťte přímo na vedoucího tohoto

Pomoc seniorům

80+ let

s očkováním proti COVID-19
Vážení spoluobčané,
dne 15. 1. 2021 spouští Ministerstvo zdravotnictví
online registraci na očkování proti COVID-19.
Je určena pro občany starší 80 let.
Prosíme Vás, abyste kontaktovali své děti, případně vnoučata či
příbuzné, a požádali je o online registraci na webové stránce:

crs.uzis.cz.

Pokud žijete osamoceni a nemáte možnost kontaktovat své
příbuzné ohledně registrace, ozvěte se nám na telefonní číslo:

731 247 996.

Rádi Vám s registrací pomůžeme.
Volat můžete každý všední den od 8:00 do 11:00 hod.
Očkovací místo bude v Thomayerově nemocnici.
Ještě jednou připomínáme, že před očkováním je nutné
se zaregistrovat, a to od 15. 1. 2021. Pro Vás, kteří žijete
osamoceni a nemáte možnost se na očkování dopravit,
nabízíme zajištění odvozu.
Přejeme hodně zdraví.

Jaromír Staroba, jednatel společnosti Anheuser-Busch InBev Czech, s. r. o., předává
počítače starostovi MČ Praha-Libuš Jiří Koubkovi.

projektu pana Tomáše Valentu, který s vámi dohodne převzetí nábytku
či v některých případech raději doporučí jiný způsob recyklace. Kontaktovat jej můžete e-mailem na adrese: tomas.valenta@csspraha.cz.
Před Vánocemi jsme přijali velkorysý dar téměř čtyř desítek počítačů od společnosti Anheuser-Busch
InBev Czech, s. r. o. Tento dar jsme
předali našim školám. Sami jsme
navíc zakoupili podle požadavků
z našich základních škol 45 notebooků. Ačkoli mě těší, že tato technika poslouží našim dětem při online výuce, ještě více se budu těšit
na chvíli, kdy naše děti opět usednou do školních lavic.
Závěrem mi dovolte se několika
slovy vrátit ke krásné akci, se kterou přišla Základní škola Meteorologická na sklonku roku – Kolik lásky se vejde do krabice? Dva dny
před Štědrým dnem, kdy většina

z nás už finišovala s přípravou na
Vánoce, připravila více než 500 tašek s dárky pro naše seniory starší 75 let. Odezva od našich občanů
byla ohromná. Krize způsobená nemocí covid-19 sice nezasáhla většinu seniorů až tak finančně (na rozdíl od jiných sociálních skupin), ale
mnozí z nich začali strádat velkým
odloučením od dětí, vnoučat či vrstevníků. Každou drobnou radost či
pozornost, která jim může zpříjemnit toto nelehké období, proto velmi
oceňují. Moc děkuji všem rodičům,
pedagogům a žákům základní školy i úředníkům městské části, kteří
se podíleli na předání dárků. Článek o této vydařené akci naleznete
uvnitř čísla.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
Foto: V. Šteflová

PODĚKOVÁNÍ
V pondělí 1. února oslavuje
své
půlkulaté
životní
jubileum vedoucí Klubu Senior paní Zdena Prchlíková,
neúnavná a energií a vitalitou sršící dáma, jež svým aktivním přístupem spolu s kolegyněmi paní Annou Mohylovou, Martou Holou, Alenou Dostálovou a Janou Vladykovou vybudovala zázemí klubu pro desítky
našich seniorů s pravidelnou úterní nabídkou aktivit pro odpolední volný čas. Svým pověstným temperamentem jde naproti všem,
kteří mají chuť a zájem poslechnout si zajímavé přednášky, účastnit se pestrých besed či si příjemně posedět při hudbě a dobré
kávě. Paní Zdena Prchlíková s mimořádnou vůlí a nadšením organizuje pro seniory skvělé jednodenní výlety na nikoli zcela známá
místa v naší zemi, zajišťuje vícedenní pobyty spojené s poznáváním a turistikou.
Dovolte, vážená paní Zdeno Prchlíková, popřát Vám k 75. narozeninám jménem celého vedení naší městské části stále tolik nápadů, sil i energie a především každodenní pevné zdraví na přípravu
Vašich dalších pěkných akcí!
Ing. Lenka Koudelková,
místostarostka pro oblast sociální, vzdělávání,
školství a tělovýchovy
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Co jsme se všichni (na)učili v prvním pololetí
ČŠI), škola najela na systém online vzdělávání a poskytování družiny online. Zhruba po měsíci měli zákonní zástupci opět možnost poskytnout škole zpětnou vazbu o distančním vzdělávání v obdobné anketě jako na jaře.
Ankety se zúčastnilo 254 respondentů, tedy o něco méně než v jarní části. Ve srovnání s jinými školami šlo ale o běžný a srovnatelný jev,
který vzhledem k množství aktivních respondentů neměl vliv na výsledky, které škola uvítala.
Na anketu reagovali spíše zákonní zástupci dětí z prvního stupně, z toho cizojazyčné verze ankety
s jazykem vietnamským se zúčastnilo 42 respondentů.

Milí čtenáři, vzhledem k tomu,
že se nám nachýlil školní rok
2020/2021 do druhé poloviny,
rád bych v krátkosti zrekapituloval první pololetí v Základní
škole Meteorologická a vypíchl
několik zásadních okamžiků.
Společnost na podzim 2020 volně spadla do druhé vlny pandemie
a na školách a jejich zaměstnancích bylo, aby se dokázali co nejvíce adaptovat a co nejlépe využili
osvědčené zkušenosti z jara.
Zpočátku šlo o nepravidelnou přítomnost žáků a zaměstnanců ve škole v době, kdy se intenzivně trasovalo,
kooperovalo s přetíženými úředníky
hygienické stanice a pracovalo s karanténou nebývalou frekvencí. Následně byly školy v polovině října úplně uzavřeny a distanční forma vzdělávání se stala opět jedinou formou,
kterou naše škola mohla poskytovat.
Dle vlastních zkušeností z jarní
distance a doporučení z řad odborné pedagogické veřejnosti (MŠMT,

Co z podzimní ankety vyplynulo?
Nejvíce zákonných zástupců se
věnovalo dětem při učení méně než
hodinu denně nebo maximálně do
dvou hodin s vědomím, že v případě potřeby mohli využít nabídnutou

konzultaci vyučujícího nebo asistenta pedagoga. Této podpory však
stejné množství dotazovaných spíše nevyužívalo, naopak čtvrtina dotázaných ji využila.
V rámci online výuky žáci používali spíše standardní přístroje ICT
(notebooky a pevné počítače), ale
došlo i na tablety a mobilní telefony
(15 %), které neposkytují maximální
komfort přenosu výuky. Škola v průběhu podzimu nabízela technickou
podporu rodinám s nedostatečným
vybavením, ale dle výsledků ankety
nebyla podpora z jejich strany využita v plném nabízeném rozsahu, včetně nabízených modemů a ICT vybavení, které poskytla MČ Praha-Libuš.
S četností nabízené výuky v režimu online nebyla spokojena pětina respondentů, a když se mohli
vyjádřit v otevřené otázce, kolik by
si představovali ideálně, průměrný
počet ustrnul na čísle 13. Na druhém
stupni je tento počet překonáván
běžně současným nastavením, a co
se týče prvního stupně, tam škola

přistoupila k efektivnějšímu vyučování v menších skupinách, kdy týdenní dotace online hodin činí 8 hodin. Při menších skupinách – polovičních – dochází k intenzivnější interakci mezi učitelem a žákem, žáci
se zkrátka častěji dostanou ke slovu a výuka je efektivnější, než kdyby
byli žáci v plném složení u přijímače
dvojnásobný čas a neměli by možnost interagovat (zejména slabší či
komunikativně méně výrazní žáci).
Náročnost domácích úkolů byla
vnímána jako přijatelná a splnitelná
u většiny dotázaných.
Zpětná vazba, vysvědčení,
slovní hodnocení
Většina rodičů konstatovala, že
žáci dostávají od vyučujících adekvátní zpětnou vazbu.
Následným dotazem na charakteristiku průběžné zpětné vazby a pololetní zpětné vazby se škola snažila vysledovat potřeby žáků a rodičů. K tomuto kroku vedl i soudobý

VÝSLEDKY ANKETY K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO RODIČE
1. otázka
Ve kterém ročníku je Vaše dítě (k jehož výuce na dálku se budete vyjadřovat)?
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2. otázka
Kolik času celkem nyní trávíte Vy (nebo Váš partner) v průměru denně spoluprací na výuce na
dálku Vašeho dítěte (komunikace s učiteli, pomoc se zadanými úkoly, vysvětlování toho, čemu
nerozumí, kontrola práce apod.)?

5. otázka
Je počet nabízených online hodin školou dostačující?

žádný, dítě si vše řeší samostatně

8% 9%

méně než hodina

17%

8%
12%

24%

hodinu až dvě hodiny

33%

24%

dvě až tři hodiny

33%

více jak tři hodiny

3. otázka
Pokud dítě nerozumí zadanému učivu nebo úkolu, využíváte možnost konzultace s
vyučujícími nebo asistenty pedagoga?

32%

6. otázka
Jaký počet online hodin za týden považujete za optimální?

• V průměru by respondenti chtěli 13 hodin týdně.
22%

určitě ano

15%
11%

40%
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12%

spíše ano
tak napůl

spíše ne
určitě ne

určitě ano
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne
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nocení zapojili i žáci, takže došlo
k sebehodnocení ve stejné škále.
Vzájemné srovnání pak poskytovalo všem zúčastněným, včetně rodičů, unikátní pohled na aktuální stav.
Formami sebehodnocení se škola
plánuje zabývat v budoucnu daleko
intenzivněji, neb vnímá motivaci žáků k učení jako zcela zásadní faktor,
který by zmiňované sebehodnocení stimulovalo. Žák by měl své učení
umět plánovat, pracovat s kompetencemi a také se sám ohodnotit dle
předem jasných kritérií.
Škola tímto směrem udělala první kroky, které nyní vyvrcholily pololetním vysvědčením s tzv. doprovodným dopisem. 70 % respondentů
odpovědělo, že by uvítalo v pololetním vysvědčení přítomnost slovního
hodnocení. Vzhledem k obtížnosti
slovního hodnocení, které podléhá
striktním pravidlům, bez sebemenší
dosavadní praxe se škola rozhodla
ke kompromisu, který poskytne konkrétnější zpětnou vazbu žákům. Tím
je již zmiňovaný „průvodní dopis“,
který je psán volnou formou osob-

trend v pedagogice použít pro zpětnou vazbu slovní hodnocení. V rámci průběžné zpětné vazby (nutno připomenout, že v době distanční) většina dotázaných vnímala přítomnost
slovního hodnocení jako vítanou věc,
u pouhých známek by zůstala necelá pětina. Hodnocení žáka známkou
v dané době není zcela vystihující
a bezesporu se na něm neshodne
pedagogická obec napříč republikou. Diskutabilní je relevance výstupů, technické zázemí a podpora, rovné podmínky pro všechny žáky…
V rámci naší školy se dospělo
po mnoha diskuzích ke kroku, který měl dát jasný signál všem zúčastněným stranám, tedy pedagogům,
rodičům a zejména pak žákům, že
aktuální výjimečná doba si zaslouží
výjimečný přístup.
V průběhu měsíce listopadu měli ohodnotit pedagogové práci žáků v době distanční pomocí škály tří
smajlíků, ve kterém hrál největší roli smajlík neúspěchu „:-)“, který měl
nahradit jinak radikální známky 4, 5
a N. Novinkou bylo, že se do hod-

ního dopisu třídního učitele žákovi
a zohledňuje určitě dílčí neúspěchy
v daných předmětech (materiály poskytnou vyučující daných předmětů), ale i úspěchy a celkový pohled
třídního učitele na práci a chování
žáka v prvním pololetí. Dopis bude
napsán čtivým způsobem, hlavním
adresátem bude totiž žák. Předáván
bude společně s pololetním vysvědčením ve vytištěné podobě. Předpokladem je, že tento pilotní počin nebude v budoucnu ojedinělý.
Družina online funguje
Příjemným překvapením bylo
zjištění, že téměř polovina rodin –
respondentů, využívala služeb online družiny, kterou škola v době
podzimu experimentálně spustila.
Zvládnuté výzvy a poděkování
všem, kteří se podíleli

tí neskutečných výzev, změn a novinek do zdárného konce. Pevně
věřím, že rozšířenou formu zpětné
vazby všichni uvítají a podnítí v sobě o to větší motivaci k další práci. Tím by mohli ulevit i svým rodičům, kteří stáli často v první linii
společně s námi pedagogy, podíleli se na tvorbě ankety pro vlastní řady, diskutovali s vedením školy
v online setkáních a v neposlední
řadě poskytovali žákům jak technickou a morální, tak vědomostní
podporu.
Nejen za to je jim škola vděčná,
neb školu tvoříme v dnešní době
všichni zúčastnění.
Na závěr bych rád poděkoval
všem zaměstnancům školy za jejich tvrdou práci napříč všemi úseky, a zejména pak pedagogům, kterých se změny v dnešní době týkají
nejvíce. Děkuji.
Mgr. Jaroslav Kulik,
ředitel ZŠ Meteorologická

Milí čtenáři, v době, kdy čtete tyto řádky, již byly kostky vrženy a naši žáci završili první polole-

ZŠ METEOROLOGICKÁ, PODZIM 2020
7. otázka
Zvládá Vaše dítě v domácí výuce plnit požadavky vyučujících (náročnost a
množství úkolů)?
4%

0%

13%

určitě ano
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne

39%

44%

8. otázka
Dostává Vaše dítě od vyučujících dostatečnou zpětnou vazbu?
4%

30%

48%

známku
slovní hodnocení
kombinace obojího

22%

11. otázka
Navštěvuje Vaše dítě školní družinu?

0%

určitě ano
spíše ano
tak napůl
spíše ne
určitě ne

13%
47%
36%

9. otázka
V rámci průběžné zpětné vazby byste preferovali?

18%
59%

10. otázka
V rámci pololetního a závěrečného hodnocení byste preferovali?

23%

známku
slovní hodnocení
kombinace obojího

36%
64%

Ano
Ne

12. otázka
Využívali jste podporu online družiny?

42%
58%

ano
ne
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ZŠ Meteorologická
TOULKY MODŘANSKOU ROKLÍ
Určitě všichni víte, že v tomto školním roce náš největší nepřítel koronavir nešťastným způsobem ovlivnil veškerou pohybovou aktivitu ve
školách. Nezbylo nám nic jiného než
v souladu s vládním nařízením omezit sportování dětí v době výuky na
společné vycházky v přírodě.
Naše škola ZŠ Meteorologická má
jednu obrovskou výhodu, že bezprostředně sousedí s krásnou přírodní
lokalitou Modřanskou roklí. Tato přírodní atrakce poskytuje velké možnosti. Jednak v ní můžete absolvovat vybudovanou naučnou stezku,
ať už celou, nebo po částech, jednak můžete vymýšlet různé varianty tras podle toho, jestli se vydáte na
cestu s malými nebo velkými dětmi.
Jako bonus je tady i dřevěné hřiště
s vláčkem, kde si můžete odpočinout.
A tak i my jsme se s úsměvem na
tvářích (pokud bylo příjemné počasí)
vydávali na toulky tímto nádherným
údolím, které lemuje po celé délce
Libušský potok. Cestou jsme potkávali veverky, srnky a různé druhy ptáků. Při delší trase určené pro ty starší jsme se dostali k záchranné stanici pro zvířata nebo procházeli kolem
koňské farmy, kde nás vítali čtyřnozí kamarádi. Hlavním cílem však bylo
strávit s dětmi co nejvíce času na čerstvém vzduchu a přitom se přece jenom i trochu pohybovat a udělat něco pro jejich zdraví.
Díky nápadu pana ředitele a následné realizaci našich tělocvikářů
jsme putování v přírodě Modřanskou
roklí ještě vylepšili a udělali atraktivnější pro naše děti, jejich rodiny a kamarády hlavně k vyplnění času, kdy
neprobíhalo vyučování. Cílem bylo zvýšit motivaci k pobytu na čerstvém vzduchu a zároveň se i pobavit a vzdělat hravým způsobem. Celý
projekt byl založen na dobrovolném
zapojení se dětí do této akce.
Vymysleli jsme trasu a jednotlivá
stanoviště, které děti měly objevit,
splnit na nich jednotlivé části úkolu, a postupně se posouvat po trase
tak, aby nakonec došly k vytouženému cíli.
Po určité době se změnila trasa
i úkoly, a tak si mohli všichni i o vánočních prázdninách projít novou
trasu, na které si mohli vyzkoušet některé znalosti s vánoční tematikou.
Podle množství zapojených dětí a kladného ohlasu, který se k nám
dostával osobním kontaktem i zprostředkovaně přes internetové aplikace, se nápad zabavit děti touto formou vydařil. Je jisté, že i do budoucna v těch lepších časech a za lepších
podmínek se nám podaří takových
projektů připravit více.
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do akce zapojili, a pře-
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jeme hodně zdraví a krásných zážitků v přírodě v roce 2021.
Zdenko Hájek,
učitel tělesné výchovy
Foto: Zdenko Hájek
MĚSÍC JAPONSKÉHO UMĚNÍ
S novým rokem a novým měsícem
do družiny ZŠ Meteorologická zavítalo i nové téma celodružinového projektu. Tentokrát: Japonské umění. Cílem tohoto projektu bylo seznámení
žáků se zemí vycházejícího slunce
a její kulturou a uměním. Nejmenší
děti měly možnost si vyzkoušet různé druhy aktivit, jako třeba skládání
origami z papíru, tvoření kreslených
komiksových příběhů ve stylu anime
a manga nebo vybarvování tematických japonských omalovánek. Pro
starší děti bylo mimo jiné připraveno
např. splétání šňůrek kumihimo, zpívání karaoke nebo aranžování vlastnoručně vyrobených papírových květin ikebana. Pro všechny věkové kategorie byl připraven workshop japonské kaligrafie shodo, kde se děti
naučí práci se štětcem a tuší s profesionální kaligrafkou a vyrobí si typické červené podpisové razítko zvané hanko. Ke konci měsíce, pokud
to vládní nařízení dovolí, se uskuteční přednáška o japonských bojových
uměních. Jelikož na naší škole probíhají kurzy karate pod vedením našeho pana ředitele, bude přednáška
včetně názorných ukázek.
Za školní družinu
Dominika Pavlíková
PLETENÍ KOŠÍČKŮ – VÝTVARNÁ
DÍLNA CUŘÍNKA
Naši školní družinu navštívila paní Jana Váňová z výtvarné dílničky
Cuřínka, aby nám pomohla vytvořit si vlastnoručně upletený košíček.
V úvodu jsme se dozvěděli, jak toto
řemeslo vzniklo, jaké druhy výrobků
se dají pomocí košíkářské techniky
vyrábět a jaké různé materiály se takto dají zpracovávat. Poté jsme s nadšením a možná taky trochu i s obavami, zda to zvládneme, vytvořili krásné
košíčky třeba na pastelky.
Děti ze školní družiny Montessori
a Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnsáková
LIBUŠSKÝ MASTERCHEF – FINÁLE
Co si takhle zahrát na MasterChefa a zkusit si například připravit
pizzu...?
Nakoupili jsme si ingredience, nesměla chybět ani kuchařská čepice
a hurá na to. Výsledek? Velmi dobrá a křehká pizza. Na balkón jsme šli
všichni.
Děti ze školní družiny
Foto: Blanka Zirnsáková

Kolik lásky se vejde
do jedné krabice?
V čase předvánočním, kdy se
člověk běžně zaobírá pečením
cukroví, úklidem domácnosti, sháněním vánočního stromečku pro domácnost a dárků
pro své blízké, se zaměstnanci ZŠ Meteorologická v čele
s vedením školy a za značné
podpory ze strany žáků, rodičů a přátel školy rozhodli udělat víc!
Asi týden před Vánoci naše základní škola společně s Úřadem
městské části Praha-Libuš zorga-

nizovala dobročinnou akci Kolik
lásky se vejde do jedné krabice?.
Cílem bylo shromáždit co nejvíce sponzorských darů ve formě
křížovek, časopisů, pochutin či
drobného oblečení (rukavice, ponožky, šály, pantofle), vše rozdělit a předat asi pěti stům dvaceti
místním seniorům.
Název akce Kolik lásky se vejde
do jedné krabice? byl symbolický. Oslovili jsme rodiče našich žáků, firmy, známé v okolí a požádali
je o dar o objemu jedné krabice.
Ohlas byl značný! Proběhla sbírka

KRONIKA

DROBNÉ POSTŘEHY
DOBROVOLNÍKŮ Z PŘEDÁVÁNÍ

Shromažďování dárků od dárců.

Pečení perníčků.

Přání z dětských dílen.

Přání vedení školy.

Zabalené dárečky.

„Rádi bychom se podělili o slova
díků... Jednak za možnost účastnit
se logistické části projektu „Krabice od bot“ (Kolik lásky se vejde do
krabice od bot), ale hlavně všem
odvážným „Nebojsům“ a „Nebojsyním“ naší městské části, jež nám
v předvánoční čas otevřeli dveře
svých domovů. Bylo hezké sledovat
změny výrazů v tvářích většiny dam
a pánů, kdy z počáteční nedůvěry
(kdy jsme podávali vysvětlení u jaké příležitosti vlastně přicházíme)
na jejich obličejích vytanulo velké
překvapení, pak velký úsměv, a dokonce i jedno mávání z balkónu při
našem odchodu (Děkujeme!)“ J. L.
„K Vánocům neodmyslitelně patří radost z obdarování. Já jsem
měla tu možnost obdarovat malým dárkem, ale hlavně úsměvem
a vlídným slovem několik milých seniorů a jejich reakce byla úžasná.
Měli překvapené a zároveň nadšené výrazy a vykouzlený úsměv na
tváři. Někteří si chtěli hlavně popovídat a bylo zřejmé, že jim tato akce
udělala radost.“ M. R.
„Za ne příliš pěkného počasí
jsme s kolegyní obcházely vybrané
seniory a roznášely balíčky s drobnými dárky. Obešly jsme 25 seniorů
a kromě dvou adres, kde nikdo nebyl doma, jsme dárky úspěšně předaly. Úsměvy na tvářích, stisknutí
rukou a také jedno pozvání na kávu (to jsme bohužel kvůli času musely odmítnout) ukázalo, že akce se
podařila a seniory potěšila.“ K. T.

NĚKTERÉ Z ČETNÝCH REAKCÍ
OD OBDAROVANÝCH, KTERÝM
AKCE UDĚLALA RADOST
„Dnes jsme si vyzvedli dárky pro
seniory, které děti z Vaší školy vymyslely. Jsme přesvědčeni, že akce ‚Kolik lásky se vejde do krabice‘
se odrazila ve velkém ohlasu a poděkování. Jedná se o skutečně pozoruhodný nápad, který zpříjemnil
jak Vánoce, tak i čas v novém roce
mnoha seniorům a seniorkám naší
městské části.
Dovolte, abychom vám všem,
kdo se na realizaci krásné vánoční akce podíleli, zejména milým dětem, z celého srdce upřímně poděkovali. Prosíme Vás o tlumočení
našich díků. Kéž by takováto vřelá
a upřímná vzájemná symbióza měla pokračování i v době, kdy pomine současná pandemie. Ještě jednou mnohokrát děkujeme a přejeme vám všem v ZŠ Meteorologická hodně zdraví, spokojenosti a žákům navíc úspěšné studium.“
rodina Novotných
„Moc děkujeme za vánoční balíček pro seniory 75 plus, který
jste na základní škole zprostředkoval. Také děkujeme školním dětem a jejich rodičům, kteří akci podpořili. Byli jsme z toho úplně (citově rozhození). Já jsem se dokonce
nad těmi dárky rozplakala. Něco
takového jsme si nepředstavovali
ani ve snu. Prosíme, zprostředkujte naše poděkování a úctu všem,
kteří nás chtěli potěšit, což se také stalo.“
rodina Pomahačových

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za krásné a milé dárky
od žáků školy Meteorologická.
Žáčci udělali před vánočními svátky sbírku, aby mohli obdarovat
lidi starší 75 let. A nebyly to dárky, co dům dal, ale milé, kvalitní a
potřebné. Osobně je roznášeli do domovů s pěkným přáním krásných vánočních svátků. Na dárkové sadě se podílela i naše radnice. Ještě jednou veliké díky všem, kdo se zúčastnil na této akci.
Věříme, že to potěšilo všechny staré lidi „u nás“ tak, jako to potěšilo naši rodinu. Moc děkujeme.
Božena a Jiří Holubovi, Na okruhu

Poslové v akci.

všeho, co by mohlo seniory v naší
čtvrti potěšit. Dary se shromažďovaly v místnosti, která byla na základní
škole pro tento účel připravena.
V rámci školy se akce účastnili nejen žáci, ale i téměř všichni zaměstnanci ze všech úseků – provozního, školní jídelny a pedagogičtí zaměstnanci. Času do Vánoc nezbývalo příliš, a tak bylo třeba urychleně jednat. A jak to probíhalo?
V pondělí, do vánočních prázdnin
tedy zbývá doslova pár dní, vše začínáme rozdělovat a balit. Svou troškou do mlýna přispívá i školní jídelna, která pro každého obdarované-

ho zvládla upéct perníček. Věřte, nebo ne, napekli téměř šest set perníčků – to není málo! Milým obsahem
každého dárkového balení pro naše sousedy je přání šťastných a veselých Vánoc, které vyráběli vlastnoručně žáci nejen prvních ročníků. S písemným blahopřáním všeho
dobrého se připojuje i pan ředitel.
Pondělí je za námi, hotové balíčky jsou za přísných hygienických
opatření připraveny a čeká nás úterý a rozvoz všeho připraveného lidem, kterým, jak doufáme, udělají
drobnosti radost.
V úterních ranních hodinách se

schází dobrovolníci z řad našich
žáků, jejich rodičů a zaměstnanců
školy. Se seznamem příslušných
adres a ověšeni dárkovými taškami
vyrážíme do terénu.
A výsledek? Senioři měli z dárků
radost, mnozí s námi i krátce pohovořili o tom, že pro ně současná situace není jednoduchá a že je naše návštěva v době, kdy se s okolím
příliš nevídají, potěšila.
A potěšení je oboustranné. Myslím, že všichni zúčastnění měli z odvedené práce dobrý pocit. Ono totiž udělat někomu radost, to není
vůbec špatný začátek Vánoc.

ZŠ Meteorologická tímto srdečně děkuje všem dobrovolníkům za
poskytnuté dary, za jejich čas věnovaný vlastní realizaci projektu
a úředníkům a vedení MČ Praha-Libuš za velkou pomoc, bez které
by nebylo možné vykouzlit úsměv
na tvářích našich milých adresátů.
Děkujeme!
Seznam dobrých lidí budeme sdílet na webu školy u článku, který vyjde současně s výtiskem únorového
čísla.
Mgr. Martin Mauer,
Mgr. Jaroslav Kulik
Foto: archiv ZŠ Meteorologická
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ZŠ Písnice
HURÁ, NAPADL SNÍH!
Tak nám v novém roce opět začala výuka bez třeťáků, čtvrťáků
a páťáků. Bylo to takové zvláštní. Navíc i počasí nám nepřálo. Po
sněhu ani památka. A tak jsme se
pokusili přivolat sníh. Jak? Malovali jsme sněhuláky, vymýšleli básničky o sněhulákovi a četli zajímavý rozhovor sněhuláka s havranem.
A světe div se, druhý den nám napadl opravdu sníh. Teď jsme si mohli i sněhuláky postavit. Bylo to prima, užili jsme si spoustu legrace.
Mgr. Lenka Veisová
Foto: archiv ZŠ Písnice
NOVINKA – PREZENČNÍ
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
Využili jsme možnost, která je
zmíněna v doporučení MŠMT k provozu škol od 27. 12., organizovat
prezenční individuální konzultace
ve škole s ohledem na vzdělávací
potřeby žáka. V odpoledních hodinách jsme připravili pro oslovené
žáky, po dohodě s rodiči, podporu
pedagogů (asistentek pedagoga
a vychovatelek školní družiny) při
plnění úkolů zadaných vyučujícím

českého jazyka a matematiky. Žáci
dochází do školy v době od 13.00
do 16.00 v určený čas na půlhodinovou konzultaci do určené učebny. Rozpis návštěv ve škole obdrželi rodiče. Vše probíhá za přísných
bezpečnostních opatření.
Mgr. Lenka Veisová
NULŤÁČCI POMÁHAJÍ
KAČENKÁM
Pravidelně každý týden, již od začátku zimy, chodíme krmit kachny
k rybníku Obecňák. Kachnám nedáváme pečivo, abychom jim neublížili, ale semena ječmene, pšenice, kukuřice nebo ovesné vločky.
S dětmi tím pomáháme zvířátkům
v zimě, a hlavně je to oblíbená aktivita při dopolední procházce.
Bc. Michaela Fortinová
Foto: Michaela Fortinová

STOJÍ BÍLÝ PÁN,
NA DĚTI SE USMÍVÁ.
NIKDY NENÍ SÁM,
NA SLUNCE SE NEDÍVÁ.
DISTANČNÍ VÝUKA POHLEDEM
ŽÁKŮ ČTVRTÉ TŘÍDY

NOVÝ ROK V PRVNÍ TŘÍDĚ
Na začátku nového roku jsme se
vůbec nenudili. Vše jsme si řádně užili: radovánky na sněhu, tříkrálové tvoření i první písmenka psaná perem.
Mgr. Eva Veselá
Foto: Eva Veselá

Ach, jo!
Krize jedna hloupá,
kéž by tu už nebyla!
Vzpomínáme, vzpomínáme,
na všechny, co známe.
Na dědečka, na babičku,
jak jsme u nich doma.
Markéta Havlíčková
Monitory
Každý den za monitory sedíme,
do prázdných obrazovek hledíme.
A tak se učíme matiku, češtinu, angličtinu i němčinu.
Učíme se všechny předměty,
na které si jen vzpomenu.
Ale kam až tohle může
zajít?!
Snad do školy budeme
moct brzy vejít.
Julie Kubrychtová

Jan Škrob
8 | U nás | 2/2021

Ahoj!
Chtěl bych vás seznámit
se školou v Písnici. Tahle
doba je těžká nejen pro
nemocné lidi a důchodce,
ale i pro děti ve škole. Nechodíme totiž do školy,
ale máme distanční výuku. Máme virtuální třídy,
do kterých chodíme na
různé hodiny podle rozvrhu jako ve škole. Paní učitelka nám zadává
úkoly. Komunikujeme
přes kamery a mikrofony. Plníme i testy přes
počítače.
Já si myslím, že distanční výuka je v něčem lepší a v něčem
horší. Chybí mi kamarádi, ale nemusím tak
brzy vstávat.
Jakub Kocourek

KRONIKA

ZIMNÍ POHÁDKY OD TŘEŤÁKŮ
Že se také za doby distanční výuky dá zvládnout spousta učení i tvoření,
dokládají žáci třetí třídy ZŠ Písnice. Zde je několik ukázek z jejich tvorby.
Doufáme, že vás, čtenáři, potěší.
Třídní učitelka Mgr. Milena Rážová

O kouzelném ptáčkovi
Byl jednou jeden ptáček, nebyl však
ledajaký, ten ptáček byl kouzelný.
Uměl totiž kouzlit sníh. Když mávl
křídly, začalo sněžit. Když zahrabal
nožkou, zamrzly rybníky. Když mával křídly delší dobu, udělal sněhovou bouři, a když zapípal, tak oživli
sněhuláci.

sto let. Jednoho dne letěl okolo pták
jménem Ledňáček. Pírka si všiml,
sebral pírko do zobáčku a letěl dál.
Ledňáček letěl daleko přes hory a jezera. Na krásné louce přistál a utábořil se. Byl unavený, ospalý, ale hlavně
měl hlad. A tu si řekl: „Kéž by tu byly alespoň nějaké housenky.“ A co se
nestalo, před ním se objevily tři housenky. Nejdříve se Ledňáček lekl, ale
pak si řekl, že to pírko musí být určitě
kouzelné!
Viktorie Hejduková
Zimní pohádka II

Jednou se do lesa zatoulala kočka
a došla až k ptáčkovi. Když ptáčka
uviděla, chtěla po něm už skočit, ale
najednou se spustila sněhová bouře.
Kočka lítala na všechny strany. Ptáčkovi jí najednou bylo líto, tak přestal
a ukázal kočce cestu domů.
Adéla Jordánová

Stalo se to v jednom hlubokém lese,
který byl pod sněhem. Kde žil jelen
se svou rodinou. Měl syna, který se
jmenoval Kolíček.

Zimní pohádka I
Bylo nebylo, v jedné chaloupce žil
myslivec. Jmenoval se Zbyněk. Jednoho dne šel, jako obvykle, na lov.
V bílém sněhu viděl ležet srnku.
Když přišel blíž, zjistil, že má zraněnou nohu. Chtěl zavolat pomoc, ale
uvědomil si, že přes sníh se auto nedostane. Vzal deku, kterou nosil s sebou, a přikryl srnku. Sedl si a usnul.
Pak přiletěla zimní víla a uviděla zraněnou nožičku srnky. Mávla kouzelným proutkem a srnka byla v pořádku. Viděl to myslivec, usmál se a šel
domů. Zimní víla byla ochránkyní celého lesa.
Barbora Matějčková
O kouzelném pírku
Byl jednou jeden kouzelný pták, který měl tři kouzelná pírka. Když letěl
na sever do lesů, tak mu jedno pírko
vypadlo. To pírko tam leželo celých

MŠ LOJOVICKÁ

Když začne zima
Skončily Vánoce „na blátě“
a opět jsme se po prázdninách sešli ve školce. V týdnu
tříkrálovém jsme dostali další
dárek, a to od paní Zimy.
Začalo sněžit, a to přesně v den
na Tři Krále. Rozloučili jsme se s Vánoci, uklidili stromeček a vánoční výzdobu, zařadili jsme všechny
dárky, kterých letos bylo opravdu hodně. Školkový Ježíšek má
i spousty pomocníčků rodičů. Nechali jsme si venku knížku Slyšíš,
jak mluví stromy? a začetli se do
kapitoly „Může mít strom odvahu?“,
abychom zjistili, jak strom zvládne
unést takovou sněhovou nálož.
Nejvíce jsme se ale z celého dne
těšili ven. Už ráno někteří z nás přijeli na bobech nebo si s sebou do
školky přinesli kluzáky a padající sníh za okny nás neskutečně lákal ven. Sníh byl nadýchaný a venku bylo krásně. Nevěděli jsme, co
dříve. Koulovačka střídala bobování, a nakonec jsme zjistili, že sníh
je ideální pro postavení našeho zahradního kamaráda. A tak jsme začali koulet velké koule. Bavilo nás to

a po chvilce byl na světě sněhulák.
Přáli jsme si a doufali, že se neoteplí a užijeme si leden na sněhu. Na
bílém, čistém sněhu. Napadlo nás
sníh ochutnat, když má tak zářivou,
bílou a vlastně čistou barvu. Udělali
jsme ale nejprve pokus. Sněhovou
kouli jsme donesli do školky a nechali do odpoledne rozpustit v bílém, hlubokém talíři. Výsledek nás
překvapil. Sníh byl bílý a čistý. Voda byla trošičku šedá a na dně talíře byly drobné nečistoty. Teprve
pak jsme si uvědomili, že opravdu
není dobře strkat sníh do pusy.
Díky předvánoční nadílce se lépe můžeme postarat na naší zahradě v zimě o zvířátka. Pod stromečkem před školkou jsme měli dárky
i pro zvířátka, kromě krmení jsme
dostali krmítko pro veverky, a do
naší třídy v patře dokonce úžasné
transparentní krmítko s upevněním
na okno, abychom i nahoře mohli
pozorovat ptáčky jako naši kamarádi ve spodních třídách, kteří dobře vidí do zahradních krmítek.
Petra Dufková
Foto: Petra Dufková

Jednoho dne maminka Kolíčka poslala na procházku, ale netušila, že
v lese číhají vlci. Kolíček je uviděl jako první, ale jeho vlci neviděli, protože byl celý bílý. Kolíček se opatrně
otočil a šel domů. Protože byl Kolíček bílý, nebyl ve sněhu vidět a v pořádku se dostal k mamince a tatínkovi.
Tereza Matějčková
O kouzelném Sněháčkovi
Každý rok na podzim věšíme na stromy krmítka pro ptáky. Vždy je věšíme
na tři stromy. Jedno dáváme na strom
před kuchyň, druhé krmítko dáváme
na strom u plotu, abychom ho viděli i z patra. Třetí krmítko věšíme do
rohu zahrady. Na něj vidíme z obývacího pokoje. Dnes k nám přiletěl
zvědavý ptáček. Přihopkal na terasu
a díval se dovnitř. Přiletěl ke krmítku
a v tom okamžiku začalo sněžit. Je to
náš kouzelný ptáček Sněháček.
Jakub Velenský
Kresba: Laura Prause
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KLUB JUNIOR

Spolu to zvládáme!
Hudba i pravidelné sportování přináší každému z nás celou
škálu pozitivních emocí – radost,
pohodu, dobrou náladu, ale i relaxaci a regeneraci sil, čímž výrazně posilujeme své zdraví!
Ačkoli jsme se v novém roce těšili
na společnou novoroční dávku tréninků a pohybu v tělocvičně Klubu
Junior – opak byl pravdou. Pohybové aktivity, ale i individuální hudební kroužky musely být přesunuty do
online prostředí a děti nás, lektory,
vídaly v lednu opět jen přes obrazovku. Přestože se nám vzájemně
stýskalo a naživo jsme se s dětmi

vůbec neviděli, musíme moc pochválit píli, zájem a pokroky, které
děti za tu dobu udělaly! Je až neuvěřitelné sledovat jejich vývoj k samostatnosti a radosti ze sebeprezentace. Poděkovat chceme především rodičům za podporu svým dětem – bez té bychom dokázali sotva
polovinu společného díla!
Tým lektorů Klubu Junior
Kontakt:
www.klubjunior.cz,
Ing. Lenka Koudelková,
tel.: 604 273 968,
kjunior@centrum.cz
Foto: Pixabay

Nedáme se porazit
Co se odehrálo v roce 2020
ve sportovní akademii Pocta?
Aktuálně žijeme v době, která
nemá tak pevné základy, jak jsme
byli zvyklí. Plánovat cokoliv s předstihem není vůbec snadné. Jak tedy
náš sportovní spolek přečkává tak
složité období?
Od prvních dnů v lednu 2020 byla jasná představa. Využívat tělocvičny v Klubu Junior a v ZŠ Meteorologická. Navštívit sportovní soustředění v Krkonoších a následně
věnovat síly rozjíždějící se sezóně.
Ovšem tvrdá březnová rána od
koroňáka, která kvůli vládním nařízením skoro úplně zastavila nejen
spolkový život, nám rozhodila celý systém. Nebudeme v článku řešit rozhodnutí, která přicházela každým dnem, týdnem jiná. Zavírání, nebo otevírání ekonomiky. To nám nepřísluší. I když bychom taky rádi, aby
nám za 19letou práci s mládeží byl
stát schopen trošičku pomoci. Dokázali jsme najít možnosti, jak fungovat
a nepřerušovat naše aktivity.
V červnu už se zdálo, že je vše ve
starých kolejích. Všechny síly směřovaly k uspořádání cyklozávodu,
který ale nemohl v květnu ještě pro-
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běhnout. Přišlo nám líto děti nezapojit, a tak jsme uspořádali trojboj.
Běh, kola a pinčes. Turnaj pinčesu se rozehrál už dříve a dohrál se
v červnu venku díky zapůjčení stolu
od Základní školy Meteorologická.
Moc děkujeme za pomoc děti rozhýbat. Celkem se akce zúčastnilo
135 dětí a 98 rodičů. Všichni se ještě dále rozdělili do skupin, aby se
vše nezkazilo. Omezení nám ukázalo, že to jde organizovat i jinak, než
se dělalo do té doby. V budoucnosti se dá ještě na celé akci zapracovat. Doufejme, ale že nebudeme
muset tak improvizovat.
Obvykle dobrý náborový měsíc
duben byl nahrazen červnovým zájmem nových tváří. Dobré jméno
akademie sílí. Rozšířením základny
bylo jasným důkazem, že o službu
je zájem, a to nás těšilo. Obě zdejší základní školy jsou hlavním stanovištěm, bohužel se nám zatím nedaří zajistit klubové zázemí pro další
rozšíření základny. Budeme hledat
možnosti, aby se nám podařilo naši vizi posunout. Místních dětí máme
dost, ale víme, že další můžeme přivést jen v případě získání klubovny.
Vše má nějaký strop. Důležité je pracovat a hledat další výzvy. Jsme rá-

di, že jsme v tom společně. Spolu to
dáváme. Provozní věci si dokážeme
zajistit. Na tak velké věci, jaké chystáme, už musíme mít silného partnera, kterým určitě je městská část. Rodiče nás informují, kam všude se peníze investují, a my věříme, že máme
šanci pro vás všechny zajistit s pomocí MČ Praha-Libuš multifunkční
zařízení, kde se bude stále něco dít.
V prázdninových dnech bylo fungování skvělé. Pět termínů Příměstských kempů bylo hned plných. Výborně proběhlo i sportovní soustředění v Žacléři, kterého se zúčastnilo 43 dětí.
Druhá vlna koroňáka přišla opět
v druhém náborovém měsíci, v září,
a to už nebylo pro náš spolek ideální. V říjnu se rozdělovaly děti do
skupinek, což nebylo organizačně
ani finančně jednoduché. Naše
ztráty jsou velké a bude velmi složité najít podporu. Od listopadu se
čekalo, že půjdeme do tělocvičny,
ale zákazy pokračovaly a bylo jasné, že budeme čekat na zázrak, aby
vyšlo počasí. Což nám nakonec vyšlo dokonale. Jsme pyšní, že jsme

pokračovali. Ovšem skupiny florbalu, volejbalu, fotbalu a dalších
kolektivních sportů neměly šanci. V prosinci se předpokládalo, že
nám nezbyde nic jiného než trénovat venku, a tak se také stalo.
V lednu, kdy vzniká tento článek, opět není situace nakloněná
sportovat v kolektivu, a tak nezbývá než věřit, že bude líp. Nyní chystáme podklady pro granty na rok
2021, které budou pro nás zásadní.
Budeme potřebovat ještě více než
v minulých letech. Spolupráce funguje skvěle, tak věříme, že to dobře dopadne.
V oblasti kultury, sportu a volného času se chystáme v roce 2021
opět angažovat ve stálých zajetých
věcech, a snad i najdeme další síly
na další akce.
Všem přejeme hodně zdraví v roce 2021 a za tím ostatním si musíme jít.
Radek Petrák, předseda první
osobní cyklistické talentové
akademie Pocta,
http://pocta.bikegallery.cz
Foto: Radek Petrák

RADNICE

Zápisy do škol a dny otevřených dveří
Škola

Den otevřených dveří

Zápis do školy elektronické přihlášky
(pouze u MŠ)

Osobní přijetí přihlášky v ředitelně

MŠ Lojovická

27. 4. 2021 8:00–10:00; 15:00–16:30

od 3. 5. 2021 – 13. 5. 2021 do 24:00

12. 5. 2021 a 13. 5. 2021 od 13:00–17:00

MŠ Ke Kašně

6. 5. 2021 9:30–11:00; 15:00–16:30

od 3. 5. 2021 – 13. 5. 2021 do 24:00

10. 5. 2021 a 12. 5. 2021 od 13:00–17:00

MŠ Mezi Domy

4. 5. 2021 8:00–9:00; 15:00–17:00 obě budovy

od 3. 5. 2021 – 13. 5. 2021 do 24:00

12. 5. 2021 a 13. 5. 2021 od 13:00–17:00

MŠ K Lukám

22. 4. 2021 15:00–17:00

od 3. 5. 2021 – 13. 5. 2021 do 24:00

12. 5. 2021 a 13. 5. 2021 od 13:00–17:00

ZŠ Meteorologická

3. 3. 2021 8:00–17:00

28. 4. 2021 8:00–18:00

ZŠ s RVJ Písnice

18. 2. 2021 8:00–14:00

26. 4. 2021 a 27. 4. 2021, vždy 13:00–18:00

Pokud máte doma malého předškoláka, určitě přemýšlíte, do jaké školy ho přihlásit. Naše městská část zřizuje dvě základní
školy – Základní školu Meteorologická a Základní školu s rozšířenou výukou jazyků v Písnici.
Zápisy do prvních tříd probíhají
dle školského zákona v období
od 1. dubna do 30. dubna. Termín a místo zápisu stanoví ředitel školy. Na webových stránkách každé školy najdete kritéria
pro přijetí dítěte do 1. třídy a další pokyny k průběhu zápisu.
Někteří rodiče jsou na pochybách,
zda jejich dítě školu zvládne, zda je
na školu dostatečně zralé a připravené. V tom případě se neváhejte obrátit na pedagogicko-psychologickou
poradnu, kde vaše dítě vyšetří odborníci a poradí vám, zda přihlásit syna
či dceru do 1. třídy, nebo zda požádat
o odklad povinné školní docházky.
O odklad povinné školní docházky je třeba požádat ředitele základní
školy při zápisu dítěte do 1. třídy. Žádost je třeba doložit doporučujícím
posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psycholo-

ga. Pokud ředitel základní školy vyhoví žádosti o odklad povinné školní
docházky dítěte, je třeba se rozhodnout, zda vaše dítě zůstane v mateřské škole, nebo ho přihlásíte do přípravné třídy. Již při zápisu je vhodné
konzultovat s pedagogy, jaká možnost bude pro vaše dítě nejlepší.
Městská část Praha-Libuš počítá s otevřením přípravných tříd, a to
v obou základních školách. Přípravnou třídu lze otevřít, pokud se v ní
vzdělává nejméně 10 dětí. Pokud
se rozhodnete pro přípravnou třídu,
je třeba kontaktovat vedení školy
a domluvit si termín, kdy je možné
dítě do přípravné třídy zapsat. Zápisem do přípravné třídy, se dítě zapisuje na jeden školní rok a neznamená to, že automaticky bude pokračovat vzdělávání vašeho dítěte
v této škole. Pro následující rok je
třeba jít s dítětem znovu k zápisu do
1. třídy ve škole, kterou si vyberete.
Vzhledem k epidemiologickým
opatřením, které mohou v době
dnů otevřených dveří stále platit, je
možnost, že se tato akce neuskuteční, případně přejde do formy online, pokud má škola tuto možnost.
Základní škola Meteorologická, jako jedna z prvních, je této formě na-

kloněna a předpokládá se, že den
otevřených dveří u nich bude probíhat online formou od 17:00 hodin.
Zvláštní upozornění
pro rodiče dětí:
Městská část zajišťuje pro děti
s trvalým pobytem na městské části Praha-Libuš předškolní vzdělávání
a základní vzdělávání. Již několik let
není možné z důvodu zájmu o vzdělávání v místě bydliště přijímat žádné děti, které nemají trvalý pobyt na
území městské části Praha-Libuš.
Spádovým obvodem všech mateřských škol je celé území městské
části Praha-Libuš. Trvalý pobyt dítěte v městské části je třeba v procesu zápisu do školy písemně doložit.
Zvláštní upozornění pro rodiče
dětí z tzv. staré Písnice (mimo
sídliště Písnice):
Spádový obvod Základní školy
s rozšířenou výukou jazyků v Písnici je vymezen a s ohledem k nárůstu počtu dětí s trvalým pobytem ve
spádovém území jej bude třeba do
doby navýšení kapacity této školy
postupně omezovat. Spádovým obvodem Základní školy Meteorologická je celý velký zbytek území měst-

ské části, který není definován jako
spádové území Základní školy s RVJ
v Písnici. Pokud by došlo k tak výraznému nárůstu zájmu o zápis do Základní školy s RVJ v Písnici, který by
nebylo možné uspokojit v rámci stávající omezené kapacity této školy,
bude všechny děti s trvalým pobytem na území městské části přijímat
Základní škola Meteorologická. Z toho důvodu lze doporučit, pokud by
rodiče dětí s trvalým pobytem v Písnici váhali mezi těmito dvěma školami, aby se s dítětem zúčastnili zápisů
do první třídy v obou základních školách. Termíny zápisů na obou školách jsou tomu přizpůsobeny.
Obdobně toto platí i pro Mateřskou školu Ke Kašně, která z kapacitních důvodů nemůže přijmout
všechny přihlášené děti. Od školního roku 2020/2021 nám však přibyl
nově postavený a plně vybavený pavilon v Mateřské škole K Lukám. Velkou proměnou prošla i zahrada této
mateřské školy, kterou se nyní může
pyšnit, proto neváhejte a přijďte se
podívat, pokud tomu nynější situace dovolí.
Bc. Tomáš Kuneš,
odbor správní a školství
ÚMČ Praha-Libuš

Kalendář akcí Místního akčního plánu ve vzdělávání (MAP)
MAP pro vás připravuje zajímavé akce z oblasti vzdělávání
dětí i dospělých. Níže uvedené aktivity probíhají vzhledem
k nepříznivé epidemiologické
situaci v režimu on-line.
Pondělí 1. února
17:00–19:00 hodin on-line
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
KALOKAGATHIA
Spojeno s EduCoffee
Na téma kvalitní výživy dětí v čase
koronaviru, době omezených pohybových aktivit. Jaké dopady na zdraví našich dětí tato doba může ještě
přinést – pohled na výživu „pod lupou“ nabídne RNDr. Pavel Suchánek.
Úterý 2. února
12:30–16:20 hodin on-line
WEBINÁŘ: JAK NA INDIVIDUALIZACI V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH?
Všem přihlášeným pedagogům

z MŠ bude dán prostor věnovat se
problematice individualizace a jejímu ukotvení do praxe předškolního vzdělávání. Součástí programu
budou příklady z praxe mateřských
škol, realizujících vzdělávací program Začít spolu. (1. část)
Čtvrtek 11. února
12:30–16:20 hodin on-line
WEBINÁŘ: JAK NA INDIVIDUALIZACI V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH?
Všem přihlášeným pedagogům
z MŠ bude dán prostor věnovat se
problematice individualizace a jejímu ukotvení do praxe předškolního vzdělávání. Součástí programu

budou příklady z praxe mateřských
škol, realizujících vzdělávací program Začít spolu. (2. část)
Pondělí 15. února
15:00–17:00 hodin on-line
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Pod vedením žádané lektorky Mgr.
Kateřiny Lichtenbergové budou na
setkání představeny konkrétní výukové nástroje vhodné jak pro distanční způsob výuky, tak i pro realizaci běžného kariérového vzdělávání a poradenství v kontextu digitální
doby 21. století. Prostor dostane také vzájemné sdílení zkušeností.

Úterý 16. února
16.00–18.00 hodin on-line
ELIXÍR DO ŠKOL
Fyzika – to nejsou jen samé vzorečky a definice, ale hlavně pokusy!
Jak nejlépe dětem představit vedle
základních i další fyzikální zákony,
to opět ukáže Věra Koudelková, odborná lektorka Elixíru do škol.
Zaujalo vás téma některého z on-line setkání pracovních skupin či
EduCoffee?
Pokud ano, přijměte pozvání k účasti! Podrobné informace ke každé
z akcí naleznete na: www.mappraha12.cz, kde se můžete bezplatně
přihlásit a obdržíte pozvánku.
Ing. Lenka Koudelková,
místostarostka pro oblast
vzdělávání, školství, sociální
a tělovýchovy
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Výsadba a ošetřování zeleně v roce 2020
V roce proběhly
v městské části Praha-Libuš různé arboristické práce, jako
jsou výchovné a zdravotní řezy, za účelem
ošetření stávajících
dřevin, k zajištění
provozní bezpečnosti
a jejich dalšího perspektivního vývoje.
Za zmínku stojí ošetření dřevin v parku K Jezírku (celkem 42 kusů stromů), v parku Kamýk (118
kusů) nebo v MŠ K Lukám (40 kusů). Dále byly ošetřeny staré topoly
v Písnici, část dřevin podél ulice Libušská, sídliště Na Domovině a K Lukám a jiné. Tyto práce
nadále postupují na celém území
Libuše a Písnice.
Dále bylo výsazeno 15 nových
dřevin. Výsadbu podpořila dotace
hl. m. Prahy na projekty souvisejí-

cí s naplňováním cílů hl. m. Prahy
v rámci „Adaptační strategie na změnu klimatu“. Poprvé byl použit modernější systém výsadby, který zahrnoval použití hydrogelu (zvyšuje zadržování využitelné vody), kokosové

rohože (udržování vlhkosti, zabraňuje prorůstání plevele), nátěr kmene
(chrání kmen před teplotními výkyvy a následným prasknutím borky),
chráničku kmene a závlahový lem.
Všechny tyto prvky se snaží zmírnit

„povýsadbový šok“, který trvá přibližně tři roky a projevuje se stagnováním růstu.
Nalézt nové vyhovující místo k výsadbě nebývá
snadné, ačkoliv se kolikrát
zdá, že volné prostranství je
vhodné a vybízí k nové výsadbě. Limitující bývají inženýrské sítě, vzdálenost od
budov, velikost prostoru jak
v nadzemní, tak i v podzemní části nebo např. přílišné
zhutnění půdy.
V městském prostředí se
také často potýkáme s vandalismem. U nově vysazených stromů bývá odcizována mulčovací borka, která má sloužit jako závlahová mísa stromu, dále bývá
poškozována borka kmene.
Nové výsadby také často trpí značkováním od psích mazlíčků.
Andrea Pajerová,
odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Andrea Pajerová

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy
zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů
odpadů:
–
–
–
–
–
–
–

rozpouštědla, kyseliny, zásady
fotochemikálie
pesticidy
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
baterie a akumulátory
oleje a tuky
barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice
– detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
– léky a teploměry
Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně uzavře-

ných nádobách!
Dále lze v rámci mobilního svozu
nebezpečných odpadů také odevzdat jedlé oleje z domácností, a to
pouze v uzavřených PET lahvích.
Před odevzdáním odpadů při
mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané
mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města, a není tedy nutné mít trvalý pobyt na
území příslušné městské části, kde
sběr aktuálně probíhá.
Výše uvedené druhy odpadu můžete odevzdat i ve sběrných dvorech. Pro naši městkou část je nejbližší sběrný dvůr v ulici Dobronická (vjezd z ulice Obrataňská) a dá-

le v ulici Generála Šišky. Ve sběrných dvorech můžete odevzdat
i vyřazená elektrozařízení, stavební suť, pneu (za poplatek). Vždy je
nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem
v Praze).

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SVOZU NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-LIBUŠ:
Čtvrtek 25. 2.
Čtvrtek 20. 5.

Sobota 14. 8

1. křižovatka ul. K Vrtilce x Putimská

15:00−15:20

8:00−8:20

2. křižovatka ul. Olšovická x Hoštická

15:30−15:50

8:30−8:50

3. křižovatka ul. Na Okruhu x Ke Kurtům

16:00−16:20

9:00−9:20

4. křižovatka ul. Zahrádecká x U Libušské sokolovny

16:30−16:50

9:30−9:50

5. křižovatka ul. Jirčanská x K Novému sídlišti

17:00−17:20

10:00−10:20

6. ul. K Lukám (parkoviště u čp. 646)

17:30−17:50

10:30−10:50

7. křižovatka ul. Třebějická x Na Močále

18:10−18:30

11:10−11:30

8. křižovatka ul. Lojovická x Ohrobecká

18:40−19:00

11:40−12:00

Praha-Libuš
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Provozní doba sběrných dvorů:
Po–Pá: 8:30–18:00 hod.
(zimní období 8:30–17:00 hod.)
So: 8:30–15 00 hod.
Olej a jedlý tuk můžete také odevzdat do speciálních nádob na třech
stanovištích na území městské části:
– Stanoviště tříděného odpadu na
rohu ulic Mirotická a Zbudovská
– Stanoviště tříděného odpadu na
parkovišti v ulici K Lukám
– Stanoviště tříděného odpadu v ulici K Vrtilce – před cykloprodejnou
Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku, a to pouze v použitých
PET lahvích. Prosíme, nepoužívejte
skleněné či kovové obaly, igelitové tašky a pytlíky. Do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!
Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš
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Na Libuši se otevřela nábytková banka
pro sociálně potřebné
Hlavní město Praha otevřelo v lednu vlastní nábytkovou
banku v Praze-Libuši. Lidem
v hmotné nouzi poskytne nábytek a základní vybavení domácnosti. Do banky mohou věnovat
nevyužívaný nábytek drobní
dárci i firmy.
„Chceme se jako město postarat
o všechny potřebné Pražany, kteří
se dostávají do těžkého dilematu,
zda zaplatí první nájem, pořídí postýlku pro své děti, nebo koupí vařič, aby jim mohli uvařit jídlo. A zároveň také zachráníme věci, které
často končí ve sběrném dvoře nebo
na smetišti, a přitom mohou ještě
dobře sloužit. Jsem ráda, že se mi
podařilo vedení města přesvědčit
o potřebnosti mít v Praze vlastní nábytkovou banku,“ uvedla k otevření
nábytkové banky radní hl. m. Prahy
pro oblast sociální politiky Milena
Johnová a dodala: „Jsem moc ráda,
že nábytkovou banku jsme otevře-

li právě na pomezí městských částí
Libuše a Kunratic a že vedení obou
radnic projekt podporuje. Těším se
na budoucí spolupráci.“
Otevření nábytkové banky se zúčastnili též starosta MČ Praha-Libuš
Jiří Koubek s místostarostkou Lenkou Koudelkovou, starostka Kunratic Lenka Alinčová a další.
Nábytková banka Praha poskytuje nábytek a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám Pražanů, jako jsou samoživitelky, rodiny s dětmi, senioři, lidé se zdravotním znevýhodněním nebo lidé bez domova, při jejich zabydlování. Svoji pomoc zaměřuje na ty, kteří zejména
při vstupu do bydlení vyčerpali jiné možnosti pořízení vybavení a je
vhodné je takto podpořit.
Do haly v Obrataňské ulici, v níž
nábytková banka sídlí, mohou lidé i firmy přivézt použitý nábytek
a spotřebiče, které už nechtějí, nebo pro ně nemají využití. Všechny
věci budou na základě spolupráce

se sociálními službami a sociálními
odbory městských částí distribuovány lidem v nouzi na území hlavního města.
Vedoucím nábytkové banky je
Tomáš Valenta, který příjem a distribuci nábytku koordinuje. Po domluvě s ním je možné nábytek dovézt přímo do nebo si pro něj zaměstnanci nábytkové banky přijedou vlastním vozidlem. Do banky je
možné věnovat i nábytek s drobnými vadami. „Pro účely oprav nábytku budeme mít v areálu nábytkové banky plně vybavenou truhlářskou dílnu. Chceme mít jistotu, že
se ke klientům vždy dostane nábytek funkční a prověřený,“ popisuje
Tomáš Valenta. Do budoucna chtějí v truhlářské dílně také nabídnout
pracovní příležitost lidem s postižením nebo těm, kteří jsou na běžném
trhu práce obtížně zaměstnatelní.
Provozovatelem nábytkové banky je městská příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha.
Banka bude v začátcích shromažďovat základní nábytek a postupně
si klade za cíl odebírat a dále poskytovat i další zařízení domácnosti od
občanů, společností, úřadů a firem.
„Prvním oficiálním partnerem Nábytkové banky Praha, se kterým jednáme, je společnost Ikea. Ta by měla
dodávat nábytek a další vybavení
domácnosti, který se například mír-

PODMÍNKY PŘIJETÍ
A VÝDEJE NÁBYTKU

– Nábytková banka nepřijímá
secondhandový čalouněný
nábytek (nový a zabalený čalouněný ano)
– Přijímá i nábytek, který vyžaduje drobné opravy (výměna
kování, klížení, nové hranění
a podobně)
– Vyhrazuje si právo darovaný
nábytek nepřijmout
– Klienti se mohou na Nábytkovou banku Praha obracet pouze prostřednictvím sociálních
pracovníků nebo neziskových
organizací
– Veškeré služby jsou klientům
poskytovány zdarma
ně poškodil při manipulaci a dopravě. Pevně věřím, že se zapojí i další
společnosti z oblasti prodeje a výroby nábytku a vybavení domácností,“
uvádí ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček.
Nábytková banka Praha,
Obrataňská 1430, 148 00 Praha 4,
otevřeno každý všední den
od 8:00 do 16:30, tel.: 704 610 086,
e-mail: tomas.valenta@csspraha.cz,
www.csspraha.cz/
nabytkova-banka-praha.
Zdroj včetně foto:
Magistrát hl. m. Prahy

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2021:
9. února | 20. dubna | 29. června | 21. září | 7. prosince
Jednání probíhá v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 1 (vedle pošty) od 18.00 hodin. Změna termínu vyhrazena – sledujte úřední desku na www.praha-libus.cz.
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Kontakt na koordinátora
sociální pomoci
Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš je zde
pro vás. Po dobu nouzového stavu se s ním můžete poradit
po e-mailu nebo telefonicky.
Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci@praha-libus.cz
Tel.: 604 740 696
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Na Jezerách
V současné době zájem veřejnosti v MČ Praha-Libuš přitahuje území na severovýchodním
okraji Libuše, na hranicích s katastry Kunratic a Prahy 4, nazývané Na Jezerách.
V lokalitě leží nezastavěné pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy
ve správě MČ Praha-Libuš (na první
mapce vyznačeny zeleně), pozemky přímo ve vlastnictví hl. m. Prahy
na území MČ Praha-Libuš (žlutě),
pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy mimo území naší městské části (oranžově), pozemky Akademie
věd ČR (modře) a pozemky soukromých vlastníků (červeně), jak ukazuje následující mapka z katastru
nemovitostí.
Podle stávajícího územního plánu jsou v lokalitě pozemky různého určení.

V návrhu Metropolitního plánu
(https://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan), který v současnosti pro celé území Prahy vytváří Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, prochází středem území Na Jezerách park,
v okolí je možná zástavba o výšce 2,
resp. 4 patra. Metropolitní plán je nyní ve fázi vypořádávání připomínek,
mj. z městských částí. MČ Praha-Libuš jednala o připomínkách v červnu 2018. Metropolitní plán bude
v Praze plnit úlohu územního plánu.
Územní plán je právně závazný
dokument neopomenutelný při rozhodování o stavbách a jiném využití
pozemků. Stanovuje podmínky pro
uspořádání a rozvoj území, včetně
krajiny, ochrany hodnot území, veřejné infrastruktury. Vymezuje např.
zastavěná a zastavitelná i nezastavitelná území. Od moderního územního plánu se očekává, že umožní

Mapa z katastru nemovitostí, barevné vyznačení provedla redakce U nás.
Zdroj: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Návrh Metropolitního plánu ve stavu k začátku roku 2021. Světle zelenou barvou je zvýrazněna městská parková zahradní plocha, vodorovnými pruhy jsou
zobrazeny zastavitelné rozvojové plochy: červenými s obytným využitím, žlutými
s rekreačním využitím. Oranžovou linií je vyznačen plánovaný obchvat Libuše. Celá mapa je rozdělena do rastru čtverců, kde do každého z nich je vepsané číslo
udávající nejvyšší počet pater zástavby – černě stávající, modře nově navržené.
Zdroj: https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/, výkres Z02

výstavbu a zároveň vyváží zájmy
společenství lidí obývajících dané
území v oblasti životního prostředí,
hospodářství, sociálních potřeb atd.
Zároveň by měl umožnit naplňování potřeb současné generace i podpořit udržení stálé, nebo vyšší životní úrovně budoucích generací.1
K území Na Jezerách se vztahuje usnesení č. 18/2018 Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. Souhlasilo „se
stanovením daného území na katastru MČ Praha-Libuš jako rekreační
a nezastavitelné“. Uložilo Radě MČ
připravit žádost o změnu územního plánu z určení „čistě obytné“ na
„zeleň parková“ na parcelách 428/1
(poznámka redakce: ve vlastnictví
hl. m. Prahy) a 390/10 (poznámka
redakce: ve vlastnictví hl. m. Prahy
a ve svěřené správě MČ Praha-Libuš) a odeslat jako připomínku k návrhu Metropolitního plánu Prahy.
Zdejší občané vyjádřili v roce
2018 přání, jak by chtěli do budouc-

na naložit s tímto územím, peticí za
vznik velkého parku v lokalitě Na
Jezerách.
S ohledem na předpokládané
budoucí vzdělávací potřeby zdejších obyvatel starosta MČ Praha-Libuš loni ve spolupráci s kanceláří náměstka primátora pro územní
rozvoj zadal studii, která má prověřit možnost umístit do lokality Na Jezerách mateřskou a základní školu.
Jaké záměry má hlavní město
Praha s pozemky, které má ve své
přímé správě? Jak chce se svými
pozemky naložit Akademie věd?
Jak zamýšlí s navazujícím územím
nakládat Praha-Kunratice? Na tyto otázky se budeme snažit získat
odpovědi.
Připravili Hana Kolářová
a Kryštof Štafl
1)

https://cs.wikipedia.org/wiki/
Územní_plán

Jak vypadalo
území Na Jezerách
z pohledu historie?
Stávající územní plán. Použité zkratky: OB = plochy čistě obytné; SV = plochy všeobecně smíšené; VN = plochy nerušící výroby a služeb; ZMK = zeleň městská a krajinná;
ZP = parky, historické zahrady a hřbitovy; ZVO = zvláštní komplexy občanské vybavenosti. Tečkovaně jsou zvýrazněny plochy celoměstského systému zeleně.
Zdroj: https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/, výkres č. 4

14 | U nás | 2/2021

Území Na Jezerách bylo a je
bohaté na vodu. To nám říkají
i názvy přiléhajících ulic Na Močále, K Jezírku a Na Jezerách
a svědčí o tom i staré mapy.
V místech naproti cukrárně Perníčkovi (roh ulice Libušská a Drůbežářská), kde bývala prodejna potravin s místním názvem Na Rybníčku,

se do 70. let 20. století nacházelo
jezírko. Vodní plochy a podmáčené
louky také uvádějí historické mapy
z let 1770 a 1841.
O podmáčených plochách Na Jezerách na území mezi Libuší, Krčí
a Kunraticemi máme dokonce již archivní zmínky z roku 1589 od Cyrila
Merhouta ze zprávy o rodu Hyzrlovském, tehdejších majitelích Kunratic.

TÉMA

Zdroj historických map: http://oldmaps.geolab.cz/

1840

1770

1951

1996

Jezírko bylo syceno vodními toky, které se společně s podmáčenými loukami nacházely na území dnešního parku U Jezírka a přilehlých rodinných domů.
Zdrojem vody pro tyto toky bylo
výše položené území Na Jezerách.
Na půdních mapách se území vyznačuje půdami oglejenými, tj. půdami ovlivněnými povrchovým provlhčením, a půdami glejovými, tj.
půdami ovlivněnými spodní vodou.
Ilustrativní profil glejové černice
Zdroj: http://web2.mendelu.cz/
af_291_projekty2/vseo/print.
php?page=5256&typ=html

Ovlivnění spodní vodou se nachází
v těchto půdách již v 60 cm pod povrchem (viz ilustrativní foto glejové
černice).
V minulosti byla velká část území Na Jezerách využívaná jako zahrádky, postupně je však vytlačila
výstavba. Snímek z roku 2019 dokládá, že území je již z velké částí
zastavěné a z malé části přetvořené
na malý úzký park (0,6 hektaru – 25
m šířky a 220 m délky).
Zbytky původního území bohatého na vodu připomíná již pouze pár

2019

Zdroj: http://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/

Půdní mapa
Zdroj: https://mapy.geology.cz/pudy/
Zdroj: www.padesatarovnobezka.cz

vrb, které jsou typickými představiteli vlhkých
stanovišť. Mnozí z vás zde mohli v minulosti objevit tůňky, čolky či žáby. Velká část území, ze
kterého se stahovala voda, byla do současnosti využívána jako pole a o jejím dalším osudu se
právě rozhoduje.
Voda v krajině se v současnosti stává stále vzácnější komoditou. Dle platného usnesení zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 18/2018 má
vzniknout velký park (o rozloze 5 hektarů), který
by přirozeně navázal na původní funkční využití
oblasti bohaté na vodu a bujnou vegetaci. Opětovná petice za vznik nového velkého libušského parku v současnosti probíhá. Více informací
na www.padesatarovnobezka.cz.
Mgr. Martin Stehlík, občan Libuše
a člen komise pro životní prostředí
a místní Agendu 21 v MČ Praha-Libuš
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Kalendářní střípky: únor 2021
Významný býval vždy 2. únor,
kdy naši předkové slavili svátek Hromnic a Uvedení Krista
do jeruzalémského chrámu, což
vlastně nahradilo ještě dávnější
oslavy vrcholu zimy, tzv. Imbolc
starých Keltů.
5. 2. jsou v kalendáři jména Dobromila a sv. Agáta (Háta). Tato panna a mučednice je patronkou horníků, kojných, zlatníků, tkalců, pastýřů i domácích zvířat. Její přímluva
prý chrání proti rakovině prsů i zemětřesení a dalším sopečným aktivitám. To je jistě důležité v sicilské
Catanii, kde se r. 231 ve vznešené
rodině narodila. Posléze o ni usiloval sám císařský náměstek mocný
senátor Decius Quintinianus. Ona
ho však odmítla, neboť prý toužila po duchovním životě. Rozzuřený
nápadník ji však nechal jako křesťanku zatknout a dát „na praxi“ do
lupanaria (tj. nevěstince) coby nevěstku. Tato pracovní převýchova
u ní ovšem nezafungovala a její šéfová, „mamá“ Afrodisie ji raději vrátila s tím, „že prý železo se snadněji
ohýbá, než ona odvrací od ctnosti“,
což jistě k provozu zařízení nepřispívalo. Quintianus ji pak dal hrůzně
mučit bičováním, skřipcem i žhavým
železem, a když ani to ji nezlomilo,
tak jí nechal odřezat prsy a vhodit
do kobky, kde měla v útrapách zemřít. Agáta se ale začala uzdravovat, tudíž bylo nutno situaci napravit urychlenou popravou. Křesťany
byla pohřbena a uctívána, zvláště
poté, co r. 252 vybuchla sopka Etna a po masové modlitbě o Agátinu přímluvu nebezpečí rychle pominulo. Její zpodobnění poznáme
snadno, ty odřezané prsy si totiž
nosí na podnosu. Rolníci v mnoha
zemích, i u nás, na její svátek dávali dobytku tzv. Agátiny chlebíčky
z chleba a otrub, které prý chránily
proti nemocem, a její obrázky údajně zase chránily stavení proti ohni.
5. 2. se také mezi r. 1716 až 1731 ve
vsích dolnobřežanského panství,
tedy i v Písnici, slavily narozeniny
jejich držitele pražského arcibiskupa hraběte Františka Khünburga (5.
2. 1651 – 7. 8. 1731).
7. 2. slaví Veroniky a v r. 1311 se
za „zimy tuze tuhé“ uskutečnila korunovace nového královského páru
– Jana Lucemburského (15 r.) a Elišky Přemyslovny (19 r.) v tehdejší bazilice sv. Víta. Bohatá korunovační hostina se konala (i se štědrými
výslužkami, v obrovském davu jistě
naši nescházeli) v klášteře sv. Jakuba na Starém Městě. Prvním státním
činem krále Jana bylo vyplacení
Moravy, která v předchozích letech
plných zmatků byla zastavena rakouským stavům a hrozilo její odtržení. Naštěstí se vše za pomoci Ja-
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ČTENÁŘSKÝ
KLUB ZŠ PÍSNICE

Hravá
škola
hádání

Čtení by mělo děti bavit.
Chceme-li přivést děti ke
čtenářství, vybíráme takové
knihy, které osloví svým příběhem nebo které pobaví.

nova otce císaře Jindřicha VII. ještě
téhož jara (v Pasově 30. 3.) podařilo
dát do pořádku.
13. 2. 921 zemřel, zřejmě v obranných bojích s kočovnými Maďary, náš mladý, asi 33letý panovník kníže Vratislav, otec tehdy asi
13 či 14letého sv. Václava. Z rozhodnutí sněmu se za něj dočasně ujala vlády jeho matka kněžna Drahomíra. Jak známo, její spory s tchyní sv. Ludmilou vyústily v září r. 921
v Ludmilino zavraždění na hradišti
v Tetíně.
14. 2. je svátek zamilovaných sv.
Valentýn! 15. 2 mají svátek Jiřiny
a je i výročí bouřlivých událostí z r.
1611. Císař Rudolf II. (ano, ten z filmu
Pekařův císař...) byl již několik let
pod tlakem svého bratra, uherského krále Matyáše, který chtěl místo něj obsadit císařský trůn. Protože Matyáš sliboval politiku vycházející vstříc protestantské šlechtě, jejíž
představitelé s ním udržovali intenzivní kontakty. Císař Rudolf podlehl nabídce svého bratrance katolického arciknížete a biskupa Leopolda Pasovského, že do Prahy přivede své vojsko, které císaře podpoří a protestanty zastraší. Pasovští
vpadli přes hranice, již 12. 2. se ocitli
před Prahou a k malé radosti našich
předků se živili na úkor pražského
okolí (tedy i u nás...). 15. 2. zaútočili,
obsadili Malou Stranu a pokračovali přes Karlův most na Staré Město,
v půli mostu je ale střelba zastavila
a dále, kromě jedné, brzy zlikvidované skupinky, se již nedostali. Říká
se, že rozhodující první ránu z děla,
u nějž nebyla právě obsluha, odpálil asi 10letý chlapec, asi v nastalém
zmatku nejvíce duchapřítomná osoba z davu. Šikula, že? Na druhém
břehu ale zůstalo asi 1 500 padlých.
Prosté lidové vrstvy pojaly ale podezření, že katolické vojsko přivolali katoličtí mniši a kněží, a nastalo drancování kostelů a klášterů.

U Panny Marie Sněžné (tj. nedaleko
od Václavského nám.) se činil nejagresivnější houf, vedený Matoušem
Hovorčovským. Jádrem této skupiny byli sedláci od Třebotova, kteří do tohoto již v minulosti několikrát poškozeného objektu, poničeného za husitských válek a plně
opraveného před pouhým rokem,
vnikli a zavraždili zde 14 mnichů.
Svatořečení těchto tzv. 14 svatých
pražských mučedníků se táhlo neuvěřitelných téměř 400 let! Řízení
bylo od 17. století završeno úspěšně až v r. 2013! Celkově nastala patová situace. Pasovští, do té doby,
než dostali žold, se bouřili a loupili
(zase u nás...) a až následující měsíc odtáhli.
20. 2. mají svátek Oldřichové
a v r. 1811 se projevil důsledek napoleonských válek. Císař František
I. podepsal tzv. finanční patent. Našich se to také týkalo! Byla to měna!
Hodnota bankovek se opatřením
snížila na 1 : 5! Ach jo! Též je Světový den sociální spravedlnosti...
21. 2. slaví Lenky, 24. 2. je svátek
Matějů a Matyášů. 26. 2., kdy slaví Doroty, byla v r. 1861 vydána tzv.
únorová ústava, „oktrojovaná“ vůči
předchozí „říjnové“ z r. 1860, která
počítala s federalizací rakouské říše, což ale nechtěli rakouští Němci,
tak z ní nic nebylo a slovanské národy se plných práv nedočkaly až do
konce mocnářství v r. 1918. 26. 2. r.
1361 se naší královně Anně Svídnické, k nevýslovné radosti otce, císaře
a krále Karla IV., v Norimberku narodil následník – budoucí král Václav IV. Otec ho, jako poděkování, dal
vyvážit zlatem, které věnoval chrámu sv. Karla Velikého v Cáchách,
který měl ve velké úctě i oblibě.
Všem zmíněným, i nezmíněným
patří, vážení přátelé, naše srdečné:
Všechno nejlepší!
Jaroslav Melichar

Tentokrát jsem vybrala knihu
pro pobavení – Hravou školu
hádání od Zuzany Pospíšilové.
Kdo by neměl rád hádanky!
Lucka a Adam mají nejskvělejší
tetu ze všech. Teta dokáže vymyslet hádanky na nejrůznější
témata. S touto knihou není žádná nuda. Obsahuje různě obtížné hádanky a doplňovačky. Pro
nejmenší jsou nápovědou skvělé ilustrace. S knihou se dá různě pracovat. Děti samy luštily
veršované hádanky a docela se
jim dařilo. Všechny byly nadšené
a kniha se jim moc líbila. Zkuste i s těmi nejmenšími tuto knihu
číst, uvidíte, že se bude líbit.
Zuzana Pospíšilová je oblíbená autorka věnující se téměř výhradně původní tvorbě pro děti. S jejími texty se dětští čtenáři
mohou setkávat od roku 2004,
kdy jí vyšly první pohádkové příběhy v časopise Sluníčko.
V roce 2005 začala publikovat knižně a dodnes je jednou
z nejaktivnějších autorek píšících pro děti. Jen v nakladatelství Grada vydala téměř sedm
desítek titulů, z nichž nejúspěšnější jsou zatím série Kouzelná třída a edice dětských
detektivek DeTeKTiVoVé.
Lenka Veisová

SALON

KNIŽNÍ ÚNOR

Co je na očích vidět
V současné době jediné, co je
z obličeje pod rouškami vidět,
jsou oči. Říká se: Oko, do duše
okno. Z očí lze číst emoce, pozornost, zájem. Někdy se nám
to nemusí podařit, když máme
sami zamlžené brýle. Ale to nic
nemění na tom, že i v literatuře je očím věnována značná
pozornost.
Regan Reillyová přijíždí do New
Yorku na konferenci kriminalistů jako pouhý účastník, hned po příletu
je ale zatažena do případu záhadné
smrti dvou starých klenotníků, kteří
slíbili darovat čtyři vzácné diamanty
na záchranu skomírajícího luxusního klubu – tak začíná detektivní příběh ze současné Ameriky Červené
oči autorky Carol Higgins Clark.
Román české autorky Markéty Pilátové, v němž čtyři ženské hlasy a jeden osudový muž vypráví o svých životních touhách, zmarněných snech
i o tom, co můžeme na svých životech změnit, najdete pod názvem

Žluté oči vedou domů. (Tuto knížku české autorky můžete mít ihned
k dispozici v elektronické podobě.)
Dobrý román pro ženy představuje titul Katherine Pancol Žluté oči krokodýlů, příběh dvou sester, z nichž
každá žije jiný život – Josephine je
nepříliš úspěšná v roli podváděné
manželky i vysmívané vědkyně, zatímco Iris má všechno, co si lze přát,
ale šťastná také není. Zájem o historii
propojí oba osudy, které budou nabírat optimističtější směřování.
Lyrická povídka francouzského spisovatele a dramatika Marcela Pagnola z počátků jeho literární
tvorby Dívenka s tmavýma očima
je zasazena do prostředí Marseille
na počátku 20. století. Líčí milostné okouzlení tří mladých přátel, kteří pravidelně potkávají mladičkou
dívku a všichni spřádají nejrůznější
úvahy o ní a společném příteli, který
se do krásky vážně zamiloval.
Sedm detektivních novel zakladatele americké drsné školy Dashiella
Hammetta Dívka se stříbrnýma oči-

Za Josefem Profousem
Dne 11. ledna 2021 nás opustil písnický rodák a patriot, velký
kamarád, Pepa Profous. Člověk, jehož dům i srdce byly vždy otevřené pro přátele i lidi, kteří potřebovali pomoc. Člověk plný elánu, plánů, do posledka naplno pracující. Člověk pohostinný, velkorysý, veselý a tvořivý. Strávili jsme s ním a s jeho paní Evou, jejich
dětmi Evou a Jirkou a jeho manželkou a vnoučaty mnoho krásných
chvil. Zvlášť z vnoučat měl radost, často o nich vyprávěl a byl na
ně pyšný.
Děti z Písnice i z Dolních Břežan se chodily dívat na jeho minizoo, lamáka, oslici a další zvířátka, o která s pomocí rodiny pečoval.
Sběratel snad všeho, šikovný na motocykly, auta i stroje, účastník závodů veteránů, které dával úžasně dohromady s kamarády.
Ale hlavně dobrý člověk, který pomohl kdykoli mnoha Písničákům. Co je to za svět, když se zlé věci stávají dobrým lidem? A ti,
kteří sem přinášejí zlobu a svár, tu zůstávají? Bohužel i toto v posledních letech Pepa zažil.
V těchto lednových nocích svítí pro Pepu mnoho svíček. Jejich
světýlka nám připomínají jeho světlo a dobro, které nám dával on.
Pepo, navždy zůstáváš v našich srdcích, takže tu jsi a budeš stále s námi.
Mirek a Lída Novotní, také za mnoho dalších kamarádů

ma líčí autentické prostředí amerického podsvětí ve 20. letech 20.
století. Hlavní postavou všech příběhů je neatraktivní detektiv z fiktivní Kontinentální agentury. Často
se dopouští chyb, ale své případy
nevzdává a nedá se koupit. Brilantní mozek a kombinační schopnosti
mu nakonec vždycky zjednají jasno.
Drahý kov najdeme také v titulu
Dívka se zlatýma očima – jde o dvě
méně známé rozsáhlé povídky z díla velkého francouzského romanopisce Honoré de Balzaca, které
vznikly ve 30. letech 19. století.
Drahokamy můžeme objevit například v názvu Gejša se smaragdovýma očima nebo v dívčím románu osmdesátých let Kluk s jantarovýma očima polského spisovatele
Aleksandra Minkowského.
Nevěřili byste, kolik knih si nese
v názvu oči modré: Lyricky laděný
příběh Šiml s modrýma očima Wernera Steinberga, kriminální román
o mafii kolem falzifikátorů děl starých malířů Kočka s modrýma očima Paula Elgerse, básnická prvotina Františka Schildbergera Knížka s modrýma očima a další včetně
množství písňových textů o modrookých děvčatech.
Pokud se člověk ocitne v nějaké
nepříznivé životní roli, může to být
znát na očích – třeba jako v temně
a realisticky laděném kriminálním
románu Muž s unavenýma očima
českého autora píšícího pod pseudonymem Martin Goffa.
Knížka s názvem Komik se smutnýma očima zase rekapituluje život oblíbeného herce Jiřího Hrzána, jehož tragická smrt zaskočila

jak jeho blízké, tak i celou divadelní veřejnost.
Snový dystopický ekologický román současného tchajwanského autora Wua Muž s fasetovýma očima je
situován do nespecifikované blízké
budoucnosti, v níž se projevuje současný stav ekologického ohrožení.
Dění okolo nás ale můžeme sledovat i z pohledu někoho jiného: jinýma očima, očima slavných osobností, cizinců, nestranného pozorovatele, ženy, kluka, psa, statistiky, archeologie, hasičů, bible, dětskýma
očima, očima studentů, současníků,
historiků, staletí, kronikářů, fotoreportérů, jindy bychom vzali zavděk
zavázanýma očima. To všechno
v názvech knih odhalíte. Lepší je mít
ale oči otevřené, aby viděly co nejvíc nového, zajímavého a krásného.
Jako třeba v knihách Ivany Mudrové
Prahou s otevřenýma očima (romantická zákoutí, zapomenuté příběhy
a méně známé památky v osobitém
průvodci hlavním městem) či Evropa
okouzleným pohledem.
Všechny
zmiňované
tituly
a spoustu dalších můžete na vlastní oči vidět v knihovnách, některé čtenáře dokonce pohání taková
chuť číst, že můžou mít po probdělé noci kruhy pod očima. Mezi čtyřma očima si řekněme, že být v tomto stavu na očích našeho okolí není
zrovna estetický zážitek, leckdo by
z obav o naše zdraví mohl mít oči
navrch hlavy.
S přáním pevného zdraví, nadhledu a dobré mysli všem čtenářům:
Iva Karásková, Městská knihovna
v Praze, pobočka Krč

Oznamujeme pro celou seniorskou obec v Libuši a Písnici, že
nás v prosinci náhle opustila paní Jiřina Veselá ve věku 92 let,
seniorka docházející do klubu a účastnice našich jednodenních
výletů. Vždy byla mezi námi velmi spokojená a vždy přispívala
k dobré pohodě Klubu.
Jiřinko, nezapomeneme!
Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková
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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.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!
Ač mi, prosím, věřte, že bych se
k přístupu vedení naší městské části
ohledně řešení problémů raději vyjadřoval spokojeně a s poděkováními,
tak nemohu. V řadě těchto případů
nelze než konstatovat, že i zdánlivě
drobné problémy se vlečou, o těch
závažnějších nemluvě. I když nyní
pominu skandální případ bývalé samoobsluhy v Písnici, ostatně zmiňovaný v minulém čísle tohoto časopisu, považte zřetelný nezájem vedení
obce k řešení nejen nepříjemné, ale
přímo nebezpečné situace, a to například v otázce nebezpečného stromu na lesní cestě z Písnice do Modřanské rokle (do Dolů) nebo nepřehledného rohu ulic K Lukám a Klokotské na Libuši. V prvním případě
se jistě nelze spokojit s vyjádřením
pana starosty, že mu nejmenovaný pracovník Lesů ústně měl sdělit,
že strom se mu zdá být v pořádku.
Možná, že jen ale jemu! Když by na
někoho spadl, převezme za to ten
neznámý pracovník nějakou zodpovědnost? A pan starosta? Odpovězte si, vážení přátelé, sami... Stejně tak, v ulici K Lukám se dozvídáme, že k plánovanému zjednosměrnění nedojde, prý kvůli cyklostezce,
tudy někým, kdo zde jistě nebydlí,

nakreslené! A vedení naší obce se
s takovým vyjádření spokojí? Ani se
neodvolá nebo nebude akcentovat
zvrat situace alespoň opětovným
tlakem na maličkost – přehledové
zrcadlo, které zde dlouhá léta bylo?
Tehdy jej za zde potřebné, a to i při
menším provozu, považovali i pracovníci Policie – Veřejné bezpečnosti – i Dopravního odboru, a nyní, ti současní, již ne? Není to zvláštní? Pro to uspokojivá situace není
a o posun v těchto i dalších záležitostech (např. spojených s odtokem
vody v ul. Dobronické a souvisejícími průsaky do sklepních prostor domů v ul. V Koutě) budu usilovat i nadále! Rovněž tak i v otázce požadovaného parku u ul. Na Jezerách, který je nyní ohrožený studiemi o komerční bytové výstavbě! A nejsem
sám! Mohu říci, že jsem se ptal mnoha spoluobčanů na jejich názor. Při
vědomí, že nejde o prokazatelnou
studii, se s vámi o můj přehled podělím: pro zastavění – 0; jedno, spíše
zastavět – 2; úplně jedno – 1; jedno,
spíše park – 3; pro park – 27.
Ano, možná je to jen subjektivní průzkum, ale signalizuje mi, co
místní občané chtějí, a to budu já
vždy hájit! Zde i s přihlédnutím ke

zdárnému vyřešení obdobné situace v Praze 9 na Proseku. Prozradím,
že jsem s uspokojením v této záležitosti zaznamenal i podporu od vyšších složek mojí politické organizace – ČSSD. A naše vedení městské
části? A pan starosta? Však uvidíme... S přáním lepších časů všem!
Jaroslav Melichar
Foto: Google street view
a archiv autora
ZAJÍMÁ NĚKOHO DOPRAVA
V ULICÍCH K LUKÁM?
Dopravní situace v libušských
ulicích K Lukám není stále prioritou vedení naší městské části? Co
se musí stát, abychom stáli za více
než jenom sliby a přeposlání korespondence? V ulici K Lukám je široko daleko jediné veřejné dětské
hřiště, dále mateřská škola K Lukám a pro občany důležitá oddělení Úřadu městské části Praha-Libuš.
Přes opakovaná upozornění, aktivity a jednání s vedením naší MČ je
výsledek nápravy velmi neuspokojivé dopravní situace spíše kosmetický než zásadní.
Koncem roku 2020 byly vybudovány zpomalovací pruhy (dle mého názoru odborně), ale ty počet
vozidel nezmenší. Počet projíždějících aut je zcela mimo kapacitu této ulice a je skutečně pouze otázkou času, kdy dojde k závažné do-

Nebezpečný strom.

Očkování je naděje

pravní nehodě a pevně chci věřit tomu, že bez dopadu na lidské zdraví.
Dle sdělení vedení MČ, Policie ČR
vydala nesouhlasné stanovisko se
zjednosměrněním části ulice K Lukám (které by významně snížilo počet projíždějících vozidel, zejména
kolem dětského hřiště, a byla by
tak jistota větší bezpečnosti). Důvodem má být stávající cyklostezka, která vede ulicí Na Musilech a je
obousměrná a pro projíždějící cyklisty by byla situace složitější. Jsem
ráda, že se tolik dbá na komfort projíždějících cyklistů, kteří však v naprosté většině nebydlí v této lokalitě, spíše také vůbec ne na Libuši
či v Písnici. Kde je tedy také starost
o komfort bydlení našich občanů?
Ze strany vedení naší MČ mi zde
zcela chybí jednání s Policí ČR, aktivita o zvrácení nesouhlasného stanoviska Policie a vůbec podpora
oprávněným požadavkům obyvatel ulice K Lukám. Zveřejnění nesouhlasné odpovědi Policie je přece povinností, ale postrádám reakci
vedení naší MČ, která by nutila další
instituce a orgány k jednání a eventuálně i ke změně rozhodnutí. Pevně doufám, že na příštím jednání zastupitelstva MČ budeme projednávat již konkrétní jednání s Policií ČR,
které vyvolá vedení naší MČ, abychom skutečně viděli, že na bezpečnosti v této lokalitě je zájem.
Věra Adámková

Roh ulic Klokotská a K Lukám.

Loni děti uvítaly,
že prázdniny přibyly,
teď je vidět, že je třeba,
aby delší nebyly.

Ráno děti nechtěj’vstávat,
učňům praxe chybí,
ve znalostech jsou trhliny,
v pravopise chyby.

Vakcína už dorazila.
Kéž jí lidé uvěří,
že zlý covid -19
brzy rychle pokoří.

Rozpočet je na tom špatně.
Hospodáři vědí,
že kdo příště povede stát,
obří dluhy zdědí.

Učení přes počítače
bylo lepší nežli nic.
Výsledky však podobné jsou
kapse pána z Nemanic.

V karanténě se žít nedá,
je to jako věznění.
Bez rázného zásahu však
život se nám nezmění.

Vydržet do očkování,
je v něm velká naděje.
Nemoc může dostat každý,
dříve, než se naděje.

Všechno zlé je někdy dobré,
staré rčení praví.
Současný stav potvrzuje,
že hlavní je zdraví.
M.T.
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inzerce

MATEŘSKÁ ŠKOLA KE KAŠNĚ
Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 – Písnice
Tel. 261 911 449, 601 555 007
e-mail: mskekasne@volny.cz
www.mskekasne.cz
IČO 60437961

VEDOUCÍ KUCHAŘKA
/ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Mateřská škola Ke Kašně přijme
vedoucí kuchařku / vedoucí školní jídelny.
Nabízíme práci v malém, klidném, téměř rodinném
kolektivu, finanční jistotu i příjemnou pracovní dobu.
Požadujeme milé vystupování, pracovní nasazení
i ochotu učit se novým věcem.
Nástup – léto 2021
Bližší info na tel. 601 555 007 (Mgr. Ivana Koutná,
ředitelka MŠ) nebo na mailu: mskekasne@volny.cz
Těšíme se na Vás!

inzerce

vosa
tisk, návrhy
výroba
a instalace
reklamy

tel.: 603 226 226
vosareklama.cz

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

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

covid inzerce zdarma

Dezinfekce, deratizace a vyklízecí práce
pravidelný servis:
proti hlodavcům, proti hmyzu, dezinfekční (i proti plísním)
jednorázové zásahy (vosy, sršně a ostatní)
vyklízení sklepů, půd, bytů
Jaroslav Konfršt SAJK – služby DDD
Hoštická 256/18, Praha 4 – Písnice
lockman@seznam.cz
tel. 602 353 486
Pracujeme kdykoli a přijedeme kamkoliv

inzerce

Kvalitní dámské
a pánské střihy,
v pohodlí Vašeho
domova.
Ceny služeb
od 120 do 250 Kč.
Bližší info na tel.
704 007 954
Těší se na Vás Radka

Klasická mokrá
pedikúra u Vás
doma.
Odstraňování kuřích ok,
léčba zarostlých nehtů, kultivace nehtů a poradenství
léčby plísně.
Celkové ošetření 300 Kč. Každá 4. návštěva 10 % sleva.
Možnost klasické manikúry.
Podrobnější info na tel.
704 007 954.
Těší se na Vás Radka

inzerce

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Rozumná cena. Stěhování.
Tel.: 773 484 056

Městská část Praha-Libuš poskytne
MÍSTNÍM PODNIKATELŮM
A ŽIVNOSTNÍKŮM,
kteří mají sídlo nebo provozovnu
v Libuši a Písnici,
ZDARMA plochu
pro jeden inzerát
o velikosti 1/8 tiskové strany
(90 x 65 mm)
v časopisu U nás
jako podporu v době omezení z důvodů
epidemie covid-19
(podnikání v době od května 2020
do konce prvního pololetí 2021).
Podklady, nejlépe označené
„covid inzerce“
posílejte na redakční e-mail:
hana.kolarova@post.cz.
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KRONIKA
inzerce

inzerce

Montessori MŠ
Vyšehrádek
každé pondělí od 17 hod
den otevřených dveří

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

v Komunitním centru Jasoň
Putimská 716/4, Praha 4
Po domluvě:
tel: 777 752 495
vysehradek@vysehradek.cz
www.vysehradek.cz
www.jasoncentrum.cz

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

www.cvytahy.cz

inzerce

inzerce

Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš
e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 382

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

– 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
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