MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ

CO SE DĚJE KOLEM BYTŮ NA SÍDLIŠTI PÍSNICE | 4. 2. POHROM
LAKROS V LIBUŠSKÉ ŠKOLE NATÁČELA TELEVIZE | BEZPEČÍ PRO SENIORY
NOVÉ CYKLISTICKÉ STOJANY
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1 Součástí Svatomikulášských oslav byla dobročinnost. | 2 Nejen v MŠ Ke Kašně se objevil Mikuláš, čert a anděl.
3 V libušské škole se zdobily adventní věnce. | 4 Senioři tančí sambu v Klubu Junior.
5 Rozsvítil se vánoční strom na sídlišti Písnice… | 6 … a ve Staré Písnici.
Foto: Kryštof Štafl, archiv MŠ Ke Kašně, Blanka Zirnsáková a Lenka Koudelková
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P O D P O R A

Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2016“ zaměřeného na integraci cizinců
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.
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SVATOMIKULÁŠSKÉ OSLAVY
V pátek 2. prosince jsme se
v libušské sokolovně začali
společně těšit na nadcházející čas Vánoc a bilancování závěru roku při poslední letošní
veřejné akci MČ Praha-Libuš
pořádané v rámci projektu
Ministerstva vnitra na podporu integrace.
Svatomikulášské oslavy se v libušské sokolovně letos konaly
počtvrté a již tradičně byly jejich
součástí charitativní a dárcovské
projekty.
Lidé mohli letos poprvé přispět
dokonce na dvě charitativní společnosti: na společnost Naděje, jež
se věnuje problematice osob bez
domova, a Společnost „E“ ve spolupráci s Aranžérií, které vytvářejí
pracovní místa a pomoc pro osoby trpící epilepsií nebo pro osoby, které o ně pečují. Návštěvníci
mohli dobrovolně přispět přímo
do kasiček konkrétních společností umístěných u stolků, kde se tvořilo, koupit lístky do losování o ceny
nebo věnovat prostřednictvím
společnosti Naděje nepotřebné
oblečení, deky a spacáky pro osoby bez domova. Proběhla i dražba
dvou adventních věnců a celkově
se podařilo shromáždit 5 619 korun. Vybraná částka byla rozdělena
mezi obě charitativní společnosti
a předána jejím zástupcům.
na pódiu byla představena i organizace Centrum Seňorina zaměřená na pomoc seniorům s Alzheimerovou chorobou.
Program oslav se dotkl nejen
vážných situací, ale především navodil předvánoční atmosféru pohody a zábavy. Program na pódiu byl strhující. Atmosféru Vánoc
nám naladil vánočními tóny saxofon pana Vacíka, zazpíval komorní sbor Libuše pod vedením
sbormistryně paní Jany Kaněrové,
zazněly i líbivé tóny kytary od mladého a nadějného vietnamského
hudebníka Tomáše Trana a představila se začínající skupina Karamelový karavan. Obdiv za tanec
na pódiu patří oddílu rytmiky pod
vedením cvičitelky paní Jaroslavy Gregorové, mladé a velice nadějné vietnamské tanečnici Lence
Nguyenové a vietnamské taneční skupině Fukeshi. Moderátorská dvojice Vlasta Phamová a Michal Ježek nás seznámili s českými
a tradičními vietnamskými zvyky
spojenými s koncem roku.
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Předvánoční atmosféra panovala i v dílničkách, kde si mohly děti vyrobit drobné předměty,
např. třpytivou ozdobu, nazdobit perníček nebo svícínek. Veliké díky patří mateřským školkám
Mezi Domy, Ke Kašně a základní
škole s rozšířenou výukou jazyků
v Písnici.
Program doplnilo drobné občerstvení v předsálí, grilování masa před sokolovnou, prodej svíček, výborného svařeného
vína pro dospělé a teplého jablíčka pro děti. Ke konci proběhlo losování o zajímavé ceny. O slovo
se posléze přihlásili Mikuláš, čert
a andělé a jako odměnu věnovali dětem mikulášské balíčky plné
dobrot. Na závěr tohoto krásného
dne proběhla před sokolovnou
na antukovém hřišti úžasná divoká ohnivá show, kde nám krásné slečny předvedly úchvatné vystoupení. Mikulášské nadílky dětí,
které letos Mikuláše nenavštívily, jsme v sobotu darovali dětem
hospitalizovaným v Thomayerově
nemocnici.
Svatomikulášské oslavy navázaly na vynikající spolupráci se
Sokolem Libuš. Děkujeme vedení Sokola za poskytnutí prostor
a součinnost při organizaci akce.
Poděkování patří také firmě DKNV
a libušským hasičům za poskyt-

nutý externí zdroj elektřiny a jeho
zapojení, dále všem organizacím,
spolkům a školám zajišťujícím
workshopy a v neposlední řadě
mnoha dobrovolníkům podílejícím se na organizaci akce.

Těšíme se na shledání při akcích
v roce 2017.
Monika Voříšková,
asistentka projektu
Foto: Kryštof Štafl
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
dovolte mi na začátku roku se
vrátit do adventní doby a poděkovat všem, kdo se zúčastnili slavnostního rozsvěcování vánočních stromů na náměstíčku na
sídlišti a ve staré Písnici. Poslední
listopadovou sobotu jsme rozsvítili strom na sídlišti před prodejnou
Albert, který nádherně vyzdobily
děti s paními učitelkami z MŠ Lojovická. Slavnostní večer děti doprovodily pásmem vánočních písní.

K slavnostní atmosféře večera přispěl mistr Radek Rejšek, hudebník
a kampanolog, který na zvonohru
zahrál několik vánočních melodií.
O den později při rozsvícení stromu ve staré Písnici vedle tradičních a krásných vystoupení dětí
z MŠ Ke Kašně a z místní základní školy nás potěšily zpěvem i ženy
z komorního pěveckého sboru Libuše. Duchovním slovem nás v sobotu i v neděli přišel do doby adventní povzbudit Vojtěch Smolka,
farář z nedalekých Kunratic. Všem
zúčastněným pedagogům, hasičům, pracovníkům úřadu a dalším,
kteří přispěli k nádherné atmosféře začátku adventu, tímto velice
děkuji. Rozzářené oči dětí při okamžiku rozsvícení stromů byly tou
největší odměnou nám všem. Věřím, že jste se svými dětmi a v kruhu rodiny prožili ve svých domovech o Vánocích tu nejnádhernější
atmosféru. Važme si toho, že na
rozdíl od mnoha zemí světa stále
patříme k těm nejbezpečnějším
koutům na naší planetě.

K tomuto vánočnímu tématu,
byť už poněkud smutně, musím
napsat, že také o tomto adventu
se nám někdo pokusil ukrást stromek v areálu školky MŠ K Lukám.
Je nepochopitelné, že se mezi
námi najdou lidé, kteří neváhají
přelézt plot a zcizit nazdobený vánoční stromek. Vzhledem k bytelnému připevnění se to zlodějům
nepodařilo ani předloni, ani nyní.
Pokaždé to ale skončilo zničením
světelných řetězů a ozdob.
Je před námi nový rok a dovolte, abych vám popřál hodně zdraví, štěstí, lásky bližních, splnění vašich předsevzetí a životních snů.
Nechť radosti všedních dnů jsou
větší než těžkosti, se kterými se
budete potýkat. Odcházejícímu
řediteli ZŠ Meteorologická panu
Zdeňku Běleckému děkuji za veškerou náročnou práci, kterou pro
naše děti odvedl. Přeji mu do dalších let hodně zdraví a elánu pokračovat v tom, co ho bude naplňovat. Pedagogům a žákům této
školy se pokusíme najít dobrého

nástupce. Všem pedagogům našich školských zařízení přeji hodně
zdraví a pevných nervů. Poděkování za celoroční práci patří našim
hasičům − písnickým přeji, aby letos začala stavba nové hasičárny,
a s libušskými hasiči připravíme
projektovou dokumentaci na stavbu garáží pro uskladnění techniky. Pokročíme v projektové dokumentaci na stavbu tělocvičny při
písnické škole a máme připraveno
několik zásadních investic do našich škol. Obyvatelům sídliště Písnice přeji šťastné vyřešení kauzy
prodeje bytů. Doufám, že v letošním roce hl. m. Praha pokročí i v investicích do zanedbaných komunikací v Libuši i Písnici. Věřím, že se
všemi úkoly, které před námi stojí,
se úspěšně vypořádáme a že rok
2017 bude dobrým rokem.
Ať se vám všem daří.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ 2016
První adventní víkend se
v naší městské části již tradičně slavnostně rozsvěcovaly vánoční stromky. První
z nich se rozsvítil v sobotu
26. listopadu na prostranství před supermarketem Albert na sídlišti Písnice a druhý v neděli 27. listopadu na
náměstíčku ve staré Písnici.
Vánoční strom na sídlišti Písnice
se rozzářil za přispění dětí z Mateřské školy Lojovická, které na
pódiu zazpívaly vánoční koledy.
Děti z Mateřské školy Lojovická na
tento vánoční strom také vytvořily
pěkné vánoční ozdoby. Vyvrcholením tohoto příjemného sobotní-

ho podvečera byl koncert Pražské
mobilní zvonohry.
Vánoční strom ve staré Písnici
rozsvítily společně děti z Mateřské
školy Ke Kašně a žáci základní školy
v Písnici. Žáci ze základní školy vyrobili i originální ozdoby na vánoční stromek. Po slavnostním rozsvícení děti předvedly vánoční pásmo
písniček a básniček. Na závěr programu zazpívaly několik krásných
středověkých koled členky Komorního sboru Libuše při Sokolu Libuš.
O chutné pohoštění se postaraly místní hospodyňky, které přinesly na ochutnání vlastní pečivo. Každý, kdo přinesl cukroví na společný
stůl, dostal jako poděkování drobný dárek, ozdobičky z korálků vy-

robené v chráněné dílně obecně
prospěšné společnosti Modrý klíč.
Modrý klíč ostatně propojil sobotní i nedělní setkání, a to v podobě veřejné sbírky organizované o. p. s. Modrý klíč, do které
bylo možné přispět dobrovolným
příspěvkem, a podpořit tak děti,
mládež i dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením.
V letošním roce se vybralo 4 453
korun, což je dvojnásobek oproti
loňskému roku. Děkujeme mockrát všem dárcům za podporu
dobré věci.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Kryštof Štafl
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CESTY KE ZDRAVÍ V LIBUŠI A PÍSNICI
Na podzim loňského roku
se v naší městské části realizoval projekt Cesty ke zdraví v Libuši a Písnici, který
se skládal ze tří nezávislých
aktivit určených pro celou
veřejnost.
První aktivita Škola chutí byla určena pro žáky prvního stupně na
našich školách. Žáci z každé třídy
byli na jednu vyučovací hodinu
rozděleni na tři skupinky a učili se
pomocí všech smyslů vnímat potraviny. Dětem se tento interaktivní program velice líbil i díky dobré
organizaci společností Slow Food
Prague. Celkově se tohoto programu zúčastnilo 417 žáků.
Druhá aktivita Zdraví nás baví se
konala společně s tradiční Drakiádou druhou říjnovou sobotu na
fotbalovém hřišti v Písnici. Účastníci měli možnost si na mnoha stanovištích nechat zkontrolovat a posléze zkonzultovat svůj zdravotní
stav. Byly zde také ukázky první pomoci, zdravého sezení, prevence
proti rakovinám, ukázky a ochutnávky přípravy zdravých salátů
a další stanoviště a workshopy pro
děti. I přes nepřízeň počasí byla
tato akce velice zdařilá.
Třetí aktivita Zdravé potraviny se
skládala ze tří nenávazných ukázek
přípravy zdravého vaření s ochutnávkou a prezentací tzv. superpotravin. Pan Žižka ze společnosti
Prameny zdraví připravoval první
večer zdravé snídaně, jako napří-

klad bezlepkové vafle, ořechové
krémy a další. Druhá ukázka byla
ve znamení několika domácích pomazánek. Na poslední ukázce byla
prezentována příprava zdravého
cukroví. Tyto ukázky i přes menší
zájem obyvatel byly velice dobře
připravené a účastníci si odnesli
mnoho cenných informací o zdravých potravinách a jejich přípravě.
Projekt byl finančně podpořen z MHMP za účelem podpory
místní Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu na
lokální úrovni a spolufinancován
z rozpočtu MČ Praha-Libuš.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Petr Borský

VYDAŘENÁ STŘEDA
Libušští a písničtí senioři se
7. prosince loučili s letošní sezónou. Podle dostupných informací zúčastněným nevadilo, že se letošní
předvánoční shromáždění nekonalo v Modré rybě,
ale v restauraci U Bezuchů
v Kunraticích.
Celou akci zahájila vždy usměvavá paní Ing. Lenka Koudelková.
Díky dotaci Úřadu městské části Praha-Libuš zaplatili účastníci
pouze symbolickou částku za výborné pohoštění, které zahrnovalo nejen polévku a hlavní jídlo,
ale i moučník s kávou a šampaňské na přípitek.
Kromě spokojených žaludků se
na skvělé atmosféře podíleli i muzikanti Zdeňka a Vašek, kteří hráli téměř bez přestávky po celý večer. Mnohé páry příjemná hudba
přiměla dokonce i k tanci. Samo-
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zřejmě nesmím zapomenout na
pochvalu směřovanou na sympatický a velmi ochotný personál −
zdržela jsem se sice jen krátkou
chvíli, ale i za sebe mohu potvrdit,
že takový se jen tak někde nevidí.
S nabídkou, zda bych na seniorském setkání v Kunraticích nechtěla úvodem zahrát na klavír,
za mnou přišla během vánočního
koncertu Klubu Junior, který této
středě o něco předcházel, paní
Koudelková. S potěšením jsem
tehdy její nabídku přijala. A jsem
ráda, že jsem pak měla tu čest prožít odpoledne v blízkosti milých
a hovorných lidí. V celé restauraci vládla příjemná předvánoční
atmosféra a probíhaly zde nejen
horlivé debaty, ale prostorem se
nesl i zpěv a smích. Uzavřela bych
dvěma slovy: vydařená středa.
Michaela Pospíšilová
Foto: Tomáš Pospíšil
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ADVENT V MŠ KE KAŠNĚ
Adventní čas patří mezi nejkrásnější období v roce.
Zdobíme své okolí, zapalujeme svíčky a rozsvěcujeme
světýlka, připravujeme dárečky pro své nejbližší a milované. I přesto, že je tento
čas velmi náročný a často
prověří naše fyzické i psychické možnosti, každý rok
se na něj těšíme.
Pro děti z Mateřské školy Ke
Kašně začala příprava na advent
již koncem listopadu. Ve vánoční dílně jsme vyráběli adventní
věnečky a děti se projevily jako
opravdu zdatní aranžéři. Ze svých
výrobků, které zdobí nejeden stůl,
měly po právu velkou radost.
První adventní neděli jsme se
zúčastnili slavnostního rozsvěcení stromu v Písnici. Děti ze třídy Slůňat vystoupily s hudebním
pásmem Těšíme se na Vánoce
a pomohly rozsvítit krásně nazdobený vánoční stromeček, který se
stal dominantou písnického náměstíčka.
Novou milou tradicí se pro
nás staly Svatomikulášské oslavy v libušské sokolovně pořádané městskou částí Praha-Libuš.
Každoročně si mohou návštěvníci oslav v naší dílničce vyrobit
vánoční dekorace. O svícny a ozdobné misky ze živého chvojí je
rok od roku větší zájem, a to nejen ze strany dětí, ale i dospělých.
V sokolovně vždy panuje příjemná předvánoční atmosféra a kouzlo Vánoc začíná pomalu fungovat.

Dříve než děti rozbalí dárečky,
které jim pod stromeček nadělí Ježíšek, prověří jejich celoroční snažení a chování jiná speciální
návštěva – Mikuláš se svou družinou, čertem a andělem. I nás ve
školce tato trojice navštívila a ke
každému dítěti Mikuláš promluvil,
z nebeské kouzelné knihy přečetl
krátkou zprávu a podle ní děti obdaroval. Na závěr všichni Mikulášovi i ostatním zazpívali a slíbili,
že se v příštím roce opravdu ještě
trochu polepší.

Následující dny probíhaly ve
znamení příprav na Vánoce – vyráběli jsme dárečky a přáníčka
pro rodiče, ozdoby na vyzdobení
školky a především jsme trénovali na vánoční besídky, kterými vyvrcholily adventní přípravy. Prožili jsme dvě příjemná odpoledne
s programem a pohoštěním (tímto děkuji všem maminkám a babičkám za napečené cukroví)
a alespoň na chvíli dali zapomenout předvánočnímu shonu.
Závěr kalendářního roku pro-

bíhal již v poklidu, děti se spolu
se svými učitelkami těšily z nových dárků, které jim pod stromeček přinesl Ježíšek, a za zvuku koled užívaly naplno vánoční
atmosféru.
Do nového roku přejeme všem
hodně štěstí, zdraví, pohody a co
nejvíce splněných přání.
Za děti i zaměstnance
MŠ Ke Kašně
Mgr. Ivana Koutná
Foto: archiv MŠ Ke Kašně

VÁNOČNÍ ČAS V MŠ LOJOVICKÁ
Kdekdo by si mohl říct, že
ve školce si celý rok jen hrajeme, ale byl by daleko od
pravdy.
Kromě hraní, které je také velmi
důležité, máme ještě spoustu dalších „povinností“: rosteme, učíme
se, poznáváme sebe, své kamarády, a také svět kolem nás.
Nejvíc „práce“ nás čeká vždy
v prosinci. Těšíme se na Vánoce,
chystáme vánoční výstavu (letos
na téma vánoční kapřík), připravujeme se na příchod Mikuláše,
anděla a čerta, učíme se básničky, písničky a koledy, vyrábíme
dárečky a přáníčka, pečeme cukroví…
A protože letos jsme chtěli nasát ještě víc vánoční atmosféry
a dozvědět se něco nového, vyrazili jsme s předškoláky ve druhém

prosincovém týdnu do letohrádku
Kinských na adventní výstavu a dílničku. Zjistili jsme, že lidé dříve ke
štěstí nepotřebovali spoustu dárků, a dokonce ani stromeček. Stačilo jim jen, že se u jednoho stolu
sešla celá rodina. Seznámili jsme
se s různými zvyky předvánočního
i vánočního času a vyrobili jsme si
krásnou ozdobu k adventní tabuli
– jablíčka ozdobená sušeným ovocem. Domů jsme se vraceli spokojení, unavení, a ještě více natěšení
na Ježíška.
A až se sejdeme ve školce na
besídce u vánočního stromečku, budeme rádi, že můžeme být
s kamarády a rodinou. Nooo…,
ale kdyby pro nás Ježíšek našel
nějaký dáreček, zlobit se nebudeme.
Kateřina Černá
Foto: Kateřina Černá
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
LAKROS NA LIBUŠI
– NATÁČENÍ ČESKÉ TELEVIZE
Česká televize natáčela 16. listopadu v ZŠ Meteorologická reportáž o lakrosu, původní indiánské týmové hře. Podpořit nás přijely i děti ze Sokola Spořilov.
Lakros není v České republice zatím příliš známým sportem,
i když se v Československu hrál
poprvé už v roce 1936. Podstatou
hry je dostat malý míček (velikosti tenisového) do soupeřovy branky. Míček se přemisťuje za pomoci
lakrosové hole. Ta má na konci určitou podobu kapsy, do níž se míček chytá. Ve škole hrajeme jednu z podob lakrosu, a to interkros,
který je pro děti bezpečný. Interkros je bezkontaktní forma hry,
hráči se tedy nesmějí střetnout ani
tělem, ani lakroskami. Česká republika získala v létě na mistrovství světa v interkrosu zlaté medaile v mužské i ženské kategorii.
Dne 11. prosince jsme se vůbec poprvé vypravili na interkrosový turnaj do ZŠ Mendelova na
Jižním Městě. Ve složení šesti dětí
z lakrosových kroužků ZŠ Meteorologická a Sokola Libuš se nám
premiéra vydařila. Poprvé jsme
si vyzkoušeli pořádný zápas. Děti
ze Sokola Zbraslav nám ukázaly,
že když nebudeme umět správně bránit, budeme dostávat hodně gólů. V zápase s týmem Sokola Spořilov jsme se začali v rychlé
hře lépe orientovat. Velké překvapení přinesl poslední zápas,
a to s dětmi ze zaběhnutého lakrosového klubu z Malešic, který jsme porazili. Poznali jsme, že
když se do hry dá srdce a týmový
duch, můžou být i nováčci úspěšní. A také to, že i když máme na
střídačce jen jednoho hráče, dokážeme hru uběhat.
Na Libuši máme zatím přibližně
10 hráčů ve věku 4,5–12 let a rádi
Z natáčení – děti z Libuše a ze Sokola
Spořilov v ZŠ Meteorologická.
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přijmeme další holky i kluky. Hrajeme ve škole ZŠ Meteorologická každou středu 16−17 a v Sokole Libuš každý čtvrtek 16−17. V MŠ
Lojovická každoročně pořádáme
v červnu lakrosové dopoledne pro
děti na zahradě.
Česká televize bude promítat
reportáž ze školy dne 23. ledna na
ČT „Déčku“ v rámci programu Planeta Yó.
Lívia Šavelková
VÁNOČNÍ NOTA
Stejně jako v minulých letech
konala se letos Vánoční nota −
soutěž v sólovém zpěvu. Ze školního kola, které proběhlo 16. listopadu, postoupili nejúspěšnější
žáci do kola obvodního. Do tohoto kola se zapojili zpěváci a zpěvačky ze ZŠ Ladislava Coňka a ZŠ
Meteorologická. Obvodní kolo se
konalo 1. prosince během dopoledních hodin. Bylo to velmi vydařené dopoledne plné zajímavých
vystoupení – přesně takové, které
člověka naladí do pravé vánoční
pohody. Těšíme se, až si to za rok
zase zopakujeme!
Výsledky:
Kategorie I
1. M. Kudláček
2. Tiep Ho Huu
3. K. Légl, E. Vogeltanzová
Kategorie II
1. Ž. Sajfertová
2. V. Hnátková
3. N. Havlová
Kategorie III
1. N. Janotová
2. L. Prause
Kategorie IV
1. E. Čekalová, N. Ondová
2. J. Kretík, T. Černá
3. Z. Löwingerová, E. Baldriánová
Kategorie V
1. L. Fílová
2. D. Zelenka
3. I. Rendla
Soňa Štefanová a Martin Šrámek
Foto: Soňa Štefanová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Jako každým rokem i letos uspořádali starší žáci pro své mladší
spolužáky mikulášskou nadílku. Na
svůj úkol se pečlivě připravili. Masky byly dokonalé a čertovské řádění odpovídalo individuální skladbě
třídy. Všechny informace si opatřili předem, takže nedošlo k žádným
traumatizujícím zážitkům. Všechny
děti si návštěvu Mikuláše, andělů
i čertů užily.
V pondělí k nám přišli čerti, Mikuláš a andělé. Pobavilo mě, že
bouchali na dveře. Také se mi líbilo, jak nás honili a namazali černou barvou. Trochu jsem se bál,
ale byla to legrace. Paní učitelka
nás chránila. Byl jsem spokojený.
Maty K., II.B
Přišli k nám čerti a andělé. Já
jsem se nebál. Čerti řekli, aby se přiznal, kdo zlobil, tak jsem se přiznal.
Mikuláš chtěl zazpívat básničku. Andělé nám dali perníky. Vítek N.
Trochu jsem se bála, ale spíš to
bylo super. Všichni se lekli, když zabušili na dveře a utíkali se schovat
k paní asistence. Moc se mi to líbilo.
Říkali jsme tuhle básničku:
Už se chýlí další rok,
zbývá jenom malý krok.

Talíř dáme na náš práh,
bude plný, žádný strach.
Čertům zvonky zvoní tmou,
Mikuláš jde s nadílkou.
Nela J., II.B
Pobavilo mě, když nám na tváře andělé mazali rtěnku. Nepobavilo mě, že když na začátku bouchali čerti, tak skoro všichni utíkali
do rohu. Čerti nás namazali uhlím.
Říkali jsme básničku a dostali jsme
nadílku.
Emča V., II.B
Připravila Helena Durchánková,
třídní učitelka II.B
Foto: Erika Zoubková
MUZEUM PRAŽSKÝCH
POVĚSTÍ A STRAŠIDEL
V prostorách Muzea pražských
pověstí a strašidel, které jsme navštívili 12. prosince, jsme měli
možnost prohlédnout si nejznámější pražská strašidla a také se
seznámit s nejzajímavějšími pražskými pověstmi. Muzeum je rozděleno na dvě části. V první části,
která je v přízemí, jsme se podívali do kabinetu genia – tajemné
knihovny, která se objevila poté,
co genius pragensis, jinak duch
Prahy, otevřel obří knihu pověstí.
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PODĚKOVÁNÍ

SBÍRÁME
POUŽITÉ MOBILY
Po ukončení soutěže ve
sběru baterií bylo naší škole
připsáno 819 bodů za 117
kg baterií. Všem, kdo přinesli, děkujeme!
V prosinci a lednu se
účastníme další soutěže,
a to sběru mobilů v rámci
kampaně Věnuj mobil a pojeď do zoo. Recyklohraní
aneb Ukliďme si svět spolu
se společností Asekol vyhlašuje již 7. ročník této kampaně, probíhá od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2017.
Jako minulý rok opět získá škola za každý odevzdaný mobilní telefon 3 body
na účet v programu Recyklohraní, a dále navíc můžeme vyhrát výlet pro jednu
třídu s exkurzí na recyklační
linku a návštěvu zoologické
zahrady v Jihlavě. Případný
výlet vyhraje třída s největším počtem odevzdaných
mobilů.
Pokud by někdo z veřejnosti měl zájem přinést použitý mobil a pomoci škole ve sbírání bodů, předem
děkujeme. Za body obstaráváme vybavení do tělocvičny nebo do družiny.
Za školu Monika Exnerová
V tajemném kabinetu jsme si prohlédli spoustu interaktivních exponátů, které jsme si všichni rádi
vyzkoušeli − např. pod jakou pokličkou je ukrytá jaká duše. Nezapomněli jsme si také přečíst pověsti ve velkých knihách, které
vyprávějí o strašidlech. Ta jsme
za malou chvilku potkali ve druhé části muzea, v podzemní uličce duchů. Potkali jsme tam např.
Golema, Bílou paní, Děcko z Karlova mostu, vodníky, skřítky, kostlivce a také bezhlavého rytíře. Velice se nám tam líbilo a myslím, že
jsme si odnesli spoustu nových
vědomostí.
Aneta Hübnerová, 7.B
BYL JEDNOU
JEDEN KRÁL − KAREL IV.
Děti ze školní družiny navštívily 21. listopadu Galerii umění pro
děti „Byl jednou jeden král − Karel IV.“.
Přivítal nás průvodce a zároveň tvůrce celé výstavy Jan Šimr.
Děti se velmi zábavnou a odlehčenou formou seznámily
s osobností Karla IV. Měly možnost převléknout se do dobo-
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vých kostýmů, aby se lépe vžily
do historické doby králů, rytířů
a princezen. Poznávaly cesty Karla IV. na interaktivní mapě, ale
také stavitelská řemesla a počiny té doby. Dále si mohly vyzkoušet vyrobit si vlastní erb, na
recyklovaném papíře namalovat
brkem a inkoustem ilustraci Karla IV. nebo si vyzkoušet podle
předlohy psaní gotického písma
či své tajné přání. Po celou dobu
prohlídky a krásného programu
vládla příjemná nálada plná smíchu a radosti.
Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnsáková
ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Jako každý rok i letos se děti ve
školní družině ZŠ Meteorologická
pustily do vyrábění adventního
věnce, aby si tak mohly společně
s rodiči zapálit první svíčku připomínající blížící se Vánoce.
Už na začátku naší dílničky
byla vidět jejich snaha, šikovnost a také vzájemná spolupráce. K ozdobení věnce si mohly
vybrat z pestrého sortimentu ozdob a přírodnin, a využít tak svou
fantazii. Na závěr si ozdobily medové perníčky, které pak většina
dětí hned snědla.
Blanka Zirnsáková,
vychovatelka školní družiny

KAPELA BLACK SOUND
USPĚLA ZA MOŘEM
Asi měsíc před letními prázdninami mě a členy naší kapely Black
Sound napadlo, že chceme podniknout něco velkého, nějakou
soutěž. Proto jsme podali přihlášku do soutěže amatérských kapel
v Americe. Čekání na odpověď od
pořadatelů bylo napínavé a nervy
drásající. Po dlouhém měsíci jsme
se dočkali e-mailu, kde stálo jediné slovo: Yes. Byli jsme hrozně natěšení a zároveň i nervózní, protože do soutěže bylo přihlášeno
hodně kapel z celého světa. Dne
2. července jsme brzy ráno vyráželi na letiště. Po dvanáctihodinovém letu jsme konečně vystoupili
v Los Angeles. Druhý den jsme vyrazili do Washington D. C. , kde se
soutěž konala. Dorazilo celkem 47
amatérských kapel a my měli hrát
21. v pořadí. Po dvou hodinách
stresujícího čekání přišla naše velká chvíle. Nastoupili jsme na pódium, řízli jsme do strun a šlo to
samo. Dohráli jsme a šli jsme si
sednout zpátky do čekárny. Když
nás pak vyhlásili jako vítěze 2. místa, měli jsme neuvěřitelnou radost.
Celý den jsme pak náš úspěch slavili. Po týdnu v Americe jsme se
plni dojmů vraceli zpět do Prahy.
František Kovařík,
ZŠ Meteorologická, 7.B

ZŠ Meteorologická
a Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš
pořádají

Vážení spoluobčané, plných deset
let se pan Mgr. Zdeněk Bělecký na pozici ředitele naší jediné úplné základní školy v městské části Praha-Libuš,
na ZŠ Meteorologická, věnoval
úspěšnému vzdělávání řady ročníků dětí na prvním i druhém stupni a současně vykonával náročnou manažerskou práci vyplývající
z této funkce. Mgr. Zdeněk Bělecký tak činil s mimořádným nasazením vlastních tvůrčích sil do prosince právě uplynulého roku, kdy
se rozhodl ze zdravotních důvodů
na svoji funkci rezignovat. Všechny
nás svým rozhodnutím zarmoutil −
vedení radnice i p. t. kolegyně ředitelského kolektivu uprostřed společné práce nad strategickou vizí
ve vzdělávání dětí v našich školách
a školkách v procesu tvorby místního akčního plánu. V něm velmi
výstižně Mgr. Bělecký pojmenoval
specifika vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
i studijní potřeby žáků s odlišným
mateřským jazykem.
Vážený pane magistře, dovolte
poděkovat Vám jménem celého
vedení městské části Praha-Libuš
za Vaše vysoké osobní nasazení na
pozici ředitele ZŠ Meteorologická,
za Vaši výjimečnou erudici, vysokou profesionalitu i mimořádnou
empatii k žákům a jejich rodičům.
Současně dovolte popřát Vám
pevné zdraví a osobní pohodu
v celém roce 2017.
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty
pro oblast sociální, vzdělávání,
školství a tělovýchovy

Rada MČ Praha-Libuš
vyhlašuje
konkurzní řízení
na obsazení funkce
ředitele/ředitelky
ZŠ Meteorologická,

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

Meteorologická 181, Praha
4 − Libuš.

Již potřinácté proběhne

Přihlášky lze podávat
do 31. 1. 2017.

Zveme všechny malé děti a jejich rodiče
na příjemně strávené odpoledne

v sobotu 7. ledna 2017 od 14 do 16 hodin
v tělocvičně ZŠ Meteorologická
Hudba bude doprovázet tanec / Hry a soutěže v maskách
Vyhodnocení nejlepší masky
Občerstvení zajištěno

Více informací
na adrese:
www.praha-libus.cz
– aktuality.
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ZŠ PÍSNICE

Pozvánka
na den otevřených dveří
12. 1. 2017

DOPISY MEZI PÍSNICÍ
A MANCHESTEREM
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka v Písnici již
delší dobu usilovala o navázání
spolupráce s anglickou školou s cílem dopisovat si s vrstevníky z Velké Británie v anglickém jazyce. Výuce angličtiny se u nás věnujeme od
první třídy a věříme, že kvalitní angličtina je jedním z důvodů, proč si
naši školu rodiče vybírají. Možnost
dopisovat si s přibližně stejně starým studentem z Anglie představovala pro naše nejstarší žáky výzvu,
ve které mohli zužitkovat svoje znalosti, získat silnou motivaci pro angličtinu do budoucna a k tomu si
možná najít nové kamarády.
Na podzim se nám podařilo domluvit partnerství s Czech
School Manchester. Jedná se
o školu spadající pod tzv. České školy bez hranic, které nabízejí výuku češtiny a českých reálií
pro děti od 18 měsíců do 15 let
žijící za hranicemi České republiky. Tato výuka funguje jako doplnění ke každodennímu vzdělání,
které děti získávají v zahraničních
školách, v tomto případě v Anglii. Vzhledem k tomu, že se jedná
o (často bilingvní) děti, které v týdnu navštěvují britské školy, zájem
dopisovat si byl na obou stranách. Naši páťáci tak napsali dětem z Manchesteru dopisy v anglickém jazyce a vybraní zájemci ze
3. a 4. třídy v češtině. Dopisy jsme
odeslali před Vánoci, a tak na první odpověď v těchto dnech netrpělivě čekáme…
Kamila Plísková

Srdečně zveme na lednový den otevřených dveří, který se bude konat 12. 1. 2017 od 8 do 14 h
na naší škole. Především bychom rádi přivítali
rodiče budoucích prvních tříd, kteří se mohou
podívat, jak výuka u nás probíhá.
VÁNOČNÍ JARMARK
Ve čtvrtek 8. prosince proběhl ve škole již tradiční vánoční jarmark. Návštěvníci už při vstupu do
školy nasáli pohodovou vánoční
atmosféru. Ze školní jídelny, která
se v tento den přeměnila na kavárničku, se linula vůně vánoček a koláčů, které pro návštěvníky připravily naše šikovné paní kuchařky.
Rodiče a prarodiče si prohlédli slavnostně vyzdobené třídy
a stánky, kde žáci vystavovali své
výrobky, které vyrobili společně
se svými učitelkami a rodiči. Svou
přítomností nás poctili i zástupci městské části Praha-Libuš. Bylo
to příjemné a milé pozastavení
v hektickém předvánočním čase.
Gabriela Kadidlová,
třídní učitelka 2.A
Foto: Marie Štaflová
PREVENCE: INTERNET,
KOMUNIKACE, VZTAHY
A UČENÍ
Prosinec se u nás na škole nese
nejen v duchu adventních tradic
a vánočního jarmarku, ale je i měsícem, ve kterém naši žáci procházejí blokem primárně preventivních
programů organizovaných Proximou Sociale.

Letos absolvovali druháci dvouhodinový interaktivní pořad Bezpečný internet. Jak už název napovídá, seznámili se se základními
zásadami bezpečného užívání internetu, uvědomili si rizika spojená s pohybem na internetu i jeho
propojenost. Měli možnost zvážit
různé druhy alternativních způsobů trávení volného času. Rozhodně to není téma zvolené předčasně. Vždyť všichni dobře víme, jak
se svět moderních technologií
rychle vyvíjí, a to klade větší nároky i na bezpečnost a informovanost nejmladších uživatelů.
Třeťáci si v besedě, jejímž tématem byla komunikace a předcházení konfliktů, vyzkoušeli způsoby,
jak je možné řešit konflikty a jak zabránit tomu, aby eskalovaly. Získané zkušenosti jim jistě pomohou
podpořit zdravé klima ve třídě
i předávání tradice klidné rodinné
atmosféry naší školy.
Čtvrťáci s programem orientovaným na prohlubování pozitivních vztahů ve třídě počkají až
na dobu pololetního vysvědčení. Stejný termín besedy pak čeká
i pátou třídu. Její náplní bude
hledání a využívání nových strategií při vlastním učení. Věříme,
že u většiny prohloubí i motivaci
k učení. Žákům by mohla pomoci
právě v období před přijímacími
zkouškami na gymnázia nebo při
volbě pokračující základní školy.
Zuzana Schilhartová,
třídní učitelka 3. třídy
KROUŽKY ČEŠTINY
PRO CIZINCE
V prvním pololetí školního roku
na škole probíhaly dva kroužky
češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem − pro žáky z prvních
tříd (ten navazoval na letní přípravný kurz) a pro starší žáky. Zatímco
mladší děti si rozšiřovaly základní
slovní zásobu a seznamovaly se
s některými českými pohádkami,
starší tříbily především gramatiku.
V hodinách používáme řadu obrázků, inovativních učebnic a pracovních listů. V obou kroužcích
rozvíjíme receptivní i produktivní
řečové dovednosti, u mladších dětí
je to zatím poslech s porozuměním
a mluvení, starší se věnují i četbě
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a významněji psaní. Zároveň dáváme pozor na náležitou výslovnost.
Skrze výchozí texty či poslechy a na
ně se vázající téma probíráme různé gramatické struktury: užití správné koncovky, vazbu na vhodná
slovesa nebo volbu patřičné předložky. To jsou často problematické
prvky i pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří jinak s porozuměním ve výuce potíže nemají.
Čas na kroužku věnujeme i budování tzv. sociokulturní kompetence, která je nedílnou součástí
znalosti jazyka. Zabýváme se tak
zvyky a tradicemi, seznamujeme
se s naší kulturou, klasickými pohádkami či ustálenými slovními
spojeními. Zejména u starších dětí
se snažíme, aby byly schopny také
reflektovat kulturu vlastní. Hovořili jsme tak například o tradičních
pokrmech, které připravují ve své
rodině, či svátcích, jež slaví v zemi
svého původu.
Kamila Plísková
VZPOMÍNKA
NA ADVENTNÍ VÝLET
V adventním čase vyrazila 4. a 5.
třída na Rybovu Českou mši vánoční. Dětská opera v Kostele sv. Šimona a Judy byla kouzelná. Děti i dospělí byli oděni do dobových krojů
a venkovského oblečení, nechyběla panna Marie v dlouhém hávu
s děťátkem, pastýři v kožiších i malebné kulisy jihočeských domků,
jesliček se senem a zvířaty apod. Rybova Česká mše vánoční byla prokládaná mluveným doprovodným
slovem a básničkami krojovaných
dětí ze sboru Opery Praha a FOK.
Nechyběla ani živá muzika s dirigentem (smyčcový orchestr FOK).
V úvodu a na závěr programu jsme
si mohli zazpívat typické české vánoční koledy spolu s celým sborem,
který nám předzpívával na pódiu.
Vánoční atmosféru nám dokreslilo i krásně zimní počasí, které nás
doprovázelo během celého výletu. Sníh ani mráz nám nevadil,
protože v kostele bylo krásně vytopeno, z procházky jsme se tam
už všichni těšili. Zpáteční cesta
byla krátká, zimu jsme viděli už jen
z oken autobusu.
Olga Kretíková,
třídní učitelka 4. třídy

KRONIKA

KLUB SENIOR
VÝLET DO SVIJAN
Výletu v listopadovém termínu
se naši senioři nezalekli a 15. 11.
vyrazili, s příslibem mrazivého, ale
pěkného dne, plně obsazeným
busem směr Svijany. Během cesty
jsme byli seznámeni se zajímavým
programem výletu. Po příjezdu na
místo jedna skupina absolvovala prohlídku zámku a druhá prohlídku výroby piva v pivovaru
a následně se skupiny vyměnily.
Před vstupem do provozu pivovaru jsme všichni obdrželi nezbytné
slušivé bezpečnostní vestičky.
Zámek je za přispění Norských
fondů a prostředků z Evropské unie zvenku krásně opravený, včetně nádvoří. Pod patronací
mladé původkyně, která nás informovala o archeologických nálezech a historii zámku i nálezech
z okolí, jsme si prohlédli zatím
dokončené 1. patro, kde jsou vystaveny archeologické unikáty
z doby před naším letopočtem.
Viděli jsme zcela nepoškozené
nádoby umístěné v kopiích žárových hrobů a vzácné bronzové ozdoby z pohřebiště „Cecilka“, včetně bronzové jehlice staré 3 tisíce
let, nalezené v blízkosti zámku.
Navštívili jsme původní a novou
zámeckou kapli, kde jsme mohli obdivovat dokonalou práci restaurátorů. Na interiérech zámku
se stále pracuje a předpokládá se,
že ve druhém a třetím patře bude
vybudován reprezentativní hotel
a v přízemí zámku pivní lázně.
Druhá skupina seniorů prošla
za doprovodu místního sládka
všechna důležitá místa pro výrobu
piva. Začalo se u varny, kde jsme
obdivovali osm mohutných nerezových kotlů pro vaření piva. Celý

provoz varny řídí počítač. Uvařená mladina po zakvašení pivovarskými kvasnicemi putuje do spilky,
kde mladé pivo bouřlivě a pěnivě kvasí. Po regulovaném kvašení se pivo zchladí a po odstranění sedlých kvasnic se přečerpá
do obrovských uzavřených tanků
v přízemních a sklepních místnostech. Pivo zde zraje od 20 do 90
dnů podle toho, zda se jedná o výčepní nebo ležák. Jeho vynikající
osobitou chuť a kvalitu jsme mohli
po prohlídce provozu ochutnáním
osobně posoudit.
Naše další cesta vedla do pivovarské restaurace, kde nám rychlá
obsluha přinesla oběd dle vlastního výběru, na kterém jsme si
opravdu pochutnali. Někteří využili času a navštívili i pivovarskou
prodejnu.
Pro všechny byla velmi zajímavá
i následná exkurze do nejmodernějšího pšeničného mlýna na území České republiky, mlýna Perner
Svijany, který se nachází v blízkosti pivovaru a řeky Jizery. Supermoderním provozem nás prováděl
sám pan Perner. Spolu s ním jsme
prošli provoz od příjmu obilí až
po expedici hotové mouky. Viděli jsme moderní výkonné stroje řízené počítači v dokonale čistých
provozech, které se nedají srovnat s vybavením mlýna z dob našeho mládí. Bylo to zajímavé a poučné zvláště díky profesionálnímu
výkladu.
Odjížděli jsme plní dojmů. Cestou se sice mírně rozpršelo, ale
dobrá nálada nás přesto neopustila. Byli jsme rádi, že jsme se výletu zúčastnili, pobavili se spolu
a v dobré pohodě dorazili v pořádku domů.
Nesmíme opomenout, že celý

výlet do Svijan se uskutečnil na
popud a dojednání členky Klubu
Senior. Jsme rádi, že jsme mohli
využít této nabídky za velmi příznivých podmínek k radosti celého
kolektivu, všichni byli přímo nadšeni z přednášek a práce pivovaru
i mlýna. Svijany na nás udělaly velký dojem a všem pracovníkům, se
kterými jsme se setkali, ještě jednou za vše děkujeme a přejeme,
ať se stále daří. Z celého městečka včetně zámku a pohoštění v restauraci na nás dýchala pohoda,
přátelství a láska. Chceme tedy
poděkovat za veškerý čas věnovaný našemu klubu i nadhodnoty.
Moc si toho vážíme.
Foto: Vladimír Kudrna
KONCERT V JÍLOVÉM
Návštěva koncertu v Jílovém,
v českobratrském kostele je již tradice po několik let. Senioři se na
něj vždycky těší a také se pokaždé
líbí. V Jílovém na nás nezapomínají a vždy zašlou pozvánku.
Tentokráte se nám představili
v celé kráse sestry Havelkovy. Byl
to takový netypický koncert písní o lásce, přátelství a vánočního
rozjímání z 20. až 40. let minulé-

ho století. Dokonalá atmosféra
potěšila. Na závěr promluvil zdejší farář, který s citem promluvil do
duše o lidských hodnotách v době
materiálního života a jak je velmi
důležité vnímat čas a nezapomínat věnovat ho rodičům, dětem,
vnoučatům a přátelům.
ROZLUČKA V KLUBU
PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Moc jsme si přáli, aby se nám
našimi milými seniory klub zaplnil a podařilo se! Plno příchozích,
spousty cukroví, chlebíčky, káva,
čaj, rozbalování dárečků a bohatá
nadílka ze Svijanského mlýna – nic
se nedalo přehlédnout.
A co bylo dalším překvapením,
že nás po delší době navštívil pan
starosta, sice s omluvou, že úterky
má stabilně přeplněny, ale bude-li jen trochu možné, přijde. Věříme, že nám zase osobně řekne, co
se v Libuši a Písnici děje a zodpoví
naše otázky.
Každá příprava plánované akce
znamená velké úsilí, a když se pak
podaří, jsme všichni spokojeni ze
vzájemnosti. Také tentokráte jsme
to tak cítili.
Zdena Prchlíková

SENIOŘI TANČÍ SAMBU V KLUBU JUNIOR
V září 2016 zahájila již čtvrtá sezóna cvičení seniorů
v Klubu Junior, a to dvakrát
v týdnu.
Zájemců ze stran seniorů neubývá, počet se pohybuje od 30 do
40 osob. Hlavní důvod vidím ve vedení schopné organizátorky a naší
cvičitelky Bc. Elišky Froňkové. Musí
ji určitě těšit, když seniorky vypráví,
jak jim cvičení pomáhá. Například:
nezavázala jsem si boty, nestoupla
jsem si na špičky, ale po pravidelném cvičení již to vše dokážu.
V loňském roce „naše“ Eliška navrhla, že bychom před vánočními svátky mohli uspořádat besídku
i s vystoupením 8-12 našich seniorů.

Choreografii vytvořila Eliška a teď
už bylo na nás se vše naučit. Jednalo se o irské tance. Pilně jsme zkoušeli a myslím, že vše dopadlo ok.
Jelikož jsme obstáli, pro letošní
rok byla vybrána samba, latinskoamerické tance a jako pomůcka
nám sloužil šátek, který používají
břišní tanečnice. Choreografii vymyslela − kdo jiný než Eliška. Po
skončení vystoupení byl veliký aplaus, zájem o naše taneční vystoupení projevila paní Zdena Prchlíková z Klubu Senior. A pak, že
věk něco znamená! Díky cvičení si
připadáme jak mladé dívčiny, ba
mladí kluci. Abych neopomněla,
dík také zaslouží místní úřad pro
Libuš a Písnici, že nám umožňuje

pravidelně cvičit v prostorách Klubu Junior.
Na závěr bych všem chtěla popřát
klidné vánoční svátky, hlavně hodně
zdravíčka, rodinné pohody a tak su-

per cvičitelku, jako máme my.
Za cvičící seniory
Alena Langmüllerová
Foto: Alena Langmüllerová
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RADNICE

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva
městské části Praha-Libuš
(ZMČ) ze dne 30. 11. 2016
v plném znění, včetně příloh,
jsou dostupná na:
www.praha-libus.cz.
č. 55/2016 ZMČ Praha-Libuš:
1) bere na vědomí
a) Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/27 ze dne 25. 11. 2016, kterým Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyzvalo městskou část Praha-Libuš,
aby se zúčastnila veřejné soutěže
na prodej Bytového fondu Písnice,
a současně schválilo poskytnutí bezúročné půjčky až do výše nabídky
podané městskou částí Praha-Libuš,
a to se splatností maximálně 20 let;
b) Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č.
264/2016 ze dne 28. 11. 2016, kterým projevilo zájem zúčastnit se
veřejné soutěže a požádalo společnost ČEZ, a. s., o prodloužení
lhůty na podání nabídek ve veřejné soutěži do 27. 6. 2017;
c) zakoupení Informačního memoranda, které z MČ Praha-Libuš učinilo zájemce o veřejnou soutěž;
d) Dodatek č. 2 k Podmínkám veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ze dne 28. 11. 2016, který
nově umožňuje, aby se do soutěže zapojila i městská část hl. m. Prahy, jednající v souladu se zákonem
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, která splňuje kvalifikační předpoklady k podání nabídky dle soutěžních podmínek;
2) schvaluje podání žádosti na společnost ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1581, o prodloužení lhůty pro
podávání nabídek do veřejné soutěže na prodej Bytového fondu Písnice
do 27. 6. 2017, z důvodu, že MČ Pra-

ha-Libuš musí postupovat s péčí řádného hospodáře;
3) pověřuje Radu MČ Praha-Libuš
zadáním vypracování nezbytných
odborných analýz a posudků, a to
zejména ekonomické analýzy výhodnosti samotného nákupu včetně stanovení optimálních limitů pro
výši kupní (nabídkové) ceny, ekonomickou rozvahu návratnosti investice, analýzu rizik včetně rizik spojených s případnou předlužeností MČ
Praha-Libuš, znaleckého posudku
ohledně výše ceny nemovitostí, které jsou předmětem veřejné soutěže,
a případně dalších dokumentů;
4) pověřuje Úřad MČ Praha-Libuš,
aby neprodleně sjednal termín prohlídky Bytového fondu Písnice, a to
do termínu 2. 12. 2016;
5) požaduje neprodleně po vypracování příslušných analýz a posudků
předložit tyto analýzy Zastupitelstvu
MČ Praha-Libuš tak, aby Zastupitelstvo mohlo na jejich základě a na základě dalších podkladů v souladu se
zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, dle § 59, odst. 3 písm.
r), zmocnit Radu MČ Praha-Libuš podat nabídku ve veřejné soutěži na
prodej Bytového fondu Písnice;
6) pověřuje starostu MČ Praha-Libuš
Jiřího Koubka:
a) seznámit s tímto Usnesením společnost ČEZ, a. s., a to nejpozději
dne 1. 12. 2016 do 10 hodin;
b) podáním žádosti o prodloužení
lhůty pro podání nabídek do veřejné soutěže do čtvrtka 1. 12. 2016
do 10 hodin;
c) obrátit se na primátorku hl. m. Prahy
Adrianu Krnáčovou s žádostí o projednání podmínek poskytnutí účelově vázané dotace na podání nabídky
MČ Praha-Libuš ve veřejné soutěži
na prodej Bytového fondu Písnice;
d) obrátit se na primátorku hl. m. Prahy
Adrianu Krnáčovou s žádostí o podporu Magistrátu HMP při zpracová-
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ní podkladů, analýz a posudků, která
byla na zasedání Zastupitelstva HMP
dne 24. 11. 2016 přislíbena, ale nakonec nebyla hlasována;
e) obrátit se na primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou s žádostí
o vyčlenění dostatečných finančních prostředků na zpracování nezbytných analýz, posudků a podkladů pro posouzení případné účasti
MČ Praha-Libuš ve veřejné soutěži;
f) seznámit s tímto Usnesením primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou, Radu a Zastupitelstvo hl.
m. Prahy;
g) bezodkladně požádat Zastupitelstvo HMP o poskytnutí bezúročné
půjčky pro složení kauce dle podmínek vyhlášené soutěže.
č. 56/2016 ZMČ: 1. bere na vědomí rezignaci pana MVDr. Aleše
Bílka na člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ke dni
14. 11. 2016, 2. volí ke dni 30. 11.
2016 za člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš pana Richarda Ondroucha.
č. 57/2016 ZMČ nesouhlasí
s odejmutím pozemků parc. č. 1122
v k. ú. Libuš ze správy MČ Praha-Libuš.
č. 58/2016 ZMČ: 1. Schvaluje
uzavření Dohody o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti – souhlasné prohlášení k pozemku
parc. č. 910/82 v k. ú. Písnice, obec
Praha, zapsané v duplicitním zápisu
vlastnictví na LV 1251 pro k. ú. Písnice,
mezi účastníky MČ Praha-Libuš a paní
MUDr. Olgou Krejcarovou. 2. Pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka
podpisem této Dohody, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 59/2016 ZMČ: 1. Schvaluje
uzavření Kupní smlouvy s panem Janem Alexou a paní Irenou Alexovou
na prodej pozemku parc. č. 59/16
o výměře 45 m2 v k. ú. Libuš za kupní cenu 3 430 Kč/m2 dle znaleckého
posudku číslo 5107/95/2015, vypracovaného paní Ing. Dagmar Leebovou, K. Tájka 1503/B, 250 01 Brandýs
nad Labem. 2. Pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem
smlouvy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
č. 60/2016 ZMČ: 1. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy s panem Janem
Konečným, na prodej pozemku parc.
č. 59/18 o výměře 48 m2 v k. ú. Libuš
za kupní cenu 3 430 Kč/m2 dle znaleckého posudku číslo 5108/96/2015,
vypracovaného paní Ing. Dagmar Leebovou, K. Tájka 1503/B, 250 01 Brandýs nad Labem. 2. Pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem
smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 61/2016 ZMČ souhlasí s návrhem na změnu územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy na zvýšení koeficientu míry využití území

z kódu území OB-A na kód území
OB-C na pozemku parc. č. 835/90
v k. ú. Písnice, lokalita Klenovická, Na
Losách.
č. 62/2016 ZMČ: 1. Souhlasí s odejmutím pozemků svěřených
do správy MČ Praha-Libuš v budoucnu zastavěných trvalými stavebními
objekty stavebního záměru „Trasa
I.D metra v Praze, stavba − provozní úsek I.D“, parc. č. 1138/2 v k. ú. Libuš, parc. č. 659/42 v k. ú. Písnice. 2.
Pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka odesláním žádosti o odejmutí
pozemků svěřených do správy MČ
k projednání v Zastupitelstvu hl. m.
Prahy.
č. 63/2016 ZMČ: 1. Schvaluje
zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 10/1 o výměře 343 m2, definovaný GP č. 1655-22/2016, parc.
č. 12 o výměře 1127 m2, definovaný GP č. 1666-108/2016 parc. č. 8/1
o výměře 1699 m2, všechny v k. ú.
Libuš, Bytovému družstvu Libuš, Libušská 7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš. 2. Ukládá Úřadu MČ zadat vypracování tří nezávislých znaleckých
posudků na cenu pozemků zveřejněných k prodeji BD Libuš.
č. 64/2016 ZMČ: 1. Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc.
č. 5, 13/1 a 974, všechny v k. ú. Písnice, z důvodu zřízení parkovacích
stání a zpevněných ploch pro novostavbu MŠ s ateliérem, kavárnou
a knihovnou, se společností Hanaj, s.
r. o., Modřanská 621/72, 143 00 Praha 4, IČ: 289 89 139, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
158175. 2. Pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 65/2016 ZMČ bere na vědomí: usnesení Rady MČ č. 227/2016
ze dne 31. 10. 2016 – rozpočtová
změna č. 5 rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2016; usnesení Rady MČ č.
250/2016 ze dne 21. 11. 2016 – rozpočtová změna č. 6 rozpočtu MČ
Praha-Libuš pro rok 2016, schválených na základě zmocnění.
č. 66/2016 ZMČ 1. Schvaluje rozpočtové provizorium na rok
2017, které bude platit do schválení definitivního rozpočtu. 2. Ukládá
panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi zabezpečit čerpání nákladů do
maximální výše tohoto rozpočtového provizoria.
č. 67/2016 ZMČ bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské
části za období od 12. 9. 2016 do
31. 10. 2016.
K otištění připravily
Michaela Kratochvílová,
Petra Janáčková a Hana Kolářová
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SOCIÁLNÍ TÉMA

OBĚDY PRO DĚTI
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás informovala o jednom projektu, který se hlavně týká
potřebných rodin, které jen s obtížemi hradí
svým dětem ve škole
obědy. Projekt se jmenuje Obědy pro děti.
Obědy pro děti jsou projektem obecně prospěšné
společnosti Women for women, která pomáhá ženám
nebo mužům s dětmi, které
se ocitli v tíživé životní situaci
a nedokáží ji vlastními silami
řešit, ale k řešení svých problémů přistupují aktivně.
Cílem projektu Obědy pro
děti je pomoci dětem, které se ocitly v životní situaci,
kdy si jejich rodiče nemohou
dovolit zaplatit jim obědy ve
školních jídelnách. Jde o děti,
které dlouhodobě nemají vidinu na zlepšení situace a pro
které mohou být obědy ve
školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci
snaží řešit.
Partnerem jsou v tomto
projektu základní školy, popř.

školní jídelny, které jsou samostatné příspěvkové organizace. Zásadně se neposkytuje finanční příspěvek přímo
rodinám dětí.
Pomoc je poskytována prostřednictvím základních škol
na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly
opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Je tedy nutná
úzká a aktivní spolupráce se
základními školami. Děti mají
uhrazeny obědy až do konce
školního roku. Projekt je celorepublikový a může se do něj
přihlásit jakákoli základní škola z České republiky.
Nabízím zde spolupráci
a pomoc jak rodičům, tak i základním školám, pokud se budou chtít do projektu zapojit
a potřebovali by poradit jak.
Bližší informace o projektu
poskytnu na vyžádání. V případě potřeby mne kontaktujte na telefonu či mailu (kontakty na této stránce).
Zuzana Vránová,
koordinátorka sociální pomoci Úřadu MČ Praha-Libuš

SOCIÁLNÍ POMOC − KONTAKTY
Koordinátora sociální pomoci je možné kontaktovat písemně po mailu nebo
telefonicky.
Službu poskytuje Zuzana Vránová, DiS. Na
podatelně městské části nechávejte prosím
uzavřené obálky s nápisem „k rukám paní
Vránové“ a uvnitř nezapomeňte uvést jméno
a kontakt na sebe, nejlépe telefon.
Ke
komunikaci
ohledně
obecných témat ze sociální oblasti byl zřízen sběrný e-mail Úřadu městské části Praha-Libuš, který obhospodařuje též
koordinátorka sociální pomoci, ale kopie
zaslaných e-mailů automaticky informují i zástupkyni starosty pro oblast sociální a vedoucí odboru správního a školství:
socialno@praha-libus.cz.
Zástupkyní starosty MČ Praha-Libuš, která
má v kompetenci oblast sociální, je paní Ing.
Lenka Koudelková. Pověřenou vedoucí odboru správního a školství ÚMČ Praha-Libuš
je paní Jaroslava Hlávková.
Vážení a milí obyvatelé Libuše a Písnice,
ráda bych Vám všem poděkovala za Vaši
důvěru, kterou jste mi projevili v uplynulém
roce, když jste se na mne obraceli se svými
žádostmi o pomoc a radu. Snad jsem Vám
byla alespoň trochu nápomocna.
Doufám, že jste prožili krásné a klidné vánoční svátky, a do nového roku 2017 Vám
přeji hodně zdraví, radosti a spokojenosti
a co nejméně starostí.
Vaše koordinátorka pomoci

Koordinátorka
sociální pomoci

Zuzana
Vránová, DiS.

koordinatorpomoci
@praha-libus.cz
Libušská 35/200,
142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696

Zuzana Vránová

MČ Praha 12 ve spolupráci s MČ Praha-Libuš
vás zve na cyklus seminářů zaměřených na téma

BEZPEČÍ PRO SENIORY
Místo konání obou seminářů: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 − Písnice
Dopravní spojení − autobusová zastávka U Libušské Sokolovny (bus 113, 197, 331, 333)
Projekt BEZPEČÍ PRO SENIORY je organizován organizací KRAV MAGA,
která vyučuje obranné a bojové systémy.
3. seminář na téma „Bezpečnost doma“ se koná ve středu 18. ledna 2017 od 14:30 do 16:15
Domov je místo, kde bychom se měli cítit v bezpečí. Jak se nenechat o tento pocit připravit? Jak poznat, že
nám hrozí nebezpečí, a jak potenciálně nebezpečné situace řešit? Přijďte se dozvědět víc na náš seminář.
4. seminář na téma „Domácí násilí“ se koná ve středu 15. února 2017 od 14:30 do 16:15
Domácí násilí, dnes už téměř všední téma v médiích. Přesto většina z nás nerozpozná, kde končí partnerské
nebo rodinné konflikty a začíná domácí násilí. Jak problém vzniká, jaký je jeho obecný charakter a kam se
obrátit s prosbou o pomoc? Přijďte na náš seminář o domácím násilí,
který bude veden zkušeným odborníkem na dané téma.
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CYKLISTICKÉ STOJANY OTÁZKY A ODPOVĚDI
PROČ JEN POLOVINA ULICE
V LIBUŠI A PÍSNICI
Městská část Praha-Libuš
se v červnu 2015 obrátila
na Magistrát, odbor rozvoje a financování dopravy se
žádostí o bezplatnou instalaci cyklistických stojanů na
území městské části.
Předložili jsme konkrétní požadavky na instalaci celkem 36
stojanů. Do akce byly zapojeny

základní a mateřské školy. Magistrát všem našim požadavkům
vyhověl a v listopadu 2016 prostřednictvím Technické správy
komunikací cyklistické stojany
nainstaloval.
Anna Rusiňáková,
odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Anna Rusiňáková

Cyklostojany v areálu základní školy
v Písnici

V parku K Jezírku

V parku na Kamýku

POZOR NA FALEŠNÉ
POPELÁŘE
V posledních dnech byly zaznamenány případy, kdy se
neznámí muži vydávali za
popeláře a požadovali finanční příspěvek.
Pražské služby jednoznačně odmítají, že by mohlo jít o jejich zaměstnance. Jde o podvodníky
zneužívající dobrosrdečnosti Pražanů. Společnost proto doporučuje, aby lidé v takovém případě informovali policii.
Podobné případy byly v minulosti zaregistrovány již několikrát,
a to právě v předvánočním období. Falešní popeláři vybírají peníze pod záminkou smyšleného pohřbu nebo požadují příspěvek na
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Vánoce. Nově pak nabízí vánoční
přání za úplatu.
„Naši zaměstnanci mají jakékoliv podobné aktivity striktně
zakázány a porušení tohoto zákazu by bylo tvrdě postihováno.
Lidem doporučujeme, aby těmto podvodníkům žádné peníze
nedávali a neprodleně se obrátili na policii. K nám se oznámení dostávají s časovým zpožděním, a přestože ihned na místo
posíláme ke kontrole dispečera
dané lokality, bývá pozdě,“ uvedl
mluvčí společnosti Pražské služby Radim Mana.
Tisková zpráva a. s. Pražské služby,
zkráceno (red)

Proč byla v jednom jízdním
pruhu vyasfaltovaná pouze
část ulice V Koutě, zatímco
druhá část zůstává neupravená v celé šíři?
(red)

Celý úsek ulice V Koutě mezi ulicemi Husařská a Drůbežářská není
v dobrém stavu, v části je původní
asfalt, část je štěrková se zbytky asfaltu, v části byla směs hlíny a štěrku. V říjnu byla provedena nejnutnější oprava kratší části ulice, která
byla v nejhorším, téměř nesjízdném stavu. Jakmile se jedná o provizorní a pouze částečnou opravu,
není to nikdy ideální řešení. Vzhledem ke stavu ulice bude opravená
část vždy navazovat na část horší
a rozdíl mezi opraveným a neopraveným úsekem bude patrný.
Jak bylo uvedeno již v listopadovém čísle časopisu
U nás, investorem všech
akcí technické vybavenosti na území Prahy je
odbor technické vybavenosti magistrátu hlavního města Prahy. Situace
v ulici V Koutě (jedná se
o část mezi ulicemi Husařská a Drůbežářská)
je o to složitější, že v uli-

ci chybí kanalizace, nestandardně
jsou řešeny některé přípojky inženýrských sítí a je zde nutné řešit i vlastnické vztahy. Byla vypracována studie proveditelnosti,
na jejímž základě má být zpracován projekt pro územní a stavební řízení na stavbu inženýrských
sítí a komunikace v ulici V Koutě.
Vše zajišťuje výše uvedený odbor
technické vybavenosti magistrátu.
Rozpočet městské části určený
na údržbu silnic slouží k opravám
všech komunikací na celém území Libuše a Písnice. V této chvíli
je rozpočet městské části určený
na opravy komunikací v letošním
roce vyčerpán.
Zuzana Kuryviálová,
odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Matěj Kadlec

NECHAT ZKONTROLOVAT
KOTEL JE POVINNÉ
Upozornění pro provozovatele kotlů na pevná paliva
o jmenovitém příkonu 10–
300 kW, které slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, na povinnost provést
do 31. 12. 2016 revizi spalovacího zařízení.
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 připomíná majitelům kotlů na tuhá paliva
napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění novou
povinnost ze zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění (dále jen zákon o ochraně
ovzduší) provést do konce roku
2016 kontrolu technického stavu
spalovacího zařízení (revizi).
Upozorňujeme provozovatele
kotlů na pevná paliva, že od 1. ledna 2017 si může odbor životního
prostředí Úřadu městské části Prahy 12, kam v této záležitosti spadá
i Libuš a Písnice, vyžádat potvrze-

ní o provedení této revize. V případě nedodržení povinnosti hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Revizi
je nutné podle zákona o ochraně
ovzduší provádět každé 2 roky.
Podrobné informace, včetně
kontaktů na autorizované techniky, kteří jsou oprávněni revize provádět, je možné nalézt na
stránkách Ministerstva životního
prostředí: http://www.mzp.cz/cz/
news_161011_revize_kotlu.
Kontakty na revizní techniky je
možno nalézt na internetových
stránkách Asociace podniků topenářské techniky: http://www.aptt.
cz/opravneni-ozo.php, nebo v Seznamu techniků vedených Klastrem Česká peleta: http://www.topenaridotace.cz.
S případnými dotazy se můžete obracet na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12. tel.:
261 710 375.
Ing. Hana Marková, odbor
životního prostředí ÚMČ Praha 12
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KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÍ
KOVOVÝCH OBALŮ
Od srpna 2016 se na území
hlavního města Prahy postupně zavádí sběr kovových obalů, a to železných
a hliníkových společně.

POUZE KOVOVÉ OBALY
METAL CANS ONLY
konzervy
nápojové plechovky
 tuby
 uzávěry
 víčka
 zvířecí konzervy

V první fázi byly na území městské části Praha-Libuš rozmístěny
čtyři samostatné nádoby na kovové obaly. Během listopadu 2016
nám Magistrát na základě naší žádosti navýšil počet kontejnerů na
kovové obaly o dalších dvanáct.
Tyto kontejnery jsou umístěny na
stávajících stanovištích tříděného odpadu v ulicích: Božejovická, Hoštická, Chvalšovická, K Jezírku, Ke Kašně, Ke Kurtům, K Lukám,
K Vrtilce, Mirotická, Na Domovině,
Na Konečné, Na Okruhu, Na Šejdru, Ohrobecká, Výletní, Zbudovská.
Anna Rusiňáková,
odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Anna Rusiňáková

cans
drink cans
 tubes
 closures
 covers
 animal food cans









Vhazujte jen prázdné obaly!
Empty cans only!

 http://envis.praha-mesto.cz, tel. +420 236 004 263
 http://www.psas.cz/, tel. +420 284 091 888

KAM S VÁNOČNÍMI STROMKY?
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich
kapacitu.
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, například na sídlišti, lze
stromky volně odložit vedle nich. V rodinné nebo činžovní zástavbě prosí
Pražské služby, a. s., o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad.
Stromky je nejvhodnější vyhazovat
den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho
dobu. Stromky se do vozů na komunál-

ní odpad nakládají v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.
Konečná zastávka pro vánoční
stromky je u specializovaného odběratele, který stromky štěpkuje, a tak
následně poslouží např. jako topivo.
Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se
směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už
stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný
odpad, ale do sběrného dvora.
Tisková zpráva a. s. Pražské služby,
upraveno (red)
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KALENDÁŘNÍ
STŘÍPKY − LEDEN
Ano, již máme další
rok tady! A co si na
jeho počátku připomínáme?
6. 1. můžeme oslavit svátek Tří králů (Kašpar, Melichar a tmavý Baltazar). Tato
jména, pokud jsou použita jako křestní, mají současně i civilní svátek. Na
jejich památku se podnes
zachoval zvyk na horní část
rámu dveří napsat křídou
K+M+B+2017 (aktuální letopočet), coby požehnání
na daný rok. A kdo vlastně
byli? Nejspíše mudrci, mágové z krajů východně od
Izraele, tj. z Mezopotámie
– Iráku, nebo persko-indické oblasti. Do Betléma přicházeli poklonit se malému Ježíškovi. Směr jim prý
určovala hvězda betlémská – možná tehdy viditelný
úkaz novy nebo jiný –, přesně nevíme. Zprávy o tom,
že poutníci hledají děťátko,
které se má stát králem, se
prý vbrzku dostaly (ano, tajní agenti fungovali již tehdy) k sluchu vládce Heroda „Velkého“, který se o svůj
trůn obával a „redukoval“ již
proto i počet členů své rodiny. Nyní zavětřil, a vydal
rozkaz k zabití nemluvňat
ve městě, mělo jich být asi
30. Ježíškova rodina se zásahu vyhnula včasným odjezdem do Egypta a mudrci
se domů moudře odebrali
jinou cestou, než přišli. Do
Betléma se Ježíškova rodina, tj. matka – Panna Marie
– a sv. Josef, dostali z důvodu zápisu do prováděného sčítání obyvatel, protože
sem byl svým původem sv.
Josef, tesař, příslušný. Tolik
křesťanská tradice.
K tomuto svátku, uzavírajícímu období Vánoc a Nového roku, se pojila řada
lidových zvyků, možná i takových, jaký jsem měl příležitost poznat na francouzském venkově. Širší
rodiny se tam v takové uctívané dny stále scházejí, takže bývá splněn předpoklad
skupiny dětí. Ty obdrží „la
bûche de Noël” (Vánoční
poleno), které si můžeme
představit jako na několik
pater vodorovně rozřezanou vánočku. Mezi řezy je

vyplněna máslovým krémem a politá čokoládovou
polevou. (Pokud vám nějaká vánočka zbude, zkuste
ji tak upravit – mohu doporučit.) Někde je v ní zapečeno znaménko, což bývá
bonbon nebo jiný předmět.
Dítě, které na něj narazí, je
pasováno na krále s nezbytnou papírovou korunou. Po
celý den pak skupině ostatních dětí velí, a ty musí opakovat všechny jeho činnosti,
např. král se napije, herold
− určené dítě vykřikne: „Král
pije, pijme také!“, a všichni se tedy musí napít. Tak je
to i s ostatními královskými
činnostmi toho dne…
14. 1. si připomeneme
326 let od pokřtění Lidušky Hruškové – prvního dítěte, o němž prokazatelně
víme, že se na Libuši narodilo, zřejmě těsně před křtem
(2−5 dní), a které známe
jménem.
Tradičně
všem, kteří
v lednu oslavují svůj svátek,
např. 15. 1. Alice, 18. 1. Vladislav(a), 20. 1. Ilona, 23. 1.
Zdeněk, 24. 1. Milena, 25. 1.
Miloš, i všem ostatním přejeme naše srdečné Všechno
nejlepší!
Nezapomeňme ani na
našimi předky uctívanou
paní Zdislavu, která má
svátek 29. 1. Sv. Zdislava
z Lemberka se narodila cca
r. 1215 v Křižanově, a zemřela r. 1252 v Lemberku,
kam se vdala za rytíře Havla z Jablonného a Lemberka, nejvyššího číšníka krále
Přemysla Otakara II. Stihla
vychovat nejen čtyři děti,
ale hlavně si získala dodnes
trvající celozemskou úctu
a památku za velmi obětavou péči o chudé a nemocné. Snad si z ní dnešní mocní a bohatí vezmou trochu
příklad…
Letos nás čeká jubilejní
výročí sedmi set let od nejstaršího známého zápisu,
který zmiňuje Písnici (a Cholupice), a budeme si i připomínat 420 let od spojení
těchto obcí s Dolními Břežany v rámci jednoho panství,
ale o tom až někdy příště.
Do nového roku všechno
jen to nejlepší všem!
Jaroslav Melichar
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LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE:
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (8)
Na historické okružní procházce tentokrát navštívíme Chodov. Geografickým cílem seriálu
je Libuš, kam dorazíme přes Písnici. Začali jsme v Modřanech, pokračovali přes Komořany,
Cholupice, Točnou, Závist a Lhotu, Dolní Břežany, Libeř, Zvoli, Hodkovice, Jesenici, Zlatníky,
Vestec, Kunratice, Hrnčíře a Šeberov. V následujících měsících ještě nahlédneme do historie
dalších obcí a míst povětšině důvěrně známých jmen: Michle, Nusle, Pankrác, Krč a Lhotka.

CHODOV (část první)
Vznikl zřejmě na přelomu
11.−12. stol. odčleněním z nadměrného území Hostivaře, k níž
si nadále uchovával těsné vazby
– tamní kostel Stětí sv. Jana Křtitele byl pro Chodov stále farním
a využívali i tamní hřbitov. Nutná
doladění majetků totiž provázela základní nadání ohromného
majetku 66 vesnic pro Kapitulu vyšehradskou, vzniklou v r.
1070. Hostivař tehdy držel velmož Hroznata. Přibyslava, vdova po něm, doputovala, zřejmě
jako první Češka, až do Jeruzaléma v r. 1130. Byla nakloněna
sázavskému klášteru, v němž byl
její syn Silvestr opatem, a tomuto klášteru před svou smrtí v r.
1132 odkazuje Hostivař i blízkou
ves Bosákovice (snad v místech
dnešního Toulcova statku).

1185 Chodovští (citovaní „heredes de Chodov, Hostivař, Roztyly
a Strašnice“) jsou svědky při směně pozemků v Záběhlicích.
1222 V rozsudku krále Přemysla
Otakara I. řeší rozpory mezi proboštem a kanovníky vyšehradské kapituly o využití majetku kapituly, je v něm zmíněna i „villa
Sredum“, považovaná za samotu v okolí Chodova. Někdy po
r. 1250 (ale před r. 1300) vzniká
vlastní, dodnes zachovaná chodovská tvrz.
1321 Kapitula získává opět Roztyly, které předtím vyměnila s johanitskou komendou kláštera
Matky Boží konec mosta (Juditina) (později maltézské převorství
na Malé Straně) za mlýn na Botiči.1 Kus lesa u Chodova tehdy
patří opatu břevnovskému. Cho-

dov i Šeberov v té době snad patří Hrabišicům, zvaným později
z Rýzenburka.
1323 Do křižovnického řádu
vstupuje Jan z Počernic, syn
Kunráta z Průhonic.
1334 Vyšehradský komorník
pronajímá zderazským křižovníkům pole u klášterního statku na
Chodově.
1348 Je přičleněn k Chodovu
bývalý díl z břevnovského lesa,
dnešní Chodovec.2
1400 Oltářníkem v Říčanech je
Vít z Chodova.
1421 Písemně doložena již nepochybně dlouho existující chodovská tvrz.
Jaroslav Melichar
1/ J. Bartoň, Ch. t., str. 16
2/ J. B., CH. t., str. 26

MOJE PÍSNICE V PROSINCI
V prosinci 2016 iniciativa
Moje Písnice dále pokračovala v demonstracích
před sídlem ČEZ i před
Úřadem Vlády ČR. Připomínala na nich svoje požadavky týkající se privatizovaných bytů na sídlišti
Písnice.
Iniciativa Moje Písnice 7. prosince zaslala otevřený dopis na
adresu ministra financí Andreje Babiše, předsedy vlády Bohuslava Sobotku a generálního ředitele společnosti ČEZ Daniela
Beneše. V dokumentu určeném
především stávajícím účastníkům
veřejné soutěže upozorňuje na
skutečnosti, které potenciálním
kupcům sídliště Písnice nemusí
být známé. Zástupci iniciativy tak
například píší o zjevných diskriminačních podmínkách, o předchozích závazcích společnosti ČEZ vůči obyvatelům sídliště
či možných právních důsledcích
jednání společnosti ČEZ.
„Můžete si být přitom jisti, že
iniciativa Moje Písnice hodlá nadále postupovat s veškerou roz-
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hodností za účelem dosažení zneplatnění všech
případných takto uzavřených smluv. Dovolujeme
si Vás tedy upozornit, že
by bylo značně nerozumné za stávajících podmínek ve Veřejné soutěži pokračovat, případně
uzavírat se společností ČEZ jakékoliv právně závazné smlouvy, neboť každé takové právní
jednání bude s vysokou
pravděpodobností stiženo vadou v podobě neplatnosti,“ píší účastníkům soutěže zástupci iniciativy
Moje Písnice.
Iniciativa
nemohla
oslovit
účastníky soutěže přímo, neboť
společnost ČEZ téhož dne na tiskové konferenci pro vybrané novináře nezveřejnila ani počet, ani
jména uchazečů o koupi sídliště
Písnice. Iniciativa proto veřejně
žádá Andreje Babiše a Bohuslava
Sobotku, jakožto zástupce hlavního akcionáře, a generálního ředitele společnosti ČEZ Daniela Beneše, aby tuto výzvu uchazečům

o koupi sídliště zprostředkovali,
a předešli tak případným budoucím škodám.
Na setkání obyvatel bytů ČEZ
na sídlišti Písnice 13. prosince
představila iniciativa Moje Písnice
výsledky své práce a návrh spolupráce s advokátní a poradenskou kanceláří Vilímková Dudák
Partners.
Zdroj: www.mojepisnice.
wordpress.com, upraveno (red)
Foto z demonstrace
26. září 2016: Kryštof Štafl

SÍDLIŠTĚ PÍSNICE

JE-LI
MOŽNÉ JINÉ
ŘEŠENÍ, JE
POVINNOSTÍ
STAROSTY
NEZADLUŽIT
OBEC
Vývoj v kauze prodeje bytů
na sídlišti Písnice, které se
pravidelně na stránkách časopisu U nás věnujeme, je
od listopadu překotný. Informace o situaci k 20. prosinci
2016 podává starosta městské části Praha-Libuš Jiří
Koubek.
Kdy se dozvěděla Rada či Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš o prodeji bytů na sídlišti Písnice formou veřejné soutěže?
O chystané privatizaci se mluvilo
mnoho let, ale nikdy ČEZ nesdělil, co konkrétního zamýšlí. O vyhlášení soutěže v této podobě
jsme se ve vedení městské části dozvěděli v pondělí 27. června
od jedné z nájemnic, která, stejně
jako všichni ostatní nájemníci, ve
schránce nalezla dopis od společnosti ČEZ o veřejné soutěži.
Ihned jsme kontaktovali zástupce
společnosti ČEZ a ve středu před
jednáním zastupitelstva městské
části se uskutečnilo první jednání,
kde byli členové Rady MČ o veřejné soutěži poprvé informováni.
V květnu 2016 jsem se na vlastní žádost setkal s místopředsedou představenstva a předsedou
dozorčí rady ČEZ. Mluvili jsme
o ochraně veřejného prostranství.
Pan předseda dozorčí rady přislíbil, že před rozhodnutím společnosti ČEZ o prodeji se zasadí
o citlivé řešení. O veřejné soutěži na prodej třetí osobě za nejvýhodnější cenu nepadlo ani slovo,
z toho jsme byli na konci června
všichni překvapeni.
Mohl ČEZ prodat byty tak, že by
je nabídl k prodeji přímo nájemníkům?
Ano. V jiných případech v minulosti tak ČEZ postupoval.
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Jednala městská část se společností ČEZ po
vyhlášení soutěže?

nic nebránilo, aby se do veřejné soutěže zapojilo hl. m. Praha přímo, pouze nechtělo.

MČ Praha-Libuš možnost nevyžádané nabídky?

Několikrát, a to vždy spolu s nově vzniklou
iniciativou Moje Písnice. Městská část požadovala například zapsání stávajícího stavu veřejného prostranství do katastru nemovitostí, neboť v něm nejsou vyznačeny
pozemky pod komunikacemi. Požadovala
předložení privatizačního plánu, na základě kterého společnost ČEZ nabyla majetek
a další.

Půjčka schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy by naši městskou část zatížila dluhem
o dva řády vyšším, než je rozpočet městské
části. Jaká byla jiná možná řešení?

Zastupitelstvo městské části pověřilo Radu
MČ přípravou podkladů, na základě kterých
se zastupitelé rozhodnou, zda zmocní Radu
MČ podáním nabídky. To platí jak pro řádnou, tak pro nevyžádanou nabídku. Nevyžádaná nabídka je ovšem navíc podmíněna zaplacením poplatku ve výši 1 milionu korun.
V případě, že naše nevyžádaná nabídka bude
posuzována, a přesto neuspěje, je tento milion korun nevratný. Tento poplatek by šel na
vrub chudého rozpočtu městské části a to vidím jako velký problém.

Připravovala se městská část na podání nabídky do veřejné soutěže od chvíle vyhlášení?
Společný požadavek občanů iniciativy Moje
Písnice nezněl, aby se do soutěže zapojila
městská část nebo hlavní město Praha, nýbrž
aby byl vytvořen společný tlak na to, aby soutěž byla zrušena a byty nabídnuty k prodeji
přímo nájemníkům, stejně jako ČEZ postupoval v jiných případech.
Kdy se vedení městské části dozvědělo
o možnosti bezúročné půjčky od hl. m. Prahy?
V úterý 22. 11. po poledni, kdy po tiskové
konferenci po zasedání Rady hl. m. Prahy
mně volali novináři, že Rada HMP jednomyslně souhlasí s poskytnutím půjčky, o které rozhodne o dva dny později Zastupitelstvo HMP.
Nikdo z vedení městské části nebyl na toto
jednání Rady HMP pozván, nikdo z vedení
Prahy ani po skončení jednání Rady HMP mě
neinformoval, učinili to až novináři.
Znamená to tedy, že do té doby MČ neměla reálnou šanci potřebné prostředky získat,
tudíž ani reálnou možnost přihlásit se do
soutěže?
Zapojit se do soutěže nebyl požadavek občanů. Městská část nedisponovala finančními
prostředky, aby o tom mohla uvažovat. S touto možností přišla až Rada hl. m. Prahy koncem listopadu.
Je půjčka více než miliarda korun jediným
způsobem, jak se hl. m. Praha může či mohlo
zapojit do veřejné soutěže?
Rozhodně ne. Hlavní město Praha mohlo
samo podat nabídku. Má na to 2 200 úředníků, ve správě 7 000 bytů, rozpočet 60 miliard korun, peníze na svém účtu a nemusí se
zadlužovat. Městská část Praha-Libuš naproti
tomu má 20 úředníků, pouhých šest školnických bytů, rozpočet 40 milionů korun, žádné
volné peníze ani na zaplacení 30 milionové
kauce. Půjčka nebyla jediným řešením a už
vůbec ne prosazovaným vedením městské
části.
Proč se hl. m. Praha nezapojilo do soutěže
podáním nabídky?
Podle informací, které zazněly na Zastupitelstvu hl. m. Prahy, to bylo proto, že se na tom
nedohodla pražská vládní koalice a jediným
průchodným řešením se jevilo přenést tento problém na městskou část. Fakticky přitom

Byla minimálně další dvě. 1. Finanční prostředky budou poskytnuty městské části nikoliv půjčkou, ale účelově vázanou dotací,
kterou městská část použije na nákup bytového fondu. 2. Hl. m. Praha vytvoří akciovou
společnost, do které budou tyto prostředky
vloženy, a tato akciová společnost podá nabídku. Obě řešení znamenají, že hlavní město Praha vynaloží stejné finanční prostředky,
ale městská část nebude zatížena dluhem.
Nepochopil jsem nadšení některých zastupitelek naší městské části z toho, že bude
městská část zatížena na dalších 20 let astronomickým dluhem ve výši více než 1 miliardy
korun, aniž by byly známy podmínky splácení, když je možné záležitost vyřešit jinak při
vynaložení stejných finančních prostředků
a přitom nezadlužit městskou část. Není to
jen záležitost obyvatel sídliště, kterým se snažíme pomoci, ale v případě dluhu se to také
dotýká všech obyvatel městské části.
Byly ze strany hlavního města Prahy specifikovány podmínky bezúročně půjčky a jednotlivé splátky v příštích 20 letech?
Nikoliv, byl poskytnut pouze rámec financování, ale nebyla předložena žádná smlouva,
o které by mohlo zastupitelstvo městské části rozhodnout. V roce 2011 si městská část od
hl. m. Prahy půjčila necelé 4 miliony Kč na tři
roky; na tuto částku byla uzavřena smlouva
s konkrétními termíny a výší splátek. V případě miliardové půjčky paradoxně hl. m. Praha
nepředložilo žádnou smlouvu s podmínkami
půjčky, o tu jsem teprve požádal a na sdělení
podmínek splácení dosud čekám.
Proč městská část požadovala po společnosti ČEZ na konci listopadu prodloužení
lhůty na podání nabídek na koupi bytového
fondu?
Městská část potřebuje podklady pro rozhodování o předložení nabídky. Jedná se o několik analýz: analýzu bytového fondu, aby stanovila optimální výši nabídkové ceny, analýzu
ekonomické výhodnosti návratnosti investice
a také analýzu případné předluženosti městské části. S prodloužením lhůty by byl současně vytvořen prostor pro jednání mezi MČ
Praha-Libuš a hlavním městem o podmínkách
poskytnutí půjčky, nebo o lepších podmínkách pro městskou část v podobě účelově
vázáné dotace či založení akciové společnosti tak, aby se městská část nemusela zadlužovat. Je-li možné jiné řešení než půjčka, je povinností starosty, aby o to usiloval.
ČEZ krátce po skončení termínu pro přijímání řádných nabídek do soutěže o koupi
bytového fondu na sídlišti Písnice prostřednictvím médií rozhlásil, že existuje ještě
možnost tzv. nevyžádané nabídky, která ovšem zvyšuje i pravděpodobnost, že se pro
všechny soutěžící zvýší cenová laťka. Využije

Co vlastně znamená „nevyžádaná nabídka“?
Netradiční institut nevyžádané nabídky je
v podmínkách veřejné soutěže od počátku.
Je to značně nestandardní. Nevyžádanou nabídkou máme nabídnout vyšší částku, než
kterou podá kterýkoliv jiný účastník soutěže,
ale nikdy nevíme, jaká ta dosavadní nejvyšší
nabídka je.
Pokud by MČ Praha-Libuš veřejnou soutěž
vyhrála, kdo se bezprostředně po uzavření
smluv stane vlastníkem bytů: Městská část?
Magistrát hl. m. Prahy? Účelově vytvořená organizace zřízená městskou částí nebo
hlavním městem?
Majitelem bytů by bylo hl. m. Praha, městské
části by byly nákupem svěřeny. I proto je účelově vázaná dotace na nákup lepší než půjčka. O dalším osudu bytů by spolurozhodovalo hl. m. Praha, byl by např. nutný souhlas
s privatizací.
Vyjádřil Magistrát hl. m. Prahy, resp. pražské
zastupitelstvo, na svém zasedání nějakým
závazným způsobem ochotu k součinnosti
s MČ Praha-Libuš ve věci privatizace bytů na
sídlišti Písnice?
Zastupitel Petr Štěpánek na jednání Zastupitelstva HMP navrhl doprovodné usnesení tohoto znění: „Zastupitelstvo HMP ukládá ředitelce Magistrátu poskytnout MČ Praha-Libuš
maximální součinnost při přípravě a podání nabídky na uzavření kupní smlouvy Bytový fond Písnice“, ale před hlasováním bez jakéhokoliv vysvětlení tento návrh stáhl. Žádná
součinnost nebyla tedy městské části garantována, hlavní město Praha nás v tom problému nechalo samotné.
Jaká je představa vedení MČ Praha-Libuš
o tom, jak se s případně získaným bytovým
fondem následně naloží? Bude chtít prodat
byty nájemníkům? Za tržní, nebo nižší cenu?
Kdo, jak a za jaké prostředky bude tento
prodej organizovat?
Nájemníci oprávněně dlouho očekávají nabídku k prodeji do osobního vlastnictví. V případě vítězné nabídky ze strany městské části
je pochopitelné, že ta nemůže prodávat bytový fond se ztrátou. Proto institut nevyžádané
nabídky považuji za nevýhodný pro nájemníky. Očekává se, že MČ Praha-Libuš nabídne
částku, která bude výš než nabídka kteréhokoli z ostatních účastníků. Cena se tím logic-
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ky zvyšuje, je to výhodné jen a pouze pro ČEZ,
a nikoliv nájemníky.
Jsou součástí nabídky bytů i nějaké závazky
nesplacené ČEZu, například nezaplacené nájemné?
Tyto informace jsou městské části známy na základě zakoupení tzv. Informačního memoranda, ale zveřejnění jakékoliv informace z tohoto
Informačního memoranda podléhá pokutě ve
výši 1 milion korun.
Je iniciativa Moje Písnice ochotná a právně
způsobilá zavázat se k nějaké součinnosti s MČ
Praha-Libuš?
Iniciativa nemá právní subjektivitu, nemůžeme
tedy s ní uzavírat žádné smlouvy. Nicméně spolupráce mezi městskou částí a iniciativou byla
v uplynulých měsících příkladná, až učebnicová.
Má Rada nebo Zastupitelstvo MČ k dispozici
nějaký relevantní průzkum zájmu o odkup bytů
ze strany současných nájemníků – a za jaké
ceny? Je reálné, aby se případně vynaložená
půjčka městské části vrátila?
To ukážou případné analýzy. Kupní možnosti
nájemníků jsou ale určitě menší, než byly v roce
2003, kdy společnost ČEZ nabídla byty nájemníkům (než následně tuto svou nabídku zrušila).
Mnozí lidé tam bydlí od přelomu osmdesátých
a devadesátých let a jsou již v předdůchodovém či důchodovém věku.
Pokud by městská část bytový fond na sídlišti
Písnice získala, jak se o něj bude starat, když
v této oblasti dosud nemá ani zkušenosti, ani
profesionální instituci? Kdo a za jaké prostředky to budce činit institucionálně i fyzicky?
Považoval bych za logické, že městská část
by musela zřídit vlastní organizaci po vzoru jiných městských částí v Praze nebo si najmout
na správu některou z těchto zavedených organizací.
Jak se promítne astronomická půjčka na koupi
bytů a organizační záležitosti s tím spojené do
hospodaření městské části? Bude to znamenat
omezení veřejných služeb pro ostatní občany,
mimo sídliště Písnice? Bude to znamenat například omezenější možnosti pro správu škol
a dalších veřejných institucí a veřejných prostranství v Libuši a Písnici?
Na půjčce mě nejvíce trápí to, že by to zatížila
všechny obyvatele městské části, a proto se při
této představě ošívám, když vím, že existují minimálně dvě lepší řešení, která hl. m. Praha ani
neprojednalo. Rád bych občanům sídliště Písnice pomohl, ale nemůže to být na úkor ostatních občanů městské části. Můžeme býti zatíženi větší prací či většími starostmi, ale v žádném
případě to nesmí znamenat omezení ostatních
obyvatele či prodej bytů na úkor ostatních obyvatel. Nicméně půjčka je realizovatelné řešení
a postupovali bychom tak, aby na to nedoplatili ostatní občané.
Otázky: často kladené dotazy
občanů, další dotazy doplnila
Hana Kolářová
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Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který se nemusí shodovat s názorem
vydavatele či redakce.

SÍDLIŠTĚ PÍSNICE
Z POHLEDU PRAŽSKÉHO
ZASTUPITELE
Vzhledem k tomu, že
mne pan starosta Koubek
v prosincovém úvodníku
časopisu U nás jmenovitě
zmínil a označil jako téměř
nepřítele zájmů vaší městské části, rád bych poskytl
alespoň základní vyjádření.
Díky vytrvalé snaze libušské zastupitelky Pavly
Tůmové se téma prodeje sídliště Písnice dostalo
na Magistrát hl. města Prahy. Ze strany pana starosty
Koubka či vedení MČ Praha-Libuš mi nebyly až do
momentu jednání ZHMP
24. 11. 16 směrem k Radě
hl. města Prahy ani Zastupitelstvu HMP známy žádné požadavky ani návrhy.
Osobně jsem se − spolu
s dalšími kolegy z Trojkoalice − pokoušel na základě
informací od Dr. Tůmové,
i po opakovaném setkání
s nájemníky ze sídliště Písnice, pomoci řešit naléhavou situaci sídliště.
Podařilo se nám vyjednat maximum možného,
a to nejprve odeslání výzvy
vládě ČR ke zrušení soutěže a zvolení jiného mode-

JAK SE ASFALTOVALO
V KOUTĚ
V listopadovém čísle časopisu U nás se objevila
stručná fotozpráva o asfaltování ulice V Koutě. Osobně
mám radost z každé záplaty,
která se městské části podaří zejména na nezpevněných

lu prodeje, poté konkrétní
řešení ve smyslu odkoupení sídliště veřejnoprávním subjektem. Vyjednávali jsme na Radě HMP
pro odkup sídliště magistrátem, nicméně politická
shoda na Radě HMP i v Zastupitelstvu HMP byla na
umožnění řešit tuto otázku
přímo městskou částí Praha-Libuš. Ta má k potřebám jednotlivých skupin
obyvatel na sídlišti nejblíže. K tomu jí byla schválena
velmi nadstandardní možnost bezúročné půjčky na
20 let, bez splátkového kalendáře. Bylo tedy na úvaze MČ Praha-Libuš, zda nabídku využije a jakou zvolí
strategii v jednání s firmou
ČEZ, a. s. Pokud MČ neměla k dispozici žádnou
finanční analýzu k výši podání nabídky, pak vězte, že
ji k dispozici neměl ani magistrát. Půjčka by byla splácena z výnosů ze sídliště
Písnice, ať již nájemného,
či privatizace, vše dle uvážení vaší městské části.
Osobně jsem navrhoval pozměňovací návrh
usnesení ZHMP, který by
deklaratorně vyjádřil součinnost Magistrátu hl. m.
Prahy s vaší městskou čás-

tí. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy se sešly od různých subjektů
a ohrozily přijetí již tak politicky nejisté dohody, bylo
zřejmé, že pokud návrh nestáhnu, nebude odsouhlaseno nic, tedy vůbec žádné
řešení. Ke stažení podnětu jsem byl přímo vyzván
koaličními partnery. Jednalo se o jednoznačnou
podmínku přijetí základního návrhu. Rád bych zde
uvedl, že součinnost úřadu
MHMP s městskými částmi je automatická, obzvlášť
v tomto konkrétním případě, kdy magistrát udělal vůči městské části tuto
ojedinělou nabídku. Součinnost může být tam, kde
mají zájem o řešení obě
strany. Na závěr zdůrazňuji, že skutečným viníkem situace je společnost ČEZ,
která se snaží prodat lidem
střechy nad hlavou spekulantovi s nemovitostmi místo nájemníkům. Proti tomuto prodeji jsem i nadále na
straně obyvatel sídliště.

komunikacích udělat. Ostatně na nedostatečné finance
určené k opravám komunikací jsme na finančním výboru již dříve upozorňovali.
Přišel jsem se tedy na
opravenou ulici podívat. Bohužel se ukázalo, že je opravena pouze její menší část
a ukončení nového asfaltu před dalšími nerovnostmi vozovky působí přinej-

menším jen jako první etapa
provizorní údržby. O tom se
však v popisku k fotografiím nic nedočteme. Přitom
i úzký pás asfaltu by mohl
v této jednosměrné ulici
nejhorší skutečně vyřešit.
Zbylých 100 metrů vozovky nevypadá o nic lépe než
původní stav 50 opravených
metrů.
Matěj Kadlec

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.,
předseda Klubu Trojkoalice
Zastupitelstva hl. m. Prahy
a starosta MČ Praha 4

SALON

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (124)

ZASE SE POTKAL
…s rokem rok, nedá si
s nimi nějak držet krok virtuálně i fyzicky. Leda snad
metafyzicky. A v tom novém
roce budou čtenáři zase
v nejrůznějších anketách volit, hodnotit a určovat nejlepší, nejpříjemnější a nejjedinečnější knihu roku.
A jak má každá ta anketa
jinou množinu posuzovatelů a hodnotitelů, dopadne
každá ta anketa tak nějak jinak a co s tím pak naděláš
ty, čtenáři. No tak třeba já se
letos soustředím jako každý
rok na Magnesii Literu a ty
ostatní ankety budu brát
jako doplňkové informace.
Tedy i tu soutěž o nejlepší knihu roku, která probíhá
na serveru Databáze knih.cz
(alias Váš knižní svět).
Knihou roku 2013 se tu stal titul Hvězdy nám nepřály (ISBN
978-80-242-3821-0) od amerického spisovatele Johna Greena
(*1977), kterou do češtiny přeložila Veronika Volhejnová.
Zajímavá a citlivá knížka
o šestnáctileté Hazel, která
trpí rakovinou a sblíží se s Augustem, jemuž se podařilo tuto
nemoc překonat. Ti dva mladí
lidé se výborně doplňují, a navíc je spojuje originální pohled
na život i na chorobu, která je
postihla. „Nejvtipnější smutný
příběh“ je napsán s mimořádným smyslem pro humor a sarkasmus a díky autorovu vypravěčskému talentu vyznívá velmi
působivě.
Knihou roku 2014 se stala kniha
domácí produkce Deníček moderního fotra (ISBN 978-80249-2656-8) Dominika Landsmana, pojednávající o tom, jak
to může vypadat, když se muž
ocitne na
m a t e ř ské dovolené. Kniha vznikla
na základě
úspěšného blogu,
který Dominik Landsman založil s příchodem prvního dítěte. Věren názvu popisuje zážit-

ky, situace a strasti obyčejného
„chlápka“ odvedle, kterému se
narodil první syn. Zprvu nezúčastněný fotr, který miminko zažívá trochu zdálky, se brzy stává
„otcem na mateřské dovolené“
a s tím také začíná boj o přežití obou a zachování rodinného
blaha. V sympaticky drsňácké
a humorné výpovědi moderního fotra se autor nebojí svěřit se s lecjakými trabli a přináší (zajisté k radosti feministek)
výjimečný pohled současného muže
na situace,
které obvykle zažívají spíše
ženy.
No a v loňském roce
zvítězil
v Databázi knih.cz
Marťan
(ISBN978-80-242-5015-1) od
amerického spisovatele Andy
Weira (*1972). Do češtiny ho
přeložil Michal Prokop a jedná
se (konečně) o novou sci-fi klasického střihu.
Tenhle marťan je totiž právě nejslavnějším mužem na
Zemi, jenomže na Zemi zrovna není. Před šesti dny se totiž
Mark Watney jako jeden z prvních lidí prošel po Marsu. Teď
je přesvědčený, že bude prvním člověkem, který tam zemře.
Málem zahynul v prašné bouři a zbytek jeho posádky odletěl v domnění, že je mrtvý. Mark
nemá jak odeslat zprávu, že přežil. A i kdyby se s lidmi na Zemi
spojit dokázal, zásoby mu dojdou mnohem dřív, než by stačila dorazit pomoc. Mark se
však nevzdává. Vyzbrojen pouze svým důvtipem, technickými
dovednostmi a nevyčerpatelným smyslem pro humor, který
se pro něj stane nejcennějším
zdrojem síly, se pouští do tvrdošíjného boje o přežití. Jak zdolává jednu zdánlivě nepřekonatelnou překážku za druhou, začíná
věřit, že by na cizí planetě přece
jen mohl obstát. Jenže Mars mu
ještě přichystá nejedno překvapení…
Takže zprávu o knihách úspěšných v minulých ročnících ankety berte jako mé první letošní
doporučení a na letošní výsledky můžeme být společně zvědavi.
Jiří Brixi

PODĚKOVÁNÍ
ZA DAROVANÉ KNIHY
Od T. J. Sokol Libuš, která pravidelně dvakrát ročně
pořádá burzu knih, jsme po
ukončení jejich dobročinného bazaru obdrželi darem
zbylé knihy, které doplní
knihovnu střediska Zvonek.
Knihovna je využívána a spravována našimi klienty s mentálním
a kombinovaným postižením, jeden
z nich je také odpovědným vedoucím knihovny a s dopomocí se stará
o veškerou agendu.
Děkujeme T. J. Sokol Libuš a jmenovitě paní Vladimíře Tomáškové,
která tento dar zprostředkovala.
Získané knihy potěší nejen uživatele, ale i zaměstnance.
Kevin Leňo,
Diakonie ČCE − středisko Zvonek,
Praha 4 – Krč, www.diakonie-zvonek.cz,
www.facebook.com/stredisko.zvonek
Foto: archiv Diakonie ČCE
– střediska Zvoneček

LUŠŤOVKA ULIČNICE (10)
Zábavné objevování libušských a písnických ulic
na pokračování.
Ulice (viz 1. tajenka) je pojmenována podle obce ležící poblíž Jistebnice
u Tábora. První písemná zmínka o této obci pochází již z roku 1262. Před
připojením Libuše k Praze v roce 1968 se ulice jmenovala podle význačného českého hudebního skladatele (viz 2. tajenka).
1
Opak útoku
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Literární útvary

b

Druh plaza

c

Mluvčí

d

Pracovníci IT (hovorově)

e

Kloub dolní končetiny

f

Vadnout

g

Prázdnota

h

Kuchyňský nástroj na broušení nožů

i

Ozdoba

j

Proslov kněze
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2k
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Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 20.
Připravil Martin Zikeš
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RODINNÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko
Vstupné: Cvičení, tvoření, angličtina, hudební radovánky, pohádky, sejdeme se v lese: 80 Kč / rodina (permanentka 600 Kč / 10 vstupů) | Montessori herna: 150 Kč / rodina (permanentka 1100 Kč / 10 vstupů)
Na pravidelný program i všechny jednorázové akce je nutná rezervace přes web či SMS.
PRAVIDELNÝ PROGRAM
Pondělí
9:30−11:30
Cvičení pro děti (1,5−4)
16:30−18:00
Angličtina (4−8)
Úterý
9:30−11:30
Montessori herna (1,5−4)
16:30−18:00
Montessori herna (4−8)
Středa
9:30−11:30
Tvoření pro děti (1,5−4)
i pro maminky
Čtvrtek
9:30−11:30
Montessori herna (1,5−4)
LEDEN 2017
JEDNORÁZOVÉ AKCE
Středa 11. 1. 9:30−11:30
Škola ženskosti – seminář č. 3:
Krásná tvář, ale ne maska II
Udělejte si čas pro sebe a přijďte
na pokračování workshopu s vizážistkou Michaelou Mostovou. Tentokrát si ukážeme výraznější večerní líčení. Cena: 150 Kč.

Středa 18. 1. 16:30−18:00
Pohádka Tři prasátka
Nenechte si ujít další z řady našich
odpoledních maňáskových představení pro děti. Vstup: 80 Kč /
permanentka.
Čtvrtek 19. 1. 19:30−21:30
Montessori kurz pro rodiče − večer č. 5: Montessori – Jazyková
výchova „Slova, slůvka, slovíčka
– čtením a psaním k porozumění
světu!“ Jak pomoci dětem v rozvoji jejich přirozeného jazykového cítění, náměty na podporu
čtení a psaní a využití Montessori
materiálu. Interaktivní seminář zaměřený na děti ve věku 3−6 (MŠ)
a 6−12 let (1. stupeň ZŠ). Lektorka:
Kateřina Tomešová. Cena: 290 Kč.
Pátek 20. 1. 10:00−11:30
Sejdeme se v lese!
Novinka v našem programu! Katka
pro vás bude pravidelně připravovat ekologické vycházky do přírody, na kterých si užijete spoustu zábavy. Vstup: 80 Kč / permanentka.
Pondělí 23. 1. 9:30−11:30
Nejčastější dětské úrazy a jak jim
předcházet
Přednáška/beseda
je
určena
všem, kteří by se rádi dozvěděli,
na co si dát pozor, čeho se vyvarovat a jak zabránit úrazům u dětí
předškolního věku. Lektorka:
MUDr. Danuše Antošová. Vstup:

T. J. SOKOL LIBUŠ

SOBOTNÍ RODINNÉ
SPORTOVÁNÍ

Tělocvičná jednota Sokol
Libuš představuje novinku pro vaše zimní dopoledne: v sobotu 14. ledna, 11.
února a 11. března od 9:00
do 13:00 hodin se otevře libušská sokolovna pro děti
všech věkových kategorií
a jejich doprovod.
V rámci čtyřhodinového bloku
si můžete ve spolupráci se cvičiteli individuálně zasportovat a zatrénovat nebo se připojit k vedeným aktivitám pro starší, mladší
i nejmenší děti. Zázemí plně vy-
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bavené tělocvičny nabízí gymnastické nářadí a náčiní, sportovní pomůcky pro míčové hry
a sálové sporty, moderní pomůcky pro zdravotní cvičení a rehabilitaci, dětské herní prvky z alternativních materiálů.
Další informace včetně ceny na:
www.sokollibus.cz,
nástěnkách
v sokolovně a tel.: 261 912 456
nebo 723 502 191 od 3. 1. 2017.
Těší se na vás cvičitelé T. J. Sokol Libuš.
Magda Machková,
Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš

120 Kč / rodina (pro děti bude po
celou dobu k dispozici herna).
Středa 25. 1. 16:30−17:30
Hudební radovánky
Zazpíváme si, zahrajeme na hudební nástroje a užijeme si spoustu legrace! Vstup: 80 Kč /permanentka.
Sobota 28. 1. 10:00−11:30
Malířský kurz pro děti od 6 let, 1.
téma: „Cesta do pravěku“
Přijďte si popovídat o jeskynních
lidech coby prvních graffiti umělcích a sochařích. Naučte se jejich
techniky a seznamte se s materiály a nástroji, které používali. Vstup:
170 Kč / dítě vč. materiálu.
V únoru se můžete těšit například na další ekologickou procházku, odpolední pohádku (8. 2.), seminář „Cukry II + lepek“ (15. 2.),
večerní Montessori kurz pro rodiče
(16. 2.) nebo další kurz Školy ženskosti (22. 2.). Kompletní nabídku
programu Rodinného centra Kuřátko včetně všech detailů a případných změn naleznete na našem webu www.rckuratko.cz.
Činnost spolku Rodinné centrum Kuřátko finančně podporuje
Městská část Praha-Libuš, za což
mnohokrát děkujeme.
Přejeme vám krásný rok 2017
a těšíme se na vaši návštěvu.
Za celý tým RC Kuřátko
Ivana Vrablcová

SDH LIBUŠ
VALNÁ HROMADA
Výkonný výbor Sboru dobrovolných hasičů Libuš zve všechny
své členy na výroční valnou hromadu, konanou v sobotu 14. ledna 2017 od 10 hodin v restauraci
U Hertlů, Libušská 393/225, Praha-Libuš.
HASIČSKÝ PLES
Sbor
dobrovolných
hasičů v Libuši vás srdečně zve na
hasičský ples, který se koná v sobotu 4. února 2017 od 20 hodin
v libušské sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina
Bueno. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Předprodej vstupenek bude zahájen 18. ledna 2017
každou středu od 18 do 19 hodin v hasičské zbrojnici (Libušská
81/232), nebo po předchozí domluvě na tel.: 777 867 000 a v den
plesu od 18 hodin v sokolovně.
Cena vstupenky je 150 Kč. Těšíme
se na vaši účast.
Za SDH Libuš Pavel Mráz

Výbor T.J. Sokola Libuš
Vás srdečně zve na tradiční

SOKOLSKÝ PLES
v sobotu 28. ledna 2017
v Sokolovně od 20:00 hodin.

Hraje: hudební skupina Minor
Vstupné: 150 Kč
Vstupenky možno zakoupit od 2. 1. 2017 v pracovní dny
od 8:00 do 12:00 hodin a v pondělí a středu také
od 16:00 do 20:00 hodin v Sokolovně.
Rezervace míst možná na tel: 261 912 456 od 8:00 do 12:00
hodin nebo 723 502 191.
Srdečně vás zve výbor T.J. Sokol Libuš

ZVEME

KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz | Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. L. Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz
VEŘEJNÁ EXHIBICE
GYMNASTEK
Novoroční exhibice gymnastických nadějí předškolního a školního věku, které trénují v tělocvičně Klubu Junior, se uskuteční
ve čtvrtek 26. ledna v 16 hodin.
Pod vedením trenérky II. třídy
sportovní gymnastiky a rozhodčí III.
stupně České gymnastické federace trénují děvčátka předškolního
a školního věku pravidelně každý
čtvrtek v tělocvičně Klubu Junior
gymnastickou průpravu pro svůj
správný a zdravý tělesný vývoj. Celostním rozvíjením vrozených dispozic a nastavením optimální zátěže dle doporučení fyzioterapeutky
dostávají děvčata vše, co je potřebné pro zdárný psychosomatický vývoj. Průběžným odpovídajícím zatěžováním kosterního i svalového
aparátu dochází k žádoucímu formování již zpevněného tělíčka,
což se projevuje vedle dobré fyzické kondice děvčat také výraznou
odolností organismu.
Zveme vás na veřejnou ukázkovou exhibici, která se uskuteční

poslední lednový čtvrtek − přijďte
se na nás podívat!
Bc. Eliška Froňková, trenérka,
instruktorka dětského
aerobiku FISAF,
eliska.fronek@email.cz
Foto: Josef Koudelka
BODY STYLING + AEROBIC LOW
Pravidelné cvičení každou středu 19:00−20:00h v zrcadlovém
sále Klubu Junior.
Přijďte si v novém roce po vánočních gastronomických hodech
zacvičit a rozhýbat se! Čeká na vás
posilování problémových partií vašeho těla zaměřené na protažení
zkrácených a ochablých svalových
skupin. Přijďte se vyladit do formy
v náročných měsících zimy, která tolik zatěžuje náš organismus.
S sebou láhev s pitím, pevnou
obuv a pohodlný oděv na cvičení!
Těší se na vás:
Hana Zedníková, cvičitelka
2. třídy aerobiku, e-mail:
zednikova.hana@gmail.com

KLUB SENIOR
Klub Senior | K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
tel.: 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)
Klub je otevřen v úterý od 14 do 18 hodin, pokud není
v programu uvedeno jinak.
PROGRAM KLUBU
V LEDNU 2017
Nový rok začíná a my za Klub Senior přejeme: hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti vám všem.
3. 1.
Zahájení klubu v Novém
roce. S přáním všeho nejlepšího!
10. 1.
Program se dojednává
− více informací 3. 1. 2017.
17. 1.
Další přednáška p. H.
Samcové o geografii naší země
a povídání o Austrálii.
24. 1.
Další přednáška p. Švandrlíkové na téma: zima, náledí, zlomeniny, omrzliny a jak tomu všemu
předcházet. Nenechte si ujít!

31. 1.
Malé taneční vystoupení v rytmu samby a dalších latinskoamerických tanců s penízkovým šátkem v choreografii Bc.
Elišky Froňkové. Zveme na hezké
odpoledne.
Děkujeme všem seniorům za
přízeň a těšíme se na hojnou
účast při akcích Klubu Senior opět
v roce 2017.
Knihovna je stále otevřená každé úterý od 14.00 hodin. Zveme
i ty, kteří ještě knihovnu na adrese
K Lukám 1 nenavštívili.
Za výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
NA LIBUŠI SEDMÝM
ROKEM
Pokud nám to začátkem
ledna počasí a zdraví dovolí, vyrazí do ulic opět naše
kolednická skupinka.
Letos, podobně jako v minulém
roce, bude výtěžek Tříkrálové sbírky věnován Farní charitě Chodov,
která je hlavním poskytovatelem

pečovatelských služeb o libušské
a písnické seniory a nemocné. Těšíme se na vás a předem děkujeme za podporu.
Za naši partu K+M+B 2017 Vám
do nového roku hodně zdraví
a Božího požehnání přeje:
Pavla Tůmová

Sbor dobrovolných hasičů Písnice
dne 4. 2. 2017.

Písnice
á
T oč n

Otočn á

Zve na 36. hasičský
pochod Pohrom - nicích

start 8.30 - 11.00 hod.

Od hasičské zbrojnice

Ladislava Coňka 318/6, Praha 4 Písnice

www.sdhpisnice.cz

Startovné:
Děti..........10 Kč
Dospělí... 20 Kč

1899
Za SDH Písnice
starosta Milan Černý
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inzerce
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MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS
VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ
výhodná poloha firmy vzhledem
k vaší lokalitě
specializace na výměny výtahů
v panelových domech
rychlý nástup na opravy
vyprošťovací služba non-stop
servisní práce i o víkendech
a svátcích

inzerce

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

vosa

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

www. f a b l e s k . cz

NÁVRHY, VÝROBA
A INSTALACE
REKLAMY
VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný
digitální tisk
plakáty A2 až A0
grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk
řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy
potisk triček
dresy již od
jednoho kusu

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz

LUŠŤOVKA ULIČNICE (10) – ŘEŠENÍ
Tajenka 1: Božejovická | Tajenka 2: Dvořáková | Foto: Martin Zikeš

