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Pozvánky na podzimní akce | Priority Libuše a Písnice 2018 | Radnice skládá účty
Přehled stran kandidujících v komunálních volbách | Rozhovor o školách v Libuši a Písnici s nadhledem

1

2

3

4

5

6

1 Libušští hasiči oslavili 90 let. 2 Přehled hřišť v péči MČ Praha-Libuš uvnitř čísla. 3 V MŠ K Lukám se plánuje přístavba dvou tříd a
úprava zahrady. 4 Takový byl závěr školního roku v MŠ Mezi Domy. 5 Libušská základní škola zažila první sportovní víkend otevřený pro veřejnost. 6 Rekonstrukce Libušské ulice v Písnici se přehoupla do druhé etapy.
Foto: SDH Libuš, Kryštof Štafl, LandArt atelier, s. r. o., archív MŠ Mezi Domy a archív ZŠ Meteorologická

ZVEME

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2018“
zaměřeného na integraci cizinců a spoluﬁnancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

MČ Praha-Libuš pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví
I n g . R a d k a L a c k a Vá s z v e n a a k c i

Jablkobraní v parku Kamýk
Pátek 21. září 2018 od 16 hodin do 21 hodin
Kde: Park Kamýk (podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu,
na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha 12)
Ochutnávka z programu:
Zpěvačka Pam Rabbits
Různá taneční vystoupení
Ochutnávky jablečného moštu
Bohatý doprovodný program
Taneční workshopy
(břišní tance, hip hop atd.)

SOBOTA

Měření základních tělesných hodnot
Měření tuku v těle, stanovení BMI
Měření kosterního svalstva
Prevence proti kouření
Prevence proti rakovině
Ukázka poskytnutí první pomoci
Prohlídka sanitního vozu
Alkobrýle
Dermatologické poradenství
Nutriční poradenství
Konzultace s optikem
Posílení imunity
Metabolická analýza
Zdravé svačinky
Stezka zdraví pro děti a dospělé
Odměna pro účastníky Stezky zdraví

22/9/2018

Kapela Klapka

OD 14:00

Dále také:

Soutěž v pojídání koláčů

Soutěž o nejlepší jablečný koláč
Zaplétání copánků
Veselé malování na obličej a balonky
Kreativní a sportovní workshopy
Změna programu vyhrazena.

l

Open air festiva

[SPOLU S DRAKIÁDOU]
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V PÍSNICI
ULICE ŠVIHOVSKÁ
www.praha-libus.cz

Změna programu vyhrazena. Akce zdarma.

Akce je finančně podpořena z rozpočtu
MHMP za účelem podpory místní
Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého
životního stylu na lokální úrovni

Jídla z různých koutů světa

VSTUP
ZDARMA

Par tneři
akce:

Použita kresba
Jaroslavy Kočové

Akce je pořádána pod záštitou starosty MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka a starosty MČ Praha 12 Milana Maruštíka na podporu harmonického sousedství místních obyvatel.

Pro seniory

PROGRAM
Dračí soutěž
Zábavné soutěže o ceny
Dětské workshopy

Otevřené aktivity podzimního vzdělávacího
cyklu pro seniory naší městské
části nabízí po letních prázdninách
příležitost všem, kdo mají chuť
společně se setkávat v programu
zdravého životního stylu.
Srdečně zveme na lekce kondičního
i zdravotního cvičení a relaxace, výuky PC,
trénování paměti i populárně odborných
přednášek na nejrůznější témata − mezi
prvními to bude interaktivní přednáška
o praktickém dopadu zákona o ochraně
osobních údajů, tzv. GDPR, do života každého z nás (problematika osobní zdravotní dokumentace, platebních služeb aj.).
AKTUÁLNÍ PŘEHLED NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ:
úterý 18. září v 10 h, tělocvična Klubu
Junior: první cvičení s fyzioterapeutkou
Bc. Eliškou Froňkovou
pondělí 1. října ve 14 h, Klub Senior,
ul. K Lukám 664: oslava Mezinárodního
dne seniorů
středa 3. října ve 14:30 h, učebna
Akademie seniorů v Klubu Junior, ul. Na
Okruhu 1, na sídlišti Písnice: populární
přednáška Zvyšování finanční gramotnosti − jak si vybrat správného mobilního
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Jízda na ponících
Malování na obličej
Skákací hrad
Ukázka první pomoci
Měření tlaku, tuku, stanovení BMI
Dermatologické vyšetření
Nutriční poradenství
Prohlídka sanitního vozu
Konzultace s optikem
Stezka zdraví pro děti i dospělé
Občerstvení pro děti ZDARMA

DRAČÍ SOUTĚŽ
14:00–15:00 přihlášky
15:00–17:00 soutěž
Po 17. hodině vyhlášení vítězů
jednotlivých kategorií.
Kategorie dračí soutěže:
1 Nejkrásnější létající drak
2 Nejdéle létající drak

SOBOTA 22. ZÁŘÍ

2018 OD 14:00 HODIN

Fotbalové hřiště v Písnici / ulice Švihovská

operátora, jak se ubránit nátlaku energetických
firem, jak se bránit jednostrannému zvyšování
nájemného aj.
čtvrtek 4. října v 11 h, Sofijské náměstí v Modřanech, OD Prior: Veletrh sociálních služeb pro
území městských částí Praha-Libuš a Praha 12.
Jste srdečně zváni!
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty
Foto: LK

3 Nejoriginálnější drak
Akce je pořádána ve spolupráci
s SDH Písnice a TJ Sokol Písnice.
Změna programu vyhrazena

KRONIKA

Slovo starosty

V

ážení občané, rekonstrukce Libušské v Písnici se 1.
srpna přehoupla do druhé
etapy, kdy se začala rekonstruovat poslední část v úseku od ulice
K Mejtu po ulici K Vrtilce. Došlo tak
k zásadní změně dopravy ve staré Písnici. MHD i objízdné trasy vedou přes pole kolem stavby nové
hasičárny do ulice Hoštická, kde
jsou dvě náhradní zastávky Lipovická a Ke Březině. Ulice Putimská
a Ladislava Coňka u základní školy
jsou nyní jednosměrné. Otevřením
kruhového objezdu na konci června ubylo kolon na Libuši a zejména
v ulici Dobronická, přesto je z hlediska organizace dopravy druhá
etapa v původní Písnici náročnější než ta první. Zátěž se přenesla
do ulice Hoštická. Jedná se o obytnou zónu, kde je nyní obousměrný provoz bez postranních chodníků. Mohu zde jen apelovat na to,
aby se řidiči v tomto úseku chovali ohleduplně vůči chodcům. Opakovaně jsem zažil, jak se zde auta
předjíždějí či dělají tzv. myšky před
autobusem, aby záhy stála před semaforem a čekala na zelenou. Jde
o počínání o to více nesmyslné, že
v této části platí přednost zprava, což si mnozí evidentně neuvědomují. Písnice je uzavřená oblast a příjezd do ní mají jen místní
a návštěvníci. Rekonstrukce sama
o sobě přináší mnohá úskalí, je
proto zbytečné nebezpečnými manévry jít vstříc případnému neštěs-

tí. Firma Eurovia základní harmonogram drží, čekají nás tedy ještě
dva měsíce největšího omezení,
než se začátkem listopadu otevře
Libušská. Vydržme prosím nezbytná omezení.
V létě jsme dokončili rekonstrukci ulice Božejovická na Libuši a současně zahájili rekonstrukci
písnických ulic Vacovská a K Pomníku. V říjnu bude zahájena rekonstrukce ulice Ke Březině. O zahájení rekonstrukce ulice V Kálku
ještě v letošním roce se rozhodne na konci října mimo jiné podle klimatických podmínek. Jsem
rád, že se nám podařilo rozjet rozsáhlou rekonstrukci zanedbaných
ulic, spolu s páteřní ulicí Libušská
je to obrovský skok v kvalitě života
místních občanů.
Společnost Ahold v létě oznámila, že uzavře svou prodejnu Albert
na Sídlišti Písnice. Vedení radnice
nemá mnoho možností, jak ovlivnit vztah mezi dvěma soukromými subjekty. Když jsem se o úmyslu uzavřít prodejnu Albert od
majitele obchodního centra dozvěděl, obrátil jsem se na něj s žádostí, zda by nemohl společnosti
Ahold snížit nájem, neboť prodejna potravin je zde naprosto klíčová. Píši to proto, že se šíří fáma, že
majitel obchodního centra nájem
naopak zvýšil. Není to pravda. Od
koupě v minulém roce nejenže nájem nezvýšil, ale dokonce nabídl
slevu, aby se prodejna Albert udr-

žela. Společnost Ahold se přesto
rozhodla tuto prodejnu uzavřít, důvody jsou čistě ekonomické, prodejna Albert je ztrátová. Možná je
málo známé, že většinoví majitelé
obchodního centra nejsou primárně spojeni se Sapou, ale vlastní obchody Sportisimo. Nemají zájem
z centra udělat druhou místní tržnici, chtějí běžné obchody včetně
potravin nebo třeba pošty a lékařů.
Obchodní centrum na Sídlišti Písnice má ovšem jeden velký problém.
Jeho vstupní průčelí je odvráceno
od silnice a otočeno do sídliště, tudíž mu chybí parkovací místa. Pokud zákazník nemůže s autem zajet na parkoviště až před vchod,
během chvilky si vyzvednout nákupní vozík a následně s nákupem
dojít pohodlně až k autu, je taková prodejna oproti jiným v širším
okolí znevýhodněna. Velké nákupy
se zde prostě nedělají. Nikdo balené vody či kartony mléka tahat

v ruce nebude. Pokud do budoucna
nedojde ke změně nákupních možností u tohoto centra – tedy pokud
se nevyřeší parkování –, kupní síla
nejbližšího okolí nebude dostatečná na to, aby uživila velkou prodejnu potravin. Majitel objektu intenzivně jedná s jiným řetězcem, který
by na podzim otevřel v místě novou prodejnu potravin, ale bude
menší, aby se ekonomicky uživila.
Majitel obchodního centra zprostředkovává odkup vnitřního vybavení prodejny Albert pro nového
potenciálního nájemce, aby nastupující prodejna potravin mohla otevřít co nejdříve, a přislíbil,
že mne bude v září informovat, jak
jednání s potenciálním nájemcem
pokročila a kdy bude nová prodejna potravin otevřena.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

Zářijové akce na Libuši a v Písnici
V září nás opět čeká mnoho akcí, které se konají přímo
v naší městské části:
V pátek 7. září v areálu ZŠ Meteorologická od 17:00 táborák pro
přátele školy, pasování prvňáčků
s jejich patrony. Akce se bude konat jen za příznivých klimatických
podmínek.
V sobotu 15. září SDH Písnice
pořádá Hasičské sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti v Písnici (ulice Švihovská) od 14:00 do
17:00. Pro děti bude připraveno
mnoho soutěží, ukázka hasičské
techniky, opékání buřtů. Vstupné
dobrovolné.
Ve středu 19. září od 14:00 do
17:00 TJ Sokol Libuš pořádá 11. ročník Sokolení − sportovně zábavná
akce pro širokou veřejnost. Sportovní aktivity vhodné pro všechny vě-

kové kategorie. Zajímavosti z programu: tradiční i netradiční cvičení
na nářadí (malá a velká trampolína,
hrazda, kruhy, žebřiny, kladina, švédská bedna), šplh, pohybové a silové
testy pro děti i dospělé, hrátky pro
malé, skok daleký, různé dovednosti s míčem, člunkový běh, běh slonů a další zábavné disciplíny (např.
hula-hop, petank, ringo kroužky, slalom s ping-pongovým míčkem aj.).
V neděli 16. září se koná již 11.
ročník závodu horských kol O pohár MČ Praha-Libuš. Závod pro
všechny věkové kategorie. Start závodu bude v ulici Ke Březině. Více
informací na: www.prahamtb.cz.
Open-air festival Jablkobraní
v parku Kamýk se bude konat v pátek 21. září od 16:00 do 21:00. Festival plný hudby, tance a  workshopů
nejen pro děti s nabídkou mezinárodních gastronomických specialit.

Můžete se těšit na zpěvačku Pam
Rabbits, kapelu Klapka, taneční vystoupení, ukázky bojových umění
a spoustu dalšího. Ochutnat můžete speciality z různých koutů světa.
Soutěžit se bude o nejlepší jablečný koláč. Pro děti jsou připraveny
sportovní i kreativní workshopy,
malování na obličej, balonky, zaplétání copánků. Můžete si s sebou
vzít piknikové deky. Tuto akci si užijí
všechny generace z Libuše a Písnice. Vstup zdarma.
V sobotu 22. září v odpoledních hodinách od 14:00 do 17:00 se
koná tradiční Drakiáda a Den zdraví na fotbalovém hřišti v Písnici (ulice Švihovská). Po celé odpoledne se na travnaté ploše hřiště
bude soutěžit v létání draků v kategoriích: Nejkrásnější drak, Nejdéle létající drak a Nejoriginálnější
drak. Pro děti budou dále připra-

veny workshopy, malování na obličej, jízda na ponících, skákací hrad
a další aktivity. Akce je zdarma.
V rámci akce Den zdraví bude
pro vás připraveno mnoho stanovišť: měření tlaku, tuku, kosterního svalstva, stanovení BMI, konzultace s optikem, dermatologické
poradenství, nutriční poradenství,
metabolická analýza, prevence onemocnění. Dále tu bude ukázka první pomoci, prohlídka sanitního vozu,
prevence proti rakovinám, zdravé
svačinky. Pro účastníky stezky Zdraví pro děti i dospělé je připravena
odměna. Akce je zdarma.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA 21
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KRONIKA

Výsledky anketního hlasování
o prioritách Libuše a Písnice 2018
Městská část Praha-Libuš na
jaře pořádala jubilejní desáté
veřejné fórum, setkání s občany, kteří diskutují se zastupiteli a zaměstnanci úřadu
MČ Praha-Libuš o problémech, námětech na zlepšování a prioritách městské části.
Náměty navržené na veřejném fóru se staly základem
pro anketu pro širokou veřejnost v elektronické i papírové verzi.
Tak jako v loňském roce mohli občané v anketě upřednostnit, nebo naopak upozadit některý z navržených podnětů, celkově
měli k dispozici maximálně šest

hlasů, které mohli libovolně kombinovat. Celkově se ankety zúčastnilo 290 hlasujících. Přehled 10 priorit Libuše a Písnice 2018 najdete
v následuícím přehledu.
Na jaře proběhlo také Studentské fórum. Z hlasování žáků vzešlo osm priorit. Jelikož se studenti
a žáci shodli na prioritách na Studentském fóru, hlasování v anketě
tento rok neproběhlo. Priority žáků
naleznete v následujícím přehledu.
Tyto podměty jsou pro nás stejně
důležité jako výsledky z veřejného
fóra a snažíme se najít jejich řešení.

STUDENTSKÉ PRIORITY 2018
Zřízení společenského klubu pro mladé
Knihovničky na zastávkách MHD
Osázení zeleně v kruhovém objezdu
Meteorologická x Generála Šišky x Novodvorská
Nové autobusové zastávky Jirčanská a Sídliště Libuš
Úklid zastávek Ke Březině, Lipovická
Oprava altánu na dětském hřišti v ulici Hoštická
Vybudování psího hřiště na území MČ
Vybudování vyhlídky na Modřanské údolí, vybudování krmelců pro
zvěř a rekonstrukci křížku Ježíše Krista s kamenným podstavcem
VEŘEJNÉ FÓRUM 2018 − PRIORITY

Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA 21

Vytvořit přirozené centrum obce
Zajistit uzemní rozvoj v okolí metra D
Revitalizovat náměstíčko v Písnici (možnost kulturních akcí, trhy)

Sbor dobrovolných
hasičů na Libuši
oslavil 90 let
od založení
Devadesát let od založení našeho sboru dobrovolných hasičů na Libuši jsme oslavili 23.
června na zelené louce v ulici
Novodvorská u zastávky Pavlíkova.
Celý den probíhal bohatý program, Pro veřejnost byly představeny ukázky různých zásahů
a techniky integrovaného záchranného systému a pro děti byla připravena i výchovně preventivní
část od prevence Policie České republiky.
Účastníci mohli zhlédnout například vyproštění zraněné osoby z vraku vozidla po autonehodě, tuto ukázku zajistila HZS Praha
stanice 11 Modřany. Další ukázkou
byl například zásah Policie České republiky při zadržení pachatele trestné činnosti. Dále proběhla
ukázka s koňmi jízdní policie České republiky, kde se diváci mohli seznámit s náročnou prací této
složky integrovaného záchranného systému. Po celou dobu bylo
na místě více než 30 kusů hasičské a záchranářské techniky, včetně ukázky kontejneru nouzového
přežití a báňských záchranářů. Po
celý den také měly děti možnost
jízdy na ponících ze soukromé stáje Donja Písnice. Na ponících bylo
stále plno.
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Chtěl bych v první řadě poděkovat vedení naší městské části Praha-Libuš za pomoc při přípravě
této akce a za předání praporu našemu sboru. Jsme na něj hrdi a bereme to jako ocenění naší dlouholeté práce. Děkuji i všem našim
členům za namáhavou přípravu
a organizaci této akce. Dále bych
rád poděkoval všem zúčastněným
sborům, které nám poskytly stacionární prohlídku své techniky,
a v neposlední řadě i všem sponzorům, kteří nám finančně tuto akci
vypomohli zorganizovat.
Bc. Michal Korbel, místostarosta
a jednatel SDH Libuš
Foto: SDH Libuš

Vytvořit parkovací kapacity u metra D
Vybudovat chodník mezi sídlištěm Písnice a starou Písnicí
Převést ulici Okrová do veřejné správy
Zvýšit četnost odvozu separovaného odpadu
Vybudovat tělocvičnu při písnické škole –
− komunitní centrum ve staré Písnici
Zřídit stálý kulturně-společenský prostor na Libuši
Zajistit klidovou zónu MČ – oblast Na Jezerách
(místo výstavby multifunkčního hřiště)

KRONIKA

Do Mateřské školy K Lukám přišlo léto
Akce Léto je tady… pro nás je
již každoroční tradicí. Jedná
se o slavnostní zakončení, vyvrcholení společného soužití
v mateřské škole s propojením kultur majority a minority
Jelikož naši mateřskou školu navštěvuje již 40 % dětí s odlišným
mateřským jazykem, cílem bylo
při společném zakončení školního roku upevnit mezilidské vztahy, sounáležitost, propojit kultury,
zapojit děti do příprav slavnosti,
spolupracovat, komunikovat. Dále
jsme se mohli seznámit s živými
zvířaty v reálu, přímo u nás ve školce, formovat vztah ke všemu živému, k našemu okolí. Šlo i o to nebát
se komunikovat s dospělými, zažít
společné kladné emoce, umět se
společně s dospělými pobavit, prožívat radost.

nému propojení a sblížení.
V dopoledních hodinách měly
všechny děti možnost poznat, pohladit si a dovědět se něco o životě
zvířátek: hada, ježka albína, ještěra,
činčily, bílého holuba, králíka, morčete a dalších. Pořad byl doprovázen kouzly. Od 11 hodin pak měly
děti k dispozici skákací hrad
Od 15 hodin se začali scházet
rodiče. Přinášeli nejrůznější dobrůtky, které paní kuchařka s tetou
Evou servírovaly na stoly. Stoly se
za krátkou dobu začaly prohýbat
pod spoustou dobrot, ovoce, zeleniny a nápojů. Kolem stolů bylo
stále živo, ochutnávalo se, mlsalo…
Děti pořád využívaly skákadlo, tvořila se fronta na malování na obličej. Zahrada byla velice živá, všude
vládla dobrá nálada a probíhala čilá
konverzace.
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

POZNÁVÁNÍ JINAKOSTÍ
Děti s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiče při akci poznávají naše zvyklosti, zapojí se do
našeho života, dochází ke vzájem-

V 16 hodin začal animační program na rozloučenou s předškoláky. Každá třída předvedla krátkou
ukázku toho, co se společně naučila, a my všichni jsme se rozloučili

MŠ Mezi Domy
SCREENING ZRAKU
Screening zraku proběhl v Mateřské škole Mezi Domy v rámci
projektu Zdraví v Libuši a Písnici
napříč generacemi. Akce byla podporována z rozpočtu Magistrátu hl.
m. Prahy za účelem podpory místní
Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu na lokální
úrovni na rok 2018.
V naší mateřské škole provádí Mgr. Martina Hamplová tento
screening každým rokem. Vyšetření probíhá přístrojem PlusOptix. Je
bezkontaktní, velmi rychlé a bezbolestné. Žádná ze zdravotních pojišťoven jej nehradí. Rodiče vždy
hradí plnou částku. Uvítala jsem
tedy možnost využití dotace. Zdravotní prevence u našich dětí je pro
nás velmi důležitá.
Mgr. Ivana Gerlašinská,
ředitelka MŠ Mezi Domy

gramu městské části Praha-Libuš
a opravdu se zdařil.
Již tradičně se konaly naše Hry
přátelství. Vrcholí tak multikulturní projekt, jehož cílem je vzájemné
poznávání tradic a kultury jiných
národů, spoluprožívání, tolerance. Hry zahajuje slavnostní nástup
s vlajkami, máme olympijský oheň.
Děti se rozdělí do 12 družstev, každé má svého kapitána a postupně
plní připravené disciplíny. Uzavírá se opět slavnostním nástupem,
všichni sportovci jsou dekorováni
medailemi, ale hlavní odměnou je
jednoznačně společné sportování a netradiční zážitek. Ráda bych
poděkovala lukostřeleckému klubu a především paní Heleně Bauerové. Každý rok využíváme pro Hry
přátelství sportovní areál Skalská
a jsme za to velmi rádi.
Poslední velkou společnou akcí
byl školní výlet. Tentokrát jsme na-

s budoucími prvňáčky. Celé odpoledne probíhal taneční rej s drobnými soutěžemi a s kouzlením
s nafukovacími balonky, opékání
buřtíků.
Kolem 18. hodiny se rodiče začali rozcházet. Zůstávaly ty děti, které si troufly přespat ve školce bez
rodičů a které se na to moc těšily. Dlouho jsme setrvali na zahradě a při kytaře zpívali a tančili. Užili
jsme si spousta legrace. Následovalo koupání – sprchování, malá
večeře, příprava k nocování, pohádka a dobrou noc. Paní učitelky
ještě připravily diplomy a drobné
odměny.
Ráno si děti uklidily svá místečka.
Nasnídali jsme se společně z dobrot od rodičů a společně jsme hodnotili strávený čas. Pak nás čekala
ještě poslední lekce Malé technické univerzity, pobyt venku a – hurá,
víkend! Po víkendu již jen poslední
týden školního roku 2017/18.
Akci Léto je tady… finančně podpořila MČ Praha-Libuš, za což jí patří velký dík.
Marta Hrubá
Foto: archiv MŠ K Lukám

ŠKOLNÍ ASISTENT

Mateřská škola Mezi Domy
hledá
v rámci projektu OP VVV –
šablony pro MŠ –
školního asistenta.
Nástup září 2018.
Práce na poloviční úvazek
0,5/20 hodin týdně.
Požadavky: pedagogické
vzdělání nebo absolvování
kurzu pro asistenta pedagoga.
Kontakt, informace:
Mgr. Ivana Gerlašinská
reditelka@msmezidomy.cz
603 294 941

Mateřská škola Mezi Domy
hledá

KVALIFIKOVANOU
PANÍ UČITELKU
NA CELÝ ÚVAZEK.

Nabízíme příjemné prostředí,
vstřícné kolegyně, na každé
třídě asistent pedagoga.
Kontakt, informace:
Mgr. Ivana Gerlašinská
reditelka@msmezidomy.cz
603 294 941

vštívili Farmapark Soběhrdy a byla
to dobrá volba. Našli jsme místo,
kam se budeme rádi s dětmi vracet.
Mgr. Ivana Gerlašinská,
ředitelka MŠ Mezi Domy
Foto: Martin Krulich
a archiv MŠ Mezi Domy

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
MEZI DOMY
Na zahradě hlavní budovy jsme
společně oslavili Mezinárodní den
dětí 5. června dopoledne. Pro děti
byl připraven program s tematikou
indiánů a kovbojů, dětský indiánský den. Na zahradě školy vyrostlo
teepee, děti plnily nabídnuté úkoly,
zpívaly, tancovaly. Program byl financován v rámci Dotačního pro-

Mateřská škola Mezi Domy
prodá kuchyňský robot SP-22HID. Nový v roce 2010,
zachovalý, kapacitně doporučeno např. 7 kg míchané
brambory, 9,5 kg puding, 10
kg masa, 8–10 kg chlebového těsta. Další informace na
tel. čísle: 603 294 941.
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Jaký byl příměstský tábor v Písnici?
Na základní škole v Písnici proběhl 23. až 27. července
již druhý ročník příměstského
tábora. Nosným tématem tábora bylo poznávání ekosystémů, které jsou v blízkém okolí
školy.
Děti měly možnost nakouknout
pod pokličku ekosystému lesa, louky či vody. Každý den byl připraven
velmi pestrý program se spoustou
her a jiného skotačení.
Zlatým hřebem celého příměstského tábora bylo sokolnické vystoupení spolku Penthea, které

všechny doslova nadchlo. Každý
malý účastník měl možnost si na
vlastní kůži vyzkoušet sokolnické
umění. Dokonce i pro lektorky tábora měl pan sokolník přichystaný netradiční zážitek, když jim na
ruku nechal přistát majestátního
supa.
Na závěr celého tábora si všechny děti vlastnoručně vyzdobily trička, která si poté mohly společně
s dalšími odměnami odnést domů.
Za Spolek rodičů a přátel ZŠ L. Coňka
Ing. Vendula Audolenská
Foto: Vendula Audolenská

V Základní škole Meteorologická
se plesalo a sportovalo celý víkend
Během slunného víkendu
26.−27. května jsme měli možnost zažít historicky první
sportovní víkend a 8. června
první deváťácký ples na naší
škole.
Program sportovního víkednu byl neskutečně pestrý a jeden
turnaj střídal druhý. Na sportovní
soutěže jsme se předem registro-

vali a mohli jsme si tak vyzkoušet
širokou škálu nabízených sportů.
Od známých disciplín, jako jsou
fotbal, florbal, ping-pong nebo petank, jsme si zkusili i velmi oblíbenou (ačkoliv pro mnohé zatím
neznámou) kanadskou míčovou
hru kin-ball. V zápalu hry se přidal i pan ředitel společně s panem
učitelem Jasanským, paní recepční i pan fotograf. Samozřejmě ne-

smělo chybět občerstvení. O to se
celý víkend starali paní kuchařky
a páni školníci, kteří po celý víkend
nabízeli pestrý a chutný výběr jídla a pití. Celá akce se nesla ve velmi dobré náladě, a tak doufáme, že
příští rok se potkáme i s vámi.
„Tak a máme po prvním plese.“ To je věta, která se nesla školou po 8. červnu. Příjemně prožitý večer s přáteli, hudbou, tancem

a až nečekaně propracovaným programem je pryč a už zase nezbývá
nic jiného než se těšit na další ročník. Žáci 9. tříd na ZŠ Meteorologická pořádali historicky první školní
ples. V úvodu žáci srdečně přivítali
všechny pedagogy, rodiče, spolužáky a paní fotografku. Večerem provázela předem připravená mixovaná hudba a během doprovodného
programu vystoupila taneční skupina z 8. A. Na programu také nesmělo chybět vyhlášení krále a královny plesu s královským tancem
a samozřejmě dobré občerstvení
v podobě grilování. V neposlední
řadě nesmíme zapomenout na velmi originální tombolu, která pobavila a rozesmála. Děkujeme všem
zúčastněným za vytvoření báječné
atmosféry a příjemného prostředí,
které nás provedlo celým večerem.
Současné osmé ročníky jsou nadšené a již nyní se těší na příští rok,
kdy ples bude patřit jen a jen jim.
Mgr. Jaroslav Kulik,
ředitel ZŠ Meteorologická
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

Setkání Žákovských parlamentů
Členové Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš navštívili
20. června město Litoměřice,
kde se setkali se členy tamního Zastupitelstva mládeže.
Dopoledne byl program v klubovně ekologického střediska Sever.
Na začátku se žáci seznámili a představili činnost jednotlivých zastupitelstev. Dopolední program doplnila společná aktivita, během níž
hodnotili žáci své působení v zastupitelstvech. Dopoledního progra-
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mu se zúčastnil i předseda Národní sítě Zdravých měst pan Ing. Petr
Hermann a koordinátorka Zdravého města Litoměřice Mgr. Irena Vodičková. Po obědě následovala prohlídka města, včetně domu Kalich
s vyhlídkovou věží, a volný program.
Jsme rádi, že jsme mohli navštívit
město Litoměřice a naši členové se
mohli inspirovat místním Zastupitelstvem mládeže a jeho aktivitami.
Bc. Petr Borský, koordinátor MA 21
Foto: Petr Borský
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Klub Senior
V LÁZNÍCH BECHYNĚ
Každým rokem odjíždíme s Klubem Senior na lázeňský pobyt,
vždy na různá místa Čech, tentokráte do Lázní Bechyně za předem
domluvenou cenu pro seniory.
Plánujeme vždy též nějaký výlet a v místě pobytu prohlídky
pamětihodností. Město Bechyně nám nabídlo nejedno překvapení. Historie kláštera a zámku,
jízda vláčkem s průvodkyní, nabídka výletu autobusem do nedalekých historických památek, vše
bylo nezapomenutelné. Chtělo to
jen jednat, mít otevřené srdce pro
seniory a příjemně naplnit čas,
který tráví zde v lázních. Někteří
ho užívali procházkami mezi kvetoucími lípami v lázeňském parku
a nikdo neváhal seznámit se s nabídkou akcí plánovaných na příští den.

Ubytování v nově opraveném hotelu Olga s občerstvením ve vestibulu, cukrárnou a posezením nemělo chybu. Jídlo bylo na úrovni, ale
klasika, bez výběru. Říkali jsme si –
přijeli jsme, abychom využili všechny nabízené procedury a stravu s dietou, leč s určitostí nepřibereme.
Ale jen jsme se tomu zasmáli. Okolí
bylo kouzelné, nálada báječná, v kolektivu lázeňských rekreantů leckdo
přidal něco z roztomilých zážitků.
Potvrdili jsme si, že se nehodláme
ještě života vzdát.
Poděkování patří paní Langmüllerové, která již potřetí odjela
s námi do lázní se svými kamarádkami a vždy ráda pomáhá vymýšlet,
co bychom mohli ještě vidět. Bylo
to velmi dobré! A tak příště se nebojte přihlásit i vy, další senioři z Libuše a Písnice, rádi vás uvítáme!
Zdena Prchlíková
Foto A. Langmüllerová

PRAŽSKÝ SPOLEČNÝ ZÁVOD V ATLETICE

Memoriál Marie Kvapilové
V neděli 10. června pořádal Sport pro všechny Praha
a Pražské sokolské župy ČOS
závod v atletice pro kategorie
Rodiče a děti (RD), Předškolní děti (PD) a Nejmladší žactvo (NŽ).
Na závodech mohli soutěžit jednotlivci a družstva v disciplínách,
které byly rozděleny dle soutěžních kategorií. T. J. Sokol Libuš přihlásila na závody jedno družstvo
– mix (kategorie PD) ve složení
Adéla Steppanová, Alena Vachková,
Adam Šedlbauer a jednotlivce Zuzanu Fröhlichovou (kategorie NŽ).
Předškolní děti závodily v disciplínách: skok do dálky s rozběhem,

hod tenisovým míčkem z místa,
běh na 20 m (sprint), běh na 100
m (vytrvalostní); Nejmladší žactvo:
skok do dálky s rozběhem, hod tenisovým míčkem z rozběhu, běh na
20 m (sprint), běh na 150 m (vytrvalostní).
Přihlášené děti absolvovaly takový závod poprvé, byly opravdu moc statečné, ve velkém horku
to zvládly krásně a vedly si velmi
dobře. Družstvo Předškolní děti
se umístilo na pěkném 5. místě,
a Adam Šedlbauer byl dokonce na
1. místě v rámci Sokolské župy Jana
Podlipného, pod kterou patří libušská jednota. Pro cvičitelku předškolních dětí Alenu Šedlbauerovou to byl taktéž první závod, který

s dětmi absolvovala. Po závodě
sdělila: „Závody si všichni vyzkoušeli, vědí, co to obnáší, tak snad
příště už budeme mít větší výpravu.“
Všem závodníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za účast a úspěšnou reprezentaci jednoty. Poděkování patří
také všem rodičům za jejich ochotu umožnit dětem reprezentovat
naši jednotu, stejně tak i cvičitelům, kteří se na přípravě na závody podíleli.
Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš
Foto: Alena Šedlbauerová,
cvičitelka T. J. Sokol Libuš

Fotozpráva
Pojízdný letní Kinobus
Dopravního podniku hl.
m. Prahy letos opět promítal na Libuši, v prostorách Lukostřeleckého klubu Cere. Poslední
červnový týden byl sice
asi jediný, kdy v tomto
létě u nás pršelo, přesto
si filmy Láska, soudruhu!, Tlumočník, Pasažéři
a Alibi na klíč diváci užili,
stejně jako možnost vyzkoušet si střelbu z luku
a koupit občerstvení na
místě.
Foto: Kryštof Štafl
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VOLBY 2018

Senátní a komunální volby 2018
V pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 proběhnou
volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev
měst a obcí. MČ Praha-Libuš
se týkají jak senátní volby,
tak volby do Zastupitelstva
městské části Praha-Libuš
a do Zastupitelstva hlavního
města Prahy.

kona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů a § 29 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje: konání voleb
do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev
obcí, které se uskuteční ve dnech:

POČET A SÍDLO
VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Starosta městské části Praha-Libuš na základě § 14c odst. 1
písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších přepisů a § 15
odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje konání voleb v těchto
šesti volebních okrscích:
Místem konání voleb v okrsku
č. 38001 (1) je volební místnost
v Základní škole Meteorologická,
ulice Meteorologická čp. 181/2,
Praha 4 – Libuš.
Místem konání voleb v okrsku
č. 38002 (2) je volební místnost
v Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, ulice Ladislava Coňka čp. 40/3, Praha 4 – Písnice.
Místem konání voleb v okrsku
č. 38003 (3) je volební místnost
v Klubu Junior, ulice Na Okruhu
čp. 395/1, Praha 4 – Písnice.
Místem konání voleb v okrsku
č. 38004 (4) je volební místnost
v Klubu Junior, ulice Na Okruhu
čp. 395/1, Praha 4 – Písnice.
Místem konání voleb v okrsku
č. 38005 (5) je volební místnost
v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám čp. 664/1, Praha 4 – Libuš.
Místem konání voleb v okrsku
č. 38006 (6) je volební místnost
v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám čp. 664/1, Praha 4 – Libuš.
DOBA KONÁNÍ VOLEB
Starosta městské části Praha-Libuš na základě § 15 odst. 1 zá-

5. října 2018
od 14:00 do 22:00 hod.
a 6. října 2018
od 8:00 do 14:00 hod.
MÍSTA KONÁNÍ VOLEB
PODLE ULICE BYDLIŠTĚ
Ve volebním okrsku č. 38001
je volební místnost v Základní škole Meteorologická, ulice
Meteorologická 181/2, Praha 4
− Libuš, pro voliče bydlící v ulicích: K Hájovně, K Lesu, Ke Lhoteckému lesu, Libušská − k. ú.
Libuš, Lojovická, Mirotická, Novodvorská, Ohrobecká, Přírodní, Smotlachova, Šatrova, U Vodojemu, U Zahrádkářské kolonie,
Zbudovská.
Ve volebním okrsku č. 38002
je volební místnost v Základní
škole s rozšířenou výukou jazyků,
ulice Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 – Písnice, pro voliče bydlící
v ulicích: Bavorovská, Budilovská,
Dubovická, Hoštická, Chvalšovická, Javorenská, K Mejtu, K Pomníku, K Vrtilce, Ke Březině, Ke
Kašně, Klenovická, Křesanovská,
Kváskovická, Ladislava Coňka, Libušská – k. ú. Písnice, Lipovická, Lužská, Miřetická, Modravská,
Na Konečné, Na Losách, Olšovická, Ostruženská, Písnické Zahrady, Pramenná, Předenická, Putimská, Rohanovská, Sedlovická,
Švihovská, Těšovická, U Jednoty,
Úbislavská, V Kálku, V Zákopech,
Vacovská, Velká Lada, Vídeňská,
Vltavická, Zátoňská.

Ve volebním okrsku č. 38003
je volební místnost v Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 –
Písnice, pro voliče bydlící v ulicích: Ke Kurtům, Na Okruhu, Na
Šejdru − k. ú. Písnice, Nad Libušským potokem.
Ve volebním okrsku č. 38004
je volební místnost v Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4
– Písnice, pro voliče bydlící v ulicích: Mezi Domy, U Bazénu, Výletní − k. ú. Písnice a Výletní − k. ú.
Libuš, Zahrádecká − k. ú. Písnice
a Zahrádecká − k. ú. Libuš.
Ve volebním okrsku č. 38005
je volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, pro
voliče bydlící v ulicích: Brunelova, Betáňská, Hvězdonická,
Jirčanská, K Děrám, K Lukám,
K Novému sídlišti, Klokotská, Kolektivní, Mašovická, Meteorologická, Na Musilech, Na Šejdru,
Nad Šejdrem, Okrová, Opařanská, Ostředecká, Provozní, Slavonická, Šátalská, U Libušské
sokolovny, U Líhní, V Bambouskách, V Lužích, Za Větrem.
Ve volebním okrsku č. 38006
je volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, pro
voliče bydlící v ulicích: Borotínská, Božejovická, Burianova,
Dobronická, Drůbežářská, Husařská, Chladírenská, Jistebnická,
K Jezírku, K Tůni, Lukešova, Mílová, Na Domovině, Na Jezerách,
Na Močále, Paběnická, Předposlední, Třebějická, U Pejřárny,
V Hrobech, V Koutě, V Rohu, Vyšebrodská, Zlatokorunská.
KDO MÁ PRÁVO VOLIT
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci
jsou oprávněni na území ČR volit
(např. průkazem o povolení k trvalému pobytu).
Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce
za předpokladu, že jde o státní-
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ho občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý
den voleb, dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v této obci,
městě nebo v hlavním městě
Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li
se volby ve dvou dnech, druhý
den voleb, dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v této obci,
městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv; do zastupitelstva
městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením anebo městské části
hlavního města Prahy má právo
volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu
v tomto městském obvodu nebo
městské části.
Voličem pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého
kola voleb dosáhl věku nejméně
18 let.
Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování
umožněno. Volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
Libuš dne 8. 8. 2018
Mgr. Jiří Koubek,
starosta městské části
Praha-Libuš

PŘEDSTAVUJÍ SE
STRANY KANDIDUJÍCÍ
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
V MČ PRAHA-LIBUŠ
Strany jsou řazeny v pořadí,
jak podaly kandidátní
listiny a získaly rozhodnutí
o registraci kandidátních
listin. Obsah prezentací si
tvořily kandidující strany.
Každá strana dostala
k dispozici jednu tiskovou
stranu zdarma, pokud chtěly
další případný prostor navíc,
zaplatily ho jako inzerci. (red)
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ODS A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ ŽIVOT V LIBUŠI A PÍSNICI

JUDr. Ing. Eva Radová

2.

advokát, člen Spolku pro lepší život v Praze
radovae@email.cz

A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Mgr. Matěj Kadlec
historik, kronikář Libuše a Písnice
Kadlec.M@seznam.cz

3.

Mgr. Michaela Novotná Burdová

4.

MUDr. Daniela Horčíková

5.

Ing. Ivo Řezáč

6.

Richard Ondrouch

7.

Ing. Jitka Pilařová, MBA

8.

Jakub Šára

9.

Eduard Kaplánek

10. Veronika Eisenbrucková

11. Ing. Markéta Pilařová

12. Ing. Luděk Novotný

13. Ing. Romana Marková

14. Jan Kaiseršot

15. Ing. Vladimír Partl

16. Monika Poulová

17. Ondřej Kokoška

analytik

OSVČ – realitní makléř
technik

pojišťovací makléř
podnikatel

lékařka

ekonom

v domácnosti
ekonom

administrativní pracovnice

v důchodu

technický konzultant
ekonom
OSVČ

student

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA:
„Líbí se mi program ODS a nezávislých kandidátů,
jsem ráda, že se na mě obrátili, a mají moji plnou podporu.“
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

ROZVOJ ÚZEMÍ A VOLNÝ ČAS

Zaměříme se na dostupnost primární zdravotní péče
v městské části (praktických lékařů, pediatrů, stomatologů).
V tomto rozsahu budeme jednat s developery o využití nebytových
prostor v nově vznikajících objektech.

Plánujeme s Vaší účastí řešit a zpracovat vizi dalšího rozvoje území
Libuše a Písnice. Máme zájem být „aktivním hráčem“ při jednání
s investory o podobě naší MČ. Víme, že kvalitní bydlení znamená
také zeleň, prostor k relaxaci a sportu a občanskou vybavenost.

Podporujeme služby pro seniory a zdravotně postižené
v domácím prostředí a vznik stacionářů.

Připravíme návrhy veřejných prostranství (např. prostor před poštou
v Libuši či park v Písnici Ke Březině). Do návrhů nové podoby
zapojíme architekty i veřejnost.

TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ
Začneme vytvářet ﬁnanční rezervu MČ na investiční záměry, které
lze plánovat (navýšení kapacit školních zařízení, neodkladné opravy
komunikací), případně i na dotace spoluﬁnancované MČ.
Usilujeme o takovou podobu závěrečného účtu, která bude snadno
čitelná pro širokou veřejnost. Doplníme k ﬁnančním výkazům
textové zdůvodnění, které Vám pomůže se v nich snadno zorientovat a kontrolovat, jak a na co jsou peníze vynakládány.

DOPRAVA A KOMUNIKACE
Požadujeme vybudování východního obchvatu Písnice
a dostavbu sjezdu v Komořanech. Splnění těchto podmínek
umožní otevření sjezdu z pražského okruhu přes Písnici a Libuš.
Prosazujeme dostatečný počet parkovacích míst u budoucích
zastávek metra D (P+R parkovištích).

ŠKOLSTVÍ A BEZPEČNOST
Uvědomujeme si, že rozšiřování kapacit předškolních a školních
zařízení je nutností. Podobu škol a školek chceme řešit za Vaší účasti
a spolupráce, a to již od okamžiku rozhodování o jejich případné
realizaci.
Záleží nám na bezpečnosti v MČ. Podporujeme dostavbu policejní
stanice v ulici Zahrádecká a spolu s ODS Prahy 12 navrhujeme
zavést program „Znám svého strážníka“.

NAŠE NÁPADY
Naučná stezka Libuší a Písnicí
Farmářské trhy v MČ
/ODSLibusAPisnice
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VOLEBNÍ PROGRAM
KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY V ROCE 2018
ZA MĚSTSKOU ČÁST PRAHA-LIBUŠ
1. dokončit rekonstrukci Libušské ulice od Kunratické spojky na konec Písnice
2. sjezd na Pražský okruh otevřít po vybudování obchvatu Písnice
3. podporovat vybudování trasy metra D a prodloužení tramvajové dopravy
z Modřan do budoucí stanice metra D
4. zlepšit bezpečnost občanů na ulicích, potírat vandalismus,
odhalovat a zamezit distribuci omamných látek
5. zajistit potřebné kapacity pro umístění dětí do mateřských a základních škol
6. budeme prosazovat oprávněné požadavky občanů naší městské části

Naši kandidáti:
1. Ing. František Herc, 76 let, zastupitel, předseda kontrolního výboru (KSČM)
2. Ing. Bc. Radslav Král, 68 let, ekonom (bez politické příslušnosti)
3. Marcela Volkánová, 45 let, referent (bez politické příslušnosti)
4. Ing. Andrej Kuriščák, 67 let, úředník (bez politické příslušnosti)
5. Ing. Pavel Tomšík, 83 let, stavař (KSČM)
6. Jana Pokorná, 62 let, recepční (bez politické příslušnosti)
7. Jiří Vydřihost, 63 let, kuchař (KSČM)
8. Alice Levá, 71 let, zdravotní sestra (bez politické příslušnosti)
9. Jaroslav Holý, 59 let, řidič (bez politické příslušnosti)
10. Jiří Humhal, 50 let, servisní technik (bez politické příslušnosti)
11. Petr Vrňata, 64 let, řidič (bez politické příslušnosti)
12. Jana Novotná, 75 let, ekonomka (bez politické příslušnosti)
13. Josef Souček, 70 let, podnikatel (bez politické příslušnosti)
14. Antonín Plesl, 74 let, nástrojář (bez politické příslušnosti)
15. Ing. Emil Roll, 80 let, podnikatel (bez politické příslušnosti)
16. Josef Stěhulka, 80 let, zemědělec-podnikatel (bez politické příslušnosti)
17. Otta Coňk, 81 let, důchodce (bez politické příslušnosti)
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Volte Vaše sousedy,
které znáte
v komunálních volbách
5.−6. října 2018

Vylepšit žití v městské části Praha – Libuš-Písnice,
abychom se rádi vraceli domů
a aby Libuš a Písnice zůstala
dobrou adresou Prahy.
Naše cíle pro zlepšení života
v městské části Praha 4 Libuš - Písnice
Dokončit všechny chodníky, přechody a komunikace pro bezpečí dětí při cestě do školních
a předškolních zařízení. Zajistit přechody a chodníky pro seniory a handicapované spoluobčany.
Dodělat obchvat Libuše a Písnice, tím odklonit
tranzitní dopravu mimo městskou část.

Dále podpoříme:

Širší zapojení občanů do rozhodování o rozvoji
Libuše a Písnice.

zajištění regulačního plánu
zástavby

Vyšší podpora volnočasových aktivit pro děti,
sportovní kluby, veřejnost vč. seniorů za pomoci
grantů apod.

znovunabytí plnohodnotného
statutu úřadu, zejména návrat
stavebního a živnostenského
odboru na náš úřad

Rozšíření kamerové sítě za účelem vyšší bezpečnosti našich občanů.

udržitelný rozvoj zeleně

Webové stránky spolku: www.dso.cz
Kandidátní listina spolku: www.dso.cz/index.php

rozvoj veřejných sportovních
zařízení

ZKUŠENOST   VIZE   VEŘEJNÝ ZÁJEM
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KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do zastupitelstva městské části Praha-Libuš, konané
ve dnech 5. a 6. října 2018

Spolek OBČANŮ PÍSNICE
Sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátů
________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Miroslav Štajner, 67 let, důchodce, navržen politickou stranou SNK Evropští demokraté, bez politické příslušnosti
Eva Profousová, 38 let, manažerka, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Jan Haisel, 44 let, OSVČ, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Ing. Lucie Prause, 43 let, úřednice, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Karel Vokněr, 53 let, OSVČ, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Petr Buben, 63 let, OSVČ, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Milan Souček, 58 let, OSVČ, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Eva Rejšková, 39 let, asistentka, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Pavel Kvítek, 50 let, vedoucí divize, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Jiří Malátek, 60 let, podnikatel, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Petr Buzek, 36 let, technik, bez politické příslušnost – nezávislý kandidát
Kateřina Hynková, 44 let, pokladní, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Marie Chottová, 72 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Jindřich Halada, 67 let, OSVČ, bez politické příslušnost – nezávislý kandidát
Hana Petráková, 71 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Karel Flieger, 49 let, OSVČ, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát
Jana Nechvátalová, 52 let, učitelka, bez politické příslušnosti – nezávislý kandidát

Před čtyřmi roky jsme kandidovali pod politickým subjektem SNK Evropští demokraté s názvem Sdružení Libuš –
Písnice. V roce 2015 byl založen Spolek OBČANŮ PÍSNICE,
který se v letošních komunálních volbách rozhodl kandidovat jako samostatná volební strana. Volební program,
který jsme předložili v roce 2014 občanům, byl z 50 %
splněn. Spolek se podílel na zahájení rekonstrukce komunikace Libušská v Písnici, včetně výstavby okružní křižovatky, a na dokončení splaškové kanalizace po několika
letech stagnace. V současné době se zpracovává volební
program volební strany Spolek OBČANŮ PÍSNICE, který
bude občanům v měsíci září distribuován do schránek.
Věřím, že letošní komunální volby budou probíhat slušnou
formou, korektně bez lží, polopravd a napadání jiných volebních stran včetně kandidátů.
Miroslav Štajner, předseda spolku
U nás | 9/2O18 | 13
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KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
s podporou Pirátů a Zelených
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. (44 let), bioložka, opoziční zastupitelka MČ Praha-Libuš. Pracuje na 1. LF UK. Vystupovala proti účelovým změnám územního plánu a problémům v hospodaření naší
radnice. Pomáhala obyvatelům v kauze sídliště Písnice. Iniciovala
zásahy proti nelegálním hernám na Libušské a kontroly potravinářské hygieny v Sapě. Prosadila grantovou podporu financování
sociálních služeb v naší MČ. Přišla s návrhem nového přírodního
volnočasového areálu v Libuši, podporuje zachování biokoridoru v Písnici s alejí pro pěší a cyklisty podél potoka. Žije
s rodinou v Libuši, s manželem mají tři děti.

Libuš a Písnice. Cesta ke změně.
Jsme tady doma. Proto chceme, aby naše městská část nebyla zanedbanou periferií Prahy. A jsme přesvědčeni o tom, že
i malá radnice k tomu může svou aktivitou přispět. Vážíme si naší přírody a téměř venkovského prostředí. Chceme však, aby
i „pražský venkov“ byl čistý, bezpečný a prosperující. Chceme otevřít obec aktivním občanům, veřejně projednávat důležitá
témata. Nabízíme své profesní zkušenosti, energii a čerstvý pohled. Udělejme společně z Libuše a Písnice místo, kde budeme
spokojení a které snese evropské srovnání. Máme odvahu ke změně a chuť pomáhat. Dejte nám Libuš a Písnici na starost!

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. (39 let), sociální geografka, specializuje se na evropské fondy, regionální
rozvoj a evaluace. Studovala na PřF UK a ve Francii. V letech 2014–2018 byla předsedkyní Školské komise
při MČ P-Libuš, v letech 2016–2018 zodpovídala za zpracování strategie evropského projektu zaměřeného
na rozvoj školství „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12“, tj. pro MČ Praha 12 a Praha-Libuš. Považuje za klíčové koncepční řešení ve strategických otázkách, její práce přispěla k obnovení letního provozu
našich MŠ. Bydlí s manželem a třemi syny v Libuši.
Mgr. Radek Horák (43 let), působí ve statutárních orgánech společností z oblasti telekomunikací a nemovitostí v ČR i zahraničí. Pracoval jako auditor v PricewaterhouseCoopers a ve vedoucích ekonomických funkcích. Studoval ekonomii na UK Praha a má složeny zkoušky certifikovaného účetního znalce ve Velké Británii.
Nyní dokončuje studium Executive MBA na IMD ve Švýcarsku. Působil jako nezávislý člen Komise stavební
a dopravní. Chce se věnovat zejména stavební a dopravní problematice, hledání nových finančních zdrojů
pro rozvoj MČ a efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Bydlí s manželkou a třemi dětmi v Písnici.
Ing. Aleš Kopřiva (41 let), vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze obor geodézie. Pracuje jako OSVČ
v oblasti informačních technologií. Prosazuje svobodný přístup občanů k informacím, transparentnost a razí
pirátské heslo: „Zjednodušte stát pomocí technologií“. Ačkoli je ryzí „ajťák“, není mu cizí životní prostředí a kvalita veřejného prostoru. Přispívá do časopisu U nás, upozorňoval mj. na změny územního plánu
ve prospěch komerční výstavby na úkor přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. Bydlí s manželkou
a dvěma dětmi v Libuši.
Mgr. Martin Stehlík (35 let), vystudoval geografii na PřF UK Praha, pracuje jako vědecko-technický pracovník ve výzkumu v zemědělství. Je specialistou na životní prostředí, hospodaření s vodou, změny klimatu
vzhledem ke krajině a chce své zkušenosti nabídnout naší MČ. Je autorem odborných publikací, věnuje
se i svému bezprostřednímu okolí jako aktivní občan. Podporoval záměr rozšíření parku v lokalitě K jezírku
a upozornil na zatěžující návrhy Metropolitního plánu u ulice Dobronická. S manželkou a dcerou žije v Libuši.
a dalších 12 kandidátů (najdete na našem FB nebo na www.prahalibus.kdu.cz)
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Co zavedeme a změníme, když nám dáte důvěru?
Čistý a bezpečný veřejný prostor, kde má radnice hlavní slovo

Otevřená radnice základem rozvoje MČ

• S developery budeme jednat sebevědomě a transparentně.
• Zavedeme odbornost do rozvoje veřejného prostoru: územní/
/urbanistické studie, architektonické soutěže, vytvoření
pozice architekta - urbanisty městské části.
• Zajistíme bezpečí a čistotu jako základ veřejného prostoru
(musí platit i pro tržnici Sapa). Vystavíme stopku reklamnímu
smogu a nelegálním hazardním hernám.
• Budeme tak jako dosud bedlivě monitorovat vznikající Metropolitní plán a výstavbu kolem stanic metra D, aby nové plochy
plnily funkci center s veřejnou vybaveností a službami.
• Rozvineme potenciál veřejných prostranství pro podporu
komunitního života (např. prostranství před radnicí a náměstí
na sídlišti a ve staré Písnici).
• Povedeme dialog s novými majiteli sídliště Písnice tak, aby
jejich záměry byly prospěšné i pro naši MČ a obyvatele sídliště.
• Zatraktivníme dětská hřiště pro více věkových skupin dětí.
Fotbalové hřiště v Písnici otevřeme veřejnosti.

• Stanovíme krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a priority
městské části. Do tohoto procesu zapojíme veřejnost i odborníky.
• Pro naše plány a projekty budeme aktivně hledat externí zdroje
– chceme pokrýt co nejvíce priorit MČ z fondů EU, národních
dotací i dotací MHMP.
• Jednání zastupitelstva, komisí a všechny důležité investiční
záměry přiblížíme občanům (zveřejnění podkladů, dostupnost,
informovanost).
• Přesoutěžíme nevýhodné smlouvy uzavřené městskou částí
s externími subjekty.
• Zrevidujeme hospodaření s majetkem MČ, zpracujeme dlouhodobý plán údržby a víceletý plán investic.
• Zpracujeme rozpočet srozumitelný pro občany, který zohlední
potřeby všech skupin obyvatel.
• Vyčleníme část peněz z rozpočtu pro projekty vybrané přímo občany (tzv. participativní rozpočet, který spolufinancuje magistrát).
• Budeme spolupracovat s odborníky z univerzit, výzkumných
ústavů, s jinými městskými částmi. Budeme se inspirovat tam, kde
věci fungují.
• Zajistíme vstřícnou, přístupnou a aktivní radnici. Budeme hledat
způsob, jak spojit služby úřadu občanům na jedno místo.
• Budeme aktivně prosazovat digitalizaci městského úřadu, umožníme lepší pracovní podmínky pro zaměstnance úřadu.

Funkční doprava, která nás nebude zatěžovat
• Budeme aktivně vyjednávat na magistrátu ohledně investičních dotací a obchvatu Písnice.
• Zajistíme dopravní studii, která zohlední nové dopravní vazby
po výstavbě metra D a tramvaje do Modřan. Účelem je předcházet kolizím a omezit tranzitní dopravu.
• Podpoříme transformaci průmyslových areálů a Sapy na moderní komerčně-obytné území, které by nepřitahovalo logistiku
a dopravu.
• Dotáhneme rekonstrukci povrchů silnic a chodníků. Na sídlištích budeme aktivně hledat nové možnosti parkování.
• Budeme usilovat o protihluková opatření kolem pražského
okruhu a obchvatu Písnice.
• Zrealizujeme dlouho plánované cyklostezky a budeme iniciovat propojení na Vestec.
• Budeme důsledně kontrolovat nezajíždění kamiónů na území
MČ.
Kvalitní vzdělávání pro naše děti
• Podpoříme rodiče, mateřské a základní školy v tom, aby každé
dítě mohlo dosáhnout svého osobního maxima.
• Zajistíme dostatek míst v mateřských i základních školách.
• Budeme pokračovat ve spolupráci naší MČ v rámci Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání (projekt podpořený z evropských prostředků umožňující koncepční rozvoj školství).
• Zasadíme se o rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti,
jazykových znalostí dětí, polytechnického vzdělávání, iniciativy
a podnikavosti.
• Podpoříme ředitele, pedagogické i nepedagogické pracovníky
mateřských a základních škol v jejich práci.
• Pokusíme se zajistit prostředky potřebné pro rozšíření základní
školy v Písnici (nová tělocvična, navýšení kapacity).

Zdravé životní prostředí jako naše hodnota
• Skončíme s podporou spekulativních změn zelených ploch
na stavební pozemky.
• Budeme využívat dešťovou vodu u veřejných budov, snížíme
vodní stopu. Budeme vysazovat nové stromy, udržovat parky bez
chemie.
• Zrevidujeme plány údržby zeleně, aby nevznikaly vyprahlé úhory.
Vodní prvky a kvetoucí rostliny patří do veřejného prostoru.
• Nechceme každý volný pozemek zastavět. Spolu s magistrátem
zrealizujeme nové velké parkové prostranství na poli k ústavům
Akademie věd jako prevenci klimatických změn a možnost volnočasového rekreačního vyžití pro naše občany.
• Chceme radnici bez jednorázových plastů.
Soudržná komunita & dostupné sociální služby
pro seniory a potřebné
• Podpoříme terénní sociální služby v obci tak, aby naši senioři
mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.
• Nasmlouváme kvalitní sociální pobytové služby i pro libušské
a písnické občany.
• Zpřístupníme volnočasové kroužky dětem ze sociálně potřebných rodin. Udržíme v naší městské části mateřské centrum.
• Umožníme základní právní poradenství zdarma pro občany Libuše a Písnice.
• Budeme podporovat lokální historické povědomí a spolkový
život: aktivity obyvatel a spolků.

Potkejme se spolu!
Sousedský piknik se koná v sobotu 8. září od 16 hod. v parku K Jezírku v Libuši. Káva, něco k zakousnutí i hosté na místě. Domácí dobroty vítány. Přijdou také kandidáti do Senátu Pavel Fischer, Eva Tylová a některé z dalších osobností, které
nás podporují.
Ve staré Písnici si s Vámi rádi dáme sklenku vína v neděli 30. září od 19 hod. v Bikeclinic Café.
Řekněte nám prosím, jak se stát i Vašimi zastupiteli!
Chcete nám pomoci s kampaní? Máte pro nás nějaký podnět? Budeme rádi, ozvěte se.

Těšíme se na kontakt s Vámi
libuspisnice@gmail.com | Facebook | tel:. 723 261 461
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Aby se nám
na Libuši lépe žilo,
netřeba velkých slibů,
ale každodenní práce
ve prospěch občanů.

DOKÁZALI JSME
Rozhýbali jsme zastavené rekonstrukce komunikací.
Investovali jsme desítky milionů korun do škol.
Účinně jsme zregulovali nadměrnou výstavbu.
Postavili jsme písnickou hasičárnu.
Vymýtili jsme hazard.
Zrevitalizovali jsme parky a postavili nová hřiště.
Zlepšili jsme dostupnost MHD – zkrácené intervaly, nové
zastávky a noční autobus.
SPOJILI JSME SÍLY PRO TYTO PRIORITY
Dokončíme rekonstrukce zbylých ulic v Libuši a Písnici.
Zrekonstruujeme služebnu městské policie
a navýšíme počet strážníků.
Vybudujeme společenský sál ve staré Písnici.
Libušským hasičům postavíme chybějící garáže.
Prosadíme výstavbu písnického obchvatu.
Pořídíme územní studie pro regulaci nadměrné zástavby.

Jiří Pospíšil
předseda TOP 09 a lídr kandidátky
do Zastupitelstva hl. města Prahy koalice TOP 09
a Starostové ‒ Spojené síly pro Prahu
Jiřího Koubka jsem poznal jako slušného a pracovitého politika, který
pro svoji městskou část doslova dýchá. Loni mne pozval na první
jízdu nočního autobusu do Písnice a byl jsem mile překvapen, kolik
lidí z neděle na pondělí očekávalo příjezd autobusu, jak ženy napekly
koláče a všichni si to moc užívali. Komunální politika je místem řešení
praktických problémů místních. Věřím, že své zkušenosti z městské části zúročí i na hlavním městě Praze, kam kandiduje za koalici
TOP 09 a Starostové ‒ Spojené síly pro Prahu, kterou mám tu čest
vést. Doporučuji vám volit svého starostu.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

Jiří Pospíšil,
lídr kandidátky
do Zastupitelstva HMP

Markéta Adamová
poslankyně, 1. místopředsedkyně TOP 09
Díky Jirkovi, kterého znám jako bývalého kolegu z Poslanecké sněmovny (seděli jsme vedle sebe v lavici), jsem se
hodně dozvěděla o životě na Libuši a v Písnici a o všem, co se ve vaší
městské části děje. Vím, že mu Libuš a Písnice vždycky ležely na srdci
a že se práci pro místní občany věnuje s velkým nasazením. S klidným
svědomím vám doporučuji jej volit jako svého starostu, co funguje,
nemá se měnit.
Vít Rakušan
starosta Kolína a 1. místopředseda STAN
Za osm let svého starostenství jsem si vypěstoval silnou
profesní deformaci. Kamkoliv přijedu, hodnotím starostu.
Nejlépe se kvalita či nekvalita starosty odráží v rozhovoru s lidmi.
A pokud uslyším v různých obměnách větu obsahující spojení „NÁŠ
pan starosta…“, je vše jasné. Takový starosta, i když jistě také dělá
chyby, i když třeba zastupuje stranu, které zrovna nefandím, ke své
obci patří. Patří lidem, je „jejich“. To se rozhodně každému starostovi
nepovede. Ale Jiřímu Koubkovi se to povedlo skvěle. Nejenomže se
opravuje, staví, buduje. Jiří je všude, kde se něco děje, baví se s lidmi,
informuje o všem důležitém. Ve své městské části jen nežije, ale doslova žije s ní. Svůj čas absolutně nerozlišuje na pracovní a mimopracovní. K čemuž občanům gratuluji, jeho rodině už méně. Jsem za těch
osm let vybíravý. Jen tak nějakého starostu bych nechtěl. Ale tam, kde
starostuje Jirka Koubek, bych bydlel hned. A rád.
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Mgr. Jiří Koubek, DiS.

1|

Starosta Libuše a Písnice
2|

Mgr. Jiří Koubek, DiS.

Ing. Lenka Koudelková
Místostarostka,

4|

vedoucí Klubu Junior
3|

Tomáš Loukota, DiS.

Ing. Pavel Macháček

3|

Místostarosta, stavař
4|

Tomáš Loukota, DiS.
Ekonom, ředitel

7|

knižní distribuce
5|

Mgr. Radek Řezanka

16|

Marta Nezbedová

Bc. Kateřina Černá
Učitelka v MŠ Lojovická

6|

Ing. Pavel Macháček

8|

Martin Frank

Bc. Michal Korbel

13|

Jan Duben

Technik pro správu veřejného
osvětlení, velitel JSDH Písnice
7|

Mgr. Radek Řezanka
Pojistný matematik, zastupitel,

12|

Ing. Milada Valentová

předseda Komise stavební
a dopravní
8|

Bc. Michal Korbel
Výkonný ředitel tiskárny,

5|

Bc. Kateřina Černá

jednatel SDH Libuš
9|

Ing. Josef Makovský, Ph.D.

9|

Ministerský rada pro
zemědělské evropské dotace
10|

2|

Ing. Josef Makovský, Ph.D.

Ing. Lenka Koudelková

Miroslav Štancl

11|

Aktivní důchodce,

Mgr. Hana Kendíková

zástupce starosty SDH Písníce
11|

Mgr. Hana Kendíková

10|

Překladatelka, zastupitelka
12|

Miroslav Štancl

Ing. Milada Valentová
Zástupkyně ředitelky SOU
potravinářské v Písnici

13|

6|

Martin Frank

Jan Duben
Živnostník, zastupitel

14|

PaedDr. Blanka Bartošová
Vedoucí speciálně-pedagogického

14|

PaedDr. Blanka Bartošová

17|

Bc. Jakub Hazda

centra
15|

Pavlína Damborská
Media manager, printový specialista

16|

Marta Nezbedová

15|

Pavlína Damborská

Prodavačka specializovaného zboží
17|

Bc. Jakub Hazda
Student ekonomie, VŠE v Praze

Žijeme tu s vámi.
Známe vás a vy znáte nás.
Vaše starosti jsou i naše starosti.
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Písnice & Libuš jinak
Konec pasivity a klientelismu | Průhledné hospodaření | Udržitelný rozvoj
Proč nás volit
Jsme vaši sousedé s jasnou minulostí, kteří se už nemohou dívat na pasivitu a klientelismus,
jež opanovaly naši radnici. Zasadíme se o transparentní a efektivní hospodaření radnice a začneme
smysluplně a aktivně investovat do rozvoje obce.
Volební program
Naší prioritou je zadání důkladného nezávislého
forenzního auditu účetnictví. Je potřeba vyhnat
kostlivce ze skříní, vypovědět a dále již neuzavírat pro
obec nevýhodné smlouvy. Největší prostor pro úspory
vidíme v samotném provozu radnice, která spolkne
bezmála dvakrát více peněz než radnice sousední
městské části Kunratice, která má podobný počet
obyvatel a dvojnásobně velké katastrální území.
Cílem je také snížit počet zastupitelů a radních.
Budeme aktivně čerpat peníze z fondů EU a důsledně
využívat ﬁnance z magistrátu.
Začneme smysluplně investovat. Jak? Například
do zvýšení kapacity škol a školek, dokončení trvalých
povrchů ve všech ulicích a vybudování nového
společenského centra a radnice, kde občané naleznou
kompletní občanský a sociální servis na jednom místě.
Prioritou je tlak na vybudování obchvatu Písnice.
Budeme aktivně čerpat peníze z fondů EU a důsledně
využívat ﬁnance z magistrátu. Prosadíme a udržíme
rozmanitou a dostupnou sociální a občanskou
vybavenost ve všech částech obce. Nedopustíme další
dekádu nedostatečných investic do naší městské části.

Společně se sousedy z Prahy 12 budeme usilovat
o prodloužení tramvajové linky z Modřan až na
Libuš. Naším cílem je také vyřešení dopravní
obslužnosti tržnice SAPA, která svým provozem
dlouhodobě nepřiměřeně zatěžuje Libušskou ulici.
Budeme hledat cesty ke snížení hluku z Pražského
okruhu, kterým je zasažena především stará
Písnice. Trápí nás také vytápění některých
domácností pomocí neekologických kotlů na pevná
paliva, které především v zimních měsících, patří
k nejvýznamnějším lokálním zdrojům znečištění
ovzduší v naší obci. Zde pomůžeme s výměnou
zastaralých kotlů za nová nízkoemisní zařízení
včetně čerpání podpory z Kotlíkových dotací.

Zasadíme se za lepší a moderní komunikaci
s občany. Komunikace začíná na radnici, kde občan
musí najít vše na jednom místě, aby nemusel kvůli
několika formulářům obcházet úředníky po celé
městské části. Časopis, fotoalbum radničních politiků,
do kterého mohou jen omezeně psát opozice a samotní
občané, nemá v této podobě smysl. Nabídneme nové
komunikační kanály, které přirozeně vtáhnou občany
do života obce.

Náš tým
Petr Novotný (43), písnický rodák, šéfredaktor ﬁnančního portálu Investičníweb.cz a investiční poradce,
Věra Adámková (63), libušská rodačka, profesorka z pražského IKEM a poslankyně parlamentu,
Renata Bačíková (35), živnostnice a konzultantka, Václav Šilhavý (63), soukromý podnikatel,
Antonín Krym (37), ﬁnanční kontrolor, Libor Zedník (40), živnostník v oboru pohostinství,
Alena Langmüllerová (70), důchodkyně, Štěpán Hradecký (38), analytik informačních systémů,
a další angažovaní sousedé.

www.pisnicelibusjinak.cz
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Účast %

Mgr. Jiří Koubek
Ing. Pavel Macháček
Ing. Lenka Koudelková
PaedDr. Jaroslava Adámková
Mgr. Václav Kuthan
Ing. František Herc
Mgr. Matěj Kadlec
Mgr. Hana Kendíková
Martin Frank
Vladimíra Tomášková
Jan Duben
Mgr. Radek Řezanka
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
Petr Mráz
Ivana Fendrychová
JUDr. Ing. Eva Radová
Eva Profousová

5.11.2014

Účast zastupitelů na jednáních Zastupitelstva
MČ Praha-Libuš od voleb v říjnu 2014
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Připravila Michaela Kratochvílová, kancelář starosty ÚMČ Praha-Libuš

Radnice skládá účty
Nastal čas ohlédnout se a složit účty. Co se vedení radnice
od podzimu 2014 podařilo?
150 MILIONŮ DO KOMUNIKACÍ
Rekonstrukce Libušské v její
druhé části, v Písnici, v hodnotě
117 850 000 Kč je asi nejvýznamnější akcí, kterou jsme navíc asi všichni toužebně očekávali. I když stavba
způsobuje určité potíže a omezení,
zvláště místním, výsledek bude stát
za to. Věříme, že i kruhový objezd
přispěje k plynulejší dopravě přes
naši obec.
Rekonstrukce komunikace Ke
Kašně za 11 mil. se uskutečnila
v roce 2015, v letošním roce to byla
Božejovická za 3,5 mil a s projektem za 500 tisíc.
Letos se rekonstrukce dočkají
také ulice K  Pomníku (4 412 000 Kč)
a Vacovská (4 660 000 Kč). V říjnu
bude zahájena rekonstrukce ulice
Ke Březině v úseku Libušská – Hoštická (6 052 000 Kč). Zda se zvládne i ulice V Kálku, bude rozhodnuto v říjnu.
Na drobnější opravy a údržbu
komunikací byla vynaložena částka
1,6 mil. Kč. V roce 2016 byl obnoven
povrch vozovky a osazeno zábradlí
na mostku Ke Březině (70 000 Kč),
nový povrch v části ulice V Koutě
(83 000 Kč) a v části ulice Vacovská
(60 000 Kč). Za zmínku stojí i úprava povrchů chodníků na náměstí
při ulici K Vrtilce (225 000 Kč).

100 MILIONŮ ÚČELOVÝCH
FINANČNÍCH DOTACÍ
Od října 2014 se podařilo získat
79 076 tis z rozpočtu hl. m. Prahy
a 21 701 tis. ze státního rozpočtu.
Dotace z rozpočtu Prahy tvořila
v prvním období 2014/2015 z celkové sumy téměř 7 milionů významnou část (6,5 mil.) financí
na snižování spotřeby energie na
naše objekty MŠ K Lukám, MŠ Mezi
domy, Ke Kašně 334, K Vrtilce 317
a Libušská 81. Zbytek jsme získali
na kompostéry (115 000) a zametací vůz (200 000).
V roce 2016 se podařilo získat
několikanásobně více, celkem 23,4
milionu. První část dotace na výstavbu hasičské zbrojnice v Písnici (10 mil.), na obnovu komunikací v oblasti kolem Božejovické (4,5
mil.), na první a druhou etapu rekonstrukce elektro v ZŠ Meteoro-

logická (4 mil.), na výměnu střešního pláště Klubu Junior (3,5 mil.), na
přípravu projektové dokumentace
ZŠ Písnice (1 mil.) a na rekonstrukci venkovních teras v MŠ Lojovická
(400 000).
Rok 2017 pro nás byl ještě úspěšnější, celkem jsme získali 30,8 milionu, a to je na malou městskou
část opravdu velký úspěch.
Podstatná část dotace byla na
hasičskou zbrojnici v Písnici. Tyto
peníze jsme získali jako účelovou
dotaci výhradně k výstavbě zbrojnice, nebyla možnost získat peníze, a pak se rozhodnout, co se za
ně postaví. Tedy buď zbrojnice,
nebo nic. (Z rozpočtu městské části bylo na tuto akci profinancováno
pouze 135 000 Kč.) Jen dvě městské části měly projekt a my jsme
byli jedni z nich. Takže když pražští radní vyčlenili významnou částku na výstavbu a rekonstrukce ha-

Rekonstrukce Libušské ulice v Písnici
stojí 117 850 000 korun.

PLÁNOVANÝ TERMÍN
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-LIBUŠ:

12. září 2018
Jednání probíhá v zasedací
místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 1 (vedle pošty)
od 18:00 hodin.
Změna termínu vyhrazena –
sledujte úřední desku na www.
praha-libus.cz.

sičských zbrojnic, neváhali jsme
a chopili se příležitosti. Štěstí nám
přálo, protože současně vyhlásilo také ministerstvo vnitra dotace
na zbrojnice. Nevím, jestli je možné představit si, co je za tím práce
a času, když se řekne „získali jsme
dotaci“, navíc takto vysokou dotaci. Bylo to složité, ale podařilo se.
Také ze státního rozpočtu jsme zís-

Libušská hasičárna získala zateplení
a topení za 1,2 milionu korun.
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Investice do budovy MŠ Lojovická
činily za poslední čtyři roky 5,6 milionu korun.

kali 4,5 mil. Hasiči si to zaslouží. Vážíme si jejich práce, na úkor svého
volného času zajišťují bezpečnost
nás všech, v tomto duchu vychovávají i mládež a významně se podílejí na společenském životě.
Hasiči jsou pro obec důležití. Snažíme se, abychom také hasičům z Libuše zajistili odpovídající podmínky pro jejich záslužnou
práci. V roce 2015 byl objekt Libušská č. 81 z dotace EU zateplen, vyměněny rozvody topení a instalováno tepelné čerpadlo (1,2 mil.).
V loňském roce byl zpracován projekt na přestavbu garáží pro hasičskou techniku (600 000). Tu nyní
hasiči parkují v prostorách, které neumožňují, aby byli schopni
v zimních měsících okamžitě vyjet k zákroku. Dotace z hl. m Prahy ve výši 11,5 mil. je pro nás další
prioritou.
Ale zpět k přiděleným dotacím,
v letošním roce jsme získali z magistrátu 15,5 mil. Na služebnu Městské policie (8,5 mil.), na další část
rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ
Meteorologická (5 mil.) a na rekonstrukci plynové kotelny v MŠ Lojovická (2 mil.).
Z dotací ze státního rozpočtu
bych na závěr ráda zmínila tu nejvyšší − na podporu integrace cizinců na území městské části. Od
roku 2015 to bylo 10,5 milionů. Tyto
peníze pomáhají ve školách i školkách a podle návštěvnosti akcí,
které pořádáme pro veřejnost, je
znát, že to má smyl.
35 MILIONŮ DO OPRAV
A MODERNIZACE MATEŘSKÝCH
A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
ZŠ Meteorologická (16 mil.) si vyžádala nejvyšší částku, rovnající
se více než polovině celkové částky. Bezpečnost dětí je ovšem na
prvním místě, takže rekonstrukce elektroinstalace je naší prioritou. První a druhá etapa (6 mil.)
se zvládla loni a nyní finišuje třetí (5 mil.). V loňském roce byla pro-
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vedena oprava střechy na nejstarší
budově, která se letos dokončuje (3 mil.). V roce 2016 byl pořízen
nový kotel včetně úpravy kotelny
(800 000 Kč). O letošních prázdninách se provedly rozsáhlejší stavební úpravy několika tříd včetně podlah v celkovém nákladu
900 000. Oprava kanalizace v roce
2015 (300 000) byla pouze lokální, v budoucnu bude potřeba také
kompletní rekonstrukce. Náklady
na drobnější akce a opravy nejsou
v celkové částce započítány.
ZŠ Písnice (4,6 mil.) prošla rekonstrukcí plynové kotelny a topení (1,2 mil.) z dotace hl. m. Prahy.
Následovalo zateplení celé budovy (2,3 mil.) z prostředků fondů
EU, z Operačního programu Životní prostředí. V roce 2015 byl ještě
na požadavek hygienika dostavěn
výtah pro školní jídelnu (300 000).
O rok později došlo k rekonstrukci hygienického zařízení (700 000)
a k rekolaudaci a bytu na prostory
sloužící škole (100 000).
MŠ Mezi Domy (5,2 mil.) − na rekonstrukci havarijního stavu střechy
včetně zateplení a na vybudování bezbariérového chodníku jsme
v roce 2015 získali dotaci (2,6 mil.).
Nyní se připravuje otevření šesté
třídy. Náklady na stavební úpravy
včetně veškerého zařízení nepřevýší 1 mil. Kč. Nejen z důvodu navýšení kapacity musela rekonstrukcí
projít i školní kuchyně (1,6 mil.).
MŠ Lojovická (5,6 mil.) byla také zateplena z dotace v rámci snižování
energetické náročnosti budovy (3,2
mil.). V loňském roce se podařilo
vybudovat dřevěné venkovní terasy včetně úpravy terénu, schodiště a zábradlí (400 000). Na rekonstrukci plynové kotelny jsme získali
dotaci (2 mil.).
MŠ K Lukám (3,7 mil.) je rovněž
po rekonstrukci a zateplení střechy (1,9 mil.). O těchto prázdninách
byly v technickém zázemí kompletně vyměněny obklady, dlažby a sociální zařízení (300 000). Příprava
stavby dalšího pavilonu pro dvě

Různé rekonstrukce
v písnické základní škole
stály na investicích 4,6 milionu,
patří k nim i výtah
pro školní jídelnu.

třídy MŠ včetně revitalizace zahrady je podrobně popsána v samostatném článku (1,5 mil.).
MŠ Ke Kašně prošla zásadní rekonstrukcí, spočívající v kompletní výměně konstrukcí, vodovodu, elektroinstalace a splaškové kanalizace.
Byly osazeny nové tepelné rozvody
a topná tělesa, která byla napojena na nový zdroj vytápění – tepelné čerpadlo. Objekty byly kompletně zatepleny, byla vyměněna
okna, provedeno zateplení střešního pláště. Vše se podařilo dokončit v roce 2014. Tedy do současné
doby žádné další investice nebyly
do objektu nutné.
12 MILIONŮ Z PRONÁJMU
OBECNÍHO MAJETKU
Zastáváme strategii zacházet
s obecním majetkem jako s vlastním. Většina našich budov je proto
od roku 2015 zateplena, a to z dotací EU.
Největší příjem plyne z pronájmu staré budovy v ZŠ Meteorologická soukromé střední škole
(do loňského roku 650 000 ročně).
V době, kdy bylo málo dětí, to bylo
skvělé využití poloprázdné budovy.
Dnes se zase budova naplňuje dětmi, takže i prostory se postupně
vrací základní škole. V tomto roce
bylo uvolněno jedno patro, nájem
se snížil na 500 000.
Obdobnou částku městská část
získá pronájmem garáží v Dobronické 694. Tento objekt prošel
v roce 2015 rekonstrukcí elektroinstalace (540 000), byla provedena oprava zdí a výmalba (220 000)
a také oprava střechy, hromosvodu
a rekonstrukce vrátnice (150 000).
Objekt K Vrtilce 317, který byl zateplen včetně střechy (2,4 mil.), je
rovněž pronajat (420 000). Stejně
tak budova s pozemkem Ke Kašně 100 (320 000) a objekt na Libušské čp. 1 je v pronájmu České pošty a optiky (292 000). Pět
obecních bytů v mateřských školách a v ZŠ Meteorologická při-

nese do rozpočtu ročně necelých
400 000. Také z pronájmu objektu v Zahrádecké 376 nám plyne nájem (78 000), jeho výše odpovídá tomu, že se jedná o služebnu
Městské policie. Pronájem obecních pozemků přinese do rozpočtu
ročně 600 000. Největší příjem je
z parkoviště Na Okruhu (218 000).
Pozemky jsou pronajímány většinou na reklamní zařízení nebo zemědělcům. Za pronájem pozemků
a bytových i nebytových prostor
získáme ročně 3 mil. Kč.
PODĚKOVÁNÍ
Vše, co je spojeno s obecním
majetkem, musí zvládnout pět
pracovníků odboru správy majetku a investic. A to je obdivuhodné. Smekám před nimi a bylo mi ctí
spolupracovat s paní Šárkou Pichovou, vedoucí odboru správy majetku a investic, a dalšími referenty,
paní Olgou Stárkovou, paní Lenkou
Otavovou, panem Josefem Budílkem a panem Jiřím Staníčkem, ten
bohužel odešel do soukromého
sektoru. Je to pochopitelné, finance v samosprávě jsou omezené.
Soupis činností, který musí odbor
správy majetku a investic zvládnout, je tak rozsáhlý, že by jej redakce asi odmítla vytisknout. A tak
jen telegraficky: zajišťují pronájem
od A do Z, tedy od vyhlášení záměru pronajmout po uzavření nájemní smlouvy; u investičních akcí
včetně oprav přípravu projektu
pro stavební řízení, vše, co souvisí s výběrovým řízením (vyhlášení,
výběr dodavatele, stavební dozor,
převzetí díla, uplatňování vad díla,
poskytování podkladů v případě
soudních sporů), pojištění majetku
a vše, co s tím souvisí včetně pojistných událostí, veškeré žádosti
občanů o souhlas v rámci stavebního povolení, tam patří i žádosti o uložení inženýrských sítí do
obecních pozemků.
DALŠÍ PŘÍJMY
Platba za zřízení věcného břemene je další příjem městské části.
Konkrétní částka je stanovena znaleckým posudkem, podle rozsahu uložených inženýrských sítí do
pozemku městské části. Z věcných
břemen jsme v roce 2015 získali
částku 242 000, v roce 2016 to bylo
200 000 a 90 000 v roce 2017. V letošním roce bylo dosud uhrazeno
74 000 a do konce roku se očekává
částka 177 000. Vedlejší hospodářská činnost je pro městskou část
důležitým zdrojem příjmu. Každá
získaná koruna je pro nás důležitá.
PaedDr. Jaroslava Adámková,
zástupkyně starosty pro oblast
majetku a investic
Foto: archiv OSMI ÚMČ Praha-Libuš
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To nejlepší pro výuku našich dětí
Kvalifikovaná
data České školní inspekce, týkající se mezinárodního srovnání
matematických
znalostí a čtenářských dovedností českých dětí, vykazují
stále mírně snižující se trend,
oproti tomu např. výuka přírodních věd naznačuje sympatický pozvolný vzestup.
Poměrně dobře to charakterizuje skutečnost, kterou již určitý čas
pozorujeme: selektivnost českého školství. Existují značné rozdíly
v úrovni jednotlivých škol, z nichž
ale i ty „výběrové“ nedosahují vždy
nejlepších výsledků.
ČÍM TO JE?
Odborná veřejnost hovoří již několik let o výrazném podfinancování českého školství, o potřebě důstojného ohodnocení pedagogů,
ale současně i o potřebě sociální interakce při výuce, o faktické
spolupráci, propojování, o potřebě vzájemného sdílení získaných
znalostí a zkušeností.
S rostoucím objemem informací
si učitelé denně kladou otázku: jak

z obrovského množství dat a informací vybrat ty podstatné? Co ještě žák zvládne? Jak podchytit nadané studenty a zapojit aktivně i ty
méně nadané?
„Škola hrou,“ řekl Jan Amos Komenský − změňme přístup k vyučované látce, přenesme aktivitu
na stranu žáků, dopřejme dětem
proces vlastního poznávání a získávání zkušeností. Ano, toto se jeví
jako úspěšná cesta v procesu vzdělávání ve 21. století.
Všichni toužíme svěřit své dítě
do náruče „osvícených“ škol, tam,
kde s dětmi v klidu pracují týmy
kvalitně proškolených pedagogů
pod vedením zkušených ředitelů. Do škol, kde učitelé nechávají své žáky pracovat samostatně,
badatelsky, otevřeně, v menších
i větších skupinách, v běžných
učebnách i venku.
KUDY VEDE CESTA
K „OSVÍCENÉ“ ŠKOLE?
Odpověď na tuto otázku začaly
již dříve hledat naše školy a školky
a ve spolupráci se zřizovatelem se
na tuto cestu vydaly. Na jaře roku
2017 se radnice městské části Praha-Libuš rozhodla přizvat ke spolupráci v oblasti školství významné-

ho partnera: odbornou společnost
EDUin. Tato vysoce prestižní společnost v oblasti vzdělávání si jako
nezávislý odborný garant klade za cíl přinášet různé pohledy
na vzdělávání ve školách, informovat o problematice nestranně a podporovat otevřený a věcný
dialog. Popularizováním výsledků
výzkumů a studií z oblasti školství
aktuálně zpřístupňuje i otázky
a trendy současného vzdělávání
srozumitelnou formou všem.
Mnozí z nás si již všimli, že na
českých školách probíhá už několik
let určitá podoba reformy vzdělávání, ale – jak uvádí EDUin: Málokdo rozumí tomu, v čem spočívá.
Zkušenosti z jiných zemí ukazují,
že změna směrem k vyšší efektivitě vzdělávacího systému je možná, ale je potřeba, aby lidé tomuto procesu rozuměli, je potřeba
vytvářet příležitosti k veřejnému
dialogu o problematice vzdělávání. Protože vzdělávání je naše věc,
jak se vyjádřil programový ředitel EDUin Mgr. Miroslav Hřebecký,
který jako zástupce této organizace od loňského roku úzce spolupracuje s našimi školami. Osobně pokládám za čest, že městská
část Praha-Libuš se stala první z 57
městských částí hlavního města

Prahy, která se stala členem Klubu zřizovatelů škol EDUin. Tím nabyla spolupráce s našimi místními
školami konkrétní podoby a školy
získaly přístup k odborné podpoře.
Vážení spoluobčané, dovolte poděkovat ředitelům našich
škol, jejich pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za proaktivní přístup k dalšímu sebevzdělávání coby neodmyslitelné
součásti jejich práce, dále kolegům radním, kteří neváhali schválit pro školy potřebnou finanční
podporu k nastartování procesu
modernizace vzdělávání v našich
školách. V neposlední řadě děkuji
i vám, rodičům, za tolik důležitou
zpětnou vazbu, kterou poskytujete svým školám a která může významným způsobem obohatit vzájemnou spolupráci rodiny − školy
– dítěte, např. v podobě Spolku rodičů, a stát se tak důležitým prostředkem k trvalému zdokonalování vzdělávacího procesu.
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty
pro oblast školství, tělovýchovy,
vzdělávání a sociální

Dalších 56 míst v mateřských školách
Zájem o umístění dětí do mateřských škol v Libuši a Písnici
stále roste. Další třída v Klubu
Junior, která se nyní připravuje, by měla vyřešit poptávku
pro letošní školní rok. V příštím roce plánuje vedení radnice otevřít v MŠ K Lukám další
dvě třídy.
PROČ PRÁVĚ V MŠ K LUKÁM?
Je zde možné stavět, na rozdíl od dalších mateřských škol, výstavbě nebrání žádné omezení na
pozemku (jiný vlastník) ani na budově (čerpání dotace s podmínkou
udržitelnosti projektu po stanovenou dobu). Dalším důvodem je
snaha zvýšením počtu tříd usnadnit provoz z hlediska personálního.
U dvoutřídní školy je mnohem složitější zajistit zástup. V neposlední řadě bychom rádi uspokojili velký zájem o umístění dětí právě do
této školy, nyní jsme nuceni odmítnout velký počet přihlášených.
PROČ NOVÝ PAVILON?
Proč neřešit rekonstrukcí části
budovy, kde je nyní úřad? Pokud
bychom nyní vytvořili dvě nové tří-

dy rekonstrukcí ve stávající budově,
vyšlo by nás to jistě laciněji a měli
bychom s tím i méně práce. Rozhodli jsme se pro novou výstavbu
právě s ohledem na možnost dalšího rozšiřování kapacity mateřské
školy. Na rekonstrukci prostor po
úřadu bude muset v budoucnu dojít. Dnes máme možnost požádat
o dotaci a financovat z peněz EU.
Bude tato možnost i za rok? Proto
nová výstavba, a ne rekonstrukce.
Přípravy započaly v roce 2017, kdy
byla zpracována projektová dokumentace na výstavbu pavilonu MŠ
K Lukám, včetně úpravy zahrady.
To byl jeden z předpokladů, aby
bylo možné požádat o financování z projektu EU. Žádost o dotaci
byla koncem června podána.
Předpokládané náklady se pohybují mezi 20 až 24 mil. Kč, včetně
vnitřního vybavení tříd, zahrady a
venkovních herních prvků.
JAK BUDE PŘÍSTAVBA VYPADAT?
Vkusná dvoupodlažní dřevostavba o dvou samostatných odděleních navazuje na část budovy přiléhající k ulici Na Domovině, kde
bude jeden vchod, další bude z ulice K Lukám.

Umístění budoucí
přístavby MŠ K Lukám.
Zdroj: Urbio Sisto, s. r. o.

V přízemí bude
vstupní chodba se
schodištěm,
herna s ložnicí pro celodenní pobyt dětí,
místnost pro učitele, výdejna jídel, šatna, umývárna s WC
(včetně WC a sprchového koutu pro
invalidy), sklad, úklidová místnost. Obdobně bude řešeno
patro přístavby.
Přízemí bude bezbariérové, přístup do 2. nadzemního podlaží bude pro hendikepované zajištěn schodolezem. Zateplení zajistí
energetickou úspornost budovy na
horní hranici třídy B – úsporná.
Netřeba se proto obávat, že
stavbou nového pavilonu by byla
znehodnocena zahrada. Projektová studie ji velmi citlivě upravuje
do formy přírodní zahrady. Nápadité herní prvky − včetně mlhoviště,
houpaček pro děti od dvou let, altánku, přírodní kuchyňky, dětského
koše na košíkovou, altánku, cesti-

ček pro kola, koloběžky a odstrkovadla, hradu s průlezkami a mostíky − přirozeně zapadají do jejího
celkového rázu.
Podařilo se začít smysluplný projekt, na jehož konci budou novotou
vonící prostory pro naše nejmladší
občánky. Bude nám ctí, pokud budeme u toho a v září 2019 přivítáme
56 předškoláků v MŠ K Lukám.
PaedDr. Jaroslava Adámková,
zástupkyně starosty pro oblast
majetku a investic
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Kolik je u nás hřišť a kolik nás stojí?
Znáte odpověď ? Oddychových
ploch v Libuši a Písnici přibývá, a to je dobře.
Začněme v Klokotské. Z provozu
tohoto hřiště jsme měli velké obavy.
Báli jsme se vandalů a také toho, že
hřiště zůstane nevyužité. Ani jedna
z obav se nenaplnila. O hřiště je velký zájem a s výjimkou běžných nákladů na předepsané revize a údržbu umělého povrchu (45 000 korun
od roku 2015) jsme byli nuceni vyměnit jen desku a koš na košíkovou
(3 000) a kvůli bezpečnosti navýšit
ochrannou síť (72 000). Za 10 000
jsme doplnili dvě šatnové lavice
s věšáky a hřiště skvěle funguje.
Na sportovišti K Lukám jsme
v roce 2015 řešili nadměrný hluk,
takže bylo nutné nastavit jasná pravidla (7 000 návštěvní řád)
a branky opatřit sítěmi (3 000).
Hřiště fitness na Sídlišti Písnice si vyžádalo na jaře 2016 opravu
strojů (23 000) a také bylo nutné
opakovaně doplnit cedule s návštěvním řádem (12 000).
Od jara letošního roku máme
Fitpark v Hoštické, byl financován
z dotace Prahy (536 000).
V Hoštické je také dětské hřiště,
kam byl na jaře 2016 doplněn sedák
pro batolata (9 000) a osazena sedací plocha na pískoviště (6 000).
Na dětské hřiště K Lukám jsme
museli v roce 2015 opakovaně pořídit plachtu na pískoviště (9 000). Na
podzim 2017 se hřiště nově oplocovalo (226 000) a letos na jaře byl
pořízen nový herní prvek (15 000).

S oplocením jsme velmi spokojeni, a tak opatříme novým plotem
i dětské hřiště V Rohu (127 000),
tam byla osazena nová sedací plocha na pískoviště (6 000).
Další dětské hřiště U Zahrádkářské kolonie vyjma návštěvního
řádu (8 000) a běžných nákladů na
roční kontrolu a údržbu nevyžadovalo žádné další finance.
Dětské hřiště K Jezírku bylo osazeno herními prvky včetně označení na cedulkách (95 000) a na podzim bude doplněn další herní prvek
(16 000).
Plocha před ZŠ Meteorologická
byla osazena herními prvky na jaře
2016 (24 000) a v loňském roce muselo být opraveno pružidlo (3 000).
Na podzim 2016 se uskutečnila na dětských hřištích Hoštická,
L. Coňka, K Lukám a V Rohu oprava a údržba včetně rozšíření dopadových ploch pod herními prvky
(98 000).
Každým rokem musí být provedena roční kontrola všech hřišť, ta
nás stojí 13 000.
Hřiště v Klubu Junior není volně přístupné veřejnosti, takže do
naší hádanky asi nepatří, jen pro
zajímavost doplním, že nové herní
prvky byly osazeny na podzim 2017
(80 000) a letos na podzim budou
doplněny další (75 000).
Jakého počtu hřišť jste se tedy
dopočítali?
PaedDr. Jaroslava Adámková,
zástupkyně starosty pro oblast
majetku a investic

Z nového fitparku v Hoštické ulici v Písnici.
Foto: Petr Borský

Stále vylepšovaná oddychová a hrací plocha
v ulici Meteorologická na Libuši.
Foto: Kryštof Štafl

Nová hasičárna těsně před dokončením
Objízdná trasa do staré Písnice od srpna vede za novým
kruhovým objezdem přes pole
do ulice Hoštická kolem stavby nové hasičárny. Této stavby
si tak všiml již každý, kdo potřebuje do staré Písnice zajet.
Jsem opakovaně dotazován
po smyslu a financování této
zbrojnice.
Relativně nedávno zprovozněná nová hasičská zbrojnice v Modřanech nemá se stavbou nových
hasičských zbrojnic pro dobrovolné hasiče v Praze nic společného –
profesionálové a dobrovolní hasiči
spolupracují, doplňují se, ale fungují i nezávisle vedle sebe.
Stavba naší písnické hasičárny
byla plánovaná hl. m. Prahou již
více než deset let a je financována z rozpočtu hl. m. Prahy, nikoliv
městské části. Peníze na její stavbu bylo možné použít pouze a jen
na stavbu hasičské zbrojnice. Buď
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bude za tyto peníze stát u nás,
nebo někde jinde v Praze. Za tyto
peníze nešlo postavit nebo opravit
něco jiného v Písnici.
Před třemi lety se rozhodovalo,
zda se postaví hasičárna v Písnici,
v Dubči, nebo obě. Moje zástupkyně pro investice Jaroslava Adámková vyjednala dotaci od Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru, kterou by pokryla část investičních nákladů. Podmínkou bylo
zahájit stavbu včas. Tuto více než
čtyřmilionovou dotaci měla přislíbenu i městská část Praha-Dubeč.
Té se z technických důvodů bohužel
nepodařilo stavbu zahájit v termínu, nárok na dotaci ztratili a nestaví dodnes. Nám se povedlo převést
investorská práva z hl. m. Prahy na
naši městskou část, stali jsme se investory a financujeme stavbu a vybavení z peněz HMP a GŘ HZS, nikoliv z našeho rozpočtu.
Není to samozřejmost. Například
v nedaleké menší městské části

staví také novou hasičskou zbrojnici, nemají dostatek financí a radnice si vzala na dostavbu šestimilionovou půjčku. Mám hasiče rád, ale
rozpočet městské části bych kvůli
stavbě hasičárny nezatížil. Naši hasiči kvalitní zázemí potřebují a budou je mít. Stavbu a vybavení hradíme z jiných prostředků, než je

rozpočet městské části. Na podzim
spolu s místostarostkou Jaroslavou Adámkovou symbolicky předáme klíče od nové hasičárny do rukou našich hasičů. Přejme si, ať jim
dobře slouží a oni zase nám!
Text a foto Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

RADNICE

Kontrolní výbor Zastupitelstva
městské části Praha-Libuš
Kontrolní výbor zastupitelstva musí být vždy zřízen na základě zákona číslo:
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a ve znění pozdějších
předpisů podle § 100 s vazbou na § 77, 78 tohoto zákona,
a dále se řídí jednacím řádem
výborů Zastupitelstva městské části Praha-Libuš.
Při výběru členů kontrolního výboru jsem se jako předseda tohoto výboru řídil znalostmi obyvatel
naší městské části, které jsem získal za desetileté období jako člen
zastupitelstva (členem zastupitelstva jsem od roku 1976).
Dále jsme hleděli na to, aby
byla zastoupena jak stará Libuš,
tak stará Písnice a Sídliště Písnice. Bylo přihlíženo k tomu, aby
členové kontrolního výboru měli
zájem o dění v naší městské části, byli to lidé bezkonfliktní, slušní a rozuměli věcem po odborné
stránce. Tak se povedlo vytvořit sedmičlenný kontrolní výbor.
Členové mají zájem jak o činnost
v kontrolním výboru, tak o dění
v městské části, což je velmi důležité. Rovněž mají zájem, aby byli
co nejvíce spokojeni obyvatelé
městské části, ale také aby se lidé,
kteří navštívili Libuš a Písnici, rádi
opět vraceli.
Kontrolní výbor pracuje téměř
ve stejném složení již druhé vo-

lební období. Za celou dobu nevznikl mezi jednotlivými členy
žádný konflikt. O odpovědnosti
a přátelských vztazích svědčí jistě
to, že účast jednotlivých členů za
celé období je většinou 100%, výjimečně 80%. Jsou i tací členové,
kteří mají za celé volební období
100% účast.
Jelikož se blíží konec volebního období, rád bych všem členům
kontrolního výboru poděkoval za
vykonanou práci. Děkuji zvláště za
aktivní přístup ke všem projednávaným úkolům i k vylepšování života obyvatel naší městské části.
Hlasování při řešení projednávaných úkolů je vždy 100%, protože
se k řešeným úkolům může každý vyjádřit před jejich schválením.
Pak teprve probíhá hlasování.
Velmi dobré vztahy máme s panem starostou Mgr. Jiřím Koubkem,
panem tajemníkem Ing. Jindřichem
Sochůrkem, všemi vedoucími i zaměstnanci jednotlivých odborů.
Za těchto podmínek se dobře spolupracuje a lépe se věci prosazují a řeší.
Závěrem bych chtěl do budoucna popřát všem budoucím výborům i komisím, aby se jim povedlo vytvořit takový pracovní
kolektiv, jako se nám povedlo vytvořit v kontrolním výboru.
Za kontrolní výbor předseda
Ing. František Herc

Bibliobus − pojízdná knihovna
na Libuši a v Písnici
Městská knihovna v Praze již
rok provozuje stanoviště pojízdné knihovny − bibliobusu −
na území naší městské části.
Za první rok fungování si pojízdná
knihovna našla své čtenáře, kterých,
doufáme, bude ještě více. Bibliobus
bude opět zastavovat v sudé čtvrtky
(od 6. září) na obvyklých zastávkách.
Stanice v Písnici je před základní
školou v ulici Ladislava Coňka, bibliobus tu bude v čase od 11:30 do 14:30.
Na Libuši bude stát v ulici K Lukám,
poblíž křižovatky ulic K Lukám a Provozní v čase od 15:00 do 18:00.

BIBLIOBUS

v MČ Praha-Libuš
každý sudý čtvrte

k

Stanoviště
11:30–14:30 ulice Ladislava Coňka – před ZŠ
15:00–18:00 roh ulic K Lukám a Provozní
V autobusu k dispozici 3 000 svazků
Objednání a dovezení knih bibliobusem
prostřednictvím rezervačního systému Městské knihovny v Praze
V autobusu umožněn přístup k internetu

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Sociální pomoc – kontakty

Distribuce časopisu U nás
MČ Libuš-Písnice vydává měsíčně časopis U nás, který distribuuje do schránek Česká
pošta. Tuto službu jistě platí
MČ Libuš-Písnice. Ovšem tento časopis dochází velmi nepravidelně, což jsem během
roku 2018 několikrát urgovala, bohužel se tato situace nezlepšila. Prosím, myslete také na občany, kteří si
rádi přečtou v papírové formě
tento časopis. Proto se ptám:
služba od České pošty byla
zrušena a občané, kteří mají
zájem o časopis U nás, mají si
ho osobně vyzvednout na MÚ?
Alena Langmüllerová
Roznášku časopisu MČ Praha-Libuš U nás do poštovních schránek
zajišťuje Česká pošta, s. p. Na většině území městské části je roznáška
časopisu bezproblémová, ale jsou
místa, kde se ji opakovaně nedaří zajistit včas nebo vůbec. Zkušenosti s Českou poštou, s. p., máme

všichni vlastní, není třeba se více
rozepisovat. Městská část se snažila hledat jiný subjekt k zajištění této
činnosti a začátkem letošního roku
oslovila společnost Mediaservis, s.
r. o., pro který nebyla bohužel zakázka atraktivní. Chceme Vás touto
cestou požádat o zaslání informace,
pokud někomu nepřijde jednotlivé
číslo časopisu jednorázově či nepřichází opakovaně, na ÚMČ Praha-Libuš (e-mail: mc.libus@praha-libus.
cz). Po takovém upozornění následně urgujeme nedostatky v roznášce
u České pošty, s. p., která ji zajistí
na daná místa ještě jednou. Za stávající situace by zrušení této služby, byť není vždy spolehlivá, nebylo řešením. Pro občana by stávající
komfort − do poštovní schránky −
znamenalo nahradit nutností vyzvednutí jednotlivého čísla časopisu na úřadě, a to není v dnešní době
adekvátní řešení. Děkujeme Vám.

V tomto bibliobusu je k dispozici cca 3 000 svazků. Přítomen
je knihovník, který se čtenářům
věnuje po celou dobu a poradí
s možnou rezervací knih, s pořízením čtenářského průkazu a s dalšími záležitostmi. K dispozici je
i připojení k internetu. Využijte-li
možnost rezervovat si knihu v systému Městské knihovny, bibliobus
vám ji přiveze skoro až domů.
Těšíme se po letní pauze na
všechny čtenáře.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA 21

Koordinátorku sociální pomoci MČ Praha-Libuš je možné
kontaktovat písemně, po e-mailu nebo telefonicky.
Koordinátorka sociální pomoci

Zuzana Vránová, DiS.
koordinatorpomoci@praha-libus.cz
K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696
inzerce

vosa
tisk, návrhy
výroba
a instalace
reklamy

tel.: 603 226 226
vosareklama.cz

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

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

Ing. Jindřich Sochůrek,
tajemník ÚMČ Praha-Libuš
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O ŠKOLÁCH V LIBUŠI A PÍSNICI S NADHLEDEM

Mělo by nám jít o to,
aby byl člověk v životě šťastný
Na otázky měsíčníku U nás
odpovídá Miroslav Hřebecký, programový ředitel vlivné
nezávislé organizace EDUin,
která se věnuje problematice
vzdělávání a podněcuje veřejnou diskusi o vzdělávání s důrazem na potřeby měnícího
se světa.
Můžete, prosím, veřejnosti z Libuše
a Písnice představit EDUin?
EDUin je obecně prospěšná společnost, která se snaží o to, aby
bylo vzdělávání tématem veřejné
debaty. Cílovou skupinou jsou pro
nás média, zřizovatelé škol, rodiče, politici a ředitelé. Snažíme se
jednak o mediální práci – pomáhat novinářům v orientaci v odborné agendě a máme i vlastní kanály
(například web rodicevitani.cz má
přes milion unikátních návštěvníků), vedle toho se snažíme o expertní práci pro zřizovatele, školy
a politiky.
Jaké jsou vaše pedagogické zkušenosti a proč pracujete pro EDUin?
Ve škole, tedy tzv. „v první linii“
jsem strávil celkem 18 let, z toho
11 let jako ředitel školy. Zkušenost
mám ze soukromého gymnázia
a z veřejné základní školy. Postupně
jsem začal lektorovat kurzy školského managementu a semináře
pro pedagogy. Nyní se věnuji vzdělávací politice, expertní činnosti pro
školy a zřizovatele, lektorské a publikační činnosti. V EDUinu zastávám
post programového ředitele.
Proč jste se rozhodl podporovat odbornou spoluprací základní školy
v Praze-Libuši?
Od městské části zazněla jasně
formulovaná poptávka po expertních službách. Málokde si politici
uvědomují tak kvalifikovaně jako
u vás na Libuši, že školství je pro
budoucnost společnosti i konkrétního regionu strašně důležité a je
nutné ho posouvat kupředu. Naše
spolupráce začala konkurzem na
místo ředitele ZŠ Meteorologická,
kde jsem byl přizván do komise.
V čem se podle vás v obecnosti
liší české základní školy roku 1990
a školy roku 2018?
Liší se, či přesněji měly by se lišit,
podobně jako celá společnost. Dříve vše fungovalo na pokyn, dnes je
vše mnohem demokratičtější. Namísto „musíš“ platí spíše „měl bys,
protože jsme se na tom všichni
společně dohodli a je to pro tebe
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výhodné do budoucna“. A školství
je dnes vnímáno mnohem více jako
veřejná služba, což je dobře, protože ono jí skutečně je. V tomto
se škola proměňuje podobně, jako
tomu je ve zdravotnictví, tam se
dnes pacient také cítí víc jako zákazník oproti dobám minulým.
Jaké jsou hlavní trendy v současném školním vzdělávání?
Tak předně: nesmíme zapomínat, že vedle vzdělávací složky má
škola i tu výchovnou. Právě socializační roli dnes odborníci zdůrazňují nejvíce. Vlivem technologií
a internetu škola ztratila monopol na informace, ty si i malé děti
dnes často dokáží dohledat jinde
a zhusta tak samy spontánně činí.
Je nesmysl je v tom omezovat, jde
o to je spíše usměrňovat a rozvíjet.
Co by měla, a naopak neměla dělat
dobrá základní škola?
Navážu na předchozí otázku. Základní školu je třeba vnímat
jako poslední místo, kde jsou ještě všichni pohromadě. Snažíme se
o inkluzi, ale proti tomu jde trend
zcela přebujelých víceletých gymnázií, která nejsou nic jiného než
exkluze a dávno nejsou místem
jen pro ty nejtalentovanější. Pro
společnost a její soudržnost je
strašně důležité, aby děti vyrůstaly pohromadě a učily se přiro-

zeně spolupracovat. Navíc mnoho
zahraničních výzkumů potvrzuje,
že nejefektivněji se děti vzdělávají
v různorodých skupinách – všichni
– ti slabí jsou taženi, ti silnější jsou
motivováni k růstu tím, že jsou lídři. A každý vyniká v něčem jiném.
Toto poznání se hodí i v dospělém
životě. Když si vědec pozve na chalupu řemeslníka, je to někdy střet
odlišných světů. A je fajn, když ten
hlavou pracující uznává dovednosti toho pracujícího rukama. Třeba díky tomu, že si ze své základní
školy pamatuje, že zatímco oni vynikali v matematice, v dílnách jim
to nandali druzí.
A tohle se, myslím, ve vaší městské části daří. ZŠ Meteorologická je
i v rámci Prahy unikátní svým etnickým složením a je referenční
i v tom, jak dobře se celkově daří
atmosféru ve škole a vzájemnou
spolupráci dětí zvládat. Zapojeny jsou neziskové organizace, tlumočníci, s podporou magistrátu je
vyučována čeština pro žáky s odlišným mateřským jazykem. O Libuši se už ví i v rámci velké Prahy
– že to jde realizovat a daří se řešit
i případné vzniklé problémy. Za to
je třeba vedení školy i radnici jednoznačně ocenit.
Jak důležitá je návaznost na mateřskou školu a vůbec institucionální předškolní vzdělávání?

Zcela zásadní. Světoví experti na vzdělávací politiku se shodují
v tom, že investice do předškolního vzdělávání je z hlediska poměru
investovaných prostředků a dosažených výsledků tou nejefektivnější. Jsem moc rád, že si důležitost
této složky vzdělávací soustavy
uvědomuje i vaše radnice. Přemýšlí ve správném směru, jak co nejefektivněji propojovat předškolní
a základní vzdělávání, aby na sebe
co nejhladčeji navazovala. Určitě
má smysl maximálně podporovat
a vzájemně koordinovat spolupráci
mateřských a základních škol mezi
sebou. A neustále zdůrazňovat, že
předškolní vzdělávání je odborná
pedagogická činnost s kvalifikovanými odborníky, nikoliv pouze nějaké státem organizované odkládání dětí na dopoledne. Vždyť mnohé
pro budoucnost dítěte důležité
věci se formují právě v tomto věku.
Co může člověku dát neformální
vzdělávání?
Neformální (mimoškolní) vzdělání je velmi důležitou součástí rozvoje osobnosti. Mnohdy to vnímáme spíše podvědomě, ale je běžné,
že se rodiče o svých ratolestech
baví ve smyslu, že na školu bohužel kašlou, aspoň že tak naplno dělají sport nebo hudbu, tak z nich
snad něco vyroste. Často se právě
zde rozvíjí nejen talent, ale i volní
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vlastnosti, zapomenout nesmíme
ani na charakter. Vezměte si třeba
skauting – mnozí se ke skautské
myšlence hrdě hlásí po celý život
a říkají, že to byla nejpodstatnější událost v jejich životě, která je
navždy proměnila a nasměrovala.
Mám-li to shrnout obecně: každý
potřebuje zažít úspěch a v přirozeně zvoleném koníčku mu to jde
nejsnáze. To, že mi nejdou jazyky,
neznamená, že nemohu být vynikajícím akvaristou, který o rybičkách ví všechno, a dokonce o tom
píše knihy. Každý rodič by podle
mého měl přemýšlet o tom, jakou
vhodnou paletu volnočasových aktivit a neformálního vzdělání se
svým dítětem vybrat, je to nejúčinnější cesta nejen k rozvoji osobnosti, ale i nejspolehlivější ochrana
před sociálně patologickými jevy.
Co by podle vás měl zvládat mladý
člověk, který právě úspěšně dokončil základní školu?

tolik požadované zaměstnavateli.
Schopnost sám sebe uřídit, dokázat si věc naplánovat a splnit termín, umět se domluvit v týmu atd.
Přidejme k tomu ještě kulturu těla
v antickém ideálu rovnováhy. Při
rostoucí obezitě dětí a problémech
s držením těla je sport a tělesná
výchova extrémně důležitou oblastí. Prudce narůstá počet hyperaktivních dětí s poruchami chování, pro ně je fyzická kompenzace
zátěže takřka záchranou a možností, jak nahromaděnou energii
smysluplně vybít, i tímto směrem
dnes musí moderní škola uvažovat.
A pokud to mám vzít úplně obecně,
mělo by nám jít o to, aby byl člověk v životě šťastný. A k tomu patří,
aby se vyznal sám v sobě i v druhých, aby byl zdravý, aby dokázal
uživit sebe a své blízké. Tady je jasné, že vedle školy je to úkol i pro
rodinu a vlastně celou společnost.
Školní instituce k tomu mohou výrazně přispívat tehdy, když budou

„Důležité je soustředit se na rozvoj dovedností,
nikoliv konkrétní informace, které do dětí
musím stůj co stůj natlouct − to je zcela přežité
prizma z minulosti. Dovednosti lze budovat
na jakémkoliv tématu. Vypěstujete dovednost
a kdykoliv člověk v dospělosti na něco narazí,
bude schopen si k tomu najít dost informací,
nenaletí na první neověřenou zprávu nebo hoax.
To je univerzální, nesmírně důležitá kompetence.

ty miliony vzorečků, názvů a letopočtů dávno zapomněli, a přesto
se profesně uživí. Nejde tedy o to,
zda učím např. Velkou francouzskou revoluci, ale jak ji učím. Zda
děti něco samy objevují, porovnávají různé názory a náhledy, diskutují, něco samy vyhledají a zpracují. Tyto dovednosti lze opravdu
budovat v podstatě na jakémkoliv tématu a vypěstujete dovednost, že kdykoliv člověk v dospělosti na něco narazí, bude schopen
si k tomu najít dost informací, nenaletí na první neověřenou zprávu
nebo hoax. To je univerzální, nesmírně důležitá kompetence. A je
mu ji schopen vštípit kvalitní učitel
a je jedno, zda to byl biolog, dějepisář, nebo zeměpisář. A ještě jednou
připomínám: nesmíme zapomínat
ani na socializační roli školy, klíčové je nacvičit si soužití s ostatními.
Co příjemného jste obecně objevil
v ZŠ Písnice a v ZŠ Meteorologická?
Na ZŠ L. Coňka v Písnici jsem našel milý svět v klidném koutu s takřka vesnickým rázem okolí. Na škole je cítit téměř rodinné prostředí.
Na Meteorologické jsem nalezl, jak
už jsem zmiňoval, velmi pokročilý
a profesionální model zvládnutého
soužití pestrého etnického složení
žáků i komunikace s rodiči z odlišné kultury a mateřským jazykem.
Vedle toho je, myslím, dost unikátní dlouhodobý a fungující souběh
různých pedagogických programů
Amos a Montessori. To není zdaleka samozřejmost, na jiných školách, kde to je takto zavedeno, koexistence poslední dobou dosti
skřípe.

Je schopen ji vštípit kvalitní učitel, je jedno, zda
to byl biolog, dějepisář, nebo zeměpisář.“
Na školu je dnes kladena extrémně složitá objednávka. Má připravit děti na svět jejich dospělosti, který nastane někdy za 20 let.
A my při tom nevíme v prudce se
měnícím světě ani to, jak budeme
fungovat za pět deset let. Takže má
smysl se soustředit především na
„tutovky“, které budou potřebovat
lidi stále. Na počátku je to pochopitelně trivium – číst, psát, počítat,
to bude potřeba stále. K tomu má
smysl dnes přidat i psaní na klávesnici všemi deseti – to je dovednost,
která neuvěřitelně zefektivní práci na počítači, který dnes používá
snad úplně každý. V čím dál propojenějším světě jsou klíčové jazyky,
všichni, kdo jimi dnes nevládnou,
cítí, jak jsou limitováni. A nestačí
dnes zdaleka jen angličtina, k bontonu náleží minimálně ještě jeden
světový jazyk. A pak jsou to obecné kompetence, ony měkké skills

schopny co největší individualizace, aby si každý podle svých odlišných potřeb a schopností dokázal
najít svoji parketu a laťka se mu nastavila tak, aby ji za investování dostatečného a přiměřeného úsilí dokázal splnit a zažil úspěch a pocit
z dobře vykonané práce. Úplně každý. A jsme zase u inkluze – shora
i zdola – týká se to všech: průměru,
žáků s poruchami učení i žáků s nadáním. Každému co nejvíce na míru
jeho schopnostem.
Co je nutné, aby škola dělala, aby
z ní vycházeli takoví absolventi?
Klíčová zaměření školy jsem vypíchl v minulé otázce. Důležité je
soustředit se na rozvoj dovedností,
mít před sebou stále tyto cíle, nikoliv konkrétní informace, které do
dětí musím stůj co stůj natlouct −
to je zcela přežité prizma z minulosti. A všichni mi dají za pravdu, že

Jaká doporučení jste zdejším školám nabídl?
V případě písnické školy radnice
zvažuje dva směry rozvoje – buď
v rámci dostavby udělat kompletní základní školu s první až devátou
třídou, ovšem s omezenou kapacitou v jednotlivých ročnících, nebo
školu rozšířit tak, aby ji mohly navštěvovat všechny písnické děti,
byť pouze po dobu prvního stupně.

Jednoznačně jsem doporučil druhou variantu – než dělat ze školy
elitářský ústav, kam se dostanou
jen někteří a ostatní budou muset dojíždět od první třídy jinam,
je mnohem výhodnější poskytnout
vzdělání v místě všem po dobu
alespoň prvních pěti let školní docházky a pak organizovat školní autobus, který je odveze na Meteorologickou. Škola v místě je důležitá
pro pěstování sousedských vztahů:
znám vrstevníky, kteří kolem mne
žijí, skrze děti se tak poznávají i rodiny a podporuje to sousedství. Nikdo nemusí nijak bojovat, aby zrovna jeho dítě mohlo chodit v místě
a nemuselo dojíždět – padne potenciální napětí a spory v tomto
směru. Jde i o bezpečnost spojenou s dojížděním malých dětí. Škola v příměstské lokalitě plní podobnou funkci jako na vsi – je znakem
kulturní identity a přirozeným komunitním centrem všech místních
obyvatel –, a to může ZŠ L. Coňka
plnit jedině tehdy, když bude školou pro všechny děti nejen starousedlíků, ale i nově přistěhovaných.
U ZŠ Meteorologická jsem byl
s panem ředitelem v intenzivnějším kontaktu, začínal ve své funkci
prvním rokem. Společně jsme konzultovali mnohé otázky, o nichž už
tady byla řeč. Plně podporuji jeho
vizi větší úlohy sportu v životě mladých lidí, je perfektní, že má zkušenosti i s pořádáním mimoškolních
akcí a akcentuje u sportu i výchovnou složku osobnosti. Vedle tělesné výchovy jsme vydefinovali větší
důraz na výuku jazyků a informačních technologií. Při tak velké škole
s takto početným sborem je dlouhodobým úkolem práce s každým
vyučujícím na rozvoji jeho pedagogických dovedností směrem k modernímu pojetí vzdělávání.
Jak může ke kvalitě základního
školního vzdělávání přispět zřizovatel – obec?
Stávající vedení radnice i odbor školství si uvědomují, že vedle organizačního řízení je nesmírně
důležité i pedagogické řízení škol.
V tom je libušský zřizovatel velmi
osvícený a všude ho v EDUinu dáváme za příklad. Jinde narážíme
většinou na nepochopení a soustředění se pouze na ekonomické
a právní aspekty fungování škol.
Vaše radnice se snaží podporovat
své školy vedle tradiční agendy finanční spoluúčastí na vzdělávání,
zorganizovali jsme pro inspiraci exkurzi vedení obou škol i radnice na
základní školu, která je příkladem
dobré praxe. Intenzivně komunikuje nejen s řediteli svých škol, ale
i s experty. To vše jsou věci, které
se násobně vrátí v péči o děti místních obyvatel.
Za odpovědi děkuje Hanka Kolářová
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REKONSTRUKCE (4)

Druhá
etapa
Prvního srpna začala druhá etapa rekonstrukce Libušské v Písnici.
Nejde jen o rekonstrukci silnice, ale
přeložky desítek sítí ukrytých v zemi
(1). Pro příjezd do Písnice od kruhového objezdu slouží nová komunikace přes pole k hasičské zbrojnici do
Hoštické (2), ve druhé etapě se rekonstruuje úsek od ulice K Mejtu po
ulici K Pomníku (3), pěší pochůzka
po Libušské v tomto úseku vyžaduje
velkou opatrnost (4).
Po dobu druhé etapy do Písnice
zajíždí i MHD (5), v úseku Hoštická
kolem hasičárny je provoz řízen semafory (6).
Od ulice K Pomníku na jižní okraj
Písnice se pokládají nové chodníky
(7) či jsou založeny obruby pro budoucí chodníky (8).
Na prostranství v ulici Na Konečné se staví zastávka Písnice tak, aby
zde zastavovaly i autobusy 331, 333.
Od podzimu loňského roku zde byla
provizorní zastávky, nyní bude již
definitivní (9).
Pozemek pod školou byl zpevněn, aby tu od září vzniklo provizorní parkoviště a rodiče mohli své děti
bezpečně dopravit do školy (10).
Fotoreportáž Kryštofa Štafla
okomentoval starosta Libuše
a Písnice Jiří Koubek
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Velké trable s malým kruhovým objezdem
Na konci června byl otevřen
dlouho očekávaný kruhový
objezd na křížení ulic Libušská
a Kunratická spojka. Plánoval
se dlouho. Stavba, jakých jsou
dnes po republice stovky. Už
dnes drží náš kruhový objezd
jeden unikát, který asi nikde
jinde v republice nenajdeme.
DVĚ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Má totiž dvě platná územní rozhodnutí, jedno vydané stavebním
odborem Prahy 12 a druhé stavebním odborem Prahy 4 pro dokumentaci stavby metra D. Přišel
jsem na to před několika lety, když
jsem s projektanty seděl nad plánem rekonstrukce Libušské a projednávali jsme okružní křižovatku.
Zeptal jsem se, kam se jim v projektu „ztratila“ čtvrtá větev mířící
do Sapy. Řekli, že se žádná neplánuje a nikdy neplánovala. Vzhledem k tomu, že jsem ji v jiném
projektu viděl, začal jsem pátrat
a zjistil, že tento kruhový objezd
plánují dvě projekční kanceláře pro
dva rozdílné investory pro dva stavební úřady – a ti všichni o sobě
vzájemně vůbec nevědí!
Dovedeno do absurdních důsledků, kdyby projektanti neurčili
střed kruhového objezdu do stejného bodu, se stavbou metra by
se tento kruhový objezd zboural
a postavil třeba o pět metrů vedle.
S ohledem na omezené možnosti
dané místem se ovšem projektanti trefili do stejného středu kružnice a s případnou stavbou metra
se kruhový objezd jen mírně upraví a doplní o čtvrtou větev směrem
na Sapu přes P+R parkoviště, které
je plánované mezi Sapou a Kunratickou spojkou.
NEVYŘEŠENÉ MAJETKOVÉ POMĚRY
U každé stavby je důležitá příprava. U rekonstrukce Libušské
v Písnici investor, jímž je hl. m. Praha, v zastoupení svého mandatáře
podcenil nutnost uzavřít smlouvy
o některých klíčových pozemcích
pro rekonstrukci. Takže bylo vydáno stavební povolení na přeložky
sítí a stavbu nového chodníku kolem budoucího kruhového objezdu,
aniž by majitel dotčeného pozemku
parc. č. 922/14 dal souhlas. Přišlo se
na to při zahájení stavby, kdy se majitel bývalé vodárny Masospolu při
Libušské ulici prostřednictvím své
právní kanceláře ohradil proti stavbě na svém pozemku zasahujícím
až k Libušské ulici s tím, že umístění chodníku znemožní nakládání
s jeho majetkem a že nikdy nedal
ke stavbě souhlas. Nutno přiznat, že
majitel pozemku byl v právu.

Od dubna tedy s ním byla vedena
intenzivní jednání, která ovšem nepřinášela výsledek. Probíhající rekonstrukce zasahovala do jeho majetkových práv a znemožňovala mu
do budoucna rozšířit vjezd, který
připravuje pro svůj pozemek. Situace směřovala k absurdnímu stavu,
kdy bude podle projektu postaven
kruhový objezd, ale nebude uveden
ani do předčasného provozu! Zůstal
by uzavřen na dlouhé měsíce, než
by došlo k případné dohodě.
Jen pro připomenutí – před více
než rokem byla rekonstruována část
komunikace Jalodvorská. Řidiči si jistě vybaví, že rekonstrukce byla dokončena v září 2017, ale zákazové
značky byly odstraněny až o půl roku
později, protože stavební úřad Prahy
MČ Praha-Libuš směnou do vlastnictví
získá pozemek při Libušské ulici u kruhového objezdu a při ulici Hoštická a Na Okruhu pro cyklostezku.
Budoucí supermarket potravin na místě
dnešní nepoužívané vodárny s rozšířeným
vjezdem z Libušské ulice a dostatečným
parkovištěm pro prodejnu.
Zdroj: Golf style, s. r. o.

4 odmítal komunikace zkolaudovat
či uvést do předčasného užívání.
Jalodvorská však není tak zásadní dopravní tepnou jako Kunratická spojka. V případě podání námitky ze strany advokátní kanceláře,
která majitele pozemku č. 922/14
zastupuje, by byl kruhový objezd
obehnán betonovými zátarasy
a nadále bychom se potýkali s dopravním kolapsem na Dobronické. Tuto hrozbu se podařilo odvrátit doslova za pět minut dvanáct.
Poté, co jsem se seznámil se situací a s nemohoucností hl. m. Prahy situaci vyřešit jak v zájmu majitele dotčeného pozemku, tak naší
městské části a občanů, kontaktoval jsem majitele osobně a začali
jsme společně hledat východisko.
Ukázalo se, že věcí k řešení je
mnohem více. Majitel pozemku –
společnost Golf style − měl tyto požadavky: 1. v budoucnu rozšířit vjezd
do areálu, 2. změnit územní plán
v daném místě tak, aby bylo možné bývalou vodárnu přestavět na
prodejnu potravin, 3. změnit územní plán na pozemku mezi Libušskou
a vodárnou, a tím umožnit vybudování regulérního parkoviště pro zákazníky prodejny. Požadavky Prahy,
respektive městské části na majitele pozemku byly také jednoznačné a nebyly v kolizi s jeho záměry: 1.
udělit souhlas k rekonstrukci Libušské a zprovoznění kruhového objezdu, 2. umožnit zhotovení chod-

níku od zastávky Sídliště Písnice do
staré Písnice, 3. ukončit v objektu
bývalé vodárny prodej pyrotechniky
v předvánočním období, 4. souhlasit s vybudováním cyklostezky mezi
ulicí Hoštická a sídlištěm Písnice
(klíčový pozemek č. 922/14 se táhne
od Libušské ulice až po Hoštickou).
KONEC PRODEJNY
PYROTECHNIKY,
NOVÁ CYKLOSTEZKA?
Vedení libušské radnice nechalo
na jaře vypracovat projekt na vytvoření cyklostezky mezi sídlištěm Písnice (ulicí Na Okruhu) a ulicí Hoštická. Je to frekventované místo, kudy
denně chodí množství obyvatel na
procházku, ve školním roce děti do
školy a zejména tudy jezdí hodně cyklistů. Ve jmenovaném úseku
od sídliště Písnice je cesta ovšem
hůře schůdná, proto jsme zpracovali projekt cyklostezky. S ohledem
na to, že městská část v daném
místě nemá dostatek vlastních pozemků, musíme dosáhnout dohody
s majitelem dvou pozemků právě ve
vlastnictví společnosti Golf style.
Na přiloženém výkresu je patrné,
o jaké pozemky a jakou část se jedná. Rada naší městské části vyslovila souhlas se směnou částí pozemků, konečné rozhodnutí je však na
zastupitelstvu městské části, které
rozhodne v září. Dojde-li ke směně, dosáhneme toho, že městská

část Praha-Libuš získá do svého
vlastnictví část pozemku při Libušské ulici vedle kruhového objezdu,
na kterém bude postaven chodník. Městská část současně získá
část dvou pozemků parc. č. 922/14
a 910/67 (vyznačeno zeleně), které
jsou nutné pro stavbu cyklostezky.
Společnost Golf style výměnou od
městské části dostane část pozemku parc. č. 910/69 (vyznačeno červeně), aby si mohla rozšířit vjezd od
areálu k budoucí prodejně potravin.
Této dohody jsem dosáhl pouhých několik hodin před rozhodnutím o uvedení kruhového objezdu
do předčasného užívání. Kdybych
se s majitelem nedohodl, kruhový objezd je doteď uzavřen. Pokud bude směna dotažena do konce i zastupitelstvem městské části,
majitel společnosti Golf style jako
bonus pro naše občany přislíbil neprodloužit smlouvu nájemci, který
si objekt bývalé vodárny pronajímá
pro prodej pyrotechniky. Smlouva vyprší začátkem roku 2019, takže máme před sebou poslední prodejní sezónu. Městská část bude
moci vzápětí po směně požádat hl.
m. Prahu o finanční prostředky na
vybudování cyklostezky a ideálně
v příštím roce ji zrealizovat.
NÁŠ KRUHOVÝ OBJEZD
MŮŽE BÝT JEDINEČNÝ
Zdá se, že v tomto případě je
vše na dobré cestě a díky navrže-
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né směně zmizí překážky k následné kolaudaci kruhového objezdu,
který bude moci sloužit všem. Po
všech těch peripetiích přišel nápad osadit tento kruhový objezd
něčím výjimečným, co by z něho
učinilo svým způsobem raritu. Na
západ od naší země se běžně setkáváme s tím, že kruhové objezdy
jsou chloubou měst. U nás se až na
malé výjimky kruhový objezd buď
vybetonuje (u Kauflandu v Modřanech), nechá prázdný (Meteorolo-

gická), nebo osází zelení (Durychova). Vrcholem umění bývá kámen
umístěný v jeho středu.
V blízkosti našeho kruhového
objezdu prochází 50. rovnoběžka.
Tento významný geografický moment, o kterém málokdo ví, jsme
se rozhodli zaznamenat v chodníku přesně v místě, kudy rovnoběžka prochází. Písnický umělecký
kovář Petr Polák, na kterého jsem
se v této souvislosti obrátil, má
zkušenosti s úpravou kruhových

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Září
Vážení přátelé, je opět září,
děti jdou do školy a my se můžeme blíže podívat na svátky
tohoto měsíce.
Hned 1. 9. je v kalendáři Linda
a také dříve populární sv. Jiljí – patron Norimberka, Korutan, Štýrska,
též myslivců, invalidů i kojících matek. Je pomocníkem proti rakovině,
neplodnosti i duševním chorobám,
suchu, ohni, při opuštěnosti, v nouzi a proti moru. Pracovitý patron!
Narodil se cca r. 650 v Aténách
a zemřel cca r. 715 v St. Gilles (Jiljí) u Arles ve Francii. Prý (jako i jiní
světci) se seznámil s tamním králem – Vizigótem Wambou –, když
chránil v době lovu svoji oblíbenou
laň a byl místo ní nechtěně zasažen
královým šípem. Místo nabízeného
odškodnění žádal podporu křesťanství, spojenou se stavbou kláštera.
Okolo r. 680 vznikl po něm pojmenovaný klášter St. Gilles, jehož byl
prvním opatem a kde byl i pohřben.
Toto místo se pak stalo významnou zastávkou na dálkové poutní
cestě do Compostely. Snad právě
zmíněný král byl přinucen Jiljím přiznat se ke hříchu – incestu se svojí
sestrou. Při mši, kterou Jiljí sloužil,
se prý u oltáře objevil velký nápis
s popsáním skutku, na to král pohotově reagoval veřejným pokáním
a lítostí, za což mu Jiljí prý posléze
rozhřešení udělil. Někdy je jako tento hříšník uváděn král Karel Veliký,
žijící o 100 let později, ale zde jde
o viditelný anachronismus. 1. 9. se
i u nás držel svátek na jeho památku a ochranu proti nemocem domácích zvířat, jimž se dával do krmiva posvěcený fenykl.
3. 9. bychom neměli zapomenout na významnou událost r. 1783
– uzavření Pařížského míru, kterým skončila válka nově vzniklých
USA za nezávislost na Velké Británii. Tento den se připomínal i papež Řehoř Veliký, sv. Basilissa a sv.
Remakl. 4. 9. má svátek Jindřiška, 5.
9. vzpomeňme na r. 1723, kdy v Praze proběhla korunovace Karla VI.,
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otce tehdy šestileté Marie Terezie,
českým králem. 6. 9. se slaví Boleslav, 7. 9. je výročí zrušení poddanství v našich zemích r. 1848. 8. 9. je
Mariany a také bychom neměli zapomenout na upálení Poláka Ryzsarda Sowece ve Varšavě v r. 1968
na protest proti okupaci Československa. 10. 9. 1898 byla zavražděna
manželka císaře Františka Josefa
I. – dodnes známá císařovna Sissi
− vyšinutým italským anarchistou
Louigim Luchenim, jenž ji probodl
nabroušeným šroubovákem. 11. 9.
si nepřipomínáme jen výročí teroristických útoků na New York r.
2001, ale i puč v Chile z r. 1973. Tehdy tam armáda pod vedením generála a pozdějšího diktátora Augusta Pinocheta, podporovaná USA,
násilně odstranila levicovou vládu prezidenta Salvatora Allendeho
a mnoho jejích přívrženců. 12. 9. je
v kalendáři Marie a Panna Marie je
i v tom liturgickém. Pro naše předky to bylo i výročí významného vítězství rakouského a polského vojska nad Turky obléhajícími Vídeň
v r. 1683. Ti už poté jen slábli a ztráceli pozice… 14. 9. má svátek Radka
a 16. 9. Ludmila. R. 1098 se v Porýní
narodila významná středověká mystička, léčitelka, badatelka, autorka
přírodovědeckých knih i receptů na
vaření piva, abatyše kláštera Hildegarda von Bingen, ctěná po celé
Evropě, která zemřela r. 1179. 18. 9.
slaví Kryštof a r. 1948 zemřel známý cestovatel Jan „Eskymo“ Welzl,
nar. 1868. 23. 9. je zde první podzimní den. 24. 9. Jaromír a r. 768
zemřel francký král Pipin III. Krátký – otec Karla Velikého. 25. 9. slaví Zlata a 26. 9. Andrea. 28. 9. má
svátek Václav a památku sv. Václava, českého knížete, připomíná
i státní svátek. 30. 9. slaví Jeroným
a v r. 1928 Alexander Fleming prvně
uspěl při pěstování penicilinových
plísní. Záslužný objev!
Všem přejeme krásný konec léta
i začátek podzimu!
Jaroslav Melichar

objezdů ve Francii a navrhl nám,
že ke kovovému prvku v chodníku navíc vytvoří dílo i pro náš objezd, které by rovněž připomínalo,
že v tomto místě vede 50. rovnoběžka. Přetiskuji zde ilustrační obrázek, samotné osazení proběhne
do dokončení rekonstrukce. Skulptura jde nad rámec rekonstrukce
Libušské v Písnici a její pořízení
nelze do nákladů na rekonstrukci
započítat. Obrátil jsem se tedy na
místní podnikatele či firmy, které
mají s naší městskou částí co do
činění, abychom se na toto mimořádné dílo společně složili. Celkové náklady jsou odhadnuty na 300
tisíc korun, ale mohou být i vyšší
podle ceny za bezpečnou instalaci, které v tuto chvíli
nemám ještě přesně
vyčíslené.
Potěšilo mě, že žádný ze
subjektů, na které
jsem se obrátil s žádostí o dar, mě a priori neodmítl a většina se rozhodla tento
počin podpořit. Zareagovali i někteří jednotlivci, že by
rádi přispěli. Pokud
by se chtěl připojit

i některý z čtenářů tohoto článku,
nechť mi napíše na adresu: koubek@praha-libus.cz. Rada městské části bude v průběhu září uzavírat jednotlivé darovací smlouvy.
Budu se těšit, že nový kruhový objezd, na který jsme tak dlouho čekali, bude nejen sloužit, ale bude
také mimořádný a budeme na něj
i hrdí, neboť bude v Praze opravdovým unikátem. Děkuji všem,
kteří se o něj zasloužili.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
Návrh osazení kruhového objezdu na
křížení ulic Libušská a Kunratická spojka.
Autor: Petr Polák, umělecký kovář z Písnice

Další historický nález
V rámci pátrání po materiálech o historii našich obcí se
mi podařilo nalézt publikaci Urbanistický vývoj – Libuš u Prahy, okr. Praha-západ
z pera našeho předního poválečného badatele – historika
architektury a urbanismu Dr.
Dobroslava Líbala.
Tento autor (1911−2002) se prosadil přes nepřízeň socialistického
režimu díky svým obecně uznávaným schopnostem. Když nemohl
po r. 1948 působit na Univerzitě
Karlově, přešel jako autor historických průzkumů do SÚRPMO, kde
vypracoval např. metodu pasportace památkových objektů. Byl činný
přes 40 let a byl mnohokrát u nás
i v zahraničí oceňován. Po r. 1989
ještě začal přednášet na ČVUT,
a dokonce si ještě zvyšoval kvalifikaci a stal se docentem i DrSC.
Jeho fundovaně zpracovanou desetistránkovou brožuru o Libuši
lze nyní porovnat s rozsahem obdobnou, též nedávno nalezenou,
cca o 20 let starší brožurou p. Jana
Bartáka Báje o Libuši. Její autor, původně sedlák, byl badatelem amatérským.
Je zajímavé, že při využití shodných pramenů, v případě těch středověkých leckdy sporných, což
vždy uvádíme, oba autoři dochází

ke zcela odlišným závěrům. Zatímco Dr. D. Líbal vychází z kontextu
vývoje krajiny od pravěku, p. Barták
se soustřeďuje na archivní práce.
Nutno říci, že p. Barták byl zarytým
skeptikem a jeho práce nebyla akademickou obcí přijata, zejména pro
častá formální pochybení – snad
odrážející nedostatek odborného
vzdělání a také zřejmou tendenčnost prozrazující, že přání zde bylo
asi též otcem myšlenky. O četbě
jeho brožury Báje o Libuši musím
podotknout, že i já osobně jsem
si povšiml více než 20 sporných
či chybných tvrzení, což tuto jinak
podnětnou práci výrazně znehodnotilo již v době jejího vzniku u odborné veřejnosti a p. Barták ji pak
musel vydat nákladem vlastním
jako svoji osobní iniciativu. V kritickém postoji k řadě sporných materiálů může mít pravdu, ale hlavní
jeho myšlenka, že na místě Libuše byly původní Paběnice, je pak
zcela nepodložená, stejně, jako že
osídlení Libuše v 17.−18. stol. bylo
téměř zcela německé, což z omylu usvědčují i nejstarší dochovaná jména (Jáma, Trkovský, Hruška,
Kolda apod.) držitelů zdejších nemovitostí. Obě brožury budou ale
pečlivě prostudovány a o výsledcích se pak, vážení čtenáři, bez prodlení dozvíte.
Jaroslav Melichar

SALON

Labutí píseň Libušského
virtuálního knihkupectví
aneb Rozloučení s Jiřím Brixim a tak vůbec...
Napsat vzpomínku, ve které jste příliš citově angažovaný, je velmi těžké.
Nejspíše proto, že jak život dává nesčetné množství šancí napravit minely, jichž se jako notoricky chybující bytosti dopouštíme, tak smrtí si
všechny tyhle opravky vybere zpět.
Smrt je definitivní,
nevratná a ten pocit
prázdnoty, když vám
náhle odejde jeden
z nejbližších, o němž
se od dětství podvědomě domníváte, že
tu bude napořád, je
nepopsatelný. Poprat se s tím musí každý sám, ale podpora, které se nám dostalo od lidí, kteří měli našeho tátu rádi, mě
přesvědčila, že je třeba napsat pár řádek
na rozloučenou s milovaným člověkem
i skvělým domovem.
Juráš byl výjimečný chlap. Co si budeme
povídat, říká se to o kdekom, když umře,
protože o mrtvých přeci jen dobře, ale
v tomhle případě je to na místě. Vždyť kdo
ho potkával každý den po cestě do práce či
z práce a sledoval jeho zápasení s nevyléčitelnou nemocí, musel být až dojat, jak ten
chlapík válčí, prohrává a nevzdává se. Že by
byl doma, nepřipadalo v úvahu a největším
jeho strašákem bylo nebýt schopen. Asi
proto byl schopen velkých obětí ve prospěch svých bližních, snažil se pomáhat,
přispívat a tak hluboce věřil v dobro, že
z toho občas až mrazilo a docházela slova.
V době, kdy většina lidí klade nade
vše peníze, dokázal hledat smysl života
v uměleckých ideálech krásy, ve vzdělání, moudrosti a touhle cestou se zcela nenásilně snažil sunout i nás ostatní, kteří
jsme byli kolem něj. Kéž se mu to povedlo; faktem je, že jeho pohled na svět mě
bude provázet navždy. Podobně mi bude
vzorem jeho schopnost a touha se kultivovaně, vtipně a s nadhledem vyjadřovat
k dění kolem sebe, ale hlavně houževnatost, s níž vždy bojoval s nepřízní osudu,
nepoddával se jí a z každé prohry vyšel
poučen a silnější, jak by to mělo být. Nikdy nezapomenu, jak, již v nemocnici a na
pokraji sil, se snažil dokončit červnové
Virtuální knihkupectví, aby všichni ti lidé,
kteří ho na ulici zastavovali a ptali se „Co
číst?“, dostali svou pravidelnou várku literárních tipů.
Těžko říct proč, ale navzdory tomu, že
ve svém životě působil v celé řadě novin, časopisů nebo v rádiu, psaní pro Libuš a Písnici bylo jeho srdeční záležitostí a práce v redakční radě časopisu U nás
milovanou činností. Ačkoliv směřování této městské části mu zejména v posledních letech přidávalo vrásky do čela
a ten nešťastný loňský prodej písnického
sídliště byl pro něj drtivou ranou, byl to
tu pro něj domov v plném významu toho

slova, domov, který měl rád a nechtěl za
žádnou cenu opustit.
Když se v osmdesátých letech dostal na
písnické sídliště, nejspíše vůbec netušil,
jak moc je to v měřítkách lidského života
navždy. Jak k té nevzhledné panelové vesnici přilne a co to pro něj bude znamenat
být zdejším občanem. Kolik tu najde blízkých lidí, kteří ho budou provázet životem
a udržovat ten jeho lišácký úsměv dokreslující výjimečně optimistickou povahu. Že
tu vychová dvě děti a zažije všechny radosti i strasti s tím spojené. Že bude vyrážet na dovolené, na služební cesty a že ho
odsud jednou odvezu k sobě do nemocnice i na tu cestu poslední. Ale tak už to v životě bývá a nikdo s tím nic nenadělá. Proto je nejdůležitější, jak člověk žil a kolik za
sebou zanechal šťastných tváří.
Proč jsem to tedy vlastně nakonec
všechno sepsal? Určitě abych vzdal hold
někomu, koho jsem měl strašně moc rád
a kdo tu se mnou navždy bude. Také jsem
chtěl dát na vědomost všem lidem, kteří by na něj rádi vzpomenuli a ke kterým
se ta smutná zpráva snad ještě nedostala, že tatínek odešel na svatého Jana
v klidu a bez bolesti obklopen láskou a že
jsme se s ním společně s blízkými a nejbližšími v červenci rozloučili rozptylem na
Zbraslavi, kde tak spočinul se svými rodiči. Chtěl jsem − věrný jeho odkazu − na
všechny apelovat, aby v dnešní uspěchané konzumní době četli ne to, co se prodává, ale co za to stojí (což by se rozhodně dalo aplikovat i obecněji), a popřát jim,
aby v jejich životě všechny hmotné statky
byly příjemným bonusem, nikoliv nezbytnou podmínkou. Naopak nezbytná aby
byla péče o duši, radost, slušnost, štěstí,
moudrost a samozřejmě zdraví. V neposlední řadě jsem se chtěl rozloučit se všemi více či méně známými, které jsme si tu
za těch třicet let našli, protože tak, jako
vyšší moc ukončila jeden života, ukončila
moc světská pouť naší rodiny na písnickém sídlišti a přidáváme se k dalším, kteří s bolestí v srdci vyráží zkusit své štěstí jinde. Díky všem za přátelství, podporu
a porozumění. Díky všem, s nimiž jsme tu
mohli zažívat ty krásné roky, a díky všem,
kteří bojují i nadále. My to pod tíhou okolností vzdáváme, protože už nevidíme to
pověstné světlo na konci tunelu. Libuši
a Písnici přejeme, ať se tu dobře žije a ať
jsou zdejší obyvatelé alespoň tak šťastní,
jako jsme byli během těch dlouhých let
my. Tak totiž prožijí šťastný život.
Úplně na závěr snad ještě to, co sem
opravdu patří – přečtěte si Medvídka Pú,
protože je to krásná knížka a každý z nás
potřebuje ne občas, ale velmi často něco
krásného... Navíc nikdy nevíte, kdy nám
ho zakážou i tady. A někde v dálce vyhlížejte souborné dílo Jirky Brixiho, které se
snad taky jednou objeví.
MUDr. Jan Brixi

ZVEME

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
TÉMA MĚSÍCE: LIDSKÉ TĚLO − SMYSLY
17.−21. 9. TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
− veškeré programy zdarma!
Pondělí 17. 9. – 9:30−11:30 Tvoření pro děti (1,5−4 roky)
i pro maminky s Magdou
Úterý 18. 9. – 9:30−11:30 Montessori herna (1,5−4 roky)
s Klárou; 16:30−18:00 Montessori herna (3−6 let) s Alžbětou
Středa 19. 9. – 9:30−11:30 Novinka! Kuřátka jdou za vrátka (1,5+) s Martinou, procházka po okolí s pohybovými,
rytmickými a Montessori aktivitami. Pro zájemce po návratu do RCK otevřená volná herna (s možností zakoupení občerstvení, případně ohřátí vlastních zásob)
Čtvrtek 20. 9. – 9:30−11:30 Montessori herna
(1,5−4roky) se Štěpánkou
Pátek 21. 9. – 9:45−11:45 Sejdeme se v lese (3+) s Katkou
(téma Les všemi smysly), sraz v Kamýckém lese na hřišti
u bývalé hájovny
Zároveň vás zveme k návštěvě našeho stánku na Jablkobraní (21. 9. od 16 h, park Kamýk) a na Drakiádě + Dni
zdraví (22. 9. fotbalové hřiště Písnice).
PRAVIDELNÝ PROGRAM od 24. 9.
Pondělí – 9:30−11:30 Tvoření pro děti (1,5−4) i pro maminky s Magdou
Úterý – 9:30−11:00 Montessori herna (1,5−4) s Klárou
16:30−18:00 Montessori herna (3−6) s Alžbětou/Štěpánkou
Středa + Čtvrtek – 8:30−12:30 a 12:30−16:30 Kurz Pro
změnu pro sebe od Attavena, o. p. s.
Pátek – 9:30−11:30 Kuřátka jdou za vrátka s Martinou/
Štěpánkou
PÁTEK 28. 9.– PRÁZDNINY – CENTRUM ZAVŘENO!
Přihlášky na programy a bližší informace (ceny kurzů,
omluvy a náhrady…) na www.rckuratko.cz.
HLEDÁME NOVÉ ČLENKY TÝMU!
Hledáme lektorky Montessori herny, příp. dalších programů. Pro bližší informace pište na rckuratko@gmail.com.
Za RC Kuřátko Hana Hamzová

Klub Junior – zápis
Klub Junior, www.klubjunior.cz
Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková
Tel.: 604 273 968, kjunior@centrum.cz
Srdečně zveme na zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2018/19 ve středu 5. září od
18 hodin do prostor tělocvičny Klubu Junior, ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice. Zájemci zde budou mít příležitost
osobně si pohovořit s lektory a domluvit časový rozvrh
docházky na vybrané obory na celý školní rok.
Aktuální nabídka zájmových kroužků je určena všem
zájemcům bez rozdílu míry talentu či dispozic v těchto
oborech: AIKIDÓ, BOOMWHACKERS, ČTENÍ PSANÍ JAKO
HRANÍ , FLÉTNA, GYMNASTIKA, CHYSTÁME SE DO ŠKOLY,
JÓGA, JUDO, KLARINET, KLAVÍR, KONDIČNÍ/FIT cvičení,
KYTARA/BASKYTARA, SAXOFON, SBOREČEK, TVOŘÍNEK,
VÝTVARNÝ OBOR. Podrobněji na: www.klubjunior.cz.
Ing. Lenka Koudelková a kolektiv lektorů
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Kurzy první pomoci pro veřejnost
MČ Praha-Libuš pod záštitou
radního pro zdravotnictví hl.
města Prahy pořádá v rámci projektu Zdraví v Libuši a Písnici napříč generacemi dva kurzy první
pomoci pro veřejnost.

hl. m. Prahy
MČ Praha-Libuš pod záštitou radního
Lacka Vás zve na akci
pro oblast zdravotnictví Ing. Radka

„I VAŠE RUCE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOT!“
čtvrtek 11/10

ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI

vždy
od 17:00

čtvrtek 18/10

ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI

do 20:00

MČ Praha-Libuš zdarma.
Kurzy první pomoci jsou určeny pro obyvatele
kurzu s platností dva roky.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování
kurz.
Počet míst omezen – max. 20 osob na
e-mailem:
Přihlásit se můžete pomocí sms nebo
-libus.cz
SMS: 732 643 920 | e-mail: borsky@praha

v zasedací místnosti
MČ Praha-Libuš
(Libušská 1, budova vedle pošty)

Akce je finančně podpořena z rozpočtu
MHMP za účelem podpory místní
Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého
životního stylu na lokální úrovni

První kurz se bude konat ve čtvrtek
11. října od 17:00, druhý se bude konat
o týden později ve čtvrtek 18. října od
17:00. Oba kurzy proběhnou v zasedací místnosti MČ Praha-Libuš (Libušská
1, budova pošty) a budou zaměřeny na
základní kurz první pomoci. V tomto
kurzu první pomoci vás odborníci naučí, jak se zachovat v těžkých životních
situacích, se kterými se můžete setkat
vy nebo vaši blízcí v každodenním životě. Moderní interaktivní formou
s důrazem na praktický nácvik vás naučí, jak poskytnout adekvátní a včasnou první pomoc. Veškeré úkony si na
kurzech prakticky vyzkoušíte. Klade se

Klub Senior
4. 9. Zahájení klubu po prázdninách
se známým hudebníkem, tedy s písničkou. Ať jsme všichni pohromadě, zveme
všechny známé.
11. 9. Volná zábava pro jednu část seniorů. Odjezd do Maďarska pro druhou část.
18. 9. Přednáška o historii – pokračování od Habsburků. Přijde vyprávět p.
prof. Nováková.
25. 9. Plánovaná přednáška o sociální
sféře – na co má nárok senior z naší městské části, přijde nás s tím seznámit p. Vránová s p. Pechovou.

2. 10. Cvičení s písničkou a hudbou –
přijde p. prof. J. Kaněrová, na kterou se
všichni vždy moc těší! Zaznamenejte si.
Cvičení vždy každému prospěje!
7. až 13. 10. Odjezd seniorů na Šumavu. KLUB UZAVŘEN!
Srdečně zveme všechny do Klubu Senior na naše akce, výlety. Klub je otevřen
každé úterý od 14 do 18 hodin. Knihovna je z důvodu rekonstrukce uzavřena do
měsíce listopadu.
Za organizační výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková

O pohár MČ Praha-Libuš
Závod je určen pro nejmladší děti, školáky, ale i dospělé cyklisty. Tratě budou
odpovídat věkovým kategoriím. Zázemí
pro závod poskytla restaurace Kamený
Dvůr, Putimská 6/13, Praha-Písnice.
Závodní tratě budou připraveny v ulici Ke Březině a v okolí Písnického potoka
Prezence závodu je od 9 hod. Časový
program závodu, přihlášku a propozice
najdete na webových stránkách:
http://prahamtb.cz
Pro všechny kategorie budou připraveny zajímavé ceny. Přijďte strávit pěkný
den s kolem.
Karel Kubín, SK Velo Praha
Foto: Barbora Klab
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Bc. Petr Borský

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PRAHA – PÍSNICE
hledá nové členy do družstev kroužku mladých
hasičů ve školním roce 2018/19 a proto pořádá

HASIČSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
pro rodiče a jejich děti ve věku 6 – 14 let
KDY: sobota 15. 9. 2018 v době od 14 do 17 h
CO Vás čeká: - odpoledne plné soutěží pro děti i rodiče
- ukázka hasičské techniky
- skákací hrad pro děti
- opékání buřtů

POZVÁNKA NA CYKLISTICKÝ ZÁVOD HORSKÝCH KOL

V neděli 16. září pořádá cyklistický
oddíl SK Velo Praha za podpory MČ
Praha-Libuš cyklistický závod horských kol.

oba. Kapacita jednoho kurzu je
20 osob. Pro občany MČ Praha-Libuš jsou kurzy zdarma.
Délka kurzu je minimálně tři
hodiny. Přihlásit se můžete pomocí SMS na tel.: 732 643 920,
nebo e-mailem na adresu:
borsky@praha-libus.cz.

KDE: fotbalové hřiště v Praze – Písnici, ul. Švihovská

Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
tel. 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)
PROGRAM KLUBU
NA ZÁŘÍ A ZAČÁTEK ŘÍJNA 2018

důraz na nácvik neodkladné
resuscitace na resuscitačních modelech, včetně nácviku použití automatického
externího defibrilátoru. Každý účastník obdrží certifikát
o absolvování kurzu.
Kurzy jsou na sobě nezávislé, jedná se o samostatné kurzy, není potřeba absolvovat

Chceme všem zájemcům o náš kroužek, ale i ostatním
soutěžně naladěným dětem a jejich rodičům, nabídnout
odpoledne plné soutěží, her a hasičského sportu. Soutěže
budou samostatně hodnoceny u dětí i rodičů.

VSTUPNÉ: dobrovolné
KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ:
mladší žáci: ročník 2008 - 2012
starší žáci: ročník 2005 - 2007

pondělí 16:30 – 18:00
úterý 17:00 – 19:00

Schůzky jsou v hasičské zbrojnici na adrese Ladislava Coňka 318/6, Praha – Písnice.

www.sdhpisnice.cz

ZVEME

Zveme děti i dospělé na cvičení do sokolovny
T. J. Sokol Libuš, Libušská
294/129, Praha 4 – Libuš
Tel.: 261 912 456 od 8:00 do
12:00 hodin nebo 723 502 191
E-mail: sokollibus@volny.cz,
www.sokollibus.cz
Zahájení ve školním roce
2018/2019 dle pravidelného rozvrhu: v pondělí 3. září 2018 – dospělí,
v pondělí 10. září 2018 − děti.
Zaměření cvičení a náplň cvičebních hodin – s přihlédnutím k věku,
zájmu a schopnostem cvičenců.
Všestranná pohybová průprava zahrnující prvky gymnastiky, atletiky a míčových her. Důraz je kladen
na rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, koordinaci pohybu a
správné držení těla. Náplň cvičebních hodin: zahájení, rozcvičení,
rozběhání, cvičení v družstvech dle
výkonnosti, závodivé hry, míčové
hry – vybíjená, přehazovaná, kopaná, florbal, košíková, volejbal, softbal, zakončení hodiny, zklidnění.
Celoroční členský příspěvek: děti
a mládež do 18 let (včetně) a senioři starší 65 let ve výši 200 Kč/rok,
ostatní členové ČOS ve výši 500 Kč/
rok. V členských příspěvcích je zahrnuto úrazové pojištění. Oddílový

Předškolní děti
Předškolní děti
Mladší žactvo
Mladší a starší žactvo
Rodiče a děti
Rodiče a děti
Mladší žactvo
Starší žactvo
Ženy
Ženy
Seniorky a senioři
Ženy a muži
Ženy a muži
Ženy a muži
Ženy a muži
Muži
Ženy

všestranný tělocvik
všestranný tělocvik
gymnastika
všestranný tělocvik
všestranný tělocvik
všestranný tělocvik
lakros
lakros
zdravotní tělocvik
pilates
zdravotní tělocvik
jóga klasická
všestranný tělocvik
rekreační volejbal
rekreační volejbal
registrovaný volejbal
registrovaný volejbal

příspěvek za 1 hod. cvičení se pohybuje od 15 do 50 Kč dle jednotlivých
cvičebních kategorií a může se platit 2 x za rok (1 x za 6 měsíců – leden
– červen, 1 x za 4 měsíce – září až
prosinec). Ke každé členské známce na rok 2018 se odebírá sletová
známka ve výši 50 Kč jako příspěvek
na konání XVI. Všesokolského sletu
v roce 2018.

inzerce

4–6 let
4–6 let
5–9 let
6–14 let
2–5 let
2–5 let
6–9 let
10–15 let

(soutěž PVS)
(soutěž PVS)

pondělí
středa
pondělí
úterý
pondělí
úterý
čtvrtek
čtvrtek
pondělí
pondělí
úterý
středa
středa
pondělí
středa
úterý
čtvrtek

16:00–17:00 hod.
16:30–17:30 hod.
17:00–19:00 hod.
17:00–19:00 hod.
10:00–11:00 hod.
16:00–17:00 hod.
16:00–17:00 hod.
17:00–18:00 hod.
19:00–20:00 hod.
20:00–21:00 hod.
15:00–16:00 hod.
18:30–19:30 hod.
19:30−20:30 hod.
21:00–22:00 hod.
20:30–21:30 hod.
19:00–21:00 hod.
18:00–20:00 hod.

Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů sokolské všestrannosti,
různých turnajů a závodů organizovaných Sokolskou župou a Českou obcí sokolskou, dále sobotních
doplňkových činností dětí i dospělých (např. turistika, plavání).
Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš
inzerce

Písnice & Libuš jinak
společně se

Hospodaření městské
části není transparentní,
developeři v naší obci
mají pré, investiční rozvoj
a plánování neexistují.
Už 5. a 6. října
to můžete svými
hlasy změnit, a ukončit
tak dekádu pasivity
a klientelismu, jež
opanovaly naši radnici.
www.pisnicelibusjinak.cz

inzerce

Poukázka

Ocenění Vaší nemovitosti
dle aplikace

CenovaMapa.cz

a

zdarma

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

Ing. Kateřina Teimlová
e-mail: katerina.teimlova@re-max.cz
www.katerinateimlova.cz

mobil: 606 688 058
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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

Školka se
zaměřením
na tradiční
hodnoty
Ě
KONEČN
M
E
Š
A
V
VE
MÍSTĚ

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

www.skolkaladenka.cz
inzerce

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

Vedeme děti ke vztahu
ke kulturnímu dědictví
a moudrosti našich
předků, jejich tradicím
a etickým hodnotám
mezi lidmi.
Naše metodika, podle které přistupujeme
k dětem ve školce, vychází ze studia folklóru,
přírodních jevů a odborného výzkumu
slovanské tradice.
Krásným pojítkem je cyklus ročních svátků,
které se dochovaly v široké škále oslav
a svátků dodnes, a tak máme unikátní
možnost našim dětem předávat kontakt
s kořeny naší kultury.

Dobrá dostupnost a možnost parkování.

Adresa:

Kontakt:

Libušská 27/210
142 00 Praha-Libuš

Yvetta Nobilisová
+420 737 768 699
info@skolkaladenka.cz

skolkaladenka.cz

www.skolkaladenka.cz

