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ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU
Dovolte mi nejprve pozdravit všechny milé čtenáře našeho časopisu na
začátku prázdnin a seznámit vás s několika postřehy z minulého měsíce.
20. květen. Navštívil jsem ředitelku Mateřské školy K Lukám
paní Majerovou. Zároveň s předáním květin jsem jí poděkoval za její
náročnou práci s dětmi a požádal ji
o informace o stavu budovy a potřebách mateřské školy, v rámci soupisu
investic pro příští školní rok.
21. květen. Navštívil jsem Základní školu L. Coňka a též jsem
květinou poděkoval za náročnou
práci paní ředitelce Pažoutové.
Dotázal jsem se na současný stav
budovy a poznamenal si potřeby
školy, abych je mohl zařadit do plánovaných investic. Dále jsem měl též
možnost pohovořit s dětmi a odpovědět na jejich dotazy.
Na návštěvu ZŠ Meteorologická
se chystám 23. června, kde navštívím pana ředitele Běleckého. Též
mu poděkuji za jeho dosavadní práci.

Rovněž s ním budu konzultovat současný stav budov a předpokládané
investice pro další školní rok.
26. květen. Předal jsem květinu
a poděkoval za náročnou práci ředitelce Mateřské školy Mezi Domy
paní Procházkové. Též jí jsem se dotázal na současný stav budovy a požadované investice pro příští rok.
27. květen. Byl jsem navštívit
MŠ Ke Kašně, kde jsem předal
květinu paní ředitelce Vosátkové.
Poděkoval jsem za její náročnou
práci a mé dotazy také směřovaly na
současný stav budovy a požadované
investiční záměry na další školní rok.
28. květen. Měl jsem možnost
poděkovat rovněž ředitelce Mateřské školy Lojovická paní Sýkorové
za její nelehkou práci. Dotázal jsem
se na investiční potřeby školky pro
další školní rok. Při této příležitosti

Dětský den v Písnici.

Libušsko-písnický jarmark 2010.

jsem byl pozván na oslavy Dětského
dne, který se konal v mateřské škole
a měl jsem možnost ochutnat zde
velmi dobrou zmrzlinu. Podle rozzářených dětských tváří jsem viděl, že
chutná všem.
29. květen. Proběhl tradiční Dětský den pořádaný městskou částí
Praha-Libuš na fotbalovém hřišti
v Písnici. Myslím, že se tato akce
povedla, což naznačovala hojná účast
nejen dětí, ale i dospělých. Rád bych
touto cestou ještě jednou poděkoval
sponzorům, zaměstnancům úřadu,
zvláště humanitního odboru pod
vedením paní Hájkové, dobrovolným
hasičům z Libuše a Písnice, Sokolu

Písnice a dalším, bez kterých by takovouto akci nebylo možné uskutečnit.
Pevně věřím, že tato tradice bude pokračovat i v příštích letech.
31. květen. Podařilo se umístit
štítky s informacemi o energetické
spotřebě na tři mateřské školy –
MŠ Mezi Domy, MŠ Lojovická, MŠ
Ke Kašně. Zároveň se dětem dostalo vysvětlení, proč se tento štítek
vyvěšuje a co znamenají hodnoty,
které jsou na něm vyznačeny, a jak
jsou důležitá úsporná opatření.
2. červen. Měl jsem jednání se
zástupci firmy ČEZ a firmy Ahold,

ZVEME
Vážení občané,
vyjádřete se k tomu, co vám na Libuši a Písnici chybí
a co byste chtěli změnit.
Hlasujte na webových stránkách www.praha-libus.cz v anketě:

10 PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE
ROK 2010
Uzávěrka je 31. 7. 2010.
Děkujeme za váš zájem o společnou budoucnost.

SOUTĚŽ O ROZKVETLEJŠÍ
LIBUŠ A PÍSNICI
Zaujala vás upravená a rozkvetlá místa v okolí?
Nebo se sami staráte o jedno z nich? Podělte
se s námi o ně.
Soutěž vyhlášená začátkem května v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda
21 stále probíhá (do 30. 9. 2010). Přispět do
ní může kdokoliv, jednotlivec ale i firmy, pro
které je v letošním roce vypsána samostatná
kategorie.
A navíc na vítěze čekají po vyhodnocení zajímavé odměny.
Neváhejte proto a během letních prázdninových dní vyfoťte zahrady, předzahrádky, okna, balkóny a firmy a pošlete nám své záběry.
Způsob je jednoduchý. Na webových stránkách www.praha-libus.cz
v pravé části v rubrice soutěže MČ naleznete logo s kytičkou, vložíte zde své fotky a odešlete. Jsou tu uvedeny podrobnosti i podmínky soutěže. Informace je možné získat také na telefonním čísle
261 911 875 nebo na e-mailu martinkova@praha-libus.cz.
Jana Martínková,
koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21
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která provozuje prodejny Albert.
Týkalo se rozšíření současného
obchodu na sídlišti Písnice o další
rozšíření parkovacích ploch a rozšíření prodejny, aby zákazník mohl
pohodlně zajet nákupním vozíkem
k autu, jako je to v jiných lokalitách.
Tomuto záměru jsem velmi nakloněn a mám za to, že to přivítá i většina občanů naší městské části.
3. červen. Energetický štítek
byl vyvěšen také na MŠ K Lukám.
3. červen. V odpoledních hodinách proběhlo již tradiční vítání
občánků do naší městské části.
Opět jsem byl překvapen velkým
množstvím miminek. Je pro mne
velkou ctí a milou povinností miminka přivítat mezi občany městské části Praha-Libuš.
4. červen. Byl vyvěšen již druhý energetický štítek na ZŠ L.
Coňka a ZŠ Meteorologická. Díky
tomu je možné porovnat hodnoty,
jak se vyvíjejí v čase. V ZŠ L. Coňka
evidentně došlo k úsporám vody
i energie, na rozdíl od ZŠ Meteorologická, kde došlo k nepatrnému zhoršení, ale bylo to vzhledem
k předlouhé zimě a k havárii vodovodního systému.
14. červen. Městská část pořádala tiskovou konferenci o nově
vzniklém Centru pro integraci
při Domě národnostních menšin,
a to za pomoci Magistrátu hl. m.
Prahy. Centrum je umístěno v části nově zrekonstruovaných prostor
v čp. 1 na Libuši (bývalá restaurace). Tiskové konference se též zúčastnil radní hl. m. Prahy Janeček,
zastupitelka naší městské části dr.
Jedličková, paní ředitelka domu
národnostních menšin a pan předseda Svazu Vietnamců. Toto středisko vzniklo na základě našeho již
v minulosti zmiňovaného dopisu,
který byl adresován magistrátu
a ministerstvům s žádostí o pomoc
při řešení současné situace s vietnamskou komunitou v naší městské části. Středisko bude sloužit
jak pro většinové obyvatele městské části, tak pro vietnamskou komunitu. Magistrát vyčlenil dva pracovníky a překladatelku, kteří dle
mého názoru budou dělat arbitry
při případných nedorozuměních,
stížnostech apod. Někteří lidé své
problémy raději vyřeší na podobném středisku než prostřednictvím
policie. Uvidíme, zda se tento projekt osvědčí a splní svůj účel.
Na závěr mi dovolte popřát
všem na prázdniny a dovolené
hodně sluníčka a příjemný odpočinek.
Petr Mráz,
starosta MČ Praha-Libuš, 16. 6. 2010
Foto archív HO ÚMČ Praha-Libuš
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V LIBUŠI OTEVŘENO CENTRUM PRO INTEGRACI
V dubnu letošního roku byla organizace Dům národnostních menšin,
o. p. s., vyzvána panem radním Janečkem pro sociální a bytovou politiku Magistrátu hl. m. Prahy ke spolupráci na zřízení Centra pro integraci
při Domě národnostních menšin, o.
p. s. Vznik takového centra je reakcí
na situaci, která již zrála v posledních
několika letech, kdy se v okrajových
oblastech na území hlavního města
Prahy vytvářely a vytvářejí početnější cizinecké komunity. V těchto
oblastech dochází v rámci styku mezi
komunitou cizinců a majoritní společností k občasným k neshodám. Obvykle vyplývají s nedostatečné ochoty
obou skupin vzájemně komunikovat,
z celkové odlišnosti kultur, strachu
z neznámého, ale i z neznalosti českých zákonů. Centrum má za úkol
v první řadě identifikovat aktuální
problémy v soužití mezi majoritou
a cizinci a dále napomoci zjištěné
problémy řešit. Centrum chce být
pomocníkem v komunikaci mezi cizinci a institucemi státních i samo-

správních úřadů, sociálními, zdravotnickými a vzdělávacími institucemi či
sociálně-právními poradnami. Dalším
úkolem tohoto centra bude zajištění
úvodních kurzů socio-kulturní orientace cizinců ve společnosti, zprostředkování nízkoprahových kurzů
českého jazyka pro cizince a zároveň
podpora v oblasti integrace cizinců
prostřednictvím propagace kulturních, osvětových či jiných akcí podle
potřeby regionu. Zároveň bude centrum sloužit majoritě, která potřebuje
taktéž podporu pro navázání vzájemného dialogu a zlepšení komunikace
s komunitami cizinců.
Centrum pro integraci by mělo
přispět k celkovému zklidnění někdy
dosti vypjatých situací ve spolupráci
s pracovníky úřadů městských částí
a Magistrátu hlavního města Prahy,
a tak vytvořit co nejlepší podmínky
pro integraci cizinců. Centrum pro
integraci DNM, o. p. s., bude spolupracovat kromě uvedených státních
institucí především s Organizací pro
pomoc uprchlíkům, a to zejména v ob-

lasti právního poradenství, dále pak
s Poradnou pro integraci, a to hlavně
v oblasti sociálního poradenství a kurzů českého jazyka pro cizince.
Centrum zahájilo svou činnost
15. června 2010 v kanceláři na adrese Libušská 1/206. Úřední hodiny
pro veřejnost: pondělí a středa 9–16
h a úterý a čtvrtek 10–17. V pondělí
a úterý je v úředních hodinách k dispozici tlumočník z českého jazyka do
vietnamštiny, vzhledem k početné
vietnamské komunitě v této městské části. V oblasti pořádání kulturních aktivit a propagace se počítá se
spoluprací se Svazem Vietnamců.
U ostatních komunit cizinců bude
Centrum spolupracovat v oblasti jazykové i v oblasti znalostí reálií jednotlivých národností s příslušnými
nevládními neziskovými organizacemi, které se touto problematikou zabývají. Další informace též na str. 3.
Mgr. Romana Hrabáková,
ředitelka DNM, o. p. s.,
www.dnm-praha.eu, upraveno (red)

JAK SE NEZTRATIT NA TRHU PRÁCE
V Mateřském centru Kuřátko se maminky naučily, jak se neztratit na trhu práce.
A pokud přesto mají pochybnosti, na řadu přichází kouč.
Po tři červnové týdny byly prostory
Mateřského centra Kuřátko místem,
kde se pravidelně scházeli rodiče
s dětmi do 15 let. Obecně prospěšná
společnost Attavena pro ně uspořádala dva cykly seminářů s názvem Jak
se neztratit při návratu na trh práce.
Záměrem bylo nastínit rodičům, především na mateřské nebo rodičovské
dovolené, možnosti přípravy na co
nejhladší návrat do práce.
Během šesti lekcí vyslechlo dvacet
osm maminek prezentace lidí z řad
odborníků i laiků, kteří podobnou
životní etapu již úspěšně překonali.
Na rozdíl od stejných seminářů pořádaných v květnu v Čakovicích se
těchto v Libuši nezúčastnil ani jeden
tatínek.
Cílem šestidílného souboru seminářů bylo prvotně zbavit maminky
obav z nástupu do práce, poukázat
na dovednosti, kterým se během
rodičovské dovolené naučily, jako je
např. timemanagement nebo emoční inteligence, nastínit jim možnosti
alternativních pracovních úvazků,
ukázat různé možnosti sladění pracovního a rodinného života.
„Jedním z témat bylo také vymezení pozice rodiče na trhu práce,
schopnosti sebeprezentace a základ-

ních předpokladů jak umět ‘prodat‘
sami sebe,“ říká k náplni kurzu koordinátorka projektu Jitka Šimková
a dodává: „Největší nadšení zaznamenala lekce koučinku s koučkou
Kateřinou Kryllovou, na které si
maminky mohly zkusit samy pracovat na odstranění vnitřních bariér
a maximálním rozvinutí vlastního
potenciálu prostřednictvím krátkodobých cílů a jasných aktivit k nim
směřujících.“
Účastnice se mohly na semináře plně koncentrovat, o jejich děti
se během výuky starala skupina

asistentek hlídání převážně z řad
studentek vysokých škol. Možnosti
svěřit své dítě na tři hodiny najatým
chůvám využily téměř všechny. Pro
ratolesti byl na místě zajištěn aktivní
program.
Kurz proběhl díky projektu V práci jako doma spolufinancovaném
z rozpočtu Evropského sociálního
fondu a hl. m. Prahy, a byl proto pro
všechny bezplatný.
Za tým Attaveny, o. p. s.,
Olga Trpáková
Foto archív MC Kuřátko
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SDH PÍSNICE

ZASLOUŽILÍ POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
HASIČI ČR
V PÍSNICI
Hasiči
tradičně
v květnu slaví svátek
svatého Floriana, patrona hasičů.
Sdružení dobrovolných hasičů Čech a Moravy se
i letos při této příležitosti rozhodlo
udělit vybraným dlouholetým a zasloužilým členům dobrovolných hasičů v rámci celé České republiky čestná vyznamenání.
Dne 11. května 2010 tak ve slavnostním sále zámku v Přibyslavi,
tradiční baště dobrovolných hasičů,
udělilo Sdružení dobrovolných hasičů celkem 23 nejvyšších ocenění
– čestných titulů „Zasloužilý hasič“.
Mezi oceněnými jsou i dva členové
SDH Písnice – pan Miloslav Coňk
(70) a pan Miroslav Štancl (65). Oba
mají lví celoživotní zásluhy na činnosti písnického sboru a stále se řadí
mezi jeho aktivní členy.
Oceněným upřímně gratulujeme!
Za SDH Písnice Petr Kopic
Foto archív SDH Písnice

Z POHLEDU SDH PÍSNICE
V rámci oslav Dětského dne, které se konaly 27. května 2010, se
v DDM v Praze-Modřanech, předali zástupci Sdružení dobrovolných
hasičů Písnice ocenění za nejlepší
výtvarná díla na téma Požární ochrana očima dětí v městských částech
Libuš, Písnice a Praha 12. Letošní
výtvarné výtvory potvrdily bohatou
dětskou fantazii – děti si dnes pod
požární ochranou nepředstavují jen
hašení požárů, ale i záchranu koťátek z výšek nebo shazování ledu ze
střech. Bez zajímavosti není ani to,
že většina kreseb obsahovala ženské
příslušnice hasičských sborů namísto
mužských. Dva z oceněných výtvorů,
které kreslily děti z mateřské školy
Ke Kašně v Písnici, postoupily až
do celorepublikového kola výtvarné
soutěže. Fotografie všech děl byly
zpřístupněny veřejnosti ke shlédnutí
zdarma v prostorám DDM v Modřanech do konce tohoto školního roku.
Za SDH Písnice Petr Kopic
Foto archív SDH Písnice

Z POHLEDU MŠ KE KAŠNĚ
Děti mateřské školy Ke Kašně se
zúčastnily výtvarné soutěže Požární
ochrana očima dětí.
Inspirací pro výtvarné práce byla
pomoc Sboru dobrovolných hasičů
v Písnici naší mateřské škole v době
zimní kalamity. Pod tíhou sněhu nám
praskaly větve borovic. Děti sledovaly zásah hasičů a potom vznikaly na
podkladě zážitků dětí z této akce
velmi pěkné výtvarné práce, které
jsme poslali do soutěže. V květnu proběhlo v DDM v Modřanech
předání ocenění autorům nejlepších
prací, které postoupily do krajského
kola celostátní výtvarné a literární
soutěže pro děti a mládež – Požární
ochrana očima dětí. Z 1 630 soutěžících postoupili dva z našeho obvodu
a jsou to právě děti z MŠ Ke Kašně
– v kategorii mladších dětí MŠ postoupila Eliška Zedníková, v kategorii starších dětí MŠ se do krajského
kola dostala Filipka Janoušková.
Na vyhlášení krajského kola soutěže 27. června v hasičské zbrojnici v Praze-Letňanech byly pozvány

i Eliška a Filipka se svými rodiči. Učitelky mateřské školy předaly dětem
za pěkné práce malé dárečky a popřály jim mnoho štěstí ve finále.
Na závěr děkují zaměstnanci MŠ
Ke Kašně Sboru dobrovolných hasičů
v Písnici za pomoc při sněhové kalamitě.
Jana Vosátková, ředitelka MŠ

CYKLOJÍZDA
Členové žákovského zastupitelstva uspořádali 1. června 2010 ve
spolupráci se ZŠ Meteorologická již
třetí ročník cyklojízdy. Jako v loňském roce byli účastnici rozděleni do
tří kategorií: A – 1. a 2. třída, B – 3.
a 4. třída, C – 5. třída.
Závod byl rozdělen na dvě etapy.
Pro kategorii A byly soutěže pouze
na hřišti a pro zbylé kategorie byl
připraven závod roklí a dále pokračovaly úkoly na hřišti. I letos byly
připraveny přednášky ve spolupráci
s policií a s SP kolo. Cyklojízdy se
zúčastnilo okolo 110 dětí, a to ne-

jen z naší školy. I když bylo počasí
celkem pochmurné a chladné, stejně
nám aspoň trochu přálo – nerozpršelo se. Vítězové závodu byli odměněni
pěknými cenami od našich sponzo-

rů, kterým touto cestou děkujeme.
Všem vítězům blahopřejeme!
Adéla Pavlíčková, členka Žák. zastupitelstva. Foto archív HO ÚMČ Praha-Libuš

Miloslav Coňk

Miroslav Štancl
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DĚTSKÝ DEN A JARMARK ROKU 2010
V květnu pořádala MČ Praha-Libuš dvě kulturní a společenské akce – 15. 5. Jarmark a 29. 5. Dětský den.
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JARMARK
Konal se na prostranství spol. ČEZ, a. s.,
v písnickém sídlišti od 14 do 18 hodin. Na dvou
pódiích se střídala hudební skupina Broky Františka Kanečka s vystoupením Mažoretek Zlaté
Prahy a Pampelišek Praha. Děti z Mateřské
školy K Lukám předvedly krásné pohybové i pěvecké vystoupení. Skupina Caramelka se představila v americkém stepu Clogging, tradičním
country a kankánu. Pěvecký sbor Prážata doprovázel pohybové vystoupení malých dětí Rytmiky Bodypoint. Z areálu Sapa přišla vietnamská děvčata se svým tanečním vystoupením.
Během akce bylo mnoho doprovodných programů: skákací hrad, skákadlo s míčky, elektrický býk, jízda zručnosti a soutěže pro děti
i dospělé. Ve stáncích bylo možno zakoupit
výrobky z ekofarmy, dřevěné hračky, květiny,
korálky, keramiku, koláčky, medovinu apod.
Občerstvit se bylo možné např. staročeským
trdlem, cukrovou vatou, grilovaným selátkem,
palačinkami, bramborovými lupínky nebo asijskou kuchyní. Mateřské centrum Kuřátko se
věnovalo malým dětem a jejich rodiče mohli
vyplnit anketu o možnostech rozvoje prorodinných služeb a aktivit na území městské části.
Představila se i nová soukromá mateřská škola
v Písnici Eko-školka.
Na závěr losoval starosta naší městské části
pan Petr Mráz a místostarostka paní Ivana Fendrychová ceny z tomboly, které věnovala společnost Pro Trade, s. r. o., a Aquapark Čestlice.
DĚTSKÝ DEN
Byl tento rok v novém pod vedením klauna
Ferdy a dalších maskotů se zábavným programem, diskotékou, humornými scénkami a živými papoušky. Děti se rozhýbaly na skákacím
hradu se skluzavkou, v bazénu s kuličkami
a trampolíně. Zdarma si mohly nechat namalovat na svůj obličej vybraný motiv profesionálními barvami na obličej a v balónkové dílně si
vyrobit různé tvary. Mateřské centrum Kuřátko
poskytlo pro děti trampolínu a drobné soutěže.
Městská policie Praha předvedla ukázku výcviku služebního psa a policejního zásahu, děti
si mohly pod odborným vedením vyzkoušet
projet dopravní hřiště na kole s možností získání dětského řidičského průkazu. SDH Písnice
a SDH Libuš umožnilo dětem prohlídku hasičských vozů. Jezdecký oddíl z Písnice vozil děti
na koních. Pro děti městská část Praha-Libuš
zajistila zdarma grilované špekáčky, limonádu
a zmrzliny od Family Frost. Děti mohly získat hodnotné dary od společnosti Pro Trade,
s. r. o., pěkné knihy z knihkupectví Neoluxor
a drobné dárky od Mateřídoušky a Sluníčka.
Děkujeme sponzorům obou akcí:
Aquapark Čestlice, Beam ČR, s. r. o., ČEZ,
a. s., Datzer, spol. s r. o., DDD servis, s. r. o.,
DKNV stavební, s. r. o., Elektro-centrum DKV,
Esselte, s. r. o., Evropos, Family Frost, Kratochvíl střechy, s. r. o., KZP Ideal Invest, a. s., Neoluxor knihkupectví, Matuschka international,
s. r. o., Neoset, Pro Trade, s. r. o., Sdružení Heran, Setron, s. r. o., Vetnemo, s. r. o., Uniklemp.
Iva Hájková
Foto archív HO ÚMČ Praha-Libuš
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5. SPORTOVNÍ HRY
MŠ PRAHY 2010
Je středa 2. června. Přišel dlouho
očekávaný den, na který se těšilo našich deset sportovců – pět dívek a pět
chlapců. Naše mateřská škola se totiž
dostala do finále 5. sportovních her
MŠ Prahy 2010, které se koná v ZŠ
Campanus v Praze-Chodově.
Protože nám počasí vůbec nebylo
nakloněno, byla připravena „mokrá
varianta“ – místo na stadionu probíhala v tělocvičnách.
Ale od začátku... Při příchodu
jsme dostali „hostesáka Petra“ (student soukromého tělovýchovného
institutu), který měl za úkol nás
celými hrami provázet. V 9 hodin
nastoupilo všech 22 školek v čele
se svým vlajkonošem a „školkovou“
vlajkou a proběhlo slavnostní „olympijské“ zahájení, při kterém nechyběl
náš známý olympionik Imrich Bugár, který nesl olympijský oheň. Po
zahajovacím ceremoniálu a projevu
zastupitelů magistrátu Prahy 11 byly
sportovní hry odstartovány. Soutěžilo se v pěti disciplínách – štafetový
běh, hod do dálky, překážková chůze, skok do dálky a pětiskok. Skok

do dálky se nakonec neuskutečnil,
protože v tělocvičně není tato disciplína bezpečná. Všichni se snažili na
maximum, jak se říká “do posledního dechu“. Byl to opravdu obrovský
boj a vše probíhalo v duchu olympijského fair play. Mezi jednotlivými
disciplínami měly děti možnost se
občerstvit. O to se postarali generální partneři akce Danone – Kostíci
– Zdravá abeceda, kteří připravili pro
malé sportovce jogurty , ovoce, limonády a bagety.
A bylo dobojováno. Byly rozdány
poháry a medaile vítězným školkám,
které se umístily na 1.,2. a 3. místě.
Všichni sportovci si odnesli malé dárečky na památku za účast. Zvítězit
nemohou samozřejmě všichni, ale
důležité je zúčastnit se, zasportovat
si s kamarády a užít si to. A o to jde
především – o sportování, kamarádství a krásné zážitky! Už teď se
s dětmi těšíme, že někdy v budoucnu budeme mít to štěstí opět se dostat do finále a zasportovat si.
Pavlína Jindrová, učitelka MŠ

ZLATÁ MEDAILE
PRO T. J. SOKOL LIBUŠ
V neděli 6. června 2010 se
na stadionu Dukly Praha na
Julisce konal již tradiční Pražský společný závod v atletice předškolních dětí pořádaný Pražským sdružením Sport
pro všechny a Pražskými sokolskými župami ČOS. Soutěžilo se v několika disciplínách
– skok do dálky, hod míčkem,
běh na 10 nebo 20 m a vytrvalostní běh na 100 nebo
150 m. Za T. J. Sokol Libuš závodili
tito cvičenci: Kategorie rodiče a děti
– Jakimičová Valerie, Tomečka Artur
a Skwarski Vladan společně s rodiči
– družstvo se umístilo na 6. místě.
Kategorie předškolní děti – Bartáček Vojtěch, Drobek Lukáš, Fojtíček
Eduard a Jakimič Viktor – družstvo
se umístilo na 4. místě. A konečně
kategorie nejmladší žactvo: Černý
Michal, Chmelík Jaroslav, Kučerák
Jan a Šámal Štěpán – družstvo se
umístilo na 1. místě a získalo zlatou
medaili a Michal navíc vybojoval
stříbrnou medaili v jednotlivcích! Ze
čtyř vybraných děvčat do kategorie
předškolní děti dívky neonemocněla
jen Štěpánka Skwarska, a tak společ8 | U nás | 7-8/2010
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A je to tady! Po dlouhých měsících jsme se
konečně dočkali a znovu
odjeli na školku v přírodě do Harrachova.
Těšili se všichni – ti, co
jeli poprvé, byli zvědaví na nové zážitky, a ti
ostatní už věděli, co je
čeká. Trochu starostí
nám dělalo jen počasí –
konec května by mohl
být přece jen slunnější a teplejší, my
jsme si ale sbalili zimní bundy, čepice a rukavice a v duchu rčení „větru,
dešti neporučíš“ jsme směle vyrazili
vstříc všem dobrodružstvím. A že
jich nebylo málo – stezka odvahy,
hledání pokladu, výpravy k Mumlavským vodopádům, na Liščí stezku
i ke skokanským můstkům. Před deštěm jsme se schovali do Hornického
muzea, do muzea lesnictví Šindelka
a do sklárny. Děti si užily zábavu při
karnevalovém odpoledni i koupání
v bazénu, navštívil nás Krakonoš.
Vyvrcholením školy v přírodě byly
sportovní hry, při kterých se soutěžilo o opravdové medaile, a závěrečné
předávání diplomů a cen.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům chaty Lovecká Mumlava v Harrachově pod vedením p. R.
Krále, kteří pro nás připravili krásné
ubytování, výborné jídlo a svým milým a ochotným přístupem k nám
a všem našim dětem přispěli k báječ-

né atmosféře, která po celý týden
navzdory nepříznivému počasí na
školce v přírodě vládla.
Naše další poděkování patří také
panu Berkovi, který pro nás zajistil autobus a cestu do Harrachova
i zpět nám dal jako sponzorský dar,
dále všem rodičům, kteří nám věnovali ovoce, sladkosti a drobné dárky
na odměny pro děti.
Letošní škola v přírodě skončila.
Děti odjížděly domu s řadou nezapomenutelných zážitků a s pocitem, že
jsou trochu samostatnější a „o kus
větší“, než když se před týdnem
loučily se svými rodiči. Největší odměnou pro nás dospělé bylo vidět
rozzářené dětské oči a nadšení, se
kterým se děti pouštěly do všech připravených aktivit. Nezbývá než zvolat „sláva!“ a těšit se znovu za rok na
další úžasnou školu v přírodě.
Ivana Koutná, učitelka MŠ
Foto archív MŠ Ke Kašně

MŠ MEZI DOMY

CESTA DO DĚTSKÉHO RÁJE

ně se zástupci Sokola Zbraslav v mix
družstvu vybojovala 2. místo (v jednotlivcích 10. místo z 56 dívek).
Děkujeme všem našim závodníkům a jejich rodičům za reprezentování jednoty a taktéž cvičitelkám Sokola Libuš, které se na přípravě dětí
na závody podílely. Většina reprezentantů Sokola Libuš se nedělního
klání zúčastnila jako nejlepší z těch,
kteří během května při pravidelném
cvičení předškoláků závodili v atletických disciplínách a 7. června pak
byli, podle výkonů, odměněni medailemi kovovými nebo čokoládovými.
Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš
Foto Mgr. Jana Vlková, T. J. Sokol Libuš

V červnu děti z mateřské školky
Mezi Domy uskutečnily výlet do Vidovic. V tamním zámeckém parku
Berchtold prošly pohádkovou zemí.
S velkým zájmem si prohlédly miniaturní hrady a zámky, vystavená
strašidýlka a skřítky. Dokonce si
v perníkové chaloupce vyzkoušely
„jak se na lopatě sedí“. Ty nejod-

vážnější vstoupily i do podzemí, kde
bylo skutečné peklo, s Luciferem
a hlučnými čerty. Cesta z pohádky přivedla děti k malé zoo, kde si
pohladily zvířátka. Výlet, na který
se všechny děti těšily, se vydařil.
Jarmila Budková, MŠ Mezi Domy
Foto archív MŠ Mezi Domy
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ZŠ PÍSNICE
SETKÁNÍ S HASIČI
Jednoho deštivého dne, začátkem
června, naší družině paní ředitelka
domluvila setkání se sborem místních dobrovolných hasičů. Lilo jako
z konve! Ale nic naplat, hasiči se samozřejmě vody nebojí, tak jsme se
ani my nenechali zahanbit a statečně snášeli všechny dopadající kapky.
I přes nepřízeň počasí jsme s hasiči prožili příjemné odpoledne a získali mnoho nových poznatků o jejich
práci, výzbroji a výstroji. Děkujeme
a přejeme co nejméně nebezpečných
zásahů.
Marie Štaflová

NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Téměř celá Základní škola s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka se 14.
června vypravila na školu v přírodě
do krásného prostředí malebného
městečka Týna nad Vltavou. Ubytovali jsme se v pěkných pokojích ve
stylovém penzionu Nový dvůr.
Naše škola je zapojená do mezinárodního projektu Comenius zaměřeného na rozvoj znalostí anglického
jazyka našich dětí. Do tohoto projektu je zapojeno pět škol z následujících evropských zemí: Velká Británie,
Holandsko, Norsko, Finsko a Španělsko. Proto jsme každý den dětem zábavnou formou představili kulturní,
politická, geografická a hospodářská
fakta jedné z těchto zemí.
V dopoledních hodinách jsme si
vždy zopakovali formou her a hádanek to, co jsme se během roku naučili.
V odpoledních hodinách nás vždy če-

ZŠ METEOROLOGICKÁ

kal pestrý a náročný program. Děti
sportovaly, soutěžily, zručnost a odvahu si vyzkoušely na horolezecké stěně a v lukostřelbě. Ještě větší úspěch
měla noční „strašidelná“ bojovka.
Podnikali jsme výlety a poznávali
rozkvetlou přírodu a památky v okolí. Uspořádali jsme karneval, včetně
soutěže o nejlepší masku, soutěžili
o zajímavé ceny v různých sportovních disciplínách apod. Večer nás
čekaly písničky u táboráku, bobřík
odvahy a podobné hry.
Společně jsme si užili spoustu
zábavy, legrace, utužili jsme kamarádství a hlavně bude na co vzpomínat…

BULHARSKO 2010
Jako každoročně naše škola uspořádala zahraniční zájezd. Letos jsme
letěli do Bulharska. Zájezd se konal
6. – 13. 6. 2010. Zúčastnili se žáci
6. až 9. tříd. Jako učitelský dozor
s námi jely paní učitelky Exnerová
a Malíková. Bydleli jsme ve městě
Primorsko v hotelu Belvedere. Absolvovali jsme tři výlety: projížďku
po řece Ropotamo, návštěvu města
Sozopol a návštěvu aquaparku. Kou-

pali jsme se v moři i v bazénu. V bazénu jsme také uspořádali soutěž na
nafukovacích matracích. Jelikož do
Bulharska jezdí hodně Čechů, většina stánkařů a zaměstnanci v hotelu
uměli mluvit česky, tudíž jsme se
snadno o většině věcí dorozuměli.
Všichni jsme se vraceli se spoustou
zážitků a radostných pocitů.
Barbora Pichová, Lenka Pilařová, 9.B
Foto archív ZŠ Meteorologická

Gabriela Kadidlová

ODCHOD 5. TŘÍDY
Přiblížil se konec školního roku
a s ním i odchod našich páťáků.
Někteří z nich se úspěšně dostali
na gymnázium, jiní půjdou do šesté
třídy, ale všem se po naší školičce určitě bude stýskat. Strávili tu své dětství, sdíleli s námi své první úspěchy,
drobné starosti i radosti. Byli jsme
jim vždy nablízku, ochotné poradit
a podat pomocnou ruku. Mohli se na
nás vždy s důvěrou obrátit. Teď už
vstupují do světa “dospělých“ a musí
se spolehnout pouze sami na sebe.
Za nás všechny bych jim ráda popřála hodně úspěchu na nové škole
a doufám, že na nás budou vzpomínat vždy v dobrém.
Za pedagogický sbor
Gabriela Kadidlová, tř. učitelka 5.tř.
Foto archív ZŠ s RVJ L. Coňka

KLUB SENIOR
CELODENNÍ VÝLET DO
LITOMYŠLE A NOVÝCH HRADŮ
Organizační výbor Klubu Senior
uskutečňuje tradičně výlety za finančního přispění z rozpočtu městské části Praha – Libuš, Písnice. Tentokráte jsme se vydali do Litomyšle
na prohlídku města i zámku a zastavili jsme se i v nedalekých Nových
Hradech na prohlídku zámku, kterému se též říká „druhý Schönbrunn“
a který je tč. v soukromých rukách.
Sluníčko umocňovalo naše zážitky
jak na zámku tak v okolí, ale i při

obědě v krásném prostředí – vše
v kolektivu známých, kteří se rádi dovídají něco z historie a potěší je výlet,
který by si již sami nemohli dopřát.
V Nových Hradech jsme opět byli
svědky usilovné práce současných majitelů – manželů Kučerových – kteří
za restituci z vlastních peněz a peněz
z EU zrekonstruovali zámek, doplnili
nákupem starožitností, různými dobovými předměty a nábytkem. Některé autentické doplňky byly zachovány,
vyzvednuty ze skladiště a restaurovány. Třináctileté úsilí o zkrášlení hezky
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položeného a architektonicky působivého zámku, v minulé době tak
zdevastovaného, přineslo výsledek.
Tito lidé s velkých srdcem a pracovitostí předají dalšímu pokolení zámek,
o němž je dochováno písmem, jak
vznikal a byl opraven. Vytváří tak perlu ve zdejší krajině. Zámek je účelně
doplněn před schodištěm barem s občerstvením a restaurací k pohodlnému zastavení a posilnění při výletu.
Litomyšl je krásné staré město
stále lépe opravované, s množstvím
obchodů a služeb, restaurací, cukráren, s krásným bydlením pro zdejší
obyvatele, s kostely a muzei, vyprávějícími o nelehké historii města.
Byl to opět výlet za přemýšlením.
Vždy narážíme na těžký až úmorný
život obyvatel dříve a nyní. Myslím,
že si dnes v žádném případě nemůžeme naříkat, zvláště lidé pracovití,
kteří jsou spokojeni a vědí, že bez
práce nikdy nebyly koláče.
Cestou k domovu nás stihla vydatná bouřka s krupobitím, že nebylo na
dva metry vidět. Náš obdiv a uznání
patřily panu řidiči, který nás v klidu,
pohodě a s opatrností dovezl domů
a zastavoval při cestě podle přání.
Děkujeme ještě jednou místnímu
úřadu Praha – Libuš, Písnice za vydařený výlet a za spokojenost našich
seniorů, dále panu řidiči za klidnou
cestu a všem účastníkům za milou
společnost!
LÉKAŘ VYPRÁVĚL
O HOROLEZECTVÍ
S překvapením jsme sledovali
dokonale připravené povídání pana
MUDr. Jaroslava Henzla o horolezectví s ukázkami pomůcek pro výstup
i srovnávání, jak to bylo dříve. Představa, že horolezci kolem roku 1970
upřednostňovali jako vyzkoušenou
obuv domácí bačkory, je ale neuvěřitelná! Dnes mají speciálně vytva-

rované a vyzkoušené obutí, které
dopomáhá k udržení se jak ve svislé,
tak nakloněné rovině. Celé povídání
bylo doplněno množstvím diapozitivů z našich i zahraničních hor, s útvary pojmenovanými např. sloní chobot,
jehla, kočka atd. Moc se nám vše
líbilo. Všestranný pan MUDr. Henzl nám dokázal, že kromě vlastního
zodpovědného zaměstnání má krásné koníčky a může předávat znalosti
našim seniorům, kteří rádi zjišťují, co
všechno je možné v lidské činnosti
ovládat; my však můžeme v našem
seniorském věku jen obdivovat. Na
příští návštěvu se budeme opět těšit,
neboť víme, že nám místní internista
dlouhodobě zachovává přízeň a vždy
připraví nějaké překvapení. Příště to
bude opět ze zdravotnictví.
ZAHRADY POD HRADEM
Po poslední mimoklubové návštěvě Prahy (Vítkova) jsme si domluvili
výlet do pražských zahrad pod Hradem společně s naší paní historičkou prof. Randovou. Této plánované
návštěvy se zúčastnilo asi 15 osob.
Připravený komentář p. Randové byl
sestaven z velmi zajímavých historických momentů i s tečkou k dnešku.
Tento výklad je nám vždy vzácný.
Následovala prohlídka, při níž jsme
obdivovali budovy či květy v zahradách. Postupně jsme vystoupali až
na vrcholek zahrad pod Hradem,
prohlédli restauraci U Zlaté studny,
poseděli, popovídali a rozhlíželi se
nad krásnou matičkou Prahou. Vždy
takto naplánujeme malé posezení na
kávě a zhodnocení vycházky. A pro ty,
kdo se nemohli zúčastnit, ještě jsme
naplánovali pokračování 13. července
do dalších zahrad.

VÝBOR KLUBU SENIOR DĚKUJE
→ Městské části Praha – Libuš, Písnice za veškeré výhody pro Klub
Senior, dále za finanční příspěvek z rozpočtu na výlety pro seniory,
tentokráte na zámek Litomyšl a Nové Hrady.
→ Vedoucí místní cukrárny p. Jindřišce Literové za ochotné a vstřícné zajišťování pohoštění do klubu a na výlety.
→ Poděkování patří též našemu panu řidiči Františkovi Novotnému
za profesionální bezpečnou jízdu na našich cestách.

PŘEDSEDKYNĚ KLUBU SENIOR DĚKUJE
Předsedkyně klubu senior paní Kvapilová vyslovuje velké poděkování
členkám organizačnímu výboru klubu seniorů za nevšední ochotu při
zajišťování veškerých akcí v rámci celého klubu.

Za organizační výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková
Foto Zdena Prchlíková

SENIOŘI ZAVÍTALI NA MORAVSKÉ SLOVÁCKO
Zájezd seniorů na Moravské Slovácko směřoval nejen za historii, ale
také šlo o to více dovědět o pěstování a sklizni vína a o výrobě značkových vín, tudíž jsme naplánovali
navštívit i sklípek. Zájezd byl sestaven již v měsíci lednu, pak několikrát
časově upravován, abychom hodně
viděli, mohli to zvládnout a pohodově se přemísťovat.
Navštívili jsme osm nezapomenutelných míst, užili krásné posezení
při obědě v restauraci, s rychlou obsluhou. Navštívili jsme zámek Slavkov, Baťův kanál, sklípek Krumvíř
s večeří a exkurzí o vínech, Masarykovo muzeum a Galerii bratří Úprků
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v Hodoníně, zámek Milotice, vyhlášené sklepy vín a pálenic p. Jaroška
v Mutěnicích s historickým muzeem,
kde jsme viděli, jak to fungovalo
před sto lety. Ale také jsme navštívili
tzv. ráj všech žen – galanterii v Brumovicích, která je vyhlášená široko
daleko v okolí, a to potřebami k šití
náročných krojů, s množstvím látek,
je možno si nechat kroj šít i na zakázku. Vyrábí se zde velké množství
krajek, bílých i barevných.
Sklípek byl speciálně vybrán na
ochutnávku oceněných vín a také,
abychom se něco o této práci dověděli. Posezení bylo v příjemně vytopené vrchní části sklípku, po degus-

taci ve vlastním sklepním prostředí,
kde jsme si pěkně zazpívali. Bylo velmi příjemné. Cesta do Hodonína pak
za zpěvu a veselých příhod byla završena pěkným ubytováním v hotelu
Crystal v Hodoníně se snídaní. Vše
zorganizováno tak, abychom neponocovali, abychom byli včas v hotelu
a mohli tak bez únavy absolvovat
další den plný zážitků.
Odpočinuti jsme ráno načerpali
nejprve něco z historie v muzeu T.
G. Masaryka, mimořádně výstižné,
dobově upravené a také filmově
zpracované. Dále jsme se přesunuli
do Galerie bratří Úprků, kde jsme
prohlíželi kresby a výtvarné umění.

Nasyceni duševní stravou jsme vyhladovělí ujížděli do Taverny, krásné
restaurace, za výborným jídlem. Ale
již ve 14 hodin na nás čekal zámek
v Miloticích s nezapomenutelnou
prohlídkou výjimečně dobře vybaveného zámku. Probíhala zde i prohlídka s dobovým oblečením. Jedna a půl
hodiny nám ke všemu prohlížení ani
nestačila.
A to ještě naši účastníci nevěděli,
co pěkného na ně čeká ve sklepích
vín a pálenic p. Jaroška. Již samotné
prostranství s promítací místností
nás upoutalo, dále místnost k ochutnávce a posezení při slavnostech,
myslivecké místnosti s pomůckami

KRONIKA

CO TRÁPÍ OBYVATELE LIBUŠE A PÍSNICE?
Každoroční setkání obyvatel Libuše a Písnice nad problémy městské části
zvané „10 problémů Libuše a Písnice“ je součástí projektu Zdravá Libuš
a Písnice a místní Agenda 21 (strategický rozvoj městské části ve spolupráci s veřejností směřující ke zkvalitňování života). Letos se konalo ve
středu 9. června v prostorách tělocvičny Klubu Junior na sídlišti Písnice.
10 P
Sešli se tu nejen místní občané
a představitelé městské části PrahaLibuš, ale i zástupci neziskových organizací a okolních městských částí
(MČ Praha 12 a MČ Praha-Kunratice). Takováto setkání se konají každoročně už od roku 2006 a dávají tak
možnost občanům vyjádřit své názory
a diskutovat nad problémy, které jsou
pro ně aktuální a palčivé. Jak bylo
patrné, občané přicházeli na veřejné
fórum s cílem prosadit konkrétní podněty, protože pochopili, že zde mají
jedinečnou možnost, aby byl jejich
problém zařazen mezi tzv. „10 P“, následně ověřen v anketě a projednán
na zastupitelstvu městské části.
Veřejné projednání se letos konalo v horkém letním počasí a tím byla
poznamenána i účast občanů (43
lidí). Příčinou nižšího zájmu je i zkrácení termínu od minulého veřejného
fóra konaného v listopadu 2009. Má
to však své opodstatnění. Je potřeba
získat časový předstih pro zahrnutí
vybraných problémů do rozpočtu
městské části na rok 2011.
Vystoupení ženského pěveckého
sboru Nashira bylo pěkným úvodním bodem odpoledního programu.
Moderátorka Iva Hájková poté pozdravila všechny přítomné a představila významné hosty – zastupitele
městské části Praha-Libuš, zástupce
z okolních městských částí a ředitele
Národní sítě Zdravých měst ČR pana
Petra Švece

VÝBĚR NEJNALÉHAVĚJŠÍCH
PROBLÉMŮ
Místostarosta Ing. Pavel Macháček zhodnotil stav a úspěchy,
kterých bylo dosaženo při řešení
problémů stanovených na veřejném
fóru v roce 2009. Jeho slova doplnila
obrazová prezentace, která přiblížila
zúčastněným téma problému.
Po tomto prvním a shrnujícím
úvodu následovalo pokračování už za
aktivní účasti všech přítomných pod
vedením moderátora Petra Švece.
V sále se lidé shlukovali u šesti stolů
určených pro různá témata a bylo na
každém jednotlivci, jaký tematický
stůl si zvolí. Na výběr měli témata:
1.veřejná správa, 2. občanská vybavenost, 3. zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny, 4. kultura,
sport, volný čas, 5. životní prostředí,
6. doprava. Občané mohli vyjádřit
svůj podnět hned u několika stolů
najednou a naskýtala se jim tak příležitost přenést svůj námět k diskusi
s ostatními. Tímto způsobem získali jednotliví garanti (zástupci MČ)
u stolů problémy a společně vybrali
dva nejnaléhavější. Zástupce reprezentující každý stůl představil výběr
dvou nebo tří témat a vybídl ostatní
k dalším námětům. Takto se dospělo
k závěrečné fázi a to až k samotnému hlasování. Každý příchozí totiž
dostal dvě hlasovací kolečka, která
měl příležitost nyní použít a udělit
svůj hlas problémům, které osobně
považuje za nejzávažnější. Z tohoto

procesu vzešlo pořadí témat letošního veřejného fóra – 10 problémů
Libuše a Písnice pro rok 2010.
ANKETA PRO OBČANY
Celé projednání problémů má však
ještě pokračování. Tím je veřejná anketa mezi občany Libuše a Písnice,

kteří se hlasování osobně neúčastnili. Na anketním lístku naleznete
všechny problémy z veřejného fóra
a navíc je tu i prostor pro jiný, nový
problém. V anketě je možno označit
dva problémy.
A nyní jak hlasovat. Na úvodní
straně webových stránek www.pra-

PROBLÉMY ROKU 2010 VYTIPOVANÉ OBČANY
Problém

Pořadí

Hlasy

F/3 – Důsledně kontrolovat dodržování rychlosti,
zejména v obydlených oblastech

1.

8

F/1 – Zvýšit bezpečnost přechodu pro chodce
u konečné zastávky autobusové linky 215

2.

7

A/1 – Vytvořit regulační plán

3. – 4.

6

A/2 – Zlepšit komunikaci MČ s občany, aktuálně
zveřejňovat informace (web)

3. – 4.

6

D/2 – Pokračovat ve výstavbě cyklostezek

5. – 6.

4

F/2 – Definitivní úprava ulice Ke Kašně, včetně
řešení kabelového vedení a likvidace dešťových
vod

5. - 6.

4

7.

3

C/1 – Zpřísnit dohled nad dodržováním zákonů

8. – 9.

2

D/1 – Vytvořit otevřené sportoviště při ZŠ L.
Coňka

8. - 9.

2

B/1 – Zvýšit dohled policie nad konzumací
alkoholu na veřejných místech (okolí prodejních
stánků)

10. – 11.

1

C/2 – Zlepšit informovanost o areálu SAPA
(možnost využití obchodů a služeb pro veřejnost)

10. – 11.

1

B/2 – Snažit se regulovat počet heren a řešit
problémy související s jejich provozem

E/1 – Zřídit chemické toalety na hřišti Hoštická

0

E/2 – Opravit dětské hřiště pod ulicí Mezi Domy,
zlepšit údržbu

0

Vstupní dvůr sklepů pana Jaroška. | Na lodi na Baťově kanálu. | Medvěd a spousta pálenic... | Ve sklípku...
pro honitbu, vycpanými trofejemi
zvířat, včetně medvěda, výzdoba
malbami, prodejna, to vše dodávalo
muzeu na zajímavosti. Na závěr jsme
sešli do studeného sklípku, kde jsme
ochutnali připravené domácí škvarečky k zakusování vždy před dalšími
pálenicemi. Byla to 50procentní síla,
mnozí tuto ochutnávku ani degusta-

ci nezvládli. A v prodejním centru?
Nemohli jsme se ani v množství druhů zorientovat a vybrat.
Cesta k domovu utíkala velmi dobře, známka to dobrého výběru pana
řidiče. V závěru se musím zmínit
a současně též poděkovat za dokonale připravenou přednášku o vínech
a zdravotní poučení o vínu jako léku

p. Braunovi při cestě na Moravu. Při
zpáteční cestě z rodné vísky Krumvíře své zážitky z dětství a za války
velmi zajímavě komentoval pan ing.
Lehovec. Poděkování patří i celému
organizačnímu výboru zájezdu, a to
Ing. Lehovcovi, p. Braunovi, p. Prchlíkové, p. Urbanové, p. Hamrové, p.
Literové, kteří přispěli k pěknému

dvoudennímu zájezdu v příjemném
kolektivu.
Přála bych všem účastníkům
hodně a hodně zdraví do dalšího
zájezdu, a organizačnímu výboru
dvojnásob.
Zaznamenala Zdena Prchlíková
Foto autorka
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ha-libus.cz je v pravé části v sekci ankety umístěn anketní lístek.
Jeho vyplněním se k tématům
vyjádříte i vy a to až do uzávěrky
31. 7. 2010.
Distribuce anketních lístků
probíhala prostřednictvím základních škol, mateřských škol,
mateřského centra Kuřátko, Klubu Junior a Sokola Libuš. Děkujeme za spolupráci.
Konečné výsledky a seznam
nejožehavějších problémů předáme zastupitelstvu městské
části k projednání a schválení
na zářijovém zasedání. Všechny
podněty z veřejného fóra budou
zařazeny do komunitního Plánu
zdraví a kvality života Libuše
a Písnice pro rok 2010 – http://
dataplan.info/cz/praha-libus –
a ty největší do Akčního plánu
MČ pro rok 2011.
Na tomto místě se také sluší poděkovat sponzorům, kteří
nám poskytli drobné dárky do
tomboly pro zúčastněné. Děkujeme firmě Matuschka International, s. r. o., Tomáš Loukota
– Louka, Libušská lékárna, Fair
Trade a MČ Praha-Libuš. Děkujeme i Žákovskému zastupitelstvu
Libuš za pomoc s organizací.
ZÁJEM O VEŘEJNÉ DĚNÍ
Kompetentní vedoucí odborů
na úřadu městské části Praha-Libuš a další odborníci se budou
vybranými problémy zabývat
a řešit je tak, aby v co nejkratším čase došlo ke zlepšení nebo
nápravě. Při tvorbě Akčního
plánu MČ Praha-Libuš a dalších
koncepčních dokumentů se bude
vycházet právě z prioritních 10
P, tedy problémů vybraných občany.
Je velice důležité, že občané
projevují zájem o veřejné dění,
o zkvalitnění života na Libuši
a Písnici a zapojují se do probíhajících aktivit. Vždyť právě na
veřejném fóru se jim naskýtá
jedinečná příležitost vyjádřit se
k tomu, co by chtěli na Libuši
a Písnici změnit a co jim chybí
k tomu, aby zde mohli spokojeně žít. Příští veřejné fórum se
bude konat v březnu roku 2011.
Více informací ohledně veřejného fóra a ankety získáte na
stránkách www.praha-libus.cz.
Jana Martínková, koordinátorka
projektu Zdravá Libuš a Písnice
a místní Agenda 21, e-mail
martinkova@praha-libus.cz , mobil
732 643 920, tel. 261 911 875
Foto Michaela Slámová, Žákovské
zastupitelstvo Libuš
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SOUHRN OSTATNÍCH PROBLÉMŮ
OBLAST A | Rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa, urbanismus
→ jednoduchá a logická struktura webových stránek
→ bezpečnost chodců v dopravě
→ vytvoření facebook prezentace – pozvánky na akce
OBLAST C | Zdravý životní styl, zdravotnictví / sociální oblast, národnostní menšiny
→ široká škála náboženství (nevíme co je třeba abychom neurazili)
→ kontrola dodržování pravidel
→ zdravotní pojištění pro vietnamské občany – ošetření v nemocnici je
nevymahatelné
OBLAST D | Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život
→ jednat s majiteli pozemků v zájmu vybudovat otevřené hřiště při ZŠ
L. Coňka
→ při otevřených sportovištích (Skalská) funkční správa
→ dořešit pozemky hřiště Písnice (fotbal)
OBLAST F | Doprava
→ nedodržování rychlosti (ulice K Lukám, ulice Libušská v Písnici)
→ vyřešit chodníky v ulici Na Jezerách

JAK VZNIKÁ KOMUNITNÍ PLÁN
ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA
LIBUŠE A PÍSNICE?
Sám název vypovídá, že se jedná
o práci skupin (komunity) na plánu
rozvoje Libuše a Písnice. V roce 2005
se sešlo několik nadšených občanů,
zástupci neziskového a soukromého
sektoru, zástupci úřadu a starosta
MČ Praha-Libuš a začali diskutovat
nad problémy městské části, které
sepisovali do Plánu zdraví a kvality
života Libuše a Písnice. V roce 2006
byl tento plán prvně projednán s veřejností na veřejném fóru a od té
doby je doplňován náměty a aktivitami po každém kulatém stolu, veřejném projednání a veřejném fóru.
S veřejností je projednán každoročně, v posledních letech na veřejném
fóru pod názvem: „10 problémů Libuše a Písnice – přijďte je říct“.
K aktivitám komunitního plánu je
stanovena odpovědná osoba, popř.
spolupracující organizace a výše
financí z rozpočtu městské části
plánovaných na realizaci. V dalších
námětech je pak uvedeno to, na co
nejsou v rozpočtu městské části vyčleněny finance, a to i v případech,
že záměr není možné snadno realizovat.
Na komunitním plánu se podílí
i komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21 a pracovníci
úřadu. Komise je složena ze zástupců neziskových organizací, podnikatelských subjektů, pracovníků úřadu a vedení městské části. Komise
stanovila například místní ukazatele
(indikátory), kterými sleduje postup
městské části k udržitelnému rozvoji
a každoročně je vyhodnocuje.
Komunitní plán byl jeden ze základních podkladů pro vytvoření
dlouhodobého strategického plánu
městské části, který byl schválen
v prosinci 2009 zastupitelstvem
městské části. Od dubna 2010 je koordinátorkou projektu Zdravá Libuš
a Písnice a místní Agenda 21 paní
Jana Martínková, na kterou se můžete obrátit s dotazy, náměty, připomínkami: martinkova@praha-libus.
cz, tel. 261 911 875.
Iva Hájková

1| Místostarostka Ivana Fendrychová a místostarosta Pa1
vel Macháček předávají ceny z tomboly. 2| Pracovní stůl
na téma: Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast,
8
národnostní menšiny. 3| Na závěr účastníci volili priority
– v tomto případě hlas dostává regulace heren a řešení souvisejících problémů. 4| popisku doplním v korekturách 5| popisku doplním
v korekturách 6| U tohoto stolu se diskutovalo o problémech v oblasti dopravy. 7| Místostarostka Lenka Koudelková volí prioritní problémy. 8| Pracovnice
Úřadu MČ Praha-Libuš Markéta Lukešová a Jana Martínková zapisují přehled
vybraných problémů.

Komunitní plán, indikátory
(ukazatele) dopravy a energetiky, příklady dobré praxe,
strategie aj. si můžete detailněji prohlédnout na adrese:

http://dataplan.info/
cz/praha-libus

