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Tímto číslem zahajuje místní 
časopis U nás již 8. ročník. První 
ročník byl neúplný. Jeho první číslo 
vyšlo v dubnu 1999. S nápadem 
vydávat náš místní časopis tehdy 
přišel pan Roman Klemeš. Stal se 
jeho redaktorem a prvních pět 
ročníků bylo zejména na jeho bed-
rech. Redakční rada byla jmenová-
na v roce 2003, nová šéfredaktorka 
v roce 2004. Až do minulého čísla 
byl technickým redaktorem (grafi -
kem). Celkem pro časopis pracoval 
téměř sedm let na osmdesáti čís-
lech. Romane, děkujeme.

Za MČ Pavel Macháček, 
zástupce starosty
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PODĚKOVÁNÍ

REDAKCE ČASOPISU U NÁS  LIBUŠ A PÍSNICE PŘEJE ČTENÁŘŮM 
SPOKOJENÝ NOVÝ ROK 2006. 

 Kresba Tomáš Kodad, ZŠ L. Coňka, 5. třída

„Milí čtenáři, rád bych si dovolil 
přivítat vás v novém roce a popřát 
mnoho úspěchů a pohody, jíž 
je třeba při současném rychlém 
způsobu života,“ obrací se starosta 
naší městské části pan Petr Mráz ke 
čtenářům časopisu U nás – Libuš 
a Písnice. 

Úterý 15. listopad. Návštěva 
v Klubu Senior. „Touto cestou 
bych rád poděkoval seniorům za 
milé pozvání. Měl jsem možnost 
zhlédnout část programu, který 
byl moc hezký. Zároveň bych rád 
poděkoval i vedení klubu za to, 
že organizuje takové akce, které 
zpříjemní seniorům běžný chod 
života,“ říká starosta.

Úterý 15. listopad. Zasedání 
Rady městské části Praha-Libuš. 
„Mimo jiné se jednalo o umístění 
zpomalovacích prahů z betonové 
zámkové dlažby v lokalitě rodin-
ných domů mezi ulicemi Meteo-
rologická, Mašovická a Libušská, 
která je značena jako obytná zóna. 
Bohužel řidiči zde nedodržují 
stanovenou maximální rychlost 
20 km/h, čímž narušují bezpečnost 
a klid, a obyvatelé si na to právem 
opakovaně stěžovali. Rada proto 
souhlasila s vybudováním prahů. 
Dále rada rozhodla o opravě ko-
munikace V Zákopech v Písnici. 
Komunikace byla dosud ve velmi 
špatném stavu.“  

Pondělí 21. listopad. Schůzka 
s ředitelem fi rmy ZAVOS. „Jedním 
z témat jednání s ing. Přikrylem 
byla oprava komunikace V Zá-
kopech. Při té příležitosti jsem 
také požádal alespoň o dočasnou 
opravu komunikace L. Coňka před 
ZŠ Písnice. Podařilo se. Jsem rád, 

ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU
že děti budou mít lepší cestu do 
školy. Dále jsme hovořili o projektu 
multifunkční sportovní budovy při 
ZŠ v Písnici a o možnosti projektu 
a fi nancování takové stavby z pro-
středků Evropské unie. Dalším té-
matem bylo dokončení kanalizace 
v některých lokalitách v naší obci 
a dokončení úpravy povrchů ulic. 
Nyní si musíme udělat přehled, 
které části ještě chybí, a připravit 
harmonogram, jak se budou prá-
ce postupně realizovat v rámci 
fi nančních možností.“ 

Čtvrtek 24. listopad. Zastu-
pitelstvo hl. m. Prahy. „Jednání 
jsem se zúčastnil. Jedním z nej-
důležitějších bodů bylo schválení 
rozpočtu pro celé hlavní město. Po 
mnoha připomínkách a přibližně 
po pěti hodinách jednání se ko-
nečně podařilo rozpočet schválit. 
Bylo to historicky poprvé, kdy je 
přijat před začátkem nového roku 
a Praha nemusí mít rozpočtové 
provizorium.“ 

Čtvrtek 24. listopad. Rozsvě-
cení vánočního stromu. „Jak to 
má být, náš vánoční strom na ná-
městíčku před úřadem na Libušské 
ulici už o první adventní neděli 
svítil.“

Úterý 29. listopad. Zasedání 
Rady městské části Praha-Li-
buš. „Jedním z bodů jednání bylo 
zřízení rad v ZŠ a MŠ Montessori 
Meteorologická a v ZŠ s rozšířenou 
výukou jazyků L. Coňka. Novým 
členům rad bych rád poděkoval, 
že přijali tuto dobrovolnou práci,“ 
říká starosta.

Čtvrtek 1. prosinec. Vítání no-
vých občánků Libuše a Písnice. 
„Bylo mi potěšením poznat nové 

občánky a popřát jim do života 
hodně zdraví, lásky, porozumění 
a také optimismu. Rodičům přeji, 
aby jim děti přinášely radost, 
a dětem, aby se uměly vypořádat 
se všemi záludnostmi, které se 
během života objeví. Jsem pevně 
přesvědčen, že všichni okolo vás, 
milé děti, budou dělat vše pro to, 
aby se vám u nás žilo dobře a spo-
kojeně.“

Čtvrtek 8. prosinec. Předvá-
noční posezení se seniory. Naše 
městská část připravila pro seniory 
příjemné odpoledne s výletem na 
Karlštejn a s posezením ve stylové 
hospůdce. „I přes své momentální 
nepříjemné onemocnění jsem na 
tuto akci dorazil, abych seniorům 
popřál hezké prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví a štěstí do 
nového roku. Potěšily mě úsmě-
vy, někdy dokonce i slzy radosti 
v očích zúčastněných seniorů.“

Úterý 13. prosinec. Zasedání 
rady městské části Praha-Libuš. 
Prostřednictvím výběrového řízení 
se podařilo vybrat zhotovitele na 
akci oplocení sportovního areálu 
Klokotská „a také zhotovitele na 
opravu střechy MŠ Ke Kašně. 

„Závěrem bych rád poděkoval 
čtenářům, že čtou časopis, který je 
určen k podávání informací a také 
ke vzájemné komunikaci mezi 
všemi, kteří zde v Libuši a Písnici 
žijí či pracují. Rád bych také popřál 
dostatek optimismu k překonání 
zimního období,“ uzavírá pro 
tentokrát starosta MČ Praha-Libuš 
Petr Mráz.

Zaznamenala Hana Kolářová
Foto Hana Findejsová
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KLUB JUNIOR

VÁNOČNÍ KONCERTY
Byly skvělé! 
Na prvním z nich, na kterém 

dominovaly hudební obory 
kytara, flétna a keybord, letos 
zazářili ti z účinkujících, kteří 
se věnují výuce na hudební ná-
stroj již po dobu několika let. 
I proto mohly zaznít v novém 
koncertním sále ZUŠ Adolfa 
Voborského skladby starých 
mistrů klasické kytary, kláves či 
nádherná 1. věta Braniborské-
ho koncertu J. S. Bacha v po-
dání flétnového kvinteta ve 
složení sopránová, sopranino-
vá, altová, tenorová a basová 
flétna. Hudební zážitek tohoto 
koncertu ještě umocnil chorál 
Danielis a další skladby sboro-
vého i sólového zpěvu. 

Druhý předvánoční koncert, 
věnovaný flétně mladších 
účinkujících a kytaře nově vy-
stupujících dětí a dále oběma 
klavírním oborům, poskytl pro-
stor krásným neoposloucha-
ným skladbám a také bravurně 
zvládnutým klavírním ragti-
mům, fantastickému Turecké-
mu pochodu W. A. Mozarta či 
něžné Beethovenově skladbě 
Pro Elišku.

Dárečkový Sirius – i takto může-
me nazvat předvánoční koncerty, 
na kterých dívčí soubor Sirius 
zpíval před vánočními svátky. Na 
první advent zazněly tóny Siria na 
Žižkově. V kostele se netopilo, ale 
zima nám nebyla. Společné zpívá-
ní zahřálo snad nejen nás, ale i ná-
vštěvníky koncertu. K slyšení byly 
vánoční písně z různých evrop-
ských zemí (Německo, Francie), 
ale také písně lidové a spirituály 

DÁREČKOVÝ SIRIUS

Vyvrcholením obou kon-
certů se stal společný zpěv 
nejznámější vánoční koledy 
Narodil se Kristus Pán v podání 
všech účinkujících na pódiu 
a rodičů v hledišti koncertního 
sálu. Díky němu jsme společně 
prožili atmosféru blížících se 
vánočních a novoročních svát-
ků… 

L.K.
Foto Josef Koudelka 

v podání souborů Imbus, Myšáci 
a Geshem.

Dvojitý úspěch jsme slavili 
v Modřanech na tradičních kon-
certech Klubu Junior. Pro rodiče 
a kamarády účinkujících zazněly 
koledy v doprovodu všelijakých 
nástrojů. Kromě tradiční kytary 
a příčné fl étny jste mohli slyšet 
i zvuk bonga. S děvčaty nás 
obdarovali svými hudebními 
dovednostmi mladé slečny a pá-

nové, kteří v Klubu Junior chodí 
na hudební obory.

A co plánujeme dál…? Po ma-
lém vánočním odpočinku nás čeká 
mnoho práce. Máme rozdělaný 
muzikálový blok a rádi bychom si 
připravili několik spirituálů na Spi-
ritualfest (jde o festival spirituálů, 

který se koná každý rok v září).
Snad  nový rok bude pro nás 

všechny rokem úspěšným. A do-
volím si nejen našemu souboru, 
ale i vám všem popřát mnoho 
radosti a veselí. 

Sbormistryně  Ema Rajnošková

Projekt byl realizován s fi nanční 
podporou hlavního města Prahy 
za spoluúčasti MČ Praha-Libuš. O 
přípravě a realizaci projektu jsme 
pravidelně informovali v průběhu 
celého loňského roku. Závěrečná 
prezentace a slavnostní předání se 
uskutečnilo ve středu 7. prosince 
2005  v prostorách Úřadu MČ Pra-
ha-Libuš v Klubu Senior. 

GENEREL CYKLISTICKÝCH 
STEZEK JE HOTOV 

S kompletní dokumentací se 
mohou zájemci seznámit do konce 
ledna 2006 na odboru pro životní 
prostředí a dopravu  ÚMČ Praha-
-Libuš. 

Mgr. Daniela Partlová, 
Sdružení pro životní prostředí Stromy

Foto Lenka Koudelková

 Z e slavnostního předávání generelu
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Mikulášská nadílka má pro děti 
stále stejné kouzlo, zvláště pro ty 
malé. I na ZŠ Meteorologická již 
tradičně obchází třídy Mikuláš 
s čerty a anděly. 

Letos díky občanskému sdru-
žení Libušské děti dostali žáčko-
vé 1. A a 1. B třídy dárkový balí-
ček plný sladkostí. Sponzory byla 

Úryvek z říkadla napovídá, že 
mikulášský čas znovu přišel. Pro 
děti jsou to události plné tajemství, 
kouzla, očekávání, obdarování, ale 
také příprav. Nastal den, kdy tajem-
ný  Mikuláš s čertem a andělem na-
vštěvuje domácnosti s dětmi a ta-
ké mateřské školy, stojí-li o to.

A jak to bylo u nás? Některé děti 
se těší, některé se i trochu bojí, ale 
všichni známou  trojici netrpělivě 
vyhlížejí.

Nejprve je slyšet, později i vidět 
– chlupatý, černý neposeda řinčí 
řetězem. Je zde opravdový čert. Za 
ním přichází vážným krokem Mi-
kuláš a o krok vzadu se mile usmí-
vá anděl se zlatými vlasy. Reakce 
dětí je různá, ale nakonec všechny 
ovládne zvědavost – kde se tady 
vzali ti tři? Jejich kouzlo je pro děti 
stále nové.

Mikuláš má pro každé z dětí 
vzkaz v mikulášské knize. Pro ně-
koho pochvalu, u někoho přidá 
i poučení, jak a v čem se zlepšit. 
Lhát se nemá, to vědí už všich-
ni, a tak je lépe říci pravdu. Podat 
ruku čertovi, to vyžaduje odvahu, 
ale téměř všichni dokázali překo-
nat svůj strach a dokázali, že jsou 
stateční. Vždyť nablízku byli jejich 
kamarádi a paní učitelky, kteří je 

MŠ K LUKÁM

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
„Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší?
 Rohatý, rohatý s kožichem až na paty…“

mají rádi a v případě nouze jim 
pomohou.

O čertovská říkadla, písně a po-
hybové taneční hříčky nebyla nou-
ze a dokonce došlo na tanec paní 
učitelky s čertem, a to byl pro děti 
zážitek. Za odměnu rozdal anděl 
s Mikulášem dárky a děti se spo-
kojeně s mikulášskou trojicí roz-
loučily.

Jen černému, rohatému  jako by 
se moc odejít nechtělo.

Na shledanou Mikuláši, čerte 
a anděli, zase příští rok.

PaedDr. Miroslava Majerová
Obrázek z práce dětí MŠ K Lukám

Podobně jako v loňském roce si  odnášely děti bohatou nadílku. 
Poděkování patří všem, kdo na děti v mateřských školách nezapomí-
nají a svými příspěvky obohatí nadílku.

Náš dík patří výboru OS Libušské děti – paní Liškové a paní Ku-
čerové za organizaci sponzorského daru přímo od výrobců  Ferero, 
s. r. o., (paní G. Peštová) a Opavia-Lu (paní L. Čermáková). Za krásný 
adventní kalendář pro všechny děti děkujeme panu starostovi  MČ 
Libuš Petru Mrázovi. Za nevšední zážitek z mikulášské besídky patří 
naše velké poděkování manželům Hájkovým (čert a anděl)  a panu 
Novotnému (Mikuláš).

MŠ LOJOVICKÁ

MIKULÁŠSKÁ S INKOU
Letos jsme si do školky pozvali 

na mikulášskou nadílku agenturu 
Inky Rybářové. Nejdříve děti přiví-
tala Inka, kterou již znají, a tak opa-
dl počáteční strach. Děti si nejdříve 
zatancovaly a zazpívaly – zúčastnit 
se mohli i rodiče a maminky s ma-
lými dětmi. Čert s Mikulášem 
měli opravdu nádherné kostýmy. 
Někdo se sice trochu bál, ale pro-

ZŠ METEOROLOGICKÁ

MIKULÁŠ Z OBČANSKÉHO 
SDRUŽENÍ

ZŠ PÍSNICE

POD TŘÍMETROVÝM SMRKEM
V pondělí 5. prosince nás na-

vštívil Mikuláš s čertem a dvě-
ma anděly. Přišli do svátečně 
vyzdobené školy. Před vcho-
dem je vítal svítící stromeček 
a adventní věnec na dveřích, 

v chodbě je překvapil ozdobený 
třímetrový smrk a další vánoční 
výzdoba. Snad proto byli tak 
dobře naladěni, že žádného 
ze zlobivců neodnesli čerti do 
pekla a všechny děti dostaly 
dárkové balíčky.   

Pak už jsme se všichni pustili 
do nacvičování programu na 
vánoční besídky a nezapomněli 
jsme ani na kulturu. Prvňáci 
a druháci viděli v Kulturním 
centru Novodvorská Vánoční 
pohádku a ty starší tamtéž čekal 
pořad Vánoce za časů….

Všichni zaměstnanci školy 
a žáci přejí občanům Libuše 
a Písnice hodně zdraví a spl-
nění všech přání v novém roce 
2006.   

Mgr. Blanka Rachotová, 
ředitelka školy

Foto Ing. Luboš Brigant

tože čert byl veselý chlapík a děti 
zbytečně nestrašil, došli si všichni 
k němu a k Mikuláši pro nadílku. 
Ti odvážní dokonce podali čertovi 
ruku a slibovali, jak moc budou už 
hodní. Nakonec všichni společně 
tancovali a zpívali.

Dana Fáberová
Foto L. Martinová

fi rma Ferero, s. r. o., a fi rma Opa-
via–Lu – marketing. Děkujeme 
tímto sponzorským fi rmám a rov-
něž paní Liškové a jejím spolupra-
covnicím, které celou akci zorga-
nizovaly. 

Za 1. třídy 
O. Tlamsová, H. Klečáková 

LIBUŠÍ A PÍSNICÍ CHODIL MIKULÁŠ 
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Když jednoho říjnového odpo-
ledne letěl orel skalní nad školní 
zahradou, svým rozpětím křídel půl 
druhého metru, vzbudil oprávněný 
respekt dětí i dospělých. Nemalou 
pozornost si získal i létající sup 
o hmotnosti šest kilogramů – s ta-
kovou váhou se hůře přistává na 
střeše nebo na připravené rukavici. 

Zda sova  spí opravdu ve dne 
a proč v noci létá, bylo téma krátké 
diskuse. Mnoho dalších zajímavostí 
ze života dravých ptáků a sov růz-
ných velikostí a druhů, chovaných 
profesionálními ochránci přírody, 
se děti i dospělí dozvěděli během 
odpoledního přírodovědného 
pořadu na školní zahradě. Mnoho 
dětí jistě překvapila i skutečnost, 
že draví ptáci létají pouze za po-
travou, a ne pro svoji zálibu v letu. 
Velká síla v pařátech i u malého 
dravce všechny udivila. A protože 
přítomní ptáci byli stále při chuti 
mlsat, předvedla nám sova Magda, 
jak svým malým zobáčkem dokáže 
zdolat jednodenní kuře a jak moc 
si na něm pochutnává.

MŠ K LUKÁM

ŠUMĚNÍ KŘÍDEL NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Vzhledem k tomu, že život ve 

městě neskýtá tolik možností  
častého kontaktu s živou přírodou, 
byl tento pořad pro děti i ostatní 
přítomné poutavým a dynamic-
kým výletem do světa živé přírody, 
z kterého si všichni, bez rozdílu 
věku, mohli odnést mnoho zážitků 
i ponaučení o tom, že tito draví  
ptáci  jsou součástí naší přírody 
a pro zachování zdravého životní-
ho prostředí jsou nenahraditelní 
a je třeba je chránit, v případě 
potřeby se o ně i starat. 

Děti si odnesly poznání zajíma-
vé součásti přírody, zážitky, které 
doznívaly ještě dlouho ve vy-
právění, ve výtvarných i hravých 
činnostech. U někoho možná 
utkví vzpomínka na delší dobu 
a bude mít chuť se dále o přírodu 
zajímat. A to bylo i cílem našeho 
pořadu.

   
PaedDr. Miroslava Majerová
Foto archív, obrázky originální 

práce dětí MŠ K Lukám

Každý rok pořádá naše mateřská 
škola před Vánoci mnoho akcí pro 
děti. Mezi velmi oblíbené patří 
hledání pokladu na školní zahradě. 
A tak i tentokrát jsme se sešli večer 
ve školce a bylo nás hodně! Přišli 
i tátové, maminky a sourozenci.

Na stezku odvahy si předško-
láci připravili krásně malované 
lucerničky, mladší děti si svítily 
baterkou. Po cestičkách hořely 
svíčky, které dětem ukazovaly 
směr k pokladu. Ti nejodvážnější 
šli úplně sami. Najít dobře ukrytý  
poklad ale nebylo v té tmě nic jed-
noduchého, a tak se děti při jeho 
hledání pořádně zapotily.

MŠ MEZI DOMY

ROZZÁŘILO SE SÍDLIŠTĚ 
I DĚTSKÉ OČI

O krásný závěr společného 
večera se zasloužili pánové Klečka 
a Troníček. Připravili nám všem nád-
herný ohňostroj, a tak večer zářilo 
nejenom sídliště, ale i dětské oči. 

Odvážnější děti ale domů nešly 
a ve školce zůstaly až do druhého 
dne. Takové přespání ve spacáku 
bez maminky a tatínka je pro 
většinu z nich velkým zážitkem, 
na který se moc těší a pak ještě 
dlouho vzpomínají.

Milena Fiedlerová, 
MŠ Mezi Domy

Foto Irena Procházková

Tuto otázku bychom chtěli 
dostat. Hrdě bychom odpověděli: 
„Ano, u nás ve škole se odpad třídí.“  
A proč to děláme? Nelíbí se nám 
obří skládky nevábného obsahu 
a zápachu, které hyzdí a ničí příro-
du. Také nás trápí smutné repor-
táže o uhynulých rybách v našich 
řekách a rybnících. My chceme mít 
přírodu krásnou, zdravou a čistou, 
zdravý vzduch a vodstvo. A kde se 
to učíme? Doma a také ve škole. 

V každé třídě máme u nás ve 
škole tři koše různé barvy. Vyhazu-
jeme zvlášť plasty, papír a směsný 
odpad. Nejvíce máme papíru, ale 
PET lahví, kelímků a sáčků je také 

ZŠ PÍSNICE

TŘÍDÍTE ODPAD?
dost. S údivem jsme zjistili, jak se 
zmenšil objem směsného odpadu. 
Sklo do školy nenosíme, a když ně-
jaké máme, postarají se o něj paní 
učitelky. V přízemí na chodbě je 
umístěna nádoba na vybité bate-
rie. Nosíme je i z domova. Těší nás, 
že určitě ušetříme alespoň kousek 
naší přírody.

Doufáme, že už brzy budou 
všichni lidé třídit odpad. Nechcete 
s tím také začít? Uvidíte, že to není 
tak strašně náročné. Kdyby to děla-
li všichni, naše životní prostředí by 
bylo čistší.  

Žáci 5. třídy s třídní učitelkou
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ZŠ METEOROLOGICKÁ – VZDĚLÁNÍ, KULTURA, SPORT I CHARITA

ZE ŠKOLNÍHO KALENDÁŘE 
V LISTOPADU A PROSINCI 2005
 2. 11.  koncert J. Stivína - 1. stupeň
 3. a 10. 11. Program prevence šikany - 8. třídy
 8. 11. planetárium, Pohyby Země - 6. třída
 9. 11. ukázka ptačích dravců společnosti Merlin 
 14. 11. otevření Teen klubu v prostorách školy
 23. 11. přednáška o Antarktidě - 9. třídy
 25. 11. Historie skateboardingu, kino - 5.B, 7.A, 8.B
 5. 12. Srdíčkový den, prodej srdíček ve prospěch nemocných dětí
 6. 12. výlet na hrad Kalrštejn (voskové fi guríny, betlémy) - Montessori
 6. 12. vánoční merenda se skupinou Andromeda - 4.A, 4.B
 7. 12. Vánoční nota, soutěž škol ve zpěvu a hře na hudební nástroje, 

která probíhá v naší ZŠ
 7. 12. hudební pořad Zpívání s Nezmary - celý 1. stupeň
 8. 12. divadelní pořad Alenka v kraji divů, Divadlo Komedie - 7. třídy
 9. 12. výlet do Rožmitálu pod Třemšínem - 3.A, 5.A
 13. 12. soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka, vybraní žáci z 2. stupně 

se zúčastnili soutěže v ZŠ TGM v Modřanech
 13. a 15. 12 vánoční besídka pro rodiče ve ve třídách Montessori 
 14. 12. výlet do aquaparku v Liberci – třídy 7.B a 9.A  do přírodopisné 

olympiády se přihlásilo 50 žáků 2. stupně  do zeměpisné soutěže 
Eurorebus, 1. a 2. korespondenční kolo, třídy odeslaly odpovědi 
- 7.B a 9.C  vánoční turnaj ve fl oorballu - třídy 2. stupně

 21. 12 Vánoční hvězda - vánoční akce dětí pro rodiče a veřejnost                                                                                           
                                

Monika Exnerová

PRAŽSKÝ GLÓBUS
Opět se sešel rok s rokem a ve 

školách se začaly rozbíhat vědo-
mostní a talentové soutěže a olym-
piády.

Ve školním kole zeměpisné 
soutěže Pražský glóbus letos v ZŠ 
Meteorologická soutěžilo 43 žáků 2. 
stupně. Do oblastního kola postou-
pilo šest žáků: Kryštof Štafl  a Dao Thi 
Bich Lien (7.B), Alena Klčová (7.A), 
Radek Dolejš a Lukáš Čermák (9.C) 

a Ondřej Jirásek (9.A). V oblastním 
kole, které se konalo 8. 11. 2005, se 
nejlépe umístil Kryštof Štafl  na vý-
borném 7. místě v silné konkurenci 
gymnázií! Všem blahopřejeme!

V tomto období probíhají ve 
škole školní kola matematické 
olympiády (5.-9.ročník) a výtvarná 
soutěž.

Monika Exnerová

SRDÍČKOVÝ DEN
Již po několikáté se na naší škole 

konal Srdíčkový den, tentokrát to 
bylo 5. prosince. Vybrané žákyně 
naší školy prodávaly zájemcům 
magnetky s logem občanského 
sdružení Život dětem. Dobrovol-
níci tím tak mohli přispět na JIRP 
Kliniky dětského a dorostového 
lékařství a VFN a 1. LFUK a na JIRP 
Ústavu pro péči o matku a dítě 

v Podolí. Jeden magnet jste si 
mohli pořídit za 25 Kč. Celkem jich 
bylo prodáno 216 a bylo vybráno 
5 400 Kč. Tímto děkujeme všem, 
kteří jste přispěli na dobrou a uži-
tečnou věc.

S. Vojtěchová, K. Vondrušová, 
S. Babánková, 

žákyně 9.A ZŠ MeteorologickáVÁNOČNÍ NOTA 
K času Vánoc patří i Vánoční 

nota na naší škole. 
Letos mohly přísné porotkyně 

– paní učitelky – posuzovat lidové 
písně, koledy, ale i pár písní zpí-
vaných v angličtině. S nadšením 
zpívali všichni od prvňáků až po 
osmáky ve třech kategoriích. V ka-
tegorii 1., 2., a 3. tříd zvítězila Ve-
ronika Pokorná, v kategorii 4. a 5. 
tříd  pak Bára Pichová, obě z naší 
školy, spolu s Nellou Klimánkovou 
ze ZŠ L. Coňka. V kategorii 6., 7. a 8. 
tříd zvítězil Michal Šimoník ze ZŠ 

Písnická, který zpíval i s vlastním 
doprovodem na kytaru. Na závěr si 
všichni zazpívali spolu s Michalem 
Šimoníkem píseň Nadějí, láskou 
a vírou. Všichni měli radost, že si 
krásně zazpívali, i když všichni vy-
hrát nemohli.

Těšíme se, že příští rok se znovu 
setkáme ještě ve větším počtu. 

Denisa Schwarzová, 
Lucie Zrnová, Šárka Paličková 

a Tereza Dušková, 
žákyně 9.C, ZŠ Meteorologická 

VZPOMÍNKA NA ZIMNÍ DEN

Budu vyprávět o tom,  jak jsem byl ve srubu v zimě. Ten srub se nachá-
zí v Kytíně, daleko od hlučení aut. Pro vodu se musí chodit do studánky. 
Je tam krásně, protože srub je uprostřed lesa.

Jako každé ráno vycházím ven, abych se mohl dívat na tu hořící kouli 
plynů, ale vtom si všimnu sněhové pokrývky. Jako by tam spadl plášť 
Martina na bílém koni. Ta hořící koule svítí však čím dál míň. Vločky 
třpytící se v oparu mlhy se snášejí na zem, která už je pokryta sněhem 
a kde jsem spatřil zaječí stopy. Ale co se nestalo, z nebe přilítl jako blesk 
orel a zajíce, vločkami zasypaného a bílého jako sám sníh, chytl a od-
nesl pryč.

Když nastal večer, zakryl bílou plochu černý plášť posetý třpytícími 
se hvězdami. Kouknu se z okna a vidím, jak mráz krásně jako malíř na-
maloval sklo. Tyto překrásné mrazivé ornamenty mě ujišťují, že i zima je 
krásná a kouzelná.

Petr Lacko, 8.A
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PŘEDNÁŠKA O ANTARKTIDĚ
Ve středu 23. listopadu navštívili 

žáci devátých tříd ze ZŠ Meteorolo-
gická Dům dětí a mládeže v Mod-
řanech a zúčastnili se zajímavého 
povídání o budování výzkumné 
stanice v Antarktidě.

Dozvěděli jsme se o práci vý-
zkumníků a stavitelů na této sta-
nici. Také jsme si prohlédli fo-
tografi e z průběhu stavby, kte-
rá bude dokončena v roce 2006, 
a o životě v Antarktidě a tamních 

zvířatech. Poznali jsme, že pře-
bývat v takto náročných podmín-
kách není vůbec jednoduché. Vět-
šině žáků se přednáška líbila. Od-
nesli jsme si z ní nové poznatky 
o tomto neznámém kraji světa. Po 
návratu jsme ,,přežili‘‘ už jen pár 
zbývajících hodin ve škole a byli 
jsme rádi za takto nenáročné od-
poledne.

Šárka Paličková,  9.C

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ
Dne 13. 12. byla naše škola pozvá-

na ZŠ TGM v Modřanech na Vánoční 
laťku. Soutěže ve skoku vysokém 
se zúčastnilo asi 100 žáků z pěti 
škol (byla mezi nimi i ZŠ Jitřní se 
sportovním zaměřením na atletiku). 
My jsme vyslali čtrnáct závodníků. 
Žáci soutěžili ve dvou kategoriích 
a naši rozhodně neudělali ostudu! 
V kategorii mladších žákyň obsadila 
vynikající 3. místo (v konkurenci 
28 závodnic) Aneta Filipová ze 7.B 

výkonem 130 cm a mezi chlapci byl 
na 3. místě Tomáš Růžička ze 7.A (ze 
24 závodníků).V kategorii starších 
žáků byl zvlášť oceněn Lukáš Hor-
na z 9.A, který z celkového počtu 
31 závodníků doskákal výkonem 
158 cm na 4. místo a před sebou 
nechal pouze skokany ze sportovní 
školy. Blahopřejeme a těšíme se na 
další úspěchy.

Alena Čermáková

VESELÉ TANEČNÍ
Stalo se již téměř tradicí, že děti 

z prvního stupně ZŠ Meteorolo-
gická navštěvují během školního 
roku Veselé taneční. V loňském 
roce se tanečních v kulturním 
centru K 12 zúčastnili žáci třetích 
tříd, letos se do víru tance vrhla 
celá 2.B.

Na první taneční hodinu byly 
všechny děti velmi zvědavé. Děv-
čata ani nemohla dospat, jak se 
těšila. Chlapci přece jen vstupovali 

do sálu s obavami. Ale s prvními 
tóny a tanečními kroky z nich oba-
vy a ostych spadly.

Během hodiny se střídají tance 
moderní, klasické i country, po 
skladbách rychlých následují 
pomalé. Hodina je svižná a dyna-
mická. Ale hlavně děti – ty jsou 
nadšené a nemohou se dočkat!

Šárka Šedinová, 
třídní učitelka 2.B

Základní škola Meteorologická a Mateřská škola Montessori

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Vážení rodiče našich budoucích žáků,
zveme vás na zápis do 1. ročníku naší základní školy, který proběh-

ne 1. a 2. února 2006, a to vždy odpoledne od 14.00 do 18.00 hodin 
v prostorách 1. stupně naší základní školy (Meteorologická 181, Praha 4 
– Libuš). Spolu s dětmi budete mít možnost projít prostory školy, sezná-
mit se s třídami, knihovnou i tělocvičnami, a přitom si paní učitelky ověří 
školní zralost vašeho dítka - našeho budoucího prvňáčka. Nabídneme 
vám možnost výuky ve vzdělávacím programu „Základní škola“ i ve spe-
ciálním programu „Montessori“.  

Abyste se mohli s naší školou předem seznámit, navštivte nás během 
dní „otevřené výuky“ 10. ledna a 24. ledna 2006.

Od 8.00 do 11.40 hodin budete mít volný vstup do libovolné vyučovací 
hodiny ve všech třídách 1. stupně školy. Ve stejné dny můžete také spolu 
s dětmi navštívit v odpoledních hodinách naši školní družinu, abyste se 
seznámili s jejím prostředím i činností. 

V sobotu 7. ledna odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin pořádáme 
pro všechny malé děti tradiční karneval v naší tělocvičně.  

V sobotu 14. ledna můžete odpoledne opět od 14.00 do 17.00 
hod. přijít do naší keramické dílny, děti si vyzkouší práci s keramickou 
hlínou a jistě se pak budou více těšit na zápis, kde na ně jejich výtvor, již 
vypálený, bude čekat.  

Naší hlavní snahou je poskytnout dětem kvalitní základní vzdělání 
v radostném, nestresujícím a podněcujícím prostředí. Nad běžný stan-
dard základního vzdělávání vám můžeme dále nabídnout:

 kroužky výuky angličtiny, ruštiny, němčiny a francouzštiny, 
 dobře vybavené počítačové učebny s volným přístupem na inter-

net a s tím související kvalitní výuku informatiky,
 dobře vybavené odborné učebny fyziky, chemie, biologie, výtvar-

né výchovy,
 venkovní travnaté hřiště i bezprašná hřiště s umělými povrchy 

obklopená lesem,
 pestrou zájmovou činnost kulturní (dramatický kroužek, keramický 

a výtvarný kroužek, pěvecký kroužek), sportovní (sportovní hry dle 
zájmu dětí) i vzdělávací (jazykové, počítačové a dle zájmu i jiné 
vzdělávací kroužky),

 a v neposlední řadě i, v rámci Prahy unikátní, klidné prostředí v těs-
ném sousedství lesa a luk chráněné oblasti Modřanská rokle.   

Jsme přesvědčeni, že když si vyberete naši školu jako nejvhodnější pro 
vzdělávání vašeho dítěte, umožníte mu vzdělávání v příjemném a přátel-
ském prostředí, které plně rozvine jeho schopnosti. Na vaše dítě i na vás 
se těší zkušení a vstřícní učitelé.

Za vedení a pedagogický sbor školy
Mgr. Bohumír Šumský, ředitel



8 | U nás | 1/2006

V době plánování akcí v Mateřské 
škole Lojovická na nový školní rok 
jsem byla oslovena paní ředitelkou, 
Ivanou Sýkorovou, abych pomohla 
při realizaci přípravy předškolních 
dětí v Klubu předškoláka ke vstupu 
do základní školy. Tato myšlenka mě 
zaujala, neboť jsem se s podobnou 
aktivitou ze strany školky ještě ne-
setkala a považuji ji za velice přínos-
nou a novátorskou. Po vzájemné 
dohodě jsem si připravila program, 
který by měl usnadnit vstup dítěte 
do první třídy. Přistupovala jsem 
k této práci s určitou výhodou, pro-
tože mám zkušenosti s elementární 
výukou a z praxe dobře vím, co by 
učitelům a hlavně dětem v prvním 
ročníku usnadnilo práci.

V září jsem poprvé předstoupila 
před děti předškolního věku, pro 
které bylo naše setkání premiérou 
stejně jako pro mě. Pohovořila 
jsem s dětmi o tom, co všechno 
umí, a seznámila jsem je s tím, co 
všechno se spolu naučíme, aby, až 
budou opravdoví školáci, byla pro 
ně škola hrou bez obav z plnění 
prvních školních povinností.

Učíme se správně držet tužku 
a pastelku a jednoduchými pohy-
by při říkance Tiše, tiše, teď se píše 
uvolňovat svaly a klouby v zápěstí, 
protože jedním z předpokladů 
úhledného psaní je uvolnění, lehká 
ruka, schopnost ovládat pohyby 
paže, zápěstí, jemné pohyby prstů.

Každou hodinu provádíme toto 
cvičení, které přechází ve cviky kre-
sebné, motivované pohybem léta-
jícího draka, skokem žáby, letem 
včelky apod. Levákům vytvářím 
stejné podmínky jako pravákům. 
Neméně času se věnuji kultuře 
mluvené řeči – zřetelná artikulace, 
estetická funkce jazyka. Mluvíme 
spisovně a odpovídáme celou vě-
tou. Spojuji analytické a syntetické 
činnosti v oblasti mluvy (sluchu) 

KLUB PŘEDŠKOLÁKA V MŠ LOJOVICKÁ

NA CESTĚ ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY
při rozkládání slov na slabiky a při 
jejich spojování.

Při rozvoji mluvené řeči použí-
vám jazykové rozcvičky a cvičení 
hlasu. Pomocí obrázků zjišťuji 
optickou diferenciaci – cvičení op-
tické paměti. Nezanedbávám ani 
přípravu na matematiku; vychá-
zím z toho, co je pro děti známé 
a srozumitelné. Mají jednu hlavu, 
dvě ruce. Rozvíjím také základní 
matematické představy v oboru čí-
sel 1 – 5. Dbám na to, aby správně 
používaly slova vpravo – vlevo, se-
známily se s geometrickými tvary 
čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh 
a uměly je vyhledávat na předmě-
tech ve svém okolí. S matematikou 
souvisí pojmy a slova: alespoň, je-
den, všichni, žádný, každý, některý. 
Na tato a jiná cvičení má každé dítě 
připravenu předlohu obrázků, se 
kterými pracuje podle návodu, ale 
i samostatně. 

Mým úkolem není naučit děti 
číst, psát a počítat, to je úkol zá-
kladní školy, ale vést je k samostat-
né práci, sebekontrole, schopnosti 
podřídit se a vést. Dítě poznává, co 
je dobře, co špatně, co smí a nesmí, 
a tak získává pozitivní vztah k sobě 
a ostatním dětem.

Každé dítě je šikovné a nadané 
na něco jiného a je povinností 
nás všech učitelů je ve všem ma-
ximálně podpořit. Poděkování 
patří celému pedagogickému ko-
lektivu v mateřské škole, který se 
o to snaží, protože bez jejich úsilí 
a mravenčí práce by v této školce 
nebyla tak příjemná a klidná atmo-
sféra, kterou děti právě potřebují. 
Těším se vždy na vaše děti, abych 
jim předala ze sebe to nejlepší, 
a jestli se i ony těší, pak je to pro 
mě ta nejlepší odměna.

Anna Kucínová, učitelka ZŠ 
Foto L. Martinová

Na doporučení některých rodičů 
jsme se s dětmi vypravili do Líbezni-
ce u Prahy do Divadla kouzel.

Jeli jsme se všemi dětmi objed-
naným autobusem, protože cesta je 
přece jenom delší. Zpočátku jsme 
měli obavy, jestli kouzlení zaujme 
i malé děti, ale strachovali jsme se 
zbytečně. Děti sledovaly kouzelníka 
Pavla Kožíška a jeho hezkou asistent-
ku Martinu Poulíčkovou se zaujetím. 
Také nadšeně tleskaly, když se na 
pódiu objevili jako pomocníci jejich 
kamarádi a paní učitelky. Společně 
jsme se také naučili jedno kouzlo, ale 
jak udělal pan kouzelník dvě kouzla, 
které se nám nejvíce líbila, nám ni-
kdo neprozradil.

Dana Fáberová

MŠ LOJOVICKÁ

VÝLET ZA 
KOUZELNÍKEM

Dobrovolní hasiči z Libuše do-
končili opravu domu čp. 81, kde 
mají své sídlo. Jednalo se o natření 
fasády, nalakování oken v klubovně 
hasičů, natření mříží u oken a vcho-
dových dveří a natření venkovních 
vrat a dveří. Tímto bych chtěl podě-
kovat všem členům, kteří se na této 
práci podíleli.

Zároveň provádíme kontrolu 
s mapováním všech hydrantů 
na katastru Libuše. Obecní úřad 
nechal udělat větší mapy ulic 
v obci, kam po skončení prohlídek 
hydranty zakreslíme a nefunkční 
nahlásíme na Úřad městské části 
Praha-Libuš. 

Za hasiče starosta Jaroslav Kasal

DOBROVOLNÍ HASIČI LIBUŠ

MAPOVÁNÍ 
HYDRANTŮ

Tak zase přináším pár novinek 
z našeho Teenu. (Pokud ještě nevíte 
o co jde, koukněte se na www.teen-
-libus.estranky.cz.) 

Klub se nám, myslím, moc pěk-
ně rozjel. Návštěvnost je někdy až 
moc velká, sotva se vejdeme. Kve-
čeru (máme otevřeno až do šesti) je 
to už lepší, tak se nebojte přijít třeba 
i v pět, v půl šesté. V té zimě a tmě 
venku je u nás příjemněji. I když ně-
kteří už znají naše  potíže se světlem 
– respektive tmou. Občas se totiž sta-
ne, že prostě v klubu nesvítí světlo. 
Ale černá hodinka se nám taky líbila.

Do nového roku vykročíme také 
trochu v novém. Abychom v tom 
měli trochu pravidelnosti, ve čtvrtek 
počítejte s tím, že budu mít v klubu 
kytaru. Pokud bude zájem, uděláme 
si malé čtvrteční posezení s hud-
bou. A nestyďte se přinést si i vlast-
ní nástroje!

Každé druhé úterý v měsíci by 
pak mělo patřit „kreativitě“. To zna-
mená, že budeme něco tvořit… Sa-
mozřejmě, pokud budete chtít. Hned 
v lednu (10. 1.  2006) budeme malo-
vat stěny klubu. Moc jste se do výtvar-
né soutěže nehrnuli, takže konečná 
úprava klubu se nechá jen na vaší fan-
tazii. Přineste si ale nějaké staré oble-
čení – když kromě stěn pomalujete 
sebe, už to nevyperete! Těším se moc 
a moc. A nebojte se, pokud vás hudba 
ani malování nebaví, klub je stále ote-
vřený všem. Nemusíte se do progra-
mu zařadit. Vše zůstává při starém.

Samozřejmě pokračuje naše pra-
videlná fotosoutěž na našich strán-

TEEN KLUB

AHOJ, TEENAGEŘI !
kách, kde najdete pravidla. A pro ty 
nejhorlivější sportovce a soutěživce 
ještě jedna lednová hra: První turnaj 
ve stolním fotbale o mistry Teen 
Klubu. Ten proběhne v úterý 24. 1. 
2006. Začneme kolem 14. hodiny. 
Přihlásit se může jakákoliv  -náctile-
tá dvojice (i smíšené páry!) kdykoli 
v den turnaje do jeho zahájení. Podle 
počtu účastníků se zvolí způsob. Buď 
budete hrát každý s každým, nebo 
vyřazovacím způsobem. V každém 
případě jsou pro výherce připrave-
ny ceny. A samozřejmě hluboká úcta 
všech zúčastněných! Těším se na hoj-
nou účast a sportovní atmosféru.

Další nepravidelné akce časem ješ-
tě vyplynou. Nestyďte se přijít s vlast-
ním nápadem – diskotéka, oslava na-
rozenin, výlet, společné kino? Coko-
li vás napadne, sem s tím. Ať je pro-
gram v klubu co nejpestřejší a nej-
zábavnější. 

Jestli se objeví něco nového z mé 
strany, se dozvíte na našich interne-
tových stránkách. Ale něco je stále 
aktuální. Například to, že jako nezis-
kové organizaci se nám hodí jakákoli 
pomoc. Finanční, materiální (upotře-
bíme prakticky vše!), starý nábytek, 
televize, výtvarné potřeby. Přivítám 
velmi i pomocnou ruku. Jsem na 
všechno sama. Když nás bude víc, 
bude Teen ještě lepší místo pro -nác-
tileté! Víc hlav víc ví a víc rukou víc 
udělá. Tak se nestyďte a ozvěte se. 
A předem přijměte můj dík za jakou-
koliv pomoc!

Za o. s. Teen Libuš Mgr. Julie Čákiová

 Nástěnka předškoláků
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Výtah z usnesení Rady městské 
části Praha–Libuš v období od 2. 
11. do 29. 11. 2005.

Rada MČ Praha–Libuš: 

 Souhlasí s ukončením nájemní 
smlouvy s Českou poštou, a. s. 
(Poznámka redakce: Nejedná se 
o zrušení pošty na Libuši, nýbrž 
pouze o změnu podmínek náj-
mu.)
 Souhlasí s návrhem výše od-

měn za pedagogickou a řídicí 
oblast ředitelům mateřských 
a základních škol zřizovaných 
městskou částí Praha–Libuš 
za školní rok 2004/2005 dle 
příloh, které nejsou součástí 
usnesení.
 Vzala na vědomí vyrozumění 

o podaných odvoláních proti 
Změně územního rozhodnu-
tí „Písnické zahrady, dostav-
ba lokality Vrtilka“ č. j. VYST/
4797/04/Bk ze dne 11. 8. 2005. 
Pokud bude Rozhodnutí vrá-
ceno k novému řízení, bude 
nově projednáno stanovisko 
MČ Praha–Libuš.
 Souhlasí s vybudováním zpo-

malovacích prahů v zóně, kte-
rá leží mezi komunikacemi Li-
bušská, Mašovická a Meteo-
rologická na náklady městské 
části Praha–Libuš.
 Souhlasí s provedením opravy 

komunikace V Zákopech, cca 
400 m od ul. Libušská, parc. 
č. 670/1, k.ú. Písnice ve vlast-
nictví hl. m. Praha – svěřeno 
MČ Praha–Libuš. Vybrala jako 
nejvhodnější firmu Ficus mo-
bil, s. r. o., za cenu 121 082 Kč 
včetně DPH k realizaci této 
opravy.         
 Souhlasí se záměrem prodeje 

části pozemku parc. č. 516/1, k. 
ú. Písnice, o výměře 8 m2 z cel-
kové výměry 4052 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 
označeného v geometrického 
plánu číslo 946–099/2005 pro 
k. ú. Písnice, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, par-
celním číslem  516/17 k. ú. Pís-
nice paní Ivaně Fendrychové 
za cenu dle znaleckého posud-
ku. Veškeré náklady spojené 
s prodejem pozemku včetně 
zápisu do katastru nemovitos-
tí nese kupující.
 Nesouhlasí se změnou užívání 

garáže na pozemku parc. č. 37/
2, k. ú. Libuš na autodílnu pro 
osobní vozy (v ulici K Novému 
sídlišti).

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
 Souhlasí s umístěním napojení 

inženýrských sítí do pozemku 
parc. č. 1150, k. ú. Libuš, kte-
rý je ve vlastnictví hl. m. Pra-
hy, svěřen MČ Praha–Libuš 
za podmínky: Stavebník před 
zhotovením požádá MČ Pra-
ha–Libuš o uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o věcném 
břemeni na uložení plynovo-
du, el. vedení NN a telefon-
ních kabelů do výše uvedené-
ho pozemku. Povrchy budou 
uvedeny do původního stavu. 
Stavebník požádá před zho-
tovením o zábor komunikace 
a uzavře smlouvu o výpůjčce.
 Nesouhlasí s navrhovanou 

změnou provozních parame-
trů linek Pražské integrova-
né dopravy č. 171 a 272. (Více 
v samostatném článku.)  
 Schvaluje věcné břemeno dle 

návrhu smlouvy k  pozemkům 
parc. č. 381, 382, 383, 418/1, 
516/1 v k. ú. Písnice, uvede-
ných na LV 530 pro k. ú. Pís-
nice, s Pražskou energetikou, 
a. s. 
 Souhlasí s uzavřením darovací 

smlouvy s English Internatio-
nal School Prague, s. r. o., kte-
rá je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. (EISP darovala Klubu 
Junior starší počítač.)
 Souhlasí s uzavřením nájem-

ní smlouvy č. 15 se Základní 
uměleckou školou Adolfa Vo-
borského (koncertní sál pro vy-
stoupení Klubu Junior).
 Vybrala na základě předlo-

žených nabídek jako zhoto-
vitele na akci „Rekonstrukce 
vnitřních rozvodů vody v  MŠ 
K Lukám“ fi rmu Miloš Pláte-
ník – realizace staveb za cenu 
480 600 Kč  vč. DPH. 
 Schvaluje mandátní smlouvu 

s panem Petrem Kutáčkem, za-
hájení plnění smlouvy od čísla 
01/2006 časopisu U nás. (Nový 
grafik časopisu.)
 Zřizuje od 1. 12. 2005 školskou 

radu při Základní škole Me-
teorologická a Mateřské ško-
le Montessori, Meteorologicá 
181, Praha 4–Libuš a při Zá-
kladní škole s rozšířenou vý-
ukou jazyků, Ladislava Coňka 
40, Praha 4–Písnice. Seznam 
členů je uveden ve dvou přílo-
hách, které jsou nedílnou sou-
částí usnesení.
 Bere na vědomí informač-

ní materiál týkající se písem-
ných smluv o pronájmu pro-
stor v základních a mateř-

ských školách zřizovaných MČ 
Praha–Libuš z důvodu provo-
zování mimoškolních aktivit 
a z důvodu využití nebytových 
prostor ve školním roce 2005/
2006. 
 Souhlasí s vyplacením odměn 

vedoucím odborů MČ Praha–
Libuš dle přílohy, která není 
součástí tohoto usnesení. 
 Stanovuje p. Ivě Hájkové, ve-

doucí humanitního odboru 
ÚMČ, dle § 94, odst. 2, písm. 
c) zákona o hl. m. Praze, nový 
platový výměr podle zákona 
č. 143/92 Sb. a v souladu s nař. 
vlády č. 330/2003 Sb., přílo-
hy č. 3,  ve znění pozdějších 
předpisů s účinností od 1. 11. 
2005, který není součástí toho-
to usnesení.
 Souhlasí se stavbou: „Prodlou-

žení ulice Betáňské – příjezd 
k pozemku parc. č. 561/1, k. 
ú.Libuš“ dle projektové doku-
mentace pro stavební řízení, 
zpracovatel Dipro, s. r. o., za 
těchto podmínek: Investorem 
stavby budou žadatelé o sta-
vební povolení, manželé Jin-
drovi. Investor stavby zajistí 

kolaudační řízení stavby a po 
nabytí právní moci kolaudač-
ního rozhodnutí předá stavbu 
komunikace na části pozem-
ku parc. č. 1149/1, k. ú. Libuš 
bezúplatně městské části Pra-
ha–Libuš se zárukou 60 měsí-
ců od protokolárního předání 
stavby. Stavba bude provede-
na do 31. 5. 2006. Prodloužení 
komunikace bude provedeno 
ve stávající plné šíři. Prodlou-
žená komunikace bude na 
náklady investora stavby z vý-
chodní a jižní části zaslepena 
zábradlím. •Souhlasí s napoje-
ním prodlouženého konce ko-
munikace na stávající komuni-
kaci Betáňskou a zařazením do 
sítě místních komunikací.  
 Souhlasí s předloženým návr-

hem programu Zastupitelstva 
MČ Praha–Libuš.
 Souhlasí s prodejní cenou vy-

dané „Knihy o Libuši a Písnici“ 
200 Kč vč. DPH. Souhlasí s pro-
dejní cenou kalendáře pro rok 
2006, a to 80 Kč vč. DPH.

K tisku připravili Tomáš Hejzlar 
a Hana Kolářová

CYKLO Emap PÍSNICE     
SLEVY 10 – 20% 

NA MODELY KOL 2005

Nenechte servis až na jaro !!!

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4
Tel. 261 911 452  www.emap-praha.cz

Mobil 721 414 810  e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno: Po – Pá 10.00–18.00; So 9.00-14.00

i n z e r c e
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ZMĚNA 
ZÁKONA 
O STÁTNÍ 
SOCIÁLNÍ 
PODPOŘE

Na základě zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), 
který nabyl účinnosti 1. ledna 
2005, se zápis do 1. ročníků zá-
kladních škol koná v tomto roce 
od 15. ledna do 15. února 2006. 
Místo a dobu stanovuje ředitel 
školy. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 
Povinná školní docházka začíná 

počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dovrší 
šestý rok věku, pokud mu není 
povolen odklad.

K zápisu na školní rok 2006/
2007 přijdou děti narozené od 1. 
9. 1999 do 31. 8. 2000.

K zápisu se může dostavit i zá-
konný zástupce s dítětem, které se 

základní škola adresa ředitel(ka) den zápisu telefon e–mail

Ladislava 
Coňka 
1.-5.třída

Meteorolo-
gická
1.-9. třída

Ladislava 
Coňka 40/3, 
Praha 4 - Písnice

Meteorologická 
181, Praha 4 -Libuš

Mgr. Blanka 
Rachotová

Mgr. Bohumír 
Šumský

17. 1. 2006
14:00 – 18:00 
18. 1. 2006
14:00 – 17:00

1. 2. 2006
13:00 – 18:00
2. 2. 2006
13:00 – 18:00 

261 911 451

241 716 255
241 712 222

zs.pisnice@volny.cz

meteo@volny.cz

Městská část Praha-Libuš, maji-
tel pozemku parc. č. 614, kat. úz. 
Libuš, obdržela od vlastníků sou-
sedního pozemku žádost o jeho 
odprodej. 

Uvedený pozemek v současné 
době slouží jako průchod mezi 
panelovým domem č. p. 647 – 650, 
K Lukám, a ulicí Klokotskou. 

MČ tímto žádá občany z nejbliž-
šího okolí pozemku, aby se vyjá-
dřili k jeho možnému odprodeji. 
Své názory posílejte na Úřad MČ 
Praha–Libuš, e-mail sprava.majet-
ku@praha.-libus.cz.

Pavel Macháček, 
místostarosta

VÝZVA

PRŮCHOD K LUKÁM – KLOKOTSKÁ

narodilo v období od 1. 9. 2000 do 
31. 12. 2000, pokud je dítě tělesně 
i duševně přiměřeně vyspělé.

Pokud budete chtít školu na-
vštívit a prohlédnout si učebny, je 
možno se předem domluvit s ředi-
telem školy.

Termíny zápisů do 1. tříd zá-
kladních škol na území městské 
části Praha-Libuš 

Připravila Iva Hájková, 
ÚMČ Praha-Libuš

S účinností od 1. 2. 2006 do-
chází zákonem č. 204/2005 Sb. ke 
změně zákona č. 117/1995 Sb., o 
státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů.

Změna se týká maminek na 
mateřské dovolené, které po-
bíraly dávku SSP rodičovský pří-
spěvek. V současné době, pokud 
nechtěly ztratit nárok na tuto 
dávku SSP, mohly nechat zapsat 
své dítě do mateřské školy nej-
výše na pět dnů v měsíci. Novou 
úpravou může dítě, které do-
vršilo 3 roky věku pravidelně 
navštěvovat mateřskou školu 
nebo jiné obdobné zařízení pro 
děti předškolního věku v roz-
sahu nepřevyšujícím 4 hodiny 
denně. 

Iva Hájková, 
ÚMČ Praha-Libuš

Od 1. 12. 2005 byly, i přes ne-
souhlasné stanovisko Rady MČ 
Praha-Libuš, změněny provozní 
parametry linek autobusů č. 171 
a 272.

Změna spočívá v převedení 
ranních spojů linky č. 171 ve 
směru Kačerov – Sídliště Písnice 
na autobusovou linku č. 272, 
která má trasu z Kačerova, přes 
ul. Vídeňskou, Dobronickou , 
Libuš a končí na zastávce Sídliště 
Písnice. To znamená, že zastávky 
Jalodvorská  a U Zvoničky jsou 
směrem z Kačerova obsluhovány 
v ranních hodinách pouze linkou 
č.113.

V odpoledních hodinách jezdí 
linka č. 171 svou původní trasou 
ze Sídliště Písnice přes Jalodvor-
skou na Kačerov.

Zuzana Kuryviálová, 
odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

ZMĚNA 
PROVOZU 
AUTOBUSŮ 
171 A 272

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v prvním pololetí 2006 přistaveny v následujících termínech na 
uvedených stanovištích (kontejnery budou přistaveny v uvedených dnech v ranních hodinách a po naplnění 
odvezeny):

 10. 1. 2006   Ohrobecká, K Novému Sídlišti, Na Močále, Hoštická                                       
 7. 2. 2006   Ohrobecká, K Vrtilce, Výletní, V Koutě, Mílová
 7. 3. 2006   Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Lukám, Hoštická
 4. 4. 2006   Ohrobecká, K Vrtilce, Na Močále, Výletní, Mílová
 9. 5. 2006   Ohrobecká, K Novému sídlišti, Hoštická, V Koutě
 6. 6. 2006   Ohrobecká, K Vrtilce, Výletní, K Lukám, Mílová

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Opět upozorňujeme občany, že velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně, dřevěný odpad, elektrošrot, suť, ne-
bezpečný odpad a pneumatiky mohou také ZDARMA odevzdat ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v Modřanech, ul. 
Generála Šišky – dříve Kolarovova, tel. 244 400 164 (nad konečnou tramvají).

Jana Drobílková, 
odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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Prakticky nepřetržitě nám na 
radnici chodí stížnosti na nedo-
statečnost stávající autobusové 
dopravy ve staré Písnici. Stejně 
tak nepřetržitě se obracíme na 
Dopravní podnik a na Ropid 
(Regionální organizátor Pražské 
integrované dopravy) s žádostmi 
o její posílení. Názor některých 
spoluobčanů, že se stačí obrátit na 
příslušná místa a ihned se to zlepší, 
tak neodpovídá realitě. 

Pro názornost uvádím několik 
citací ze zatím posledního dopisu 
ředitele Ropidu z 25. 10. 2005:

Dopravní obsluha na území hl. 
m. Prahy je projektována tak, aby 
splňovala závazné Standardy kva-
lity dopravy, které byly schváleny 
Usnesením rady Zastupitelstva hl. 
m. Prahy č. 819 ze dne 8. 8. 1995. 
Tato kritéria jsou v oblasti Vaší 
městské části plněna.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA VE STARÉ PÍSNICI
Prodloužení linek č. 171 a 198 do 

obratiště Písnice není v současné 
době možné z důvodu nedosta-
tečných a dokonce i současnému 
provozu neodpovídajícím parame-
trům obratiště a zastávek. Poža-
davek na prodloužení považu-
jeme za výrazně nadstandardní 
a to z přepravních a zejména 
fi nančních důvodů.

Provoz všech linek PID je prů-
běžně vyhodnocován a v případě 
nutnosti upravován.

To pro nás příliš optimisticky ne-
zní. Při posledním rozhovoru se zá-
stupcem Ropidu mi bylo sděleno, 
že se možností posílení autobusů 
ve staré Písnici zabývají. Doufejme, 
že dospějí k její nutnosti.

Pavel Macháček, 
mistostarosta@praha-libus.cz  

i n z e r c e

NOVĚ OTEVŘENÝ PNEUSERVIS OSOBNÍ NÁKLADNÍ

MALO I VELKOOBCHOD  

 MICHELIN  KLÉBER  PIRELLI

  DUNLOP  KORMORÁN  BFGOODRICH 

   GOODYEAR  MATADOR

 nákladní protektory

  opravy termopresem , prořezávání pneu, 

zaváděcí ceny

  uskladnění sezóních pneumatik

Otevírací doba: po – pá  >>> 7:00 – 18:00
 Sobota >>> 8:00 – 12:00

 Kontakty: tel/fax 261 112 598
mobil 724 520 100 , 724 583 444  

                          e-mail: praha@urbanpneu.cz
 Adresa: Dobronická 1021, Praha 4 – Kunratice

Pronajmu dlouhodobě 

GARÁŽ NA SÍDLIŠTI PÍSNICE 
(vedle tenisových kurtů).

Jedná se o nový komplex garáží 
na oploceném pozemku s uzamykatelným vjezdem.

Cena dohodou. Tel.  261 910 9 66, 606 292 970.

i n z e r c e

 Část z dopisu
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Andrea Bocelli právě dojemně 
zpíval a celý sál Klubu Senior ohro-
meně hleděl na novorozeně v za-
vinovačce, které volným krokem 
přinášela v náručí paní Iva Hájková. 
Starosta Libuše a Písnice pan Petr 
Mráz své dítko pokropil několika 
kapkami za asistence paní Dagmar 
Broncové, která ho jako přepečlivá 
chůva provázela na svět.

Tak vypadaly nejkrásnější oka-
mžiky jednoho čtvrtečního večera 
adventního času l. p. 2005. V Klubu 
Senior originálně zinscenovala paní 
Iva Hájková, vedoucí humanitního 
odboru našeho místního úřadu, 
s pomocí kolegyně Evy Cochové 
křest Knihy o Libuši a Písnici autora 
Eduarda Škody. Bylo to překvapení 
jak pro starostu, který má největší 
zásluhu na tom, že máme svou kni-
hu, tak pro pracovníky nakladatel-
ství Milpo, které si vzalo na starosti 
nelehkou produkci publikace, pro 
pamětníky, kteří přispěli do jejího 
obsahu, pro sponzory, kteří k její-
mu vydání pomohli fi nančně, a pro 
všechny ostatní hosty. 

Skoro se zatajeným dechem 
hosté poslouchali uvítací řeč 
kmotry knihy paní Vlastimily Ran-
dové, která nezapře svou dřívější 
vzdělaneckou profesi docentky 
na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy. Promluvila nenuceně 
a s citem. Přivítala s radostí knihu 
o naší městské části, která je sou-
částí velké Prahy a zároveň zahr-
nuje krásné přírodní prostředí, má 
i svou dost hluboko sahající histo-
rii. Zdůraznila, že vědomí a pro-
žitek toho, co je pro nás v místě 

KŘEST

našeho bydliště milé, důležité, 
hodnotné, vytváří tu správnou 
protiváhu k anonymitě rychle 
postupující globalizace. V závěru 
své promluvy navrhla, abychom 
si všímali nejen minulosti a sou-
časnosti, ale také důkladněji pře-
mýšleli o možnostech budoucího 
rozvoje našich domovských obcí. 
Podtrhla, že program Zdravé měs-
to, k němuž se naše městská část 
připojila, k tomu nabízí vhodnou 
půdu. 

Večer, který obohatil živým sbo-
rovým zpěvem soubor Sirius, půso-
bící při Klubu Junior pod vedením 
sbormistryně Emy Rajnoškové, po-
kračoval jako příjemné neformální 
setkání všech zúčastněných. 

Hana Kolářová
Foto autorka

Knihu o Libuši a Písnici 
můžete zakoupit za 200 Kč, 
kalendář na rok 2006 sesta-
vený z dětských prací za 80 Kč 
na humanitním odboru ÚMČ 
Praha–Libuš, K Lukám 664, 
Praha 4–Libuš v pondělí a ve 
středu od 8 do 12 a od 13 do 
17:30, v úterý a ve čtvrtek od 8 
do 12 a od 13 do 16 hodin.

Co by to bylo za libušského 
virtuálního knihkupce, aby opo-
menul tento titul! Vyšel zcela jistě 
inspirován starousedlíky, zatímco 
knihkupec je jen přivandrovalec na 
jedno z posledních českých pane-
lových sídlišť, ale: Děd knihkupcův 
se narodil r. 1890 na Písnici (!), když 
se vrátil ze světové války, přiženil 
se na Zbraslav, žil na Vinohradech 
a na Pankráci, s vnukem se nesta-
čili osobně poznat (děd zemřel pět 
let před vnukovým narozením), 
a přesto stačili (shodou okolností) 
ve dvou generacích dokončit podi-
vuhodný okruh z Písnice do Písnice. 

MIMOŘÁDNÉ LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ

NĚKOLIK POZNÁMEK O NAŠÍ KNIZE
Eduard Škoda: Kniha o Libuši a Písnici
Praha: Milpo Media, 2005. Ediční řada Knihy o Praze. 143 s. ISBN 80-903481-7-3. (několik poznámek)

Dodnes na staré Písnici bydlí rodina 
nějakého Josefa Brixiho (děd byl také 
Josef), což musí být nějaká dokonale 
poztrácená přízeň!

Autor Eduard Škoda, je (alespoň 
na vlnách Českého rozhlasu Regi-
na) známý „pražský chodec“, zruč-
ný zpracovatel faktů a údajů, které 
jsou mu ke zpracování předloženy, 
které si zjistí, ověří a zhodnotí tak, 
aby mohla vzniknout úhledná mo-
nografi e (jako v tomto případě).

Po pravdě řečeno architekto-
nicky, kulturně ani historicky není 
Libuš (Písnice) nijak významná. 
Svědčí o tom už obálka knihy – ob-

tížně zařaditelný letecký pohled, 
rybník, zvonička, panelák; musíme 
to tady mít rádi, abychom knihu 
přijali a přečetli...

O to víc je třeba ocenit práci už 
jenom s osnovou (obsahem) pub-
likace, která akcentuje především 
nedávnou minulost (ono jí o moc 
víc vlastně ani není) a poněkud 
nadměrně přítomnost a některé 
její osobnosti, které se nepochybně 
propadnou do propasti dějin, jakmi-
le jim skončí volební či jiné období...

...s výjimkou starousedlíka 
starosty, který zprostředkováním 
vydání této publikace pomohl 

zakonzervovat stav naší obce v dě-
jinném okamžiku, který není ani 
významný ani jedinečný, je právě 
teď a nebude už zítra...

Stránky knihy, věnované okolí 
obce (část Výlety do okolí) para-
doxně svědčí o tom, co už bylo 
o významu Libuše řečeno.

Ale obec žije a my žijeme v ní 
a s ní, a já osobně jsem za tuto 
knihu rád, i kdyby jen kvůli svým 
budoucím vzpomínkám nebo pro 
ověření toho, co se má podle knihy 
stát, s tím, jak to bude doopravdy!

A hlavně: Dík sponzorům (je-
jichž ilustrovaný soupis v kontextu 
knihy nesvědčí právě o dobrém 
vkusu) a autorům. Je dobře mít 
tuhle knihu v libušském virtuálním 
skladu i ve studovně pragensií 
pražské Městské knihovny!

Jiří Brixi

1. Novorozená: Kniha o Libuši a Písnici
2. Přišli i ti, bez nichž by kniha byla 

chudší o řadu vzpomínek
3. Hudební kulisu zajistil dívčí sbor 

Sirius
4. Redaktorka Českého rozhlasu Re-

gina hovoří s jedním ze sponzorů 
knihy

5. Uvítací řeč „kmotry“ – paní docentky 
Vlastimily Randové

1

2 3

4

5
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Stalo se to dávno – když Prahu a okolí 
do svých pařátů opětovně uchvátila Čer-
ná smrt. Všude, kam vkročila, rozsévala 
pláč a zoufalství. 

Objevila se i na Libuši a také zde ve 
svých šlépějích zanechávala smrt, bo-
lest a žal. Mnoho lidí zde zemřelo a bylo 
pochováno na kunratickém hřbitůvku. 
Nemálo lidí raději uteklo do lesů, kde se 
poschovávali před morem. Leč i tam je 
Černá smrt dostihla.

Na Libuši bydlel i jeden lékař, který se 
snažil všem těm nebožákům pomoci. 
Pouštěl jim žilou, vykuřoval obydlí by-
linkami. Kolikrát umírajícím zatlačil oči 
a s pozůstalými želel nad ztrátou dětí. 
Sám se hrozil okamžiku, kdy si mor najde 
cestu do jeho příbytku. Měl ženu a tři děti.

Bohužel, jednou se vrátil od umírajícího 
a našel svou ženu a dvě děti v horečkách. 
Pouštěl jim žilou, mokvavé boláky zalé-
val různými odvary, koupal v bylinných 
lázních. Leč vše bylo marné. Umřeli mu 
v náruči. Se smutkem v duši je pochoval 
a upnul se na svoje poslední dítě. I to mu 
však zakrátko zemřelo.

Otec si zoufal. Kudy chodil, tudy jeho 
srdce plakalo. Tesknilo po svých nejdraž-
ších. Každý večer strávil v modlitbách, aby 
vyprosil u Boha milosrdenství a naději. 

Jednou při modlitbách usnul a zdál se 
mu sen, který jej nabádal, aby zašel do 
Modřanské rokle a navštívil poustevníka 
Jana. Ten že mu pomůže.

Když se ráno probudil, upamatoval se 
na sen. Ani neposnídal, jen do mošničky 
vložil chléb, kousek sýra a mléko, a pospí-
chal do rokle. Chvíli bloudil podél potoka, 
až narazil na malou jeskyňku. 

Nějakou dobu před ní postával, bál se 
vstoupit do útrob skály. „Jen pojď dál, už 
tě očekávám,“ ozvalo se z temnoty jesky-
ně, „vím, co tě trápí a po čem tvé srdce 
smutní.“ To promluvil Jan.

Lékař mu do rukou vložil svůj skromný 
dar, za nějž se mu dostalo poděkování. 
„Mohu ti pomoci, vím  jak. Najdi třetí kříž, 
u něho se pomodli a pak jej odsuň. Objeví 
se schody, po kterých sestoupíš. Přijdeš do 
první místnosti, v ní jsou samá zrcadla. 
Ty v sobě přechovávají vzpomínky. Když 
do některého pohlédneš, zestárneš sice 
o jeden rok, ale zkrátíš si cestu za ženou 
a dětmi. V další komnatě najdeš jenom 
mlhu zapomnění. Až jí budeš procházet, 
musíš stále opakovat jména těch, kteří tě 
opustili. Vynecháš-li, nebo zapomeneš na 
jedno z nich, už se k tobě nikdy nevrátí. 

Pak vstoupíš do třetí místnosti, je napl-
něná močálem a bahnem. To jsou hříchy 
a špatné skutky, které jsi během svého 
života učinil. Pokud jsi jich učinil málo, 
přejdeš. Avšak bylo-li jich mnoho, utopíš 
se a nikdy své blízké neuvidíš.

PŘÍBĚH

O MORU NA LIBUŠI
Ve čtvrtém pokoji spatříš drahé kameny 

a zlato. To je mámení a faleš světa, pokry-
tectví a závist, chamtivost a proradnost. 
Dotkneš-li se jich, propadneš smrti a zpátky 
se již nevrátíš.

Potom přijdeš do poslední komnaty. 
V něm hoří věčný oheň – oheň lásky. Vlož 
do něj svou ruku a vyjmi jeden oharek. Mysli 
při tom na svou ženu a děti, pak tě nespálí. 
Oharek dones k sobě domů a zapal jím dříví 
v krbu. Nakonec svou modlitbou poděkuj na-
šemu Pánu a jdi do lože. Ráno uvidíš.“

Lékař od srdce poděkoval, rozloučil se 
s poustevníkem a vyšel z jeskyně. Po několika 
krocích si vzpomněl, že musí najít třetí kříž, 
ale nevěděl jak. Obrátil se, aby se Jana optal, 
leč místo jeskyně našel už jenom skálu.

Snad se mi to nezdálo, prolétlo mu hlavou. 
Pomalu kráčel domů a přemýšlel nad slovy, 
která slyšel. Jak mám najít třetí kříž, ptal se 
sám sebe. Nemyslel tím Boží muka? Těch je 
ale tady povícero. Ale který z nich je ten tře-
tí? Musím je všechny obejít a snad mně Bůh 
vnukne myšlenku. 

Prošel celou Libuší i nejbližším okolím, aby 
si prohlédl všechna postavená Boží muka. 
Každými se pokoušel zahýbat, odsunout, 
tlačil na podstavec, vše bylo marné. Smutně 
se vracel domů.

Asi se mně to nakonec všechno zdálo. Ale 
to přece není možné! Vždyť jsem poustevníka 
viděl, mluvil s ním, políbil mu ruku…

Přicházel ke svému domu, když s úžasem 
vidí, že před brankou stojí kříž. Odjakživa 
tam stával. Já blázen jsem si na něj vůbec 
nevzpomněl. Honem si pospíšil a zkusmo za-
tlačil za podstavec, který se celkem snadno 
odsunul. Objevily se schody. Lékař se požeh-
nal a začal sestupovat.

Šel dlouho, tma byla černější a černější. 
Ohlédl se za sebe. Z oblohy viděl už jen malý 
čtvereček. Naštěstí už jen několikrát došlápl 
na schody a zastavil se před první místností. 
Mám jít dále, a nebo se otočit? Ptal se sám 
sebe. Ano, půjdu dál a snad se mně podaří 
se s mou milovanou ženou a dětmi znova 
se shledat.

Odhodlaně vstoupil. Poustevník se ne-
mýlil. Místnost svítila zrcadly. Podíval se do 
prvního a zarazil se. Viděl v něm své rodiče. 
Matku, jak jej houpe v kolíbce; otce, na kte-
rého si nevzpomíná, neboť zemřel krátce po 
jeho narození. V druhém zrcadle spatřil své 
sourozence – bratry a sestry, rozprchli se do 
různých končin světa. V dalším viděl sebe 
jako studenta na univerzitě. Pak v jednom 
zrcadle zhlédl svou ženu a děti. Z očí mu 
skanuly slzy smutkem. Chybíte mně! Zapla-
kal. Nakonec v posledním uviděl sám sebe. 
Kolem očí měl více vrásek a vlasy pokrývalo 
stříbro. Zestárl o jeden rok.

Nevadí! Jestli se mně podaří vysvobodit 
je ze spárů Smrti, nebylo to zbytečné. Přešel 
práh další komnaty. Zahalila jej mlha. Byla 

tak hustá, že musel před sebe natáhnout 
ruce a klopýtat prostorou. Jména svých 
nejbližších vyslovoval nejprve potichu, 
pak je mumlal a nakonec je hlasitě vyvo-
lával. Co krok, to jméno ženy a nebo jed-
noho z dětí. Hlas mu už pomalu umdléval, 
když se dostal na druhý konec místnosti. 
Oddychl si radostí, že na žádné jméno 
nezapomněl. 

Ovanul jej chlad. Vstoupil do bažiny. 
To jsou mé hříchy a provinění. Pomyslel 
si. Dostal strach. Co když nedošlápnu na 
dno a utopím se? Bože, odpusť mi a jestli 
nyní nastala ta chvíle, dovol mi, abych se 
shledal s těmi, které mé srdce postrádá. 
Pomodlil se a opatrně vstoupil do černé 
břečky. Zprvu se mu hladina dotýkala 
kotníků, pak začala stoupat, že ji měl do 
půli stehen, potom po pás, až nakonec 
se téměř dotýkala jeho brady. Ještě krok 
a utopím se! Zoufale si pomyslel. Naštěstí 
černočerná kaše začal klesat a záhy se 
postavil u vchodu do další místnosti. 

Omámeně pozoroval hromady zlata 
a drahých kamenů. Blýskaly se a třpy-
tily, že mu až přecházel zrak. Dotkni se 
mě! Volal na něho náhrdelník posázený 
smaragdy. Udělej své rodině radost! Zvo-
nily zlaté prstýnky. Vezmi si nás a budeš 
bohatý! Už už natahoval ruku, že si přeci 
jen něco vezme. Nebudu žít v chudobě! 
Pomyslel si. Ale pak se zastyděl a vzpama-
toval se z omámení. „Ne, nedotknu se vás! 
I kdybych byl bohatý, nebyl bych přesto 
šťastný. Bez mé drahé ženy a milovaných 
dětí by nebylo života.“ 

Rychlými kroky přešel místnost a ocitl 
se před ohněm. Sálala z něho horkost, 
uhlíky žhnuly a jiskérky se vznášely vzdu-
chem. Už nemohu couvnout! Došel jsem 
až na konec. Nevzdám to. Ale co jestli se 
poustevník mýlil? Popálím se. Mám doma 
hojivou mast. Opatrně vložil ruku do 
ohně a myslel na svou rodinu. Plameny 
se rozestoupily, aby mohl do svých prstů 
uchopit žhnoucí oharek. Vůbec nepálil. 
Sotva ho vzal do ruky, objevil se najednou 
u sebe doma před krbem. Opatrně vložil 
do naskládané hraničky uhlík a krátce 
zafoukal. Plameny začaly olizovat dříví 
a rozhořely se.

Byl již pozdní večer, když lékař vyšel 
z domku, postavil se před kříž s Kristem 
a modlitbou poděkoval všemohoucímu 
Pánu. 

Ráno jej probudil dětský smích a jemné 
políbení na ústa..

Martin Zikeš
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Místní knihovna je otevřena 
každé úterý od 14 do 18 hodin 
v budově Úřadu MČ Praha-Libuš, 
K Lukám 664.

Čtenáři dostali „pod stromeček“ 
nadílku nových knih, které byly 
do naší knihovny doplněny v roce 
2005. V roce 2006 srdečně zveme 
nejen všechny čtenáře, kteří naši 
knihovnu už navštěvují, ale uvítá-
me i ty, kteří k do ní dosud nezaví-
tali. Všem přejeme zdraví a pohodu 
v roce 2006 a chuť do čtení.

V knihovně přibylo:

 Bambas, Petr -  Zakázaná 
extáze 
 Bartoš a spol. - Osobnosti 

českých dějin 
 Bauer, Jan - Co v učebnicích 

nebylo 
 Berija, Sergo - Můj otec Berija 
 Beráková, Zora - Plný pohár 

vína 
 Braunová, Lilian - Kočka, která 

se znala s… 
 Cibulka,  Aleš - Zdenka Sula-

nová 
 Connor, John - Herna 
 Corman, Avery - Dokonalý 

rozvod 
 Dübel, Richard - Mše pro 

Medicejské 
 Fojtová, Věra - Z pamětí krev-

ních písařů 
 Freytag a Berndt - Toulavá 

kamera
 Hejcman, Pavel - Píseň Juditina 
 Hrubešová, Eva - Herečka 

Stella Zázvorková

MÍSTNÍ KNIHOVNA 

NOVÉ KNIHY K PŮJČENÍ 

Dne 1. prosince 2005 slavnostně 
přivítal pan starosta Petr Mráz tři-
náct nových občánků do naší měst-
ské části Praha-Libuš: 

Vojtěcha Černého, Michaela Daňa, 
Veroniku Humlovou, Samuela Kolle-
ra, Jana Lipku, Barboru Novákovou, 
Tomáše Procházku, Filipa Rantoše, 
Filipa Seidlera, Moniku Suchopáro-
vou, Jana Svobodu, Jiřího Svobodu 
a Vojtěcha Šilara.

Děti z mateřské školy K Lukám za-
zpívaly svým budoucím kamarádům 
za hudebního doprovodu zástupky-
ně ředitelky PaedDr. Kadeřábkové.

O fotografi ckou dokumentaci 
se postarala paní Hana Findejsová 
z Prahy 12, se kterou máme ty nej-
lepší zkušenosti.

Po proslovu pana starosty obdr-
želi rodiče dětí pamětní list, zlatý pří-

PŘIVÍTÁNÍ NEJMENŠÍCH 
OBČÁNKŮ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRO SRANDU KRÁLÍKŮM TEDY EKOSPOLU

V úterý 13. prosince vysílala Česká televize jako první příspěvek v rám-
ci publicistického pořadu Černé ovce reportáž o pokusu fi rmy Ekospol 
postavit v Písnici mnohaposchoďové obytné domy. Kdo reportáž nevi-
děl a je dostatečně kvalitně připojen k internetu, může se na ni kdykoli 
podívat na adrese http://www.czech-tv.cz/vysilani/prog8531.html?por
ad=1097429889. Naši čtenáři jsou o této kauze podrobně a pravidelně 
informováni. Takže vědí o skvělé práci občanského sdružení Rodinné 
domy, které se snaží zabránit tomuto zohavení Písnice, a vědí i o jasném, 
pevném a jednoznačném stanovisku zastupitelstva a rady naší MČ, které 
se shoduje s postoji OS Rodinné domy a ostatně každého rozumného 
občana. Vědí však i to, co se podle mne v reportáži ČT neřeklo dost 
důrazně, že totiž tento postoj našich zastupitelů nemá při rozhodování 
o kauze (téměř?) žádnou váhu. Územní plány jsou u stolů na magistrátu 
a na stavebním úřadu Prahy 12 měněny, stavební povolení vydávána bez 
ohledu na mínění volených zástupců; čistě jen podle potřeb a zájmů aro-
gantní stavební fi rmy. Jejího zisku, řeknu rovnou. Při sledování reportáže 
mě toho napadalo hodně, tři věty chci zveřejnit: Není na čase změnit 
neosvědčené a ostatně od počátku nesmyslné rozhodnutí o zrušení 
stavebního úřadu v naší MČ a převedení jeho agendy na Prahu 12? Není 
problém malých kompetencí menších městských části něco jako dobrý 
základ volebního programu některé z politických stran? Pokud totiž 
volené orgány městských částí nadále nebudou moci rozhodovat o tak 
velkém množství záležitostí týkajících se bezprostředně života občanů, 
budou tu pro srandu králíkům, tedy například... viz titulek.
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věsek, hračku, pamětní knížku a ma-
minky dostaly květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům 
hodně šťastných chvilek, které bu-
dou vzájemně prožívat.

Eva Cochová, 
humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

Foto Hana Findejsová

V měsíci lednu 2006 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 81 let, 
82 let, 83 let, 91 let a 96 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

VÝZNAMNÁ JUBILEA 
NAŠICH OBČANŮ

Anna Faiglová 
Anděla Jandová 
Jindřiška Kořínková 
Mária Kozáková 
Kristina Novotná 

Marie Ornstová 
Stanislav Ryšavý 
Jiřina Sojková 
Marie Škrabánková 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního 
optimismu.

Městská část Praha–Libuš

 Janovský, František - Islandské 
prázdniny 
 Jarolímková, Stanislava - Co 

v průvodcích nebývá  
 Jazairiová, Petra - V severní 

Indii  
 Jiránek, Jiří - Čile po Chile
 Johnsonová, Diane - Svatba 

po francouzsku
 Klusáková-Svobodová - 

O tom, co bylo 
 Kolomacká,  Marcela - Lásky 

slavných žen
 Krumlovský, Felix - Dámské 

příběhy českého středověku
 Laďka Kozderková 
 Mihola, Rudolf - Hana Vítová   
 Novák, Ervín - Příběh lékaře
 Robertsová, Nora - Klíč vědění
 Sheldon, Sidney -  Bojíš se 

tmy? 
 Schmidt, Paul - Paměti Hitle-

rova tlumočníka 
 Smith, Wilbur - Triumf slunce 
 Šimek a Grosmann - Povídky 

- Nechci slevu zadarmo
 Šmíd, Jan - Obrázky z Bretaně 
 Šťáhlavský, David - Výpravy 

opačným směrem  
 Trevane, Jacky - Fatwa  –  život 

pod hrozbou 
 Větvička, Václav - Moje vzpo-

mínková dobrá jitra 
 Větvička, Václav - Moje květi-

nová dobrá jitra 
 Votýpka, Vladimír - Paradoxy 

české šlechty 
 Vranka, Milan - Za výzvou 

velehor

Připravila Eva Fortinová 

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních 
údajů,  jubilea svých blízkých adresně zveřejnit  včetně fotografi e v našich 
místních novinách U nás,  prosíme, aby se domluvili na humanitním odboru 
s paní Jarkou Klemešovou, tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném 
případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme 
za pochopení.  

D E B ATA
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V Klubu Junior se otvírá nový 
pěvecký sbor nejen pro maminky 
a tatínky, ale pro všechny, kdo si 
chtějí zazpívat. Zpívání je o vzá-
jemné radosti a potěšení. Sborový 
zpěv otevírá nejen možnosti pě-
vecké, ale i přátelské. Vždyť hudba 
je často lepším řečníkem než mno-
há slova. A všichni lidé se mohou 
prostřednictvím slov hudby potě-
šit v každé situaci.

Nutit se do ničeho nebudeme, 
ale můžeme zkusit lidové písně 
nejen z naší země, ale i jiných zemí 
(např. Izrael, Afrika). Radost nám 

KLUB JUNIOR

NOVINKA: PĚVECKÝ SBOR 
PRO DOSPĚLÉ

možná přinese i trocha staré hud-
by a třeba se podíváme i do dalších 
hudebních žánrů.

Kromě nových písní nahlédne-
me i do tajů hlasové techniky. Jde 
jen o pár „fíglů“, které pomáhají 
lepší znělosti hlasu a jsou dobrou 
prevencí proti hlasovým potížím.

První ukázková hodina bude 
v Klubu Junior 12. ledna 2006 od 
19 do 20 hodin. 

Na společný zpěv s vámi se těší: 

Ema Rajnošková, 
lektorka Klubu Junior

Mateřské centrum Kuřátko najdete v areálu Klubu Junior, Mezi 
Domy 373, Praha 4–Libuš. Po vánočních prázdninách otevíráme 
znovu 4. 1. 2006.

Otevřeno:  pondělí až čtvrtek 9.30 – 12 hod.
Stálý program: pondělí a středa – rytmika  úterý – poznáváme příro-

du  čtvrtek – výtvarné a ruční práce

LEDEN 2006
 9. 1. pondělí – Moje tělo – tvoje tělo – přijďte si popovídat o lidském 

těle, zazpívat si, zatančit a nakonec i malovat!
 11. 1. středa – Narozeninová party – s dětmi, které se narodily v led-

nu, oslavíme jejich narozeniny. Zazpíváme jim, zatančíme si, pro malé 
oslavence máme i drobné dárečky a pro všechny malé občerstvení. 
Neváhejte a přihlaste své oslavence na telefonu 608 072 304 do 8. 1. 
2006 kvůli domluvě o občerstvení. Ostatní mohou přijít bez předcho-
zího ohlášení! Těšíme se na hojnou účast!
 16. 1. pondělí – Logopedie – setkání s klinickou logopedkou paní 

Mgr. Lenkou Marčíkovou, která rodičům přiblíží zákonitosti a mož-
né problémy ve vývoji dětské řeči. Děti si procvičí jazýčky a zahrají 
si hry zaměřené na logoprevenci a podporu aktivního rozvíjení 
a upřesňování slovní zásoby. Prostor pro individuální konzultace.
 17. 1. úterý – Setkání s MUDr. Hanou Cabrnochovou – první z pra-

videlných přednášek s pediatričkou. Téma bude upřesněno – sledujte 
nástěnku a stránky www.volny.cz/kuratkomc.
 24. 1. úterý – Sněhulák z vaty – vyrobíme si roztomilého sněhuláka 

z papíru a vaty.
 25. 1. středa – Klub dvojčat a vícečat – zpívání a zajímavé po-

vídání. Spec. pedagožka paní Jana Pešková, maminka dvojčat, 
ráda podá informace o činnosti Klubu dvojčat a vícečat (zapůjčení 
zpravodajů... ). Uvítáme další maminky dvojčat či vícečat, společně 
si popovídáme a předáme zkušenosti.  Pokud je vás více,  ale i ti 
ostatní, kteří mají chuť si hrát a najít si nové kamarády, přijďte mezi 
Kuřátka.
 26. 1. čtvrtek – Věneček se semínky – vyrobíme si jednoduchý věne-

ček a nasypeme hladovým ptáčkům semínka. 
 30. 1. pondělí – Divadélko – Hanka vám zahraje další (ne)známou 

pohádku a společně si zahrajeme a zazpíváme. 

Mateřské centrum Kuřátko žádá maminky, které by měly zájem se po-
dílet na dalším chodu tohoto centra, aby se přihlásily přímo v MC nebo se 
mezi nás přišly podívat ve středu 11. 1. ve 20 hodin v prostorách MC. MC 
Kuřátko sídlí v areálu Klubu Junior, Mezi Domy 373, Praha 4-Libuš. Důvo-
dem je to, že většina maminek, jež se podílely na chodu MC, nastoupila 
do zaměstnání a bylo by třeba nahradit je dalšími. Děkujeme předem za 
zájem a těšíme se na setkání s vámi.

Za MC Kuřátko Hana Kendíková

MC KUŘÁTKO

Program  v lednu 2006
 3. 1.  Volná zábava – vyprávění po Vánocích. 
 10. 1. Návštěva ing. Jiřího Baiera – člena České mykologické společnosti 

bydlícího u nás v MČ Praha–Libuš. V prvé části vyprávění o zajíma-
vostech ochranářů a vášnivých sběratelů hub. 

 17. 1. Procházka místní kronikou, první část. 
 24. 1. Volná zábava.
 31. 1. Poslední výlety v roce 2005 – promítání na videu.

Srdečně zveme všechny místní seniory opět do našeho klubu každé 
úterý ve 14 hodin a již teď se na vás všechny těšíme. 

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková 

KLUB SENIOR

Chceš netradičně prožít svůj volný čas s námi na zajímavých výpravách 
do přírody i do města, tábořit pod širým nebem s kamarády, hrát napína-
vé hry, naučit se spoustu nových potřebných věcí a v létě jezdit na vodu 
a na tábor?

Tak přijď mezi nás! Jsme 75. skautský oddíl Derwen.
Naše klubovna se nachází v ulici Ke Kamýku 686 v Praze 4.
Kdy? 
 Světlušky (dívky 6-12 let) – čtvrtek 17-18.30
 Skautky (dívky 12-15 let i více) – úterý 17-18.30
 Skauti (chlapci 12-15 let i více) – úterý 17-18.30
 Vlčata (chlapci 7-12 let) – středa 16-17, 17.30-18.30

Jak? Jen tak, prostě přijď!
Doprava: Z Kačerova autobusem 117, 182, 189, 215 na stanici Nové 

Dvory nebo Cílkova. Ze Smíchovského nádr. 197, 198 na stanici Cílkova.
Více informací o našem oddíle najdeš na internetových stránkách 

www.derwen.info. Kontakt: Jan Fischer, hvezdar@skaut.cz, tel. 603 965 184

SKAUTSKÝ ODDÍL 

DERWEN

ZŠ METEOROLOGICKÁ

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Stává se již tradicí, že počátkem ledna se koná
maškarní odpoledne
v ZŠ Meteorologická.

Již počtvrté proběhne
7. ledna 2006
od 14 do 16 hodin
v tělocvičně školy.

Hudba bude doprovázet tanec, 
hry a soutěže v maskách.

Vyhodnocení nejlepší masky.
Občerstvení zajištěno.

Zveme  všechny malé děti a jejich rodiče 
na příjemně strávené odpoledne.

NĚKOMU CHYBÍ, NĚKOMU PŘEBÝVÁ...

Kovošrot. Zdarma odvezu jakýkoliv kovošrot (po dohodě možné i jiný 
odpad za úplatu), automobilem škoda 1203. Úterý až neděle 8–18. 
Kontakt: 607 852 777.

m í s t n í  n e k o m e r č n í  i n z e r c e  z d a r m a



 i n z e r c e  

Z ARCHÍVU

 Mapa stabilního katastru obce Písnice r. 1841 
Pramen: Archív země ČeskéMapu překreslil někdejší písnický 

kronikář Josef Jeřábek a vložil do ru-

kopisu své pamětní knihy Dějiny obce 

Písnice 1317–1848. Tato jedinečná 

práce, kterou pan Jeřábek ukončil 

v 50. letech 20. století, soustřeďuje 

ohromné množství archivních ma-

teriálů.

O mapě stabilního katastru, kterou 

přetiskujeme, autor v Dějinách obce 

Písnice píše: „...podává nám zajímavý 

a dosud nám neznámý přehled, jak 

byla zastavěna a osídlena obec Pís-

nice před více jak 100 léty. Ze 24 čp. 

nejsou však na této mapě zakreslena čp. 11, 12, 14, 21 a 22, o kterých není 

známo, z jakých důvodů nebyly zakresleny, rovněž není ani uveden počet 

obyvatel. 

Tehdy byly držiteli hospodářství a majiteli domů: Jan Melichar čp. 1, Václav 

Kvítek čp. 2, Josef Richter čp. 3, Vojtěch Winterblum čp. 6, Jan Novotný čp. 10, 

Josef Suchánek čp. 15 (předchůdce Šimánek Josef ), Josef Jirát čp. 17 (před-

chůdce Šimánek J.), Jan Czonk čp. 18, Karel Rada čp. 19, Jan Novák čp. 20. 

Ostatní majitelé uvedeni nebyli, až teprve v roce 1849, když byl zřízen okres 

Jílovský, nastalo řádné očíslování domů.“

(kvá)

Redakce časopisu U nás děkuje za laskavé zapůjčení 

rukopisu Dějin obce Písnice 1317–1848 manželům Pospíšilovým z Písnice.


