
Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace na 
území MČ Praha-Libuš v roce 2016“ zaměřeného na integraci cizinců a 
spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

pátek 1. dubna 2016 od 1600 do 1900

Na prostranství před Základní školou s rozšířenou výukou jazyků
a hasičskou zbrojnicí v Písnici, u rybníka Obecňák

a na hřišti základní školy

Během odpoledne na vás čekají:

→ ukázky starých řemesel z českých zemí i ze světa
→ hudební, divadelní a taneční vystoupení
→ výtvarné a rukodělné dílny na téma jaro a 
probouzení přírody
→ jízda na ponících
→ ukázka činnosti mladých hasičů a prohlídka 
hasičské zbrojnice

Posezení ve školní kavárničce nabídne mimo jiné 
možnost setkat se po letech a zavzpomínat.
V případě nepříznivého počasí se akce přesune do 
prostor základní školy.

Z programu:

16:00 začátek akce
16:10 utopení Morany  

v rybníku Obecňák
16:20 ukázka činnosti mladých 

hasičů u rybníka Obecňák
16:45 hudební a taneční 

program z různých  
koutů světa

17:30 pásmo vystoupení dětí 
z písnické školy

18:15 hudební a taneční 
program z různých  
koutů světa

Změna programu vyhrazena.

Oslavy jara 
v Písnici



KOMPOSTÉRY JEŠTĚ JSOU
V rámci projektu na předcházení vzni-
ku odpadů formou podpory domácí-
ho kompostovaní „Neplaťte za 
bioodpad. Kompostujte 
sami!“ je stále možné po-
dávat žádosti o kom-
postér o objemu 
720 l. Kompostéry 
jsou poskytovány 
zdarma. Ti z vás, 
kteří doposud 
žádost o kom-
postér nepodali, 
mohou tak učinit, 
neboť městská 
část Praha-Libuš 
má pro vás k dispo-
zici k datu uzávěrky 
tohoto čísla zhruba še-
desát volných komposté-
rů. Žádosti o kompostér je mož-
né podávat elektronicky na adrese:  
www. odpadovecentrum. cz nebo vypl-
nit žádost, která je uvedená na druhé 
straně tohoto letáčku. Vydávání kom-
postérů probíhá vždy v pondělí a ve 
středu, od 15:00 do 17:30 hodin, na 
odboru životního prostředí a dopravy, 
K Lukám 664, levý boční vchod objektu 
mateřské školy. Smlouva a kompostér 
budou pro vás v uvedených termínech 
připravené vždy až za týden od vyplnění 
žádosti elektronicky, nebo doručením 
žádosti v tištěné podobě na ÚMČ Praha-
Libuš. Žádost je platná a zaregistrovaná 
již samotným podáním, pokud ji podal 
vlastník (spoluvlastník) pozemku nebo 
nájemce se souhlasem vlastníka. To 
znamená, že žadatel již nebude zpětně 

kontaktován ohledně vyzvednutí kom-
postéru. Podmínkou je umístění kom-

postéru na vlastním nebo prona-
jatém oploceném pozemku 

na území městské části 
Praha-Libuš, tedy na 

katastrálním úze-
mí Libuš a Písnice, 
a po dobu udrži-
telnosti projektu, 
která činí 5 let, 
jej využívat ke 
kompostování. Je 
možné žádat o je-
den kompostér na 

jeden oplocený po-
zemek. 

Bezplatné zapůjčení 
probíhá na základě smlou-

vy o výpůjčce a následném da-
rování. Návrh této smlouvy je k na-
hlédnutí na internetových stránkách  
www. odpadovecentrum. cz. Bližší infor-
mace vám podají pracovnice odboru ži-
votního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-
Libuš, na tel.: 244 021 425, 244 021 427, 
e-mail: ziv. prostredi@praha-libus. cz. 

Kompostéry jsou baleny v papírových 
krabicích o rozměrech 95 x 29 x 45 cm 
a hmotnosti 19 kg. 

Tento projekt je financován z 90 % 
z celkových nákladů dotací z fondu EU 

a SFŽP, zbývajících 10 % je hrazeno 
z rozpočtu městské části. 

http://www.odpadovecentrum.cz
http://www.odpadovecentrum.cz/
mailto:ziv.prostredi@praha-libus.cz.


KOMPOSTÉRY PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ
Podrobné informace najdete na druhé straně tohoto letáčku.

ŽÁDOST O KOMPOSTÉR MŮŽETE VYPLNIT ELEKTRONICKY NA ADRESE:

www.odpadovecentrum.cz.
Další možnost je vyplnit tento formulář a žádost předat na ÚMČ Praha-Libuš,  

Libušská 35 – kancelář starosty. Rovněž je možno žádost zaslat poštou na adresu:  
ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš.

ŽÁDOST O KOMPOSTÉR
jméno a příjmení

datum narození 

Adresa trvalého pobytu dle OP: 

město / obec

ulice

číslo popisné / orientační

PSČ

Adresa umístění kompostéru: Městská část Praha-Libuš

ulice

číslo popisné / orientační

katastrální území Libuš*    /    Písnice*

č. parcely

vlastník pozemku

Doplňující informace:

kontaktní adresa, pokud se liší od 
místa trvalého pobytu dle OP

telefon

e-mail

* nehodící se škrtněte
** v případě, že bude kompostér umístěn na pronajatém pozemku, bude ke smlouvě doložen souhlas 
vlastníka

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzuji svůj zájem o zapojení do projektu a zapůjčení 
kompostéru.

V ...................................... dne ……........................….. ………………………………………………..
                              žadatel 

http://www.odpadovecentrum.cz
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