
1 Libušská škola zažila rockový Projekt The Wall. 2 Srdečnou atmosféru tradičního předvánočního posezení seniorů z Libuše 
a Písnice uvedl přípitek na zdraví. 3 Děti z MŠ Mezi Domy navštívily mezinárodní výzkumné laserové centrum v Dolních 
Břežanech. 4 MŠ Lojovická vyjela na kurz Hravého lyžování. 5 Druháci z libušské školy se učili pracovat s myšlenkovými 
mapami. 6 Zveme vás na cestu kolem světa po 50. rovnoběžce.

Foto: archiv ZŠ Meteorologická, Kristina Thaler, Irena Procházková, Dagmar Bumbalová, Hedvika Mašková a Kryštof Štafl
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Slovo starosty
Vážení občané, na loňskou 

rozsáhlou rekonstrukci Li-
bušské v Písnici letos hlav-

ní město Praha naváže dalšími re-
konstrukcemi v okolí, které začnou, 
jakmile to počasí v březnu umožní. 
Proto mi dovolte, abych vás o nich 
informoval s předstihem již v tom-
to únorovém čísle. V naší měst-
ské části a následně v sousedních 
Kunraticích se uskuteční opra-
vy některých důležitých komuni-
kací. Již začátkem března plánuje 
společnost Eurovia zahájit rekon-
strukci Novodvorské v úseku od 
křížení ulic Zbudovské a Smotla-
chovy až po ulici U Družstva Tem-
po. Termín dokončení se bude od-
víjet od termínu zahájení. Pokud 
by firma přistoupila k rekonstruk-
ci hned na začátku března, doho-
tovila by ji do poloviny června. Re-
konstrukce spojí dva úseky No-
vodvorské, které byly opraveny již 
před lety. Vzniknou nová parkova-
cí místa (byť jich bude méně, než 
by se na danou komunikaci vešlo) 

a cyklopruh bude pokračovat v po-
době, jak jej známe od ulice Meteo- 
rologická. Součástí rekonstrukce 
jsou i oba kruhové objezdy na kří-
žení s ulicemi Chýnovskou a Dury-
chovou. Provoz na Novodvorské 
bude částečně po dobu prací me-
zi ulicemi Chýnovskou a Durycho-
vou sveden na Libušskou ulici, po 
většinu času ale bude doprava za-
chována na Novodvorské. Od stře-
dového zeleného pásu se totiž bu-
de postupně opravovat jedna a ná-
sledně druhá strana komunikace. 
Během rekonstrukce by tedy až na 
krátké období nemělo dojít k vět-
ším dopravním zácpám na ulici Li-
bušské. Ke zhoršení situace dojde 
zhruba od poloviny června, kdy se 
začne rekonstruovat ulice Vídeň-
ská v úseku od ulice V Zelených 
domcích po kruhový objezd na kří-
žení s ulicí Dobronickou. O objízd-
ných trasách je nyní vedena disku-
se s projektanty. Řeší se možnost, 
že městská hromadná doprava, 
popřípadě i automobilová doprava 

Vedení městské části Praha-
-Libuš opět po roce, tentokrát 
ve středu 12. prosince 2018, 
pozvalo všechny seniory z MČ 
Praha-Libuš na tradiční před-
vánoční posezení. Již podru-
hé se konalo v kunratické re-
stauraci U Bezuchů – Na Palu-
bě. Naši obyvatelé o něj ma-
jí velký zájem, ani jedna židle 
nezůstala volná.

Připraveno bylo chutné menu 
i s moučníkem a kávou. Při úvod-
ním přípitku milými slovy přivíta-
li seniory pan starosta Jiří Koubek 
a zástupkyně starosty paní Len-
ka Koudelková. Představili hos-
ty a účinkující. Přítomní zastupi-
telé krátce promluvili o končícím 
roce a popřáli všem krásné svátky 
a hodně zdraví do roku 2019.

Na tomto setkání je dobrým 
zvykem, že každý z přítomných 
seniorek a seniorů z Libuše a Pís-
nice má možnost osobně pro-
mluvit se zastupiteli obce v ne-
formální srdečné atmosféře. Za-
stupitelé všechny stoly obcházeli 

a s každým chvíli setrvali v přátel-
ském rozhovoru.

Na připraveném menu jsme si 
velmi pochutnali a celým prosto-
rem se nesl družný hovor. K milé 
atmosféře výrazně přispěla hudeb-
ní skupina Zábavné trio Pražského 
salonního orchestru, některé z pří-
tomných hostů přiměla i k tanci.

Milé posezení všechny spolusto-
lovníky příjemně naladilo na nad-
cházející svátky a snad i dalo na 
chvíli zapomenout na každoden-
ní starosti. Vždyť vzájemné sdíle-
ní a naslouchání vede ke sblížení 
a poznávání sebe navzájem a po-
siluje soudržnost a sounáležitost 
i k místu, kde žijeme. A určitě také 
povzbuzuje naši mysl. Lidem pak 
na sobě navzájem záleží, nejsou 
k sobě lhostejní, když je třeba, na-
vzájem si pomohou a spolupracují 
i na rozvoji místa, kde žijí.

Organizátorům vydařené akce 
tedy patří zasloužené poděkování.

Renáta Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Kristina Thaler

Tradiční vánoční  
posezení seniorů  
z Libuše a Písnice

Nikdy není pozdě začít s vý-
ukou počítačové gramotnos-
ti. Proto nabízí radnice na-
ší městské části zdarma další 
kurz obsluhy a práce s PC pro 
všechny zájemce seniorského 
věku, kteří mají trvalé bydliš-
tě na území Libuše a Písnice.

Každý z jarních kurzů se sklá-
dá z deseti hodinových lekcí. Kur-
zy vede zkušený lektor a nikdo 
z účastníků nemusí mít dopředu 
obavu či strach, zda jej bude lektor 
zkoušet, známkovat, či hodnotit.

Celá výuka probíhá v přátelské 
atmosféře podnětného prostředí. 
Jeho smyslem a cílem je nabídnout 
vzdělávání v oblasti počítačových 
dovedností všem, kteří tuto oblast 

již dříve obsáhli v době svého ak-
tivního zaměstnání a poté něco 
pozapomněli. Současně je v na-
bídce samostatný kurz pro ty, kteří 
se s oblastí počítačové obsluhy ni-
kdy nesetkali a rádi by dnes pozna-
li existující možnosti a brzy např. 
komunikovali se svým okolím pro-
střednictvím internetu.

Vážené seniorky, vážení senioři, 
zápis do jarních PC kurzů se usku-
teční v úterý 19. února v 11:00 hodin 
v počítačové učebně Klubu Junior 
na sídlišti Písnice, ul. Na Okruhu 1.

Přijďte, jste srdečně zváni!

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství, sociální 
a tělovýchovy

Zápis do jarních kurzů 
PC pro seniory

KNIHOVNA
městské části Praha-Libuš

na adrese K Lukám 664 

 JE OPĚT 
OTVEŘENA

a vám k dispozici
každé úterý od 14 do 18 hodin

Oslavy jara 
v Písnici

Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice

pátek 12. 4. 2019 
od 1500  do 1700 hod.

alespoň z jednoho směru, bude 
z Vídeňské svedena do kunratické 
ulice V Zelených domcích. Pokud 
by se to nepodařilo (což je pravdě-
podobné), dojde k výraznému zatí-
žení ulic Libušské a Novodvorské, 
neboť by na ně byla přeložena veš-
kerá doprava z Vídeňské. Část do-
pravy by byla zřejmě vedena Ja-
lodvorskou ulicí. Do poloviny červ-
na je ještě dostatek času, ale již 
nyní jednám s kunratickou radnicí 
a projektanty s cílem, abychom na-
šli optimální řešení. Rekonstrukce 
Vídeňské potrvá podle harmono-
gramu do konce září, což je měsíc 

s vysokou intenzitou automobilo-
vé dopravy. 

Poslední dobou se setkáváme 
s opakovaným problémem nevyve-
zených popelnic zvláště na sídliš-
ti Písnice. Příčina je zřejmá: špatně 
zaparkovaná auta neukázněných 
řidičů znemožňují popelářům, aby 
se k popelnicím dostali. Problém 
lze jednoduše popsat, ale obtížněji 
řešit. Proto apeluji na vás, na místní 
občany, abyste parkovali s rozmys-
lem. Ve spolupráci s odborem do-
pravy Prahy 12 připravíme soubor 
opatření, aby bylo zřetelněji jasné, 
kde opravdu není možné parkovat. 
V opačném případě budou popel-
nice i nadále nevyvezené a nepo-
řádek bude všude kolem nás. Bliž-
ší informace naleznete uvnitř čís-
la. Mějme prosím na paměti, že 
když neprojedou popeláři, nepro-
jedou k případnému požáru ani ha-
siči a následky špatného parkování 
mohou být fatální.

Školákům přeji hezké jarní 
prázdniny a s vámi, rodiči, se naši 
ředitelé a pedagogové těší na se-
tkání při dnech otevřených dveřích 
v našich školách, které se uskuteč-
ní na konci února.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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VÁNOČNÍ HVĚZDA 2018

Rok se s rokem sešel a v naší 
škole se opět chystala velká akce 
– Vánoční hvězda, která tentokrát 
připadla na středu 19. prosince. Ce-
lá škola byla ve svátečním a ve tří-
dách to připomínalo Ježíškovu díl-
nu. Všude se vyrábělo, malovalo, 
barvilo, vystřihovalo, prostě kutilo. 
Zkrátka poslední přípravy před vy-
puknutím akce, která se skládá ne-
jen z vánočního jarmarku, ale ta-
ké z vystoupení žáků a letos nově 
i z překvapení pro žáky, nachystané 
vedením školy s ředitelem Mgr. Ja-
roslavem Kulikem.

V 15:30 se otevřela škola prvním ne- 
dočkavcům Na chodbách před třída-
mi již byly prodejní „stánky“ a u nich 
prodavači z řad žáků. Všude byla 
pravá vánoční atmosféra. Do školy 
zavítali nejen rodiče a prarodiče žá-
ků, ale i kamarádi, bývalí žáci, zkrát-
ka všichni, kteří již pravidelně berou 
Meteo Vánoční hvězdu jako tradiční 
součást předvánočního času.

Nesmím zapomenout na naši 
oblíbenou školní Vánoční „kavár-
nu“, jejíž vánočky, jablkové záviny, 
punč a další dobroty jsou vyhláše-
né. U takových laskomin si každý 
rád popovídá a načerpá sil na dal-
ší „hvězdné“ zážitky.

S blížící se 17. hodinou se ná-
vštěvníci začali přesouvat do ma-
lé tělocvičny, kde byl připraven pě-
vecký program našeho školního 
sboru pod vedením Mgr. Martina 
Šrámka. Vystoupení zpěváčků bylo 
zakončeno jako již tradičně společ-
ně zpívanou koledou.

V 18 hodin se diváci přemístili do 
velké tělocvičny, kde již byla nachys-
taná scéna černého divadla HILT. 
Všichni nedočkavě poposedávali na 
lavičkách. Najednou se z úplné tmy 
vynořili tanečníci. Divadlo si pro na-
ši školu připravilo ty nejlepší scény 
ze svého repertoáru a reakce odchá-
zejících diváků svědčily o tom, že se 
jim líbilo nejen představení, ale celá 
naše Vánoční hvězda.

Závěrem dovolte, abych v rám-
ci charitativní akce, která každoroč-
ně patří k této události, poděkovala 
všem, kteří se jí zúčastnili. Letos to byl 
projekt Krabice od bot, organizovaný 
Diakonií Českobratrské církve evange-
lické. Celkem se na sběrných místech 
ČR vybralo 38 822 dárků, a my jsme 
rádi, že jsme toho byli součástí.

Těším se na vás na příští Vánoč-
ní hvězdě 2019.

Bohumila Janhubová Ehlenová

MIKULÁŠ

Každý rok se u nás ve škole koná 
mikulášská nadílka a ani tento prosi-
nec nebyl výjimkou. Žáci 9. ročníků se 
převlékli do kostýmů a celý den cho-
dili v doprovodu svých třídních učite-
lů navštěvovat mladší ročníky. Zlobi-
vé děti byly zamatlány uhlím a navrch 
musely dívky dělat dřepy, kdežto klu-
ci klikovali. Samozřejmě u našich nej-
menších žáků postačilo, aby přednes-
li básničku, kterou si Mikuláš velmi 
pozorně vyslechl. Každý dostal per-
ník a vřelý úsměv od andělů. Ke kon-
ci se děti rozloučily s Mikulášem a an-
děly příslibem, že už nebudou zlobit.

J. Mai

CÍFKŮV STATEK V TŘEBÍZI

Žáci 1. B, 1. C, 4. B a 5. C se 20. pro-
since zúčastnili předvánočního vý-
letu na Cífkův statek v Třebízi. 

Dozvěděli se mnoho zajímavos-
tí z historie předvánočních i vánoč-
ních tradic a zvyků. Podívali se do 
světnice k panímámě a poslechli si 
vyprávění o tom, jak se dříve dralo 
peří a předlo. V kuchyni se dozvě-
děli o trhání „barborek“, z čeho se 

dělá vánočka, kterou poté dostali 
na ochutnání. Navštívili výměnek, 
kde jim babička věštila budouc-
nost z odlitků vosku, luštili hádan-
ky a poznali některé zimní pranos-
tiky. V další místnosti se prostřed-
nictvím slečny Lucie seznamova-
li se zvyky kolem štědrovečerní 
večeře, hádali, proč se dávala pod 
stůl sláma a sekera a proč jsou no-
hy u stolu svázány řetězem, proč 
děvčata házela pantoflem. 

V chlévě zhlédli krátké divadel-
ní představení o narození Ježíška 
a o tom, jak anděl vybíral zvíře, kte-
ré bude Ježíška v jesličkách hlídat. 
Na špejcharu si s děvečkou Ančou 
a čeledínem Ondrou u vánočně pro-
střeného stolu a ozdobeného stro-
mečku zazpívali koledy. Každý žák si 
poté ozdobil svíčku, kterou si mohl 
ponechat. Na dvorku si všichni spo-
lečně ozdobili stromeček. Nakonec 
si na mikulášském jarmarku moh-
li nakoupit perníčky, svíčky, dřevě-
né kuchyňské náčiní, mýdla, rolnič-
ky a jiné drobnosti pro své nejbližší.

Stanislava Bíbová
Foto: Stanislava Bíbová

PŘEDVÁNOČNÍ ČTENÍ V MŠ 
LOJOVICKÁ

Několik vybraných žáků z 8. a 9. 
ročníku se 12. prosince vydalo do 
Mateřské školky Lojovická číst dě-
tem před odpoledním spánkem. 
Doprovodem byla paní učitelka 
Alenka Jiřičková. Ve školce se žáci 
rozdělili do skupin po třech a kaž- 
dá skupina četla ve třídě, kte-
rá jim byla přidělena na místě. Při 

ZŠ Meteorologická
VÁNOČNÍ KONCERT SEDMIKRÁSKY

Letošní vánoční koncert pě-
veckého sboru Sedmikráska, kte-
rý funguje při ZŠ L. Coňka v Pís-
nici pod vedením Olgy Kretíkové, 
se uskutečnil v kostele Panny Ma-
rie Královny míru na Lhotce. Zažili 
jsme kouzelnou vánoční atmosfé-
ru, děti byly úžasné, zazpívaly dět-
ské písně i vánoční koledy, zatan-
čily, zahrály na Orffovy nástroje, 
ale hlavně nás potěšily svým nad-
šením předat vše, co se naučily, co 
možná nejlépe. Na závěr koncer-
tu jsme se sešli v hlavní lodi kos-
tela a společně s druhým dětským 
pěveckým sborem, sborem Zvonek 
při ZŠ Meteorologická, jsme zazpí-
vali dvojhlasně Den přeslavný. Ne-
chyběla ani společná vánoční hym-
na Narodil se Kristus Pán v podání 
všech zúčastněných.

Mgr. Olga Kretíková

USPĚLI JSME NA VÁNOČNÍ NOTĚ

V prosinci se naše škola zúčast-
nila obvodního kola soutěže dě-
tí v sólovém zpěvu Vánoční no-
ta 2018 na ZŠ Meteorologická. Kola 
se účastnili žáci čtyř škol z Prahy 4. 
Naši zpěváčci se umístili na před-
ních místech.

V I. kategorii (1. třídy) uspě-
la na prvním místě Laura Prau-
se, ve II. kategorii (2. a 3. třídy) na 
prvním místě Markéta Havlíčková, 
na druhém místě Julie Kubrych-
tová a Anežka Čermáková, na tře-
tím místě Anežka Tesková. Ve III. 

kategorii (4. a 5. třídy) zaujala prv-
ní místo Linda Prause a druhé Anna 
Černá, ve IV. kategorii (žáci druhé-
ho stupně, 6.−9. třídy) Julie Strna-
dová, naše bývalá žačka.

Všem medailistům srdečně gra-
tulujeme! Děkujeme všem zúčast-
něným zpěvákům za statečnost, 
energii a čas, které věnovali pří-
pravě, a těšíme se na jejich účast 
i v dalším ročníku soutěže.

Mgr. Olga Kretíková

EXKURZE  
DO AMERICKÉHO CENTRA

Předvánoční čas si 4. třída zpes-
třila návštěvou Amerického cent-
ra. Americké centrum sídlí v budo-
vě Vratislavského paláce na Malé 
Straně, v těsném sousedství ame-
rické ambasády. Nádherná bu-
dova, vystavěná ve vznešeném 

klasicistním slohu, nás okouzlila na 
první pohled.

Pan diplomat nás uvedl do útul-
ného salónku, ze kterého dýchala 
vánoční atmosféra. Pak v uvolně-
ném duchu začala přednáška o vá-
nočních zvycích v Americe. Dozvě-
děli jsme se, proč sáně Santa Klau-
se táhne zrovna devět sobů, proč 
ten první − Rudolf − má červený 
nos, proč děti v Americe nechávají 
pro Santu sušenky a mléko, a mno-
ho dalšího. Také už víme, že tradič-
ní vánoční jídlo v Americe je krocan 
a místo cukroví si pochutnávají na 
sušenkách „cookies“.

Na oplátku jsme panu diploma-
tovi zase přiblížili naše vánoční zvy-
ky. Po společně zazpívané písničce 
We wish you a Merry Christmas jsme 
se odebrali do knihovny. Americká 
knihovna obsahuje více než tisíc ti-
tulů o amerických dějinách, politi-
ce, ekonomice a právu. Nás ale nej-
více zaujaly dětské časopisy od Na-
tional Geography. Příjemná hodinka 
utekla jako voda. Na zpáteční ces-
tě jsme se ještě zastavili v americ-
ké restauraci a dali si tradiční ang-
losaskou specialitu „fish and chips“. 
Výlet se nám moc líbil a jistě si ho 
v budoucnu rádi zopakujeme.

Mgr. Gabriela Kadidlová,  
třídní učitelka 4. třídy

Foto: Mgr. Lukáš Zvěřina

 ZŠ Písnicepříchodu byly děti již po obě-
dě a ležely v postýlkách, připra-
veny ke spánku. Žáci se při čte-
ní vždy střídali, aby si děti mohly 
poslechnout každého z nich. Ně-
které z dětí během čtení usnu-
ly, další naopak poslouchaly kaž- 
dé slovo. Po několika kapitolách 
pohádky se žáci rozloučili, aby 
nechali děti v klidu spát. Všichni 
naši čtenáři si odnesli zkušenost 
se čtením pro děti, každému 
z nich se to jednou může hodit…

J. Mai

POMÁHÁ NÁM MYŠLENKOVÁ 
MAPA

V prosinci jsme si všichni spo-
kojeně užívali vánoční prázdni-
ny a v lednu jsme na ně hodně 
vzpomínali, ale jsou už dávno za 
námi a my se zase vrhli do prá-
ce. Naštěstí nás baví a je to vi-
dět. Zdokonalujeme se v různých 
technikách učení a oblíbili jsme 
si například myšlenkovou ma-
pu. Ta nám pomáhá utřídit myš-
lenky i znalosti. Často jsme sami 
překvapení, co všechno jsme si 
zapamatovali a kolik toho vlast-
ně víme! Dokážeme toho využít, 
a proto nás těší krásná pololet-
ní vysvědčení.

A co nového nás čeká od úno-
ra? Přece PLAVÁNÍ! Budeme na 
něj jezdit každý pátek a už se 
nemůžeme dočkat. My všich-
ni z 2.A!

2. A a její třídní učitelka 
Hedvika Mašková

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

Tradiční maškarní odpoled-
ne pro nejmladší žáky naší ško-
ly a děti, které se teprve do ško-
ly chystají, se konala 12. ledna. 
S letošní výzdobou pomohli 
kromě členů Žákovského zastu-
pitelstva i žáci druhého stupně. 
Masek letos bylo 49. Děti přišly 
převlečené do kostýmů v do-
provodu rodičů. Mohli jsme spa-
třit masky představující mořský 
svět, superhrdiny či Křemílka 
a Vochomůrku. Program zahr-
noval hry, jako je židličkovaná, 
podlézání švihadel a další. Za 
každé zdařené pokusy ve hrách 
si děti směly vzít něco dobrého 
na zub. K dispozici bylo i občer-
stvení. Celou dobu hrála hud-
ba, na kterou děti s radostí tan-
covaly. Ke konci byly vyhlášeny 
nejlepší masky letošního Maš-
karního odpoledne. Nakonec se 
paní učitelky rozloučily se vše-
mi zúčastněnými. Odpoledne si 
užili a my se už teď těšíme na 
příští rok. Za pomoc též děkuje-
me bývalým členům Žákovské-
ho zastupitelstva. 

J. Mai, 9. B
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Malí lyžaři z Mateřské školy 
Lojovická letos prvně vyjeli 
na kurz Hravého lyžování do 
lyžařského střediska Cho-
touň, jež je ideálním mís-
tem pro první krůčky mla-
dých lyžařů.

První den děti nedočkavě če-
kaly na autobus, připraveny vy-
zkoušet své lyžařské dovednos-
ti. Po příjezdu do areálu děti při-
vítal tým lyžařských instruktorů, 
který měl vše připravené a ne-
šetřil úsměvy. Za chvíli už děti 
stály u vleků, kde je čekalo rozřa-
zení do družstev. Nejméně zku-
šení lyžaři zůstali na malém sva-
hu, který je vybaven tažným pá-
sem, a pomalu se seznamova-
li s novými dovednostmi. Zdat-
nější lyžaři se vydali se svými in-
struktory na větší svah s pomou, 
kde zdokonalovali své lyžařské 
umění.

Výuka probíhala v bezpečném 
prostředí dětské lyžařské školy 

formou her, cvičení a netradič-
ních soutěží. Nezapomněli jsme 
ani na občerstvení, které na-
chystaly paní učitelky ve vyhřá-
tém stanu. Po ní čekala děti dal-
ší hodina hravého lyžování a pak 
už cesta zpět do školky na vý-
borný oběd. Cestou si vyprávě-
ly o tom, co se naučily a co na 
svahu zažily.

Kurz hravého lyžování byl za-
končen veselými závody za vy-
datné podpory paní učitelek 
a rodičů, kteří přijeli své malé ly-
žaře podpořit. Všichni byli od-
měněni nejen věcnými cenami 
na stupních vítězů, ale i obrov-
ským potleskem. Pro nás, dospě-
lé, byl největší odměnou úsměv 
na tvářích spokojených dětí.

Už teď se těšíme na další no-
vé sportovní krůčky našich dě-
tí, proto: „Sportu zdar a lyžová-
ní zvlášť“.

Dagmar Bumbalová,  
učitelka MŠ Lojovická

Foto: Dagmar Bumbalová

MŠ LOJOVICKÁ

Hravě na lyžích

HRACÍ DOPOLEDNE

MŠ Lojovická zve všechny děti od 2 let a jejich doprovod na Hrací do-
poledne dne 24. 4. 2019 od 9 do 11 hod. Cena jednoho dopoledne činí 
100 Kč. Věnovat se vám budou zkušené paní učitelky. Přijďte zkusit, jak 
by se líbilo vašim dětem v mateřské škole, seznámit se blíže s prostře-
dím nebo se poradit v oblasti předškolní výchovy. Těšíme se na vás. Ne-
zapomeňte vzít dětem přezutí a pití. Vzhledem k velkému zájmu, prosím, 
objednejte se telefonicky na: 241 471 378, osobně v MŠ nebo na e-mail: 
sykorova.mslojovicka@seznam.cz. Děkujeme také, že nám dáte vědět, že 
ač přihlášení nedorazíte. Umožníte tím účast dalším zájemcům.

Ivana Sýkorová, ředitelka MŠ Lojovická

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY K LUKÁM 
K Lukám 664/1a, Praha 4 − Libuš

Zveme rodiče a jejich děti na den otevřených dveří: 

16. 4. 2019 od 15 h do 17 h
Vydávání potřebných formulářů pro zápis do naší MŠ bude 

probíhat: 2. 5. a 3. 5. 2019 a 6. 5. 2019 od 13 h do 17 h

Příjem žádostí, přihlášek do naší MŠ: 13.−14. 5. 2019 od 13 h do 17 h

Vydávání rozhodnutí do vlastních rukou.
Bude upřesněno. (v ředitelně mateřské školy)

Ve středu 16. ledna 2019 mě-
li předškoláci z Mateřské ško-
ly Mezi Domy možnost navští-
vit mezinárodní výzkumné la-
serové centrum ELI v Dolních 
Břežanech.

Zájmem výzkumného centra ELI 
Beamlines je přispívat ke zvyšová-
ní znalostí a informovanosti stu-
dentů, pedagogů i široké veřejnos-
ti v oblasti laserových technologií 
prostřednictvím bohatého progra-
mu vzdělávacích aktivit, které jsou 
zdarma.

Děkujeme paní M. Bařinkové za 
zprostředkování zajímavé vzdělá-
vací aktivity.

Irena Procházková
Foto: Irena Procházková

MŠ MEZI DOMY

Věda nás baví

Členové Žákovského zastu-
pitelstva Praha-Libuš přiví-
tali 4. prosince členy Zastu-
pitelstva mládeže z města 
Litoměřice.

Ráno jsme společně navštívi-
li Muzeum hlavního města Prahy, 
kde jsme zhlédli výstavu ke 100. vý-
ročí založení republiky Praha 1848–
1918 a prohlédli si unikátní Langwei-
lův model Prahy. Poté jsme se pře-
místili na prohlídku Valdštejnského 
paláce, který je sídlem Senátu ČR. 

Po obědě v gymnáziu Jana Nerudy 
jsme se krátkou procházkou přes 
Kampu přesunuli na poslední část 
programu, plavbu lodičkou po Vlta-
vě a dozvěděli jsme se trochu má-
lo z historie této řeky, Karlova mos-
tu a dalších budov, které se tyčí po 
obou březích Vltavy. Děkujeme čle-
nům Zastupitelstva mládeže z Lito-
měřic za návštěvu a těšíme se na 
další spolupráci.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor MA 21
Foto: Petr Borský

Setkání žákovských 
parlamentů

Po vánoční pauze jsme se se-
šli, abychom se společně po-
bavili, klub byl zaplněný do 
posledního místečka.

Mimo jiné jsme oslavili kulaté 
narozeniny pana Pospíšila. Od no-
vých stolů v prostorách Klubu Se-
nior nám připadalo všechno krás-
né, k tomu od manželů Pospíšilo-
vých občerstvení − chlebíčky, dor-
ty, cukrovíčko. K přípitku na dlou-
há léta rozléval všem samotný pan 
Pospíšil velmi chutné víno. Tak na 
zdraví a dlouhá léta − stále zazní-
valo. Jsme jako jedna velká rodi-
na, která si umí vzájemně udě-
lat radost, veselit se, zpívat a těšit 
se z toho, že ještě zdaleka nejsme 
k nepotřebě a že máme k dnešní 
době co říci. A také s omezeným 
časem chceme co nejlépe naložit.

Naši senioři rádi slaví své naro-
zeniny ve společnosti v klubu již 10 
let. Nebojíme se, že jsme stále star-
ší, v kolektivu správných lidí věk ne-
hraje roli a zdraví se utužuje. S pís-
ničkami pana dirigenta Václava Vo-
máčky to bylo dokonalé, nepřetrži-
tě jeden a půl hodiny velkého hu-
debního nasazení. Na programu by-
ly i organizační záležitosti kolem 
připravovaných výletů. A také gra-
tulace všem lednovým oslavencům 
s předáváním obvyklých bonbonier.

Milá byla taktéž návštěva paní 
Koudelkové, místostarostky měst-

ské části Praha-Libuš, která popřá-
la všem 65 přítomným seniorům 
všechno nejlepší v novém roce, 
hodně zdravíčka a mnoho hezkých 
zážitků s klubem. Velkým překva-
pením pro výbor Klubu Senior by-
lo, že nás vyzvala, abychom přija-
li poděkování za celoroční činnost 
klubu a předala krásný dárek pa-
ní Prchlíkové, paní Mohylové, paní 
Holé a paní Vladykové. Organizační 
výbor poděkoval a senioři tleskali. 
Bylo to dojemné.

Přišla nás navštívit také paní Vrá-
nová, sociální pracovnice, která pře-
chází od ledna do jiné funkce. Pro-
zradila nám, že ji moc zajímají ves-
ničky SOS a podpora manželských 
párů před rozpadem − aby k tomu 
nedocházelo, bude proto na tom-
to úseku pracovat. Zároveň přislíbi-
la, že pokud bude někdo potřebovat 
sociální radu, ráda mu poradí. Spo-
jení na sebe máme. Její tříletou spo-
lupráci v sociální oblasti v MČ Praha-
-Libuš ocenila také paní Koudelková 
a připojila velké poděkování.

Ani se nám pak z klubu nechtělo 
odcházet, po skončení programu ješ-
tě probíhaly různé diskuse. Hovoři-
li jsme s panem Vomáčkou, který slí-
bil, že nám šestkrát věnuje svůj volný 
čas, v rámci toho také s námi dvakrát 
pojede na oblíbený pobyt do Jívky 
spojený s historickými zastaveními.

Chtěla bych zde poděkovat hlav-
ně těm seniorům z klubu, kteří se 
nejvíce podílejí na dobré atmosfé-
ře. Bez nich by nebyl ani Klub Seni-
or, ani výbor Klubu, ani hezké výlety.

Zdena Prchlíková
Foto: Zdena Prchlíková

Klub Senior v novém roce

Co dělají mladí hasiči 
v Písnici?

Hned na první schůzce mladých 
hasičů SDH Písnice v prosinci pro-
běhly zkoušky plnění odznaku od-
bornosti Strojník junior. Před od-
bornou komisí tvořenou starostou 
SDH Písnice a velitelem výjezdové 
jednotky nakonec uspělo 8 dětí. Na 
konci schůzky jsme všichni přivíta-
li milou návštěvu – Mikuláše s je-
ho družinou. Čert nakonec ode-
šel do pekla s prázdným pytlem 
se slovy, že za rok se zase sejde-
me a uvidíme!

Na druhé schůzce jsme se věno-
vali výrobě jakutských nožů, zvířát-
kům z těsta a výrobě našeho ha-
sičského vozidla. Abychom dostáli 
našemu závazku naučit se pořádně 
nový uzel, tak jsme vázali plochou 
spojku alias ambulantní uzel.

Při vánoční schůzce jsme se vě-
novali barvení suchých výrobků 
z těsta, zkoušce z uzlování, pou-
štění svítících lodiček na rybní-
ku a výpravě za sv. Floriánem, kde 
jsme hasili zábavnou pyrotechniku. 
Za odměnu jsme pak od něj dostali 

drobné dárečky. Osm z nás bylo 
oceněno odznakem za absolvová-
ní odborné zkoušky Strojník junior. 
Pak jsme pojedli nějaké to cukro-
ví, zazpívali koledy, popřáli si krás-
né vánoční svátky a šťastný vstup 
do nového roku 2019 a rozešli se 
domů.

Během ledna jsme se zaměři-
li na přípravu plnění odznaku od-
bornosti Preventista junior. Na kaž-
dou schůzku jsme nachystali jeden 
učební okruh: o příčinách vzniku 
požáru, telefonních číslech tísňo-
vého volání, nejčastější požární zá-
vady a základních podmínky vzniku 
požáru. Jako bonus se nám podaři-
lo vyjednat návštěvu na operačním 
středisku pražské policie, kde mů-
žeme na vlastní oči uvidět, jak fun-
guje tísňová linka 158.

Také se připravujeme na Zim-
ní pohár v uzlování, který se usku-
teční 9. 3. 2019. Čekají na nás sou-
těžní uzly: lodní smyčka, tesař-
ský uzel, plochá spojka, zkracovač-
ka a záchranný uzel. Během násle-
dujících schůzek se doučíme ty, co 
neumíme, a dopilujeme ty, které už 
zvládneme, abychom byli nejlepší. 

Určitě se bude i malovat, proto-
že do konce února 2019 musíme 
uspořádat základní kolo soutěže 
Požární ochrana očima dětí.

Pokud nám nasněží nebo zamrz-
ne rybník, určitě vyrazíme na boby 
anebo bruslit, vždyť zima je od to-
ho, abychom se vyřádili i venku.

Pokud by se mezi vámi našel 
správný kluk nebo holka od 6 do 11 
let, kterého by zajímala naše čin-
nost, a chtěl by se připojit, rádi ho 
přivítáme mezi námi. Bližší infor-
mace získáte na webu: www.sd-
hpisnice.cz či e-mailu: mladez@sd-
hpisnice.cz.

Jan Krátký
 Foto: Marika Bráchová

Výprava za sv. Floriánem a další výzvy

mailto:sykorova.mslojovicka@seznam.cz
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Redakce měsíčníku U nás po-
žádala zastupitele nově zvo-
lené v komunálních volbách 
na podzim 2018, aby se sa-
mi v krátkém medailonu před-
stavili občanům. Vizitky zve-
řejňujeme postupně, jak 
přicházejí.

Věra Adámková (*1955), 
zastupitelka

Moje rodina bydlí na Libuši 
a v Písnici po několik staletí, pro-
blematika naší lokality je mi vel-
mi blízká. Chci se věnovat proble-
matice zdraví a životního prostředí 
v naší městské části. Městská část 
Libuš-Písnice nám umožňuje zlep-
šení aktivit pro občany, jako nedo-
statečné vidím edukační a osvěto-
vé programy pro ně, a to jak pro 
děti, dospělé i seniory. Pracuji ve 
zdravotnictví, přednáším na vyso-
ké škole. Bez politické příslušnosti.

Radek Řezanka (*1974), zastupitel

Vystudoval jsem finanční a po-
jistnou matematiku na MFF UK 
a přes 20 let již působím v pojiš-
ťovnictví. Na Libuši bydlíme od ro-
ku 2003 a zastupitelem jsem od 
roku 2010. Zabývám se zejmé-
na problematikou územního plá-
nování, jsem předsedou Komise 
stavební a dopravy. S kolegyně-
mi a kolegy z komise, kde převažu-
jí zástupci občanů, se snažíme za-
bývat všemi projekty, které mohou 
mít dopad na území Libuše a Pís-
nice. Jedná se například o trasu 

metra D, problematiku pražského 
okruhu a s tím související plánova-
ný obchvat Písnice. Rád se s obča-
ny setkám, vyslechnu si jejich pod-
něty a budu se jimi zabývat. Ob-
čané mají právo se podílet na roz-
voji své městské části a je jen na 
nich, jak se zapojí. Domnívám se, 
že možností nabízíme spoustu.

Petr Novotný (*1974), zastupitel

Jako písnický rodák jsem se 
začal aktivně zajímat o dění 
v naší městské části před nece-
lými dvěma lety, když jsem za-
čal poukazovat na neuvěřitel-
nou pasivitu a klientelismus, 
které opanovaly radnici. Osob-
ně mě nejvíce zvedlo ze židle, jak 
se obec zaprodává developerům, 
ale jak jsem pak (bohužel) zjistil, 
je to jen špička ledovce. Proto-
že jsem povoláním ekonom a in-
vestor, jsem zděšený při pohle-
du do účetních knih obce, kte-
rá hospodaří neefektivně a s nu-
lovým investičním plánováním. 
Mojí osobní prioritou je zadá-
ní nezávislého auditu hospoda-
ření, hledaní cest ke snížení hlu-
ku z Pražského okruhu, zastavení 
neprůhledných a nekoncepčních 
developerský projektů a podpo-
ra drobných živnostníků.  

Miroslav Štancl (*1945), zastupitel

Vyučil jsem se nástrojařem 
a mám úplné středoškolské vzdě-
lání s maturitou. Po základní vojen-
ské službě jsem z finančních důvo-
dů nastoupil dráhu řidiče zájezdové-
ho autobusu, se kterým jsem najez-
dil po světě 1,5 tisíc km. Můj kočovný 
život začal vadit rodině, a tak začala 

éra vedoucího pracovníka. Univerzi-
ta Karlova, domácí potřeby a drobná 
provozovna MÚ Libuš. Do důchodu 
jsem odcházel jako civilní zaměst-
nanec Ministerstva vnitra. Za svůj ži-
vot jsem postavil dva rodinné domy, 
přes 53 let se věnuji dobrovolným 
hasičům a jsem nositelem titulu Za-
sloužilý hasič. Několik volebních ob-
dobí jsem byl členem kontrolního 
výboru a loni poprvé zvolen do za-
stupitelstva. Doufám, že má práce 
v zastupitelstvu bude přínosná pro 
občany Libuše a Písnice.

Představují se zastupitelé MČ Praha-Libuš
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Vybrané informace z usnesení Ra-
dy městské části Praha-Libuš od 25. 
9. do 10. 12. 2018. Všechna usnese-
ní v plném znění jsou k dispozici na 
www.praha-libus.cz a na Úřadu MČ 
Praha-Libuš. Na internetových strán-
kách Českého úřadu zeměměřičské-
ho a katastrálního – http://nahlize-
nidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně do-
stupné údaje o parcelách a budovách 
zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Bere na vědomí otevření nové tří-

dy MŠ Mezi Domy na druhém místě vý-

konu v Klubu Junior poprvé pro děti ode 

dne 3. 10. 2018.

 Schvaluje navýšení příspěvku zři-

zovatele na období 1. 10. − 31. 12. 2018 na 

provozní náklady MŠ Mezi Domy v sou-

vislosti s navýšením počtu provozova-

ných tříd mateřské školy o celkovou 

částku 30 000 Kč.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke 

Smlouvě o dílo se společností Kyrastav, 

spol. s.r.o., na výstavbu hasičské zbroj-

nice Písnice, kde se mění termín dokon-

čení stavby z důvodu pozdního dodání 

vrat od dodavatele, kterému shořela vý-

robní hala.

 Souhlasí s užitím znaku MČ Pra-

ha-Libuš, určeného na vyhotovení po-

hlednice MČ Praha-Libuš, pro pana Ja-

na Reindla.

 Schvaluje uzavření objednávky na 

dodávku zásahových a ochranných po-

můcek pro SDH Libuš se společnos-

tí SDH plus za celkovou cenu 197 716 Kč 

včetně DPH.

 Schvaluje výběr dodavatele na vy-

pracování projektové dokumentace pro 

záměr Rekonstrukce vzduchotechni-

ky ve školní kuchyni v ZŠ Meteorologic-

ká a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

s panem Ing. Pavlem Nedbalem na vy-

pracování projektové dokumentace za 

cenu 112 000 Kč.

 Nemá námitek k předložené projek-

tové dokumentaci vypracované Ing. Pe-

trem Havlíčkem pro dodatečné povolení 

stavebních úprav (nástavba a přístavba) 

objektu na pozemcích parc. č. 454 a 456, 

oba v k. ú. Písnice, pro Hoang Thi Hang, 

Hoang Thi Lan a Phan Hoang Anh.

 Souhlasí se záměrem stavby „ČSOV 

Ke Březině, zdvojení výtlaku, Praha 12, č. 

invest. akce 11M 8700“ společnosti Praž-

ská vodohospodářská společnost, a. s., 

za podmínky: po uložení kanalizačního 

řadu do pozemků ve svěřené správě MČ 

Praha-Libuš požaduje opravit komuni-

kace v celé šíři.

 Souhlasí s projektovou dokumen-

tací pro společné územní a stavební ří-

zení na stavbu „Rodinné domy Písni-

ce“ na pozemcích parc. č. 767/2, 767/3, 

835/32 a 835/132, všechny v k. ú. Písni-

ce, vypracovanou Terezou Černou pro 

stavebníka Bretton, s. r. o.

 Souhlasí s prodejem vozidla cis-

ternové automobilové stříkačky Škoda 

706 RTHP ASC 25 (RZ 1AN6791), schvaluje 

uzavření Kupní smlouvy s panem Ing. 

Petrem Heroldem za cenu 50 000 Kč 

včetně DPH.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

se společností Agrofim Czech, s. r. o., na 

realizaci zavlažovacího systému na hřiš-

tě v Písnici za cenu 293 160 Kč bez DPH.

 Schvaluje uzavření objednávky 

s firmou dot. DesignStudio, s. r. o., na tisk 

kalendáře MČ Praha-Libuš na rok 2019 za 

celkovou cenu 62 890 Kč bez DPH.

 Souhlasí s provedením stavebních 

úprav a změny užívání části objektu 

čp. 317 v ulici K Vrtilce, pro účely doda-

tečného povolení stavby v rozsahu dle 

projektové dokumentace vypracované 

Ing. arch. Janou Šimánkovou. Požadu-

je dořešení legalizace stavebních úprav 

a změny užívání části objektu na odbo-

ru výstavby Prahy 12.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

se společnosti Window Holding, a. s., na 

výměnu oken, parapetů vnitřních/ven-

kovních, vchodových dveří v objektu čp. 

1 v ulici Libušská za cenu 104 118,88 Kč 

včetně DPH.

 Souhlasí s připojením objektu no-

vé hasičské zbrojnice Písnice na Pult 

Městského systému provozovaný Měst-

skou policií hl. m. Prahy.

 Schvaluje Rozhodnutí o výběru 

dodavatele pro veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu na akci „Dodávka osobní-

ho automobilu“ a uzavření kupní smlou-

vy s firmou Olfin Car, s. r. o., za cenu 324 

704 Kč včetně DPH.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o sdru-

žených službách dodávky plynu včetně 

Dodatku Úspora + s Pražskou plynáren-

skou, a. s., pro odběrné místo objekt nové 

hasičské zbrojnice ul. Hoštická, Písnice.

 Souhlasí s umístěním umělecké-

ho díla Zeměkoule do okružní křižo-

vatky ulic Libušská a Kunratická spoj-

ka včetně vyznačení průběhu 50. rovno-

běžky do chodníku na pozemku parc. č. 

922/14 v k. ú. Písnice. Schvaluje uzavře-

ní smlouvy o dílo od uměleckého kováře 

Petra Poláka za celkovou cenu 300 000 

Kč bez DPH.

 Souhlasí s odnětím půdy ze země-

dělského půdního fondu části pozem-

ku parc. č. 390/10 v k. ú. Libuš, ve svěře-

né správě MČ Praha-Libuš, o výměře 17,5 

m2 dle situace, která je nedílnou sou-

částí tohoto usnesení. Souhlasí s ukon-

čením komunikace a inženýrských sítí 

v souvislosti se stavbou „Rodinné domy 

Libuš“ na pozemku parc. č. 390/10 v k. 

ú. Libuš, ve svěřené správě MČ Praha-Li-

buš, pro stavebníka Ing. Radka Kutnara 

a Ing. Danielu Kutnarovou.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o pro-

vedení přezkoumání hospodaření za rok 

2017 příspěvkových organizací se spo-

lečnosti Miró Audit Services, s. r. o., za 

cenu 83 127 Kč včetně DPH.

 Souhlasí s podáním žádosti ZŠ 

Meteorologická o dotaci EU v rám-

ci Operačního programu Výzkum, vý-

voj a vzdělání (OP VVV, MŠMT) výzvě č. 

02_18_64 Šablony II.

 Schvaluje navýšení závazných uka-

zatelů ZŠ s RVJ Písnice pro financová-

ní v rámci MAP (Místních akčních plánů 

rozvoje vzdělávání) z vlastních přijatých 

finančních prostředků.

 Souhlasí s uzavřením školních dru-

žin v ZŠ Písnice a ZŠ Meteorologická ve 

dnech 29. a 30. 10. 2018 v době podzim-

ních prázdnin z organizačních důvodů.

 Schvaluje Pravidla ke stanovení vý-

še platu − příplatku za vedení, k poskyt-

nutí osobního a zvláštního příplatku ře-

ditelům mateřských a základních škol 

a školských zařízení zřizovaných MČ 

Praha-Libuš s účinností od 25. 10. 2018.

 Bere na vědomí informaci o čin-

nosti školských rad při základních ško-

lách zřizovaných MČ Praha-Libuš za ob-

dobí 09/2017−09/2018. Bere na vědomí 

odpověď zřizovatele na dotaz školské 

rady při ZŠ Meteorologická na dotaz ze 

dne 30. 5. 2018.

 Schvaluje Plán zimní údržby míst-

ních komunikací a chodníků ve správě MČ 

Praha-Libuš pro zimní období 2018−2019.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke 

Smlouvě o dílo se společností Kyrastav, 

spol. s r. o., na výstavbu hasičské zbroj-

nice Písnice, kterým se mění celková ce-

na díla na 32 187 189,43 Kč včetně DPH.

 Schvaluje kompetence jednotli-

vých členů Rady MČ Praha-Libuš tak-

to: Mgr. Jiří Koubek − bezpečnost, inte-

grace, komunikace s MHMP, investice; 

Ing. Pavel Macháček – doprava, život-

ní prostředí a územní plánování; Bc. Mi-

chal Korbel – ekonomická oblast; Tomáš 

Loukota, DiS. − správa majetku; Ing. Len-

ka Koudelková – vzdělávání, školství, tě-

lovýchova a sociální oblast, s účinností 

od 7. listopadu 2018.

 Schvaluje uzavření Darovací 

smlouvy s panem Michala Bursou.

 Nesouhlasí s prodejem části po-

zemku parc. č. 318/1 v k. ú. Písnice o vý-

měře 27 m2, druh pozemku ostatní plo-

cha, ostatní komunikace, ve svěře-

né správě MČ Praha-Libuš paní Marti-

ně Koskové.

 Schvaluje Zápis ze zasedání Li-

kvidační komise č. 4/2018 ze dne 12. 11. 

2018 a Rozhodnutí tajemníka ÚMČ ze 

dne 12. 11. 2018 o vyřazení majetku MČ 

Praha-Libuš a PO zřízených MČ v celko-

vé výši 195 727,13 Kč.

 Souhlasí s uzavřením Kupní smlou-

vy s paní Mgr. Terezou Rajchlovou na 

prodej pozemku parc. č. 240 v k. ú Pís-

nice o výměře 84 m2, ve svěřené správě 

MČ Praha-Libuš za cenu ve výši 460 320 

Kč dle znaleckého posudku.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o do-

dávce a ochraně údajů katastru nemo-

vitostí vedených v elektronické podobě 

se společností Gepro, spol. s r. o.

 Nesouhlasí s odejmutím pozem-

ků svěřených do správy MČ Praha-Libuš 

parc. č. 317/1, 317/2, 317/3 a 318, všech-

ny v k. ú Libuš.

 Schvaluje uzavření Smluv o výpůj-

čce na movitý majetek s neuvolněnými 

členy Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

 Vydává souhlas pronajímatele se 

změnou užívání v objektu Garáží Dob-

ronická čp. 694 spočívající v umístění 

plechových uzamykatelných skladových 

kójí v 9. a 10. NP a v umístění mycího 

provozu v 1 NP v rámci nájemní smlou-

vy pro firmu State Administration Con-

sulting, s. r. o.

 Nesouhlasí s předloženou projek-

tovou dokumentací ke stavebnímu po-

volení pro akci: Výstavba rodinného do-

mu na pozemcích parc. č. 107 a 108, oba 

v k. ú. Libuš, vypracovanou Ing. arch. Ji-

řím Fránou a Ing. Danou Brožovou pro 

stavebníka Thi Thuy Hoi Nquyenovou.

 Souhlasí s předloženou projekto-

vou dokumentací pro stavební povole-

ní na stavbu rodinného domu v ulici Ke 

Kašně čp. 35 vypracovanou Ing. Nquyen 

Van Quang pro stavebníka Nquen Duc 

Duy a Nquyen Thi Nhi. Souhlasí s připo-

jením pozemku parc. č. 746 v k.ú. Písni-

ce na místní komunikaci v ulici Ke Kaš-

ně za podmínky, že nový vjezd a veške-

ré s tím spojené stavební úpravy na po-

zemku parc. č. 767/1 v k. ú. Písnice pro-

vede na základě objednávky stavebníka 

a na náklady stavebníka společnost Eu-

rovia CS, a. s., která je zhotovitelem re-

konstrukce ulice Ke Kašně a na dílo po-

skytuje záruku do 25. 10. 2021.

 Schvaluje zřízení Komise stavební 

a dopravy, jmenuje Mgr. Radka Řezan-

ku předsedou komise s účinností od 20. 

listopadu 2018 a jmenuje do komise ty-

to členy: Ing. arch. Kamilu Davidovou, 

M.Sc., Mgr. Markétu Jedličkovou, p. To-

máše Loukotu, DiS., Mgr. Václava Kutha-

na, JUDr. Martina Prose, Ph.D., p. Dalibo-

ra Šulce. Volí Ing. Lenku Otavovou ta-

jemnicí komise. Ukládá předsedovi při-

pravit náplň činnosti komise a předložit 

ji ke schválení RMČ.

 Schvaluje vystavení objednávky 

firmě Enprag, s. r. o, na dodání vybave-

ní do nové Hasičské zbrojnice Písnice za 

cenu 567 620,68 Kč, včetně DPH.

 Bere na vědomí informaci o přeru-

šení a omezení provozu mateřských škol 

a školních družin základních škol zřizo-

vaných MČ Praha-Libuš o vánočních 

prázdninách od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019.

 Bere na vědomí podklady pro vý-

roční zprávu Magistrátu hl. m. Prahy 

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

v kraji za všechny mateřské a základní 

školy zřizované MČ Praha-Libuš.

Zprávy z jednání rady PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ: 

8. 4. 2019
17. 6. 2019
16. 9. 2019
25. 11. 2019

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.

 Bere na vědomí informaci o aktu-

álním počtu potřebných prostor na za-

jištění výuky v ZŠ Meteorologická s vý-

hledem na následující dva školní roky.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy k podá-

ní nabídky na veřejnou zakázku ve zjed-

nodušeném podlimitním řízení na výběr 

zhotovitele na akci „Rekonstrukce míst-

ních komunikací, Praha 4 – Libuš“.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo na akci „Kácení stromů 

a obnova biokoridoru ÚSES – L 4/276 při 

ulici K Vrtilce“ s dodavatelem Ing. Pe-

trem Komínkem, kterým se snižuje cena 

díla na 919 547,53 Kč včetně DPH.

 Jmenuje šéfredaktorkou časopisu 

U nás s účinností od 10. prosince 2018 

paní Mgr. Hanu Kolářovou a do redakční 

rady časopisu U nás jmenuje tyto členy: 

Kateřinu Strakovou, Matěje Kadlece, Ja-

nu Leichterovou, Kryštofa Štafla, Marti-

na Zikeše a Kateřinu Tomešovou.

 Schvaluje Směrnici č. 1/2018 o po-

užití Sociálního fondu s účinností od 1. 

ledna 2019.

 Souhlasí s umístěním směrové ta-

bule společnosti Tavočer, s. r. o., na po-

zemek parc. č. 557/53 v k. ú. Libuš.

 Schvaluje uzavření darovací smlou-

vy s Mgr. Jiřím Koubkem, Mgr. Hanou 

Kendíkovou a Ing. Alešem Kendíkem, 

Ing. Jánem Baginem, Janou Hofmano-

vou a Miroslavem Hofmanem, Mgr. Ha-

nou Kolářovou, Ing. Pavlem Macháčkem 

a se společnostmi DDD SERVIS, spol. s r. 

o., Saparia a. s., CIB Rent Písnice, s. r. o., 

a HEMI, s. r. o., Calmer, s. r. o. a KyraStav, 

spol. s r. o.

 Schvaluje podání žádosti o roz-

šíření účelu ponechané účelové dota-

ce a žádost o změnu charakteru čás-

ti ponechané účelové dotace na ak-

ci Rekonstrukce podlahy v tělocvičně 

Písnice na dodávku a osazení venkov-

ních elektrických žaluzií na stropní ok-

na tělocvičny.

 Schvaluje žádost o změnu účelu 

ponechané účelové dotace na akci Re-

konstrukce střídaček TJ Sokol Písnice na 

akci Závlahový systém na hrací plochu 

fotbalového hřiště Písnice.

 Bere na vědomí informaci o stavu 

využívání prostor ZŠ s RVJ L. Coňka dle 

dopisu ředitelky Mgr. Blanky Chýlové ze 

dne 10. 12. 2018.

 Schvaluje vyjádření MČ Praha-Li-

buš k návrhu novely obecně závazné vy-

hlášky č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy, o škol-

ských obvodech základních škol a návr-

hu novely obecně závazné vyhlášky č. 

2/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských ob-

vodech mateřských škol.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o re-

klamě se společností Eurovia CS, a. s., 

na částku 50 000 Kč bez DPH.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová, 

Petra Janáčková a Hana Kolářová

http://www.praha-libus.cz
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Zajímá vás školství a chtěli byste 
o něm diskutovat a měnit ho? 
Zapojte se do pracovních skupin nebo 
dalších aktivit MAP, pozvánky budou 
a otevřené pro všechny zájemce.

Pokud máte doma malého před-
školáka, určitě přemýšlíte, do 
jaké školy ho přihlásit. Naše 
městská část zřizuje dvě základ-
ní školy – Základní školu Meteo-
rologická a Základní školu s roz-
šířenou výukou jazyků.

Zápisy do prvních tříd probíha-
jí dle školského zákona v období od 
1. do 30. dubna. Termín a místo zápi-
su stanoví ředitel školy. Na webových 
stránkách každé školy najdete krité-
ria pro přijetí dítěte do 1. třídy a další 
pokyny k průběhu zápisu.

Někteří rodiče jsou na pochybách, 
zda jejich dítě školu zvládne, zda je 
na školu dostatečně zralé a připrave-
né. V tom případě se neváhejte ob-
rátit na pedagogicko-psychologickou 
poradnu, kde vaše dítě vyšetří odbor-
níci a poradí vám, zda přihlásit syna 
či dceru do 1. třídy, nebo zda požádat 
o odklad povinné školní docházky. 

O odklad povinné školní docházky 
je třeba požádat ředitele základní ško-
ly při zápisu dítěte do 1. třídy. Žádost 

je třeba doložit doporučujícím posou-
zením příslušného školského poraden-
ského zařízení a odborného lékaře ne-
bo klinického psychologa. Pokud ředi-
tel základní školy vyhoví žádosti o od-
klad povinné školní docházky dítěte, je 
třeba se rozhodnout, zda vaše dítě zů-
stane v mateřské škole, nebo ho přihlá-
síte do přípravné třídy. Již při zápisu je 
vhodné konzultovat s pedagogy, jaká 
možnost bude pro vaše dítě nejlepší.

Městská část Praha-Libuš počítá ja-
ko v loňském roce opět s otevřením 
přípravné třídy, a to v ZŠ Meteorolo-
gická. Přípravnou třídu lze otevřít, po-
kud se v ní vzdělává nejméně 10 dětí. 
Pokud se rozhodnete pro přípravnou 
třídu, je třeba kontaktovat vedení ZŠ 
Meteorologická a domluvit si termín, 
kdy je možné dítě do přípravné tří-
dy zapsat. Zápisem do přípravné tří-
dy, se dítě zapisuje na jeden školní rok 
a neznamená to, že automaticky bu-
de pokračovat vzdělávání vašeho dí-
těte v této škole. Pro následující rok 
je třeba jít s dítětem znovu k zápisu 
do 1. třídy ve škole, kterou si vyberete.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ  
PRO RODIČE DĚTÍ

Městská část zajišťuje pro děti s tr-
valým pobytem na městské části Pra-
ha-Libuš předškolní vzdělávání a zá-
kladní vzdělávání. Již několik let ne-
ní možné z důvodu zájmu o vzdělává-
ní v místě bydliště přijímat žádné dě-
ti, které nemají trvalý pobyt na úze-
mí městské části Praha-Libuš. Spá-
dovým obvodem všech mateřských 
škol je celé území městské části Pra-
ha-Libuš. Trvalý pobyt dítěte v měst-
ské části je třeba v procesu zápisu do 
školy písemně doložit.

Zvláštní upozornění pro rodiče dě-
tí z tzv. staré části katastrálního území 
Písnice (mimo sídliště Písnice): Spá-
dový obvod Základní školy s rozšíře-
nou výukou jazyků v Písnici je vyme-
zen a s ohledem k nárůstu počtu dě-
tí s trvalým pobytem ve spádovém 
území jej bude třeba do doby navýše-
ní kapacity této školy již od školního 
roku 2019/2020 postupně omezovat. 
(Aktualizace spádových oblastí škol 

v hl. m. Praze 
se očekává k 1. 
4. 2019.) Spádo-
vým obvodem 
Základní školy 
Meteorologic-
ká je celý velký zbytek území městské 
části, který není definován jako spá-
dové území Základní školy s RVJ v Pís-
nici. Pokud by došlo k tak výrazné-
mu nárůstu zájmu o zápis do Základ-
ní školy s RVJ v Písnici, který by ne-
bylo možné uspokojit v rámci stáva-
jící omezené kapacity této školy, bu-
de všechny děti s trvalým pobytem na 
území městské části přijímat Základ-
ní školy Meteorologická. Z toho důvo-
du lze doporučit, pokud by rodiče dětí 
s trvalým pobytem v Písnici váhali me-
zi těmito dvěma školami, aby se s dí-
tětem zúčastnili zápisů do první tří-
dy v obou základních školách. Termí-
ny zápisů na obou školách jsou tomu-
to přizpůsobeny.

Linh Luongová,  
referentka odboru správního a školství 

městské části Praha-Libuš

Zápisy do 1. tříd a přípravná třída

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk 

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

potisk triček
již od jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava dat

tisk, návrhy 
výroba 

a instalace
reklamy 

vosa

tel.: 603 226 226    
vosareklama.cz

inzerce inzerce

Poukázka 

Ocenění Vaší nemovitosti 
dle aplikace                             a            zdarma 

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

CenovaMapa.cz

Ing. Kateřina Teimlová

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

mobil: 606 688 058

ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Mateřské školy

Vyzvedávání žádostí o přijetí do MŠ / zveřejnění na úřední desce školy a webových stránkách Odevzdávání vyplněné žádosti zpět do MŠ

MŠ K Lukám 2.–3. 5. a 6. 5.  13.–14. 5. 13–17 h

MŠ Ke Kašně 2.–3. 5. a 6. 5. 13. 5. 9–14 h, 14. 5. 13–17 h 

MŠ Lojovická od 23. 4. 13.–14. 5. 13–17 h

MŠ Mezi Domy 2.–6. 5. 13.–14. 5. 13–17 h

Základní školy - zápis do 1. ročníku

Osobní účast dítěte s rodiči dne

ZŠ Meteorologická (www.zsmeteo.cz) 29. 4. 8–12 h a 13–17 h Objekt ZŠ: Meteorologická 181/2, Libuš, Praha 4

ZŠ s RVJ v Písnici(www.zspisnice.info) 26. 4. 10–17 h Objekt ZŠ: Ladislava Coňka 40/3, Písnice, Praha 4

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřské školy

MŠ K Lukám K Lukám 664/1a , 142 00 Praha 4 –Libuš (www.msklukam.cz) 16. 4. 15–17 h

MŠ Ke Kašně Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 4 – Písnice (www.mskekasne.cz) 2.–3. 5., a 6. 5. 10–11 h, 15–16:30 h

MŠ Lojovická* Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš (www.mslojovicka.cz) 23. 4. 8–10 h, 15–16:30 h 

MŠ Mezi Domy Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice (www.msmezidomy.cz) 6. 5. 8– 9 h, 15–17 h

Základní školy

ZŠ Meteorologická Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš (www.zsmeteo.cz) 27. 2. 8–17 h

ZŠ s RVJ v Písnici Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice (www.zspisnice.info) 28. 2. 8–14 h

*mj. Hrací dopoledne MŠ Lojovická, pozvánka v tomto čísle na str. 6.  

Místní akční plány vzdělává-
ní neboli MAP je projekt Mi-
nisterstva školství, mláde-
že a tělovýchovy. Projekt je 
zaměřen na rozvoj kvalitní-
ho a inkluzivního vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let. Zahrnu-
je oblasti včasné péče, před-
školního a základního vzdělá-
vání, zájmového a neformální 
vzdělávání.

Libušské a písnické mateřské 
a základní školy se projektu účast-
ní v rámci spolupráce MČ Praha 12 
(která agendu organizačně zašti-
ťuje), MČ Praha-Libuš a MČ Praha-
-Kunratic. Právě startuje druhé ko-
lo tzv. MAPování neboli: MAP Praha 
12 pokračuje.

MAP Praha 12 pokračuje je projekt 
financovaný z fondů Evropské unie, 
jehož cílem je zlepšit přístup ke vzdě-
lávání v mateřských a základních 

školách na daném území. Tento pro-
jekt potrvá 4 roky a bude se zaměřo-
vat na následující oblasti: financování 
vzdělávání, čtenářská a jazyková gra-
motnost, matematická gramotnost, 
rovné příležitosti, polytechnika, kalo-
kagathia (zdravý životní styl) a volný 
čas, digitální gramotnost, kariérové 
poradenství, rodina, škola a komuni-
ta a environmentální výchova a dal-
ší oblasti související se vzděláváním 
žáků do 15 let.

„Nechceme, aby MAP II byl pou-
ze papírovým projektem. Naším 
cílem je maximálně využít finanč-
ní prostředky z tohoto projektu 
na vzdělávání a pořádání zájmo-
vých aktivit z výše uvedených ob-
lastí pro děti, jejich rodiče, učitele 
a všechny další zájemce,“ vysvět-
luje Iveta Němečková, vedoucí od-
boru školství, kultury a vzdělává-
ní MČ Praha 12 a garant projektu 
MAP II.

NA CO KONKRÉTNĚ  
SE MŮŽETE V MAPU TĚŠIT?

Již nyní se začínají připravovat 
tzv. EduCoffee, což jsou inspirativ-
ní setkání či workshopy zaměřené 
vždy na konkrétní témata. V plánu 
je i uspořádání oblíbeného Leader- 
shipu, dvoudenního semináře urče-
ného pro vedoucí pracovníky ma-
teřských a základní škol, jehož cí-
lem je vybudovat kvalitní a udrži-
telnou znalostní kapacitu na území 
správního celku Praha 12.

Ke konci roku se obyvatelé bu-
dou moci opět těšit na knižní trh 
KnihoMAP, jehož součástí nebu-
dou pouze prodejní stánky před-
ních českých nakladatelů, ale ši-
roká veřejnost zde bude moci na-
vštívit zajímavé workshopy, se-
mináře a přednášky související se 
čtenářskou gramotností. 

Do MAPu se dále aktivně zapoju-
jí i samotní žáci ze základních škol. 
Žáci škol prozatím z Prahy 12 se pra-
videlně scházejí v uskupení s ná-
zvem Zasedání mladých, žáci z Libu-
še a Písnice prostřednictvím svého 
Žákovského zastupitelstva mohou 
vyjádřit svůj názor na problematiku 
související se vzděláváním či navrh-
nout aktivity, o které by měli zájem.

A rozhodně se v MAPu nezapo-
mene ani na úspěšnou odbornou 

konferenci DigiMAP, určenou pro 
učitele mateřských a základních 
škol. Na této odborné konferen-
ci se budou moci její účastníci se-
známit s moderními technologie-
mi, které lze využít ve výuce. 

O tom, co vše se v MAPu chys-
tá, se dozvíte na stránkách www.
mappraha12.cz a samozřejmě na 
Facebooku.

Sledujte MAP Praha 12 pokraču-
je: www.mappraha12.cz, www.face-
book.com/mappraha12/

Zdroj: MAP Praha 12 pokračuje, 
upraveno (red-ext)

Jak zlepšit vzdělávání  
aneb MAPujeme vzdělávání

Koordinátor sociální 
pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci 

@praha-libus.cz
K Lukám 664,  

142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696

Sociální   
pomoc  

kontakty
Koordinátora sociální 

pomoci MČ Praha-Libuš 
je možné kontaktovat 

písemně, po e-mailu nebo 
telefonicky.

MAP Praha 12 pokračuje,  
registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009976

V poslední době jsme zazna-
menali problémy s odváže-
ním tříděného odpadu, zejmé-
na plastů, na sídlišti Písnice. 
Intenzivně komunikujeme se 
svozovou společností Praž-
ské služby. Kritická stanoviště 
jsou v ulici Ke Kurtům, v uli-
ci Na Okruhu (před Klubem Ju-
nior) a v ulici Zahrádecká (pod 
mateřskou školkou). 

Četnost odvozu plastů ze stanovi-
ště v ulici Ke Kurtům je třikrát týdně. 
Popelnice se nevyváží pravidelně, 
protože na křižovatce ulic Ke Kurtům 
a U Bazénu parkují auta. Přitom pod-
le Zákona 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, § 27, 

odstavec 1, písmeno d): „Řidič ne-
smí zastavit a stát na křižovatce a ve 
vzdálenosti kratší než 5 m před hra-
nicí křižovatky a 5 m za ní.“ 

Odvozu plastů ze stanoviš-
tě v ulici Na Okruhu je nastaven 
na dvakrát týdně. Bohužel ani zde 
z důvodu aut parkujících v zatáčce 
není možné plasty odvézt. Svozová 
společnost, ale ani auta integrova-
ného záchranného systému nepro-
jedou poslední zatáčkou v ulici Na 
Okruhu. Ani zde tedy není dodržen 
výše zmiňovaný zákon, a to § 25, 
odst. 3: „Při stání musí zůstat vol-
ný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy.“

Nastavená četnost odvozu plas-
tů na stanovišti v ulici Zahrádecká 

je rovněž dvakrát týdně. Z důvodu 
nerespektování značky zákazu za-
stavení v této ulici neprobíhá svoz 
pravidelně.

Prosíme obyvatele sídliště, aby na 
výše uvedených místech neparkova-
li. O možnostech zlepšení jednáme 
s odborem dopravy ÚMČ Praha 12, 
svozovou společností Pražské služ-
by, a. s., a Městskou policií. Doufá-
me, že situace se brzy vyřeší pomo-
cí umístění dopravního značení a za-
parkovaná auta nebudou bránit prů-
jezdu aut nejen svozové společnos-
ti, ale i aut integrovaného záchran-
ného systému. 

Bc. Petr Borský,  
odbor životního prostředí a dopravy 

ÚMČ Praha-Libuš

Pomozte řešit problém s odvozem 
tříděného odpadu ze sídliště Písnice

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.facebook.com/mappraha12/
http://www.facebook.com/mappraha12/
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O třídění odpadu a ekologický styl ži-
vota obecně je čím dál tím větší zájem. 
Není tedy divu, že se nám na odboru ži-
votního prostředí množí dotazy ohled-
ně možnosti třídění nebezpečného od-
padu a potravinářských olejů. Kontej-
nery sice Magistrát hl. m. Prahy do jed-
notlivých městských částí nepřistavuje, 
nicméně zajišťuje i mobilní sběr na ce-
lém území Prahy, včetně městské čás-
ti Praha-Libuš.

Mobilní sběr je součástí realizace Projek-

tu hospodaření s odpady, jenž probíhá na 

územní hl. m. Prahy už od roku 1998. Pod-

le portálu hl. m. Prahy je každoročně realizo-

váno zhruba 300 svozů po zhruba 8 zastáv-

kách. Od roku 2016 probíhá dokonce sběr 

i v sobotu. Je naplánováno, že v roce 2019 

bude v rámci mobilního sběru možné ode-

vzdat také jedlé potravinářské tuky a oleje.

Jaké odpady můžete díky mobilnímu 

sběru ZDARMA a s klidným svědomím po-

slat dál: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fo-

tochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný od-

pad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tis-

kařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergen-

ty obsahující nebezpečné látky (čisticí pro-

středky), léčiva, baterie a akumulátory, jedlý 

olej a tuk (v uzavřených pet lahvích).

Pokud byste chtěli vyhodit odpady v ka-

palné formě, je nutné je předat v uzavře-

ných nádobách. (Portál hl. m. Prahy, 2018)

Stavební odpady, objemné odpady 

a elektrozařízení bohužel vozidlo nesvá-

ží. Tento typ odpadu však můžete odvézt 

do nejbližšího sběrného dvora na adre-

su: Dobronická 892, vjezd z ul. Obrataňská. 

Do sběrného dvora můžete mimo jiné ode-

vzdat: objemný odpad (nábytek, zařízení 

domácností), dřevěný odpad, odpad z údrž-

by zeleně, stavební odpad z bytových úprav 

(v množství do 1m3 zdarma), papír, plasty, 

kovový odpad, pneu (poplatek 25,- Kč/ks), 

elektrozařízení (ledničky, pračky, televize, 

sporáky, počítače, videa atd.), nebezpečné 

odpady (mimo eternit a azbest).

CO S SEBOU K ODEVZDÁNÍ ODPADU 
POTŘEBUJETE?

Odevzdávání odpadu v rámci mobilního 

sběru probíhá zcela zdarma. Co se týče sběr-

ného dvora, tam se nevyhnete poplatku za 

pneumatiky a za stavební odpad o objemu 

nad 1 m3. Před odevzdáním odpadu do sběr-

ného dvora nebo do mobilního sběru je nut-

né se prokázat občanským průkazem, a za-

tímco sběrné dvory jsou určené pouze pro 

občany s trvalým pobytem v obci, v případě 

svozového vozidla můžete odevzdávat ne-

bezpečný odpad a jedlé oleje na všech jeho 

trasách, kde sběr zrovna aktuálně probíhá.

Pokud svozové vozidlo nenaleznete na za-

stávce dle harmonogramu Magistrátu hl. m. 

Prahy, neváhejte kontaktovat řidiče vozidla na 

telefonním čísle: 601 389 243 nebo 731 451 582. 

Svoz totiž probíhá vždy pomocí dvou vozidel 

a nikdy není předem jasné, jaké vozidlo se bu-

de nacházet na jaké zastávce. Z toho důvodu 

může být třeba zavolat na obě čísla.

Upozorňujeme, že v případě odložení 

nebezpečného odpadu do nádob na směs-

ný odpad hrozí občanům pokuta ve vý-

ši do 100 000 Kč dle § 4 odst. 2) zákona č. 

251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Provozní doba na všech sběrných dvorech:

Letní čas PO – PÁ 8:30–18:00

Zimní čas PO - PÁ 8:30–17:00

SO 8:30–15:00

NE zavřeno

Harmonogram mobilního sběru nebez-

pečného odpadu na ostatních trasách na-

leznete na webových stránkách Portálu ži-

votního prostředí hlavního města Prahy 

(http://portalzp.praha.eu/file/2563001/har-

monogram_2018_pdf_final.pdf), též je k dis-

pozici v podobě brožury ve vestibulu ÚMČ 

Praha-Libuš v ulici K Lukám 664/1.

Barbora Opltová,  

odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ 

Praha-Libuš

Třiďte, co se dá  
aneb Už jste potkali vozidlo 
na mobilní sběr odpadů?

Praha-Libuš PO−PÁ SO

1. křižovatka ul. K Vrtilce x Putimská 15:00−15:20 8:00−8:20

2. křižovatka ul. Olšovická x Hoštická 15:30−15:50 8:30−8:50

3. křižovatka ul. Na Okruhu x Ke Kurtům 16:00−16:20 9:00−9:20

4. křižovatka ul. Zahrádecká x U Libušské sokolovny 16:30−16:50 9:30−9:50

5. křižovatka ul. Jirčanská x K Novému sídlišti 17:00−17:20 10:00−10:20

6. ul. K Lukám (parkoviště u čp. 646) 17:30−17:50 10:30−10:50

7. křižovatka ul. Třebějická x Na Močále 18:10−18:30 11:10−11:30

8. křižovatka ul. Lojovická x Ohrobecká 18:40−19:00 11:40−12:00

Kontejnery  
na velkoobjemový odpad
První pololetí 2019 
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ 

V dubnu a květnu 2018 budou kontejnery přistaveny podle následujícího 
harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin. 

od 5. do 7. dubna  ........... Ke Kašně, Mirotická, Na Domovině, Zahrádecká 

od 12. do 14. dubna  ........ K Vrtilce, Ke Kurtům, K Lukám, Ohrobecká, 

od 19. do 21. dubna ......... Betáňská, Hoštická, K Novému sídlišti, Na Močále 

od 3. do 5. května  .......... K Jezírku, Na Konečné, Na Okruhu 

od 10. do 12. května ....... Drůbežářská, U Bazénu, V Rohu 

od 17. do 19. května ........  Ke Lhoteckému lesu, Výletní, Zbudovská

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se 

zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na 

místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro ulo-

žení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat ulože-

ní odpadů až na neděli. 

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (ná-

bytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náči-

ní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných 

kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY 

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu 
čtyř hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

5. března ..................K Lukám, K Vrtilce, Na Okruhu, Ohrobecká

2. dubna ...................Betáňská, Hoštická, K Novému sídlišti, Na Močále

30. dubna .................Ke Lhoteckému lesu, V Koutě, Zbudovská

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (ná-

bytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náči-

ní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných 

kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. 

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunál-

ního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky 

rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu 

lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šiš-

ky a v ulici Obrataňská. 

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kon-

tejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových 

kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na 

počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů. 

KONTEJNERY NA BIOODPAD 

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Pra-
hy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Po-
kud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bu-
de na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítom-
na obsluha.

10. března 9:00–12:00.............. Na Močále, K Jezírku (u ulice Vyšebrodská)

10. března 13:00–16:00 ............ Zahrádecká, Ke Kašně

17. března 9:00–12:00 .............. K Novému sídlišti, K Vrtilce

17. března 13:00–16:00 ............. Hoštická, Ke Lhoteckému lesu 

24. března 9:00–12:00 ............. Betáňská, Ohrobecká

30. března 9:00–12:00 ............. Božejovická, Ke Kašně

30. března 13:00–16:00 ........... Zahrádecká, Na Močále

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přidě-

luje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů 

a typu převládající zástavby.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Rozvozové trasy vozidla pro 
mobilní sběr v MČ Praha-Libuš  
28. 2. ČT | 23. 5. ČT | 17. 8. SO

Péče v domácím prostředí je 
bezesporu důstojnějším řeše-
ním pomoci blízkým než umís-
tění do pobytového zařízení. 
Náročnost pečování ale dopa-
dá na pracovní a osobní život 
pečujících.

Mnozí z pečujících předřazují po-
třeby opečovávaných před vlastní 
osobní pohodou, což jim neumož-
ňuje věnovat se vlastní rodině nebo 
svým zálibám. Negativně to ovliv-
ňuje jejich postavení na trhu práce 
a velké zatížení rovněž může půso-
bit na vztahy v rodině. Pečující oso-
ba je často ohrožena vyhořením. 

PANÍ MARIE PEČUJE  
O NEMOCNOU MAMINKU

Do podobné situace se dostala 
i paní Marie, které je 38 let, je vda-
ná a má dvě školou povinné děti. 
Nemá žádné sourozence, se který-
mi by se mohla o péči podělit. Před 
dvěma lety byla její mamince dia-
gnostikována rakovina. Po úspěšné 
operaci následovala chemoterapie. 
Zdravotní stav kolísal a po posled-
ním cyklu došlo ke zhoršení, přes-
tože dle kontrolních vyšetření by-
lo vše v pořádku a na dobré ces-
tě. Přes intenzivní kontakt s lékaři 
specialisty kromě vágních konsta-
tování nedostala žádnou konkrétní 
pomoc a žádná doporučení. Snad 
jen obecný odkaz na sociální pra-
covnici, která jí předala informaci 
o následné péči v léčebně dlouho-
době nemocných.

V této době se paní Marie obrá-
tila na organizaci A doma, z. s. Ro-
dinný průvodce z projektu nesou-
cího název Dva životy − Praha pe-
čující ženu navštívil v domácím 
prostředí a v rámci rozhovoru se 
snažil identifikovat situace, v kte-
rých potřebuje pomoci. Seznámil 
se i s její maminkou, o kterou peču-
je. Společně si stanovili dílčí úkoly.

Jedním z nich bylo zajištění fi-
nancování péče. Řešení se ujala so-
ciální pracovnice a doporučila po-
dání různých typů žádostí. Paní Ma-
rii už nezbýval čas a síla na vyplně-
ní tiskopisů a setřídění dokumen-
tace pro obvodního lékaře. Pomo-
ci se ujali konzultanti pro slaďová-
ní osobního a pracovního života. 
Bylo nutné sestavit měsíční plán, 
kdo a kdy bude péči zajišťovat. Si-
tuace byla řešena vlastními zdro-
ji s využitím sousedské výpomo-
ci, pečovatelskou službou a osobní 
asistencí. Jak zvládnout manipula-
ci a nepoškodit své zdraví, předvedl 

v domácím prostředí zkušený fyzio-
terapeut. Sociální služby byly do-
plněny zdravotní péčí, kde lektor-
ka ošetřovatelství ukázala triky, 
jak zvládnout např. osobní hygienu 
u ležící. Najednou paní Marie nebyla 
sama se svými pochybnostmi a vý-
čitkami: co všechno mohla udělat 
lépe a zda něco nezanedbala. Právě 
v tom jí pomohla psycholožka. Pod-
poru nalezla i u odborníků v oblasti 
klinické farmacie či mediace.

Paní Marie je také matkou a man-
želkou. Vůbec si neuvědomova-
la zodpovědnost za svůj zdravotní 
stav vůči členům své rodiny. Z ro-
dinné diagnózy je patrné, že její 
dědeček i maminka měli nádorová 
onemocnění, ale ona sama za po-
slední čtyři roky neabsolvovala žád-
nou preventivní prohlídku. Věnova-
la všechen čas péči o matku, rodinu 
a práci na částečný úvazek. Dalším 
dílčím úkolem tedy bylo absolvová-
ní zdravotních prohlídek. Nebylo to 
jen o předání informace, ale rodin-
ný průvodce musel opakovaně do-
hlédnout na splnění tohoto úkolu.

Na příkladu paní Marie se uka-
zuje, že koncept sdílené péče (tedy 
rozložení péče mezi více členů širší 
rodiny a profesionální poskytovate-
le služeb) je velmi efektivní varianta 
s relativně dlouhodobou udržitel-
ností. Péče o blízkou osobu je dob-
ře zvládnutelná jen zdánlivě. Je po-
třeba si ovšem uvědomit, že neza-
hrnuje jen péči samotnou, ale také 
její řízení, plánování, logistiku a vel-
kou časovou a finanční investici. 
Soubor těchto faktorů z ní činí ná-
ročnou disciplínu, která pečujícím 
osobám přibývá ještě nad rámec 
všech ostatních pracovních, rodin-
ných i osobních povinností. Jedním 
z nejzrádnějších momentů je nejis-
tota, jak dlouho a s jakou intenzitou 
bude domácí péče probíhat.

PEČUJETE I VY O SVÉHO BLÍZKÉHO 
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ?

Dostali jste se do podobné tí-
živé rodinné situace, kdy usiluje-
te o to, aby váš blízký mohl zůstat 
po zbytek života v domácím pro-
středí? Pečujete o maminku, babič-
ku, těžce nemocné dítě či partne-
ra po autonehodě? Nevíte, na koho 
se obrátit a jak pomoc kvalitně za-
jistit? Je pro vás náročné skloubit 
péči o blízkého s prací? Víte, na ja-
kou finanční podporu máte nárok? 
Dovedete si představit, co vás če-
ká po propuštění vašeho blízkého 
z nemocnice nebo léčebny dlou-
hodobě nemocných? Jestliže jste 

alespoň na jednu otázku odpově-
děli ano, je právě vám určen pro-
jekt Dva životy – Praha.

Nabízíme individuální podporu 
rodinným pečujícím od odborníků 
z oblasti psychologie, trénování pa-
měti, sociální práce, ošetřovatelství, 
mediace, fyzioterapie, klinické far-
macie a právních služeb. Další for-
mou pomoci rodinným pečujícím 
je devět setkání, která se uskuteční 
v průběhu roku 2019 po celé Praze.

Organizace A doma, z. s., vám dí-
ky Operačnímu programu Zaměst-

nanost a rozpočtu České republi-
ky prostřednictvím Evropského so-
ciálního fondu nabízí veškeré akti-
vity zcela zdarma. Provedeme vás 
všemi nástrahami, které na cestě 
pečování můžete potkat.

V případě zájmu neváhejte kon-
taktovat konzultanty Aničku Hašp-
lovou nebo Jitku Bůžkovou na te-
lefonním čísle 607 307 187 nebo 
e-mailem: dvaživoty@adoma-os.cz.

Zdroj: A doma, z. s.,  
www.adoma-os.cz

dobročinná inzerce

Jak se z toho nesesypat  
aneb Na pečování nejste sami

A DOMA

Odborníci v projektu  
Dva životy – Praha Vám podají  
pomocnou ruku.

Budou nablízku, když pocítíme 
potřebu řešit vzniklé situace.

VOLEJTE NA TEL:

607 307 187

JSTE V SITUACI, KDY PEČUJETE 
O SVÉHO BLÍZKÉHO?

DAŘÍ SE VÁM SKLOUBIT PRÁCI,
PÉČI A DOMÁCNOST?

MÁTE DOTAZY A NEVÍTE, 
KDE SE ZEPTAT?

Abyste se neutopili 
ve starostech,  

A DOMA z.s. Vám hází  
záchranný kruh. 

Bezpečně s námi 
proplujete rozbouřeným 

mořem každodenních  
starostí pečujících.

European Union
European Social Fund
Operational Programme Employment

http://portalzp.praha.eu/file/2563001/harmonogram_2018_pdf_final.pdf
http://portalzp.praha.eu/file/2563001/harmonogram_2018_pdf_final.pdf
mailto:dvaživoty@adoma-os.cz
http://www.adoma-os.cz
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V Libuši ani v Písnici nemáme 
žádnou historickou památku. 
Mám na mysli takovou, o kte-
ré by se psalo v publikacích 
o Praze.

Tuto skutečnost jsem zaregist-
roval před více než třiceti lety, kdy 
jsem byl do Písnice naplaven jako 
tehdejší bytový družstevník. Poslé-
ze jsem si všiml, že tady máme za-
jímavost, která není vidět, zajíma-
vost geodetickou. Písnicí prochá-
zí padesátá rovnoběžka, jinak ře-
čeno 50. stupeň severní šířky. Kde 
přesně, je dnes jasné. Několik týd-
nů už je vyznačena na chodníku na 
Libušské ulici, pár metrů od nové-
ho kruháku směrem k centru.

Před třiceti lety tomu tak neby-
lo. Z dostupných map jsem ale do-
spěl ke správnému závěru, že je to 
někde mezi starou a novou Písnicí. 
Jak šel čas, dařilo se mi onu pomy-
slnou čáru umístit do terénu stá-
le přesněji. Když jsem se stal mís-
tostarostou, napadlo mě, že by by-
lo vhodné realizovat něco, nejlépe 
nějaký ukazatel, který by 50. rov-
noběžku trvale připomínal.

ZEMĚ 1 : 5 000 000

Nejedná se o nápad nijak origi-
nální. Ve světě jsou na mnoha mís-
tech označeny průběhy různých 
rovnoběžek a poledníků. Rovník, 
oba obratníky, severní polární kruh, 
nultý tedy greenwichský poledník 
v Londýně nebo patnáctý poledník 
(přesně 15. stupeň východní dél-
ky) v Jindřichově Hradci. U nás však 
byl donedávna problém, že padesá-
tá rovnoběžka probíhala v dokona-
le neupraveném prostoru. Za správ-
ný okamžik k realizaci záměru jsem 
proto považoval rekonstrukci Libuš- 
ské ulice. K tomu, jak všichni víme, 
došlo minulý rok. Ale již nejméně 

10 let byla padesátá rovnoběžka 
vyznačena v projektu rekonstrukce 
s poznámkou: „vhodným způsobem 
vyznačit do dlažby chodníku“.

Skutečnost pak předčila moje 
očekávání. Pan starosta vyzval ke 
spolupráci uměleckého kováře pa-
na Petra Poláka z Písnice. Domlu-
vili spolu jak vyznačení průběhu 
rovnoběžky v chodníku s popisem: 
„TUDY PROCHÁZÍTE VY A 50. ROV-
NOBĚŽKA“, tak originální výzdo-
bu nového kruháku. Máme na něm 
krásný kovový globus. Jeho auto-
rem, od návrhu po realizaci, je pan 
Polák. Já s tím bohužel nemám nic 
společného. To bych se chlubil ci-
zím peřím. Pouze jsem navrhl jeho 
rozměr. Je v měřítku 1 : 5 000 000. 
Naše Země je pětmiliónkrát větší 
než náš model. Náš globus má ob-
vod 8 metrů, Země 40 000 000 m 
(znalé v oboru vyšší geodézie pro-
sím o toleranci mírné nepřesnosti).

Každý bod na Zemi lze přesně de-
finovat a identifikovat jeho polohou. 
Tj. zeměpisnou šířkou, severní nebo 
jižní od rovníku, a délkou, východní 
nebo západní od nultého poledníku. 
Od rovníku k pólu je 10 000 km. Tato 
vzdálenost je rozdělena na 90 stup-
ňů. Jeden šířkový stupeň má cca 
111 km. Ten se dále dělí na 60 minut, 
1 šířková minuta je cca 1 852 metrů, 
a ta se dále dělí na 60 vteřin, 1 šíř-
ková vteřina je cca 31 m. Co z toho 
plyne? Kruhák je téměř na 50. rov-
noběžce (ve vteřinové toleranci). Se-
verní pól je od nás 4 444,4 km, rov-
ník 5 555,6 km a jižní pól 15 555,6 km.

S délkovou vzdáleností je to slo-
žitější. Pouze rovník má 40 000 km. 
Rovnoběžky se postupně zkracují 
až na nulu, na pólech je z nich pou-
hý bod. Naše 50. rovnoběžka měří 
cca 25 731 km. Jeden délkový stu-
peň na naší rovnoběžce měří cca 
71 km, délková minuta cca 1 191 m, 
délková vteřina zhruba 20 m.

IMAGINÁRNÍ VÝPRAVA  
PO 50. ROVNOBĚŽCE

Vydejme se na imaginární cestu 
po 50. rovnoběžce. Na co při ní na-
razíme? Co uvidíme? Z Libušské se 
vydáme na západ. Přes Modřanskou 
rokli do Modřan. Hop a skok přes Vl-
tavu do Lahoviček. Pak se přes Ra-
dotín vyšplháme k Lochkovu. Praž-
ský okruh překročíme u Lochkov-
ského mostu. Prahu opustíme v ka-
tastru Zadní Kopaniny. Český kras, 
městečko Loděnice, řeka Berounka 
u Nižboru, znovu Berounka. Západ-
ní Čechy, Manětín, Mariánské Láz-
ně, Lázně Kynžvart a jižně od Che-
bu vstoupíme do Německa.

Jižně od Frankfurtu nad Moha-
nem se ocitneme na tamním le-
tišti, jednom z největších v Evro-
pě. Největší západoevropskou řeku 
Rýn překročíme v historické Mohu-
či (Mainzu). A jsme v Lucembursku. 
Kromě Jana Lucemburského a Karla 
IV. máme s Lucemburskem společ-
nou ještě zeměpisnou šířku. Belgie, 
město Bastogne. Tady se Hitler na 
konci roku 1944 pokusil o poslední 

zoufalou ofenzívu (ardenskou). Se-
verní Francie, město Amiens. U pří-
stavu Dieppe vstoupíme do vod ka-
nálu La Manche. Potom nejjižnější 
místo Velké Británie, městečko Li-
zard u stejnojmenného mysu.

Překonáme Atlantický oceán 
a dorazíme do Kanady. Nejdříve na 
ostrov Newfoundland. Potom zá-
liv Sv. Vavřince a nakonec americký 
kontinent. Všechna velká města na 
východě Kanady míjíme, jsou polo-
žena jižněji, stejně tak velká jeze-
ra. Až ve střední Kanadě narazíme 
na město Winnipeg. O 111 km jižně-
ji (na 49. rovnoběžce) je kanadsko-
-americká hranice. Začíná v provin-
cii Manitoba a končí u Pacifiku. Po-
tom ostrov Vancouver a opouští-
me severní Ameriku.

OD PROTINOŽCŮ ZASE ZPÁTKY

Jsme v severním Pacifiku. Tady 
se zastavíme asi 2 km za 165. stup-
něm a 30. minutou západní délky. 
Jsme totiž přesně v polovině ces-
ty po 50. rovnoběžce. Dá se říci, že 
jsme u rovnoběžkových protinožců. 

Cesta z Písnice do Písnice po 50. rovnoběžce Urazili jsme asi 12 865 kilomet-
rů. Zkratkou přes severní pól by to 
bylo jenom 8 889 km. Je tady zi-
ma, chladný oceán. Na sever od nás 
jsou Aleutské ostrovy (USA) a za ni-
mi Aljaška. Ke skutečným protinož-
cům se musíme vydat 11 111 km přes-
ně na jih. Budeme na 50. stupni již-
ní šířky, v jižním Pacifiku. Široko da-
leko žádná pevná zem. Jen asi 1 500 
km na západ leží miniaturní neoby-
dlené souostroví s přiléhavým ná-
zvem Antipodes Islands (Ostrovy 
Protinožců). Patří Novému Zélandu.

Vracíme se na „naši“ rovnoběžku 
a budeme pokračovat v naší ima-
ginární cestě. Dokončíme putování 
přes severní Pacifik. Průlivem me-
zi Kurilskými ostrovy se dostaneme 
do Ochotského moře. Před námi je 
velký ostrov Sachalin (Rusko). V le-
tech 1905–1945 tudy vedla, přesně 
po 50. rovnoběžce, rusko-japonská, 
resp. sovětsko-japonská hranice.

Po překonání Tatarského průlivu 
se ocitáme na asijské pevnině, na 
ruském Dálném východě. Je to zná-
mý paradox, kdo jde na západ, do-
jde na východ. Dvakrát překročíme 
veletok Amur a jsme v severní Čí-
ně. Pak několikrát překročíme rus-
ko-mongolskou hranici a dorazí-
me do Kazachstánu. Mineme měs-
to Karaganda, opustíme Kazach-
stán a jsme zase v Rusku. Řeku Vol-
hu překročíme v městě Kamyšin.

Potom překonáme tichý Don 
a dojedeme na Ukrajinu. Uvidíme 
město Charkov, řeku Dněpr jižně od 
Kyjeva, mineme severní okraj města 
Lvov a vstoupíme do Polska. Tady je 
na 50. rovnoběžce několik velkých 
měst, postupně od východu Řešov, 
Tarnov a Krakov (někdejší hlavní 
město). Dokončíme cestu přes jižní 
Polsko, několikrát se mihneme nad 
státní hranicí a jsme doma, v Česku.

Uvidíme Bruntál, Šumperk, Cho-
ceň, jižní okraje Pardubic a Kolína. 
Zastavíme se na poli východně od 
Kouřimi. Leží tady tzv. astronomický 
střed Evropy. Je přesně na průsečíku 
50. stupně severní šířky a 15. stup-
ně východní délky. Potom uvidíme 
vlastní Kouřim, Kostelec nad Čer-
nými lesy, Říčany a Průhonice. Do 
Prahy se vrátíme v Hrnčířích. Tam-
ní kostel sv. Prokopa je od naší rov-
noběžky pár kroků. Potom přejdeme 
Hrnčířské louky, Kunratickou spojku, 
Vídeňskou, další kilometr po louce 
a jsme zpátky na Libušské.

Pavel Macháček
Foto: archiv autora

PS: Při zpracování tohoto článku jsem 
zjistil, že 50. rovnoběžka je námě-
tem všelijakých skulptur a ztvárnění 
na různých místech. Pro zajímavost: 
německá Mohuč (Mainz), u nás Cho-
ceň a Kouřim. Patrně největší oslavu 
50. rovnoběžky najdeme v Říčanech. 
Mají tam lesopark na 50. rovnoběžce, 
v něm informační obelisk, posezení 
na 50. rovnoběžce a další zajímavosti.

Myšlenka na vznik výtvarné-
ho díla Zeměkoule je založe-
na na základě skutečnosti, že 
nový kruhový objezd v Pís-
nici je postaven v blízkos-
ti místa, kterým pochází 50. 
rovnoběžka.

Tato zajímavost je zajisté velmi 
ojedinělá záležitost a je dobře, že 
na ni můžeme tímto netradičním 
způsobem poukázat.

Zeměkoule na kruhovém objez-
du je zhotovena z globu, který je 
sestaven ze segmentů polední-
ků a rovnoběžek, společně s již-
ním a severním pólem. Výtvarné 
dílo má průměr 2,54 metru, což 
je v průměru vůči planetě Zemi 
1 : 5 000 000.

Ocelová konstrukce je vypálena 
laserem, šopována zinkem a na-
stříkána černou kovářskou bar-
vou. Kontinenty jsou zhotoveny 
z 1 500 kusů trojúhelníků polygo-
nální vektorovou metodou gra-
fiky designu tak, že trojúhelníky 

nemají stejnou stranu, a proto 
tvoří plastickou iluzi. Tato iluze 
je podpořena hlubokým leskem 
modrozeleného nástřiku vypalo-
vací barvou, což při dopadu světla 
vytváří dojem vlnění ploch.

Proto tato nová technolo-
gie tvoření prostoru z nejjedno-
dušších geometrických obrazců 
– což je trojúhelník – je vyslove-
ně monumentální, protože nezá-
visí na velikosti, v jakém prosto-
ru se nachází.

Padesátá rovnoběžka na plasti-
ce Zeměkoule je vyrobena z tom-
baku (mosaz s větším obsahem 
mědi a zinku, kde je mědi více 
než 83 %) a vyleštěna na vysoký 
lesk. Přesný průchod rovnoběž-
ky je vyznačen nerezovou linkou 
v bronzovém pásu na nedalekém 
chodníku.

Tato plastika vznikla ve firmě 
Kovárna Polák, s. r. o., a na její rea-
lizaci se úzce podílel celý kolektiv.

Akademický sochař Petr Polák

V Klubu Senior jsme v ro-
ce 2018 několikrát uvíta-
li paní Michaelu Švandrlíko-
vou z útvaru prevence Měst-
ské Policie Praha s kolegou 
Martinem Wagnerem z Měst-
ského sdružení hasičů hl. m. 
Prahy.

Vždy se nám věnují ze všech 
svých sil tak, abychom vše co nej-
lépe pochopili. Proto pro celou 
naši seniorskou obec shrnujeme 
některé rady a doporučení.

JAK SE CHRÁNIT PŘED 
OKRADENÍM?

Nejosvědčenějším způsobem 
je nedat příležitost a minimalizo-
vat rizika.
– Peníze, doklady a klíče noste 

v uzavřené příruční tašce nebo 
kabelce vždy odděleně. Berte 
si s sebou jen tolik peněz, kolik 
skutečně potřebujete.

– Peněženku uložte na dno ne-
bo do spodní části kabelky ne-
bo nákupní tašky.

– Kabelku nebo tašku přes ra-
meno nenechávejte viset na 
zádech, ale mějte ji stále na 

očích a chraňte ji rukama na 
boku nebo na břiše.

– Kabelku nebo tašku nepokládej-
te v obchodech na police a ne-
nechávejte ji v nákupním vozíku.

– Vyhýbejte se návalům mno-
ha lidí, tlačenice nahrává zlo-
dějům a okradení může pro-
běhnout bez povšimnutí. Čte-
te-li si v dopravním prostřed-
ku, mějte své příruční zavaza-
dlo pořád pod kontrolou.

– Při výběru peněz bankomatu si 
hlídejte soukromí. Dávejte po-
zor, jestli vás někdo nesleduje 
příliš zblízka. Vybírání z banko-
matů uvnitř bank či spořitelen 
je spolehlivější. Na ulici vybírej-
te peníze za asistence někoho, 
koho znáte a důvěřujete mu.

– Nikdy se před nikým nechlub-
te svými úsporami nebo cen-
nostmi, nepůjčujte cizím lidem 
peníze, neplaťte žádné zálohy 
podomním prodejcům.

JAK SE VYHNOUT PODVODU?

– Podvodníci využívají různé zá-
minky a lsti, aby se dostali 
k vašim penězům. Chtějí vnik-
nout do vašeho bytu, a pokud 

z vás nevylákají peníze přímo, 
ovládají řadu dalších způsobů 
jak vás okrást.

– Nedůvěřujte neznámým lidem, 
nikoho cizího nevpouštějte do 
svého bytu.

– Nikdy hned neotvírejte dveře, 
nevíte-li kdo je za nimi.

– Pořiďte si panoramatické ku-
kátko, které vám umožní dob-
ře si návštěvníka prohlédnout. 
Instalujte si na dveře bezpeč-
nostní řetízek, který udrží dve-
ře jen pootevřené. Některé věci 
tak můžete vyřídit bezpečněji.

– Zvoní-li opravář, pracovník úřa-
du či jiných služeb (odečet ply-
nu apod.), nechte si předložit 
jeho služební průkaz, nebo ješ-
tě lépe zavolejte na úřad ne-
bo instituci, na kterou se pra-
covník odvolává. V případě ja-
kýchkoliv pochybností trvejte 
na tom, že o nabízenou službu 
nestojíte.

– Nepodléhejte lákavé vidině 
snadného zbohatnutí. Podomní 
nabídky výher v loterii nebo vý-
hodných koupí odmítejte – v na-
prosté většině jde o podvod.

Zaznamenala Zdena Prchlíková

Plastika na kruhovém  
objezdu Písnice PODĚKOVÁNÍ  

ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY

Samotná zeměkoule s vyznače-
nou 50. rovnoběžkou umístěná 
v kruhovém objezdu stála měst-
skou část 300 tisíc Kč bez DPH. 
Je mi ctí na tomto místě poděko-
vat všem těm, které jsem oslovil, 
anebo sami projevili zájem toto 
dílo sponzorovat. Částkou 50 000 
Kč přispěly společnosti Eurovia, 
Kyrastav, CIB a Saparia, celkem 
40 000 Kč darovali manželé Jana 
a Miroslav Hofmanovi, částkou do 
výše 25 000 Kč se podílely spo-
lečnosti DDD Servis, Hemi, Cal-
mer a Vimbau a příspěvky v roz-
mezí 1 000 až 10 000 Kč věnova-
li Pavel Macháček, Ján Bagin, Ha-
na a Aleš Kendíkovi a Hana Kolá-
řová. Výčet není konečný, zájem 
o sponzoring projevily ještě dal-
ší osoby. Byly uzavřeny darovací 
smlouvy v celkové částce více než 
320 000 Kč. Jsem velmi rád, že dí-
lo místního akademického socha-
ře si vzali za své i místní občané 
a firmy u nás podnikající. Srdečně 
děkuji všem, kteří se na tomto vý-
jimečném projektu podíleli.

Jiří Koubek, starosta
KLUB SENIOR

Pražská městská policie  
nám pomáhá a chrání
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Život obcí byl dříve určován 
málo proměnlivým, navzájem 
propojeným svazkem několika 
rodin, které je po celé genera-
ce tvořily. Až v době před něko-
lika desetiletími prudké změ-
ny v politické situaci i životním 
stylu vedly k masivnímu stěho-
vání, v Libuši a Písnici umocně-
nému blízkostí hlavního města.

Některé rody, jež patřily k zákla-
dům místního společenství, ve víru 
událostí zmizely, jiné jsou však stá-
le přítomny. Výsledky jejich snaže-
ní máme stále na očích, i když si to 
zvláště ti mladší ne vždy uvědomují. 
Rád bych proto čas od času existen-
ci takových rodin s dlouhou místní 
historií připomněl, protože bez nich 
by ani Libuš nebo Písnice nebyly ta-
kové, jaké je známe.

Starousedlíci o tom samozřejmě 
vědí více a znají např. místní rodiny 
Tylingrů, Vogelů, Štastných, Davíd-
ků, Ždímerů, Nováků nebo Volká-
nů, Hertlů, Ehrenbergerů, Černých, 
Klégrů, Hrušků, Švarců, Coňků, Kvít-
ků či Melicharů a mnohé další. Ale 
pro řadu z těch, kdo zde již také žijí 
i třeba několikáté desetiletí, se jed-
ná o neznámou oblast.

ROD HERANŮ

Dovolte mi otevřít tuto proble-
matiku stručnou informací o vý-

znamném místním rodu Heranů. 
Podle jejich rodinných legend se 
jedná o rod původem z Irska, jak 
napovídá i jejich příjmení (Heran, 
zřejmě z Eireannach – tj. Irčan). Je-
den z prapředků se měl z Irska do-
stat jako velitel čety ozbrojenců 
do Francie, posléze i do Španěl-
ska a snad i na Sardinii v rámci bo-
jů s Maury ve 2. pol. 14. stol. Za to 
měl obdržet rodinný erb, který si 
ještě naši pamětníci možná vyba-
ví vyobrazený v dřívější restauraci 
U Slabů v čp. 1. Motiv hvězd v něm 
obsažený byl snad inspirován zna-
kem francouzského Řádu Hvěz-
dy (Ordre de l’Etoile) krále Jana II. 
Dobrého. Budeme se snažit tyto in-
formace ověřit.

V průběhu 15. či 16. stol. se za 
neznámých okolností členové rodu 
objevují jako vážené místní osob-
nosti (obchodníci, mlynáři) v Če-
chách na Sedlčansku. Na Libuši 
jsou doložení od 26. 6. 1805, kdy se 
z panství Kamýk nad Vltavou při-
stěhoval Václav Heran (1766−1836) 
a koupil za značný obnos 4 960 zla-
tých od Josefa Černého naši nejvý-
znamnější nemovitost (ten ji vlast-
nil od r. 1798, kdy ji pořídil za 900 
zlatých – ach, ty napoleonské vál-
ky…) − hospodu v čp. 1 na Libušské 
ulici. Byl úspěšným a váženým hos-
podářem, stejně jako jeho syn Au-
gustin (1796–1872) i vnuk stejného 
jména (1838−1877). Ten měl před-

časně zemřelého syna Františ-
ka (1860−1886). Vdova po něm 
– Anna, roz. Slabová, si pozdě-
ji vzala Josefa Novotného z Dol-
ních Břežan a hostinec se pak 
přejmenoval po něm. Pak ho 
vedla jeho dcera Anna a poslé-
ze její dcera Alžběta Nováková, 
jíž byl hostinec zestátněn a za-
členěn do RaJ, n. p., a pod ná-
zvem U Slabů fungoval do r. 
2004. V objektu dodnes funguje 
prodejna optiky a Česká pošta.

Právě syny jmenovaného Au-
gustina, již zmíněným Františ-
kem (1860−1886) a Erazímem 
(1873−1943), se rodina rozdělila 
na dvě větve. František zanechal 
totiž syna Františka, nar. 1883, 
jenž měl opět Františka, nar. 
1917, a Gustava (1923−1974), je-
hož synové František a Milan ode-
šli do emigrace a žijí až za „velkou 
louží“, ale stále se cítí jako Libušá-
ci, což mohu potvrdit na základě 
osobních rozhovorů. Koneckonců, 
čas od času se sem jezdí i podívat.

Druhá, tzv. Erazímova větev ro-
diny Heranů byla tvořena pěti syny, 
z nichž bych vytkl především Fran-
tiška (1900−1982), úspěšného pod-
nikatele, a posléze vězně koncen-
tračních táborů Mauthausen a Da-
chau, které nakonec přežil, a Era-
zíma (1893−1961), jehož někteří po-
tomci nyní žijí v dalekém Chile. Sta-
li se tam úspěšnými díky libušské 

tradici − ve zcela libušském du-
chu založili v tamních poměrech 
neobvyklou, ale dobře prosperují-
cí firmu na čištění a zpracování pe-
ří. S jinými se můžeme osobně po-
tkávat u nás.

Za to, co všichni zmínění i ne-
zmínění členové rodu zde vykonali 
(působili a působí v severozápadní 
části Libuše, zejména v okolí ulice 
V Hrobech, a mnozí byli aktivní i ve 
sportovní a kulturní oblasti) jim ur-
čitě patří naše uznání a přání vše-
ho dobrého.

Jaroslav Melichar
Foto: archiv autora

Druhý měsíc roku je tady. Je-
ho pojmenování u nás pochází 
od „noření“, tj. tání. Doplňme, 
že polsky či obdobně ukrajin-
sky se nazývá Luty či Lutyj, tj. 
lítý, drsný, nevlídný. Ale snad 
to nebude tak zlé! 

Jaké svátky a významné události 
tento měsíc přinášel? Hned 1. 2. se 
slavil sv. Pionius, který je provázaný 
se. sv. Polykarpem, slaveným kon-
cem tohoto měsíce. Kněz, význam-
ný literát (dílo Apologie) a mu-
čedník sv. Pionius byl totiž ve vl-
ně pronásledování křesťanů zatčen 
23. 2. 250 za účast na připomínce 
94. výročí umučení sv. Polykarpa 
ve Smyrně. Protože římský velitel 
Quintinianus si tehdy chtěl vylepšit 
kariéru donucením velkého počtu 
křesťanů k vystoupení z církve, byl 
trest předvídatelný: mučení a pak 
ve skupině druhů − Sabinus, Dioný-
sius, Asklépius a Sabina − upálení. 

2. 2. se vždy slavily Hromnice, 
navazující u nás i na tradici keltské-
ho svátku vrcholu zimy – Imbolc. 

2. 2. je i křesťanský svátek Uvedení 
Ježíše do chrámu a též připomín-
ka sv. Adalharta z Corbie, patrona 
zahradníků, pomáhajícího, jak se 
věřilo, i proti tyfu, infekcím a ho-
rečkám. 4. 2. popřejeme Jarmilám 
a 6. 2. je v kalendáři nejen Vanda 
či Pavel Miky s druhy, ale i sv. Do-
rota, též patronka zahradníků i pi-
vovarníků, ochránkyně při nebez-
pečí, křivém obvinění a porodních 
bolestech. Tato panna a mučedni-
ce, nar. r. 290 v Caesareii, byla r. 
310 umučena, když odmítla uroze-
ného nápadníka Apricia. Ten ji udal 
jako křesťanku místodržiteli Fab-
riciovi, načež byla mučena a sťa-
ta. Cestou na popravu litovala, 
že je zima, protože má ráda kvě-
ty. To u diváků, hlavně u přihlíže-
jícího advokáta Teofila, bylo důvo-
dem k ironickým poznámkám, jež 
přestaly po zázraku – najednou se 
prý objevil košík plný ovoce a kvě-
tin. Teofil se nato přihlásil veřej-
ně ke křesťanství a byl samozřej-
mě ihned popraven rovněž. Dlou-
há staletí se jednalo o populár-
ní jméno − připomeňme si, že z r. 
1435 se zachovaly zprávy o soudu 

o platby z Libuše mezi Vavřincem 
Drnovským a Dorotou, dříve Jí-
rovou, pak Tulehovou, jež při vy-
hrála. Pro historii Cholupic a snad 
i Písnice je důležitá Dorota z Krbo-
vé, která byla na počátku 16. stol. 
spolumajitelkou Cholupic a mož-
ná i sestrou dalšího spoluvlastníka 
Zikmunda Vencelíka. Po něm dě-
dili jeho synové, po ní jeho dce-
ry. Následoval také soud, který vy-
ústil v prodej obcí Mikuláši Hýzrlo-
vi z Chodů v ceně 200 kop grošů. 

8. 2. vše nejlepší Miladám, 11. 2. 
Boženám. 14. 2. je sv. Valentýn – 
nezapomeňte popřát svým milým! 
15. 2. se slaví Jiřina, 19. 2. Patrik, 20. 
2. Oldřich, 21. 2. Lenka a 22. 2. Pe-
tr. 23. 2. se připomíná jak Svatopluk, 
tak svatý Polykarp – ten, kvůli je-
hož výročí byl popraven na počátku 
zmiňovaný sv. Pionius. 24. 2. je zde 
Matěj – snad nám dopřeje, ať „Na 
svatého Matěje, slunko už se usmě-
je!“. Uvidíme. 

25. 2. je smutná připomínka dal-
šího následovníka Jana Palacha, 
Jana Zajíce, který se na Václav-
ském náměstí upálil r. 1969. 26. 2. 
má občanský svátek Dorota, která 

má ten církevní 6. 2., církevní má 
Alexandr, jenž ten občanský má 
o 1 den později. Uff! Připomeň-
me si též, že v únoru 1899 zapo-
čala jednání písnických hospodářů 
o zřízení dobrovolné hasičské jed-
notky, která se realizovala na jaře 
onoho roku, jejím prvním staros-
tou se stal Alois Melichar z čp. 1. 
Tentýž rok vznikla organizace So-
kola v Kunraticích (kam spada-
la i Libuš), kde se samostatná od-
bočka utvořila r. 1912 a po přeruše-
ní 1. sv. válkou byla slavnostně ob-
novena 9. 2. 1919 na schůzi, jež zá-
roveň rozšířila činnost i o ochot-
nický divadelní soubor. Krásné! Na 
jaře 1929 se začala stavět i libuš-
ská Sokolovna, dokončená již na 
podzim, kdy v ní začal i fungovat 
biograf (jen do 1973). Počátkem r. 
1949 též započalo nucené slučová-
ní soukromých drůbežáren do jed-
noho státního kombinátu, 1950 na-
zvaného Pražské drůbežářské zá-
vody, n. p., Libuš. Všem zmíněným 
i nezmíněným patří naše srdečné: 
Vše nejlepší! 

Jaroslav Melichar 

Staré místní rody − jsou stále zde…

Erb rodiny Heranů.

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY 

Únor

S žáky 9. ročníků ZŠ Meteorologic-
ká jsme od poloviny září v hodi-
nách estetické výchovy intenziv-
ně pracovali na projektu The Wall.

Projekt zahrnoval přípravu kulis (ne 
nepodobných Berlínské zdi, která by-
la na koncertu skupiny Pink Floyd v ro-
ce 1990 v Berlíně také jako kulisa sym-
bolicky na scéně zbořena), nácviku pís-
ně Another Brick in the Wall, doprovod-
ných kreseb a maleb vystavených na 
chodbách školy s tematikou floydov-
ského alba The Wall a samozřejmě in-
strumentálního doprovodu s využitím 
keyboardu a elektrických kytar, které 
„obsluhovali“ zapálení instrumentalisté 
– možná časem budoucí rockoví hráči 
a virtuosové. 

Projekt jsme představili poslední 
školní den před Vánocemi žákům 4.–
8. ročníků v tělocvičně školy. Po scé-
nickém předvedení „rozbití zdi“ a zpě-
vu písně Another Brick in the Wall s do-
provodem „rockové kapely“ jsme s žáky 
ještě zazpívali dnes již jistě evergreen 
české pop music – píseň Václava Nec-
káře Půlnoční. 

Věřím, že se celé úsilí deváťáků vy-
platilo a že se předvánoční minikon-
cert všem líbil. Děkuji všem žákům za 
jejich práci, která spočívala i v jejich ro-
lích kulisáků, fotografů a střihačů videa 
(snad se nám podaří video umístit na 
stránky školy), pořadatelů a zpěváků 
(respektive zpěvaček).

Alexandros Charalambidis,  
učitel hudební výchovy  

ZŠ Meteorologická
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

Projekt The Wall

inzerce

NÁPRAVA DYSLEXIE, 
DYSKALKULIE

(potíže v matematice). 
Doučím. Vlasáková 

www.problemdite.cz 
tel.: 604 466 892

Radost dětí z nově vytvoře-
ných třídních knihovniček nás 
v ZŠ Písnice inspirovala k to-
mu, že jsme se v písnické zá-
kladní škole rozhodli od letoš-
ního druhého pololetí založit 
čtenářský klub.

Chtěli bychom dětem, a to i těm, 
které mají speciální vzdělávací po-
třeby, ukázat radost ze čtení. Pro-
gram čtenářského klubu je zamě-
řený na podporu čtenářství, před-
stavování knih a četbu jako příjem-
ný a zároveň poučný způsob tráve-
ní volného času. Chceme tím při-
spívat k rozvoji čtenářské gramot-
nosti nejen u běžných českých dě-
tí 1. stupně, ale i jejich spolužáků 
z řad dětí s odlišným mateřským 
jazykem. Čtenářský klub jako vol-
nočasová aktivita má dětem uká-
zat radost z četby i v případě, že 
děti nemají kladný vztah k technice 
čtení. Zároveň poskytuje bezpeč-
né prostředí pro rozvoj čtenářství 

nejen dětem, ale i pedagogům, kte-
ří je v tandemu vedou.

Čtenářský klub bude financova-
ný v rámci projektu MŠMT Šablony 
II Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OPVV).

Mgr. Lenka Veisová,  
ZŠ s RVJ L. Coňka v Písnici
Foto: Mgr. Milena Rážová

Čtenářský klub
1 2 3 4 5 6 7

Kartonový obal a

Součást hromu b

Ďábel c

Domácky ženské jméno (9. 6.) d

Malá tůň e

Sevřené dlaně f

Část košile g

Prohra h

2f 6d 2b 3f 6c 5a 6a 6h 5g

Řešení společně s fotografií ulice najdete na zadní straně obálky.

Připravil Martin Zikeš

Lušťovka uličnice 25

Zábavné objevování libuš-
ských a písnických ulic na 
pokračování.

První tajenka se týká libušské uli-
ce, jejíž současný název má vztah 
k již zaniklému místu v Kunrati-
cích. Druhá tajenka nám pak sdělí, 

že původní pojmenování ulice by-
lo odvozeno z dnes již neexistující 
osady ležící jihozápadně od Kunra-
tic. Po připojení Libuše k Praze v ro-
ce 1968 bylo změněno. Ulice s ná-
zvem zaniklé osady se přesto i dnes 
na Libuši nachází, a to na samém je-
jím okraji směrem ke Krči.
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ZVEME

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Nejde Vám přihlásit se přes web? Za-
volejte nám na 773 939 093 nebo 
777 001 719. Poradíme Vám, jak na to. 
Máme plno? Přihlaste se jako náhrad-
níci – ozveme se Vám, pokud se uvol-
ní místo. Aktuality můžete sledovat 
i na našem Facebooku Rodinné cen-
trum Kuřátko.
Pondělí – 9:30−11:30 Tvoření pro dě-
ti (1,5−4) i pro maminky s Kristýnou
Úterý – 9:30−11:30 Montessori her-
na (1,5−4) s Klárou; 16:30−18:30 
Montessori herna (3−6) s Alžbětou/
Štěpánkou
Čtvrtek 7. 2. a 21. 2. – 9:30−11:30 Ku-
řátka jdou za vrátka (1,5−5) s Marti-
nou a Štěpánkou
Interaktivní program s Montessori 
prvky pod širým nebem pro nej-
menší i jejich starší sourozence. 
V případě potřeby je po skončení 
programu možné se ohřát a občer-
stvit v Kuřátku.

OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ AKCE

Přihlášky přes formuláře na: www.rc-
kuratko.cz v rubrice mimořádné akce.
Pátek 22. 2. – 9:45–11:30 Po stopách 
lesních zvířátek
Environmentální program pro rodi-
če s dětmi od 3 let. (Cesta sjízdná 
pro kočárky, mladší sourozenci ví-
táni.) Proměňte se na chvíli ve sto-
paře a badatele a vydejte se s námi 
po stopách lesních zvířat. Dozvíte 

se nejen, jak vypadají stopy jednot-
livých obyvatel lesa, ale i jak zvířát-
ka prozrazují svou přítomnost v le-
se dalšími pobytovými znaky. Stez-
ka pro malé stopaře na vás bu-
de čekat v Kamýckém lese, sraz je 
u dřevěného hřiště a program bude 
maximálně na hodinu a půl. S se-
bou teplé oblečení, svačinu a dob-
rou náladu. Cena: 150 Kč na rodinu. 
Přihlášky na e-mailu: sejdeme-se-
-v-lese@seznam.cz.

Přihlášky na programy a bližší infor-
mace (ceny kurzů, omluvy a náhra-
dy, …) na: www.rckuratko.cz.

Za RC Kuřátko Štěpánka Urbánková

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

HLEDÁME NOVÉ ČLENKY TÝMU!
Hledáme lektorky Montessori herny i ostatních programů. 
Pro bližší informace pište na: rckuratko@gmail.com.

TÉMA MĚSÍCE: JAK SE ŽILO DŘÍV – Jak se co dělá (dělalo)

www.klubjunior.cz 
Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4 
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 
tel.: 604 273 968,  
kjunior@centrum.cz

JUDO – SEBEOBRANA

24 zlatých, 20 stříbrných a 22 
bronzových medailí získali za uply-
nulý rok mladí judisté z Klubu Ju-
nior při svých kláních – ať již na tu-
zemských, nebo na zahraničních 
tatami.

Judo jako úpolový sport vychá-
zí z tradic starých bojových umění 
a propojuje v sobě charakter kolek-
tivního sportu při trénincích a zá-
roveň individuálního sebeprosaze-
ní v průběhu samotného zápasu. 
Kluci a děvčata se učí vzájemné-
mu respektu jednoho k druhému, 
podporují se při trénování v pou-
žívání svých dovedností a využi-
tí svých fyzických dispozic a před-
pokladů. Výsledkem jsou zisky zla-
tých, stříbrných a bronzových me-
dailí, kterých našich svěřenci vybo-
jovali za rok 2018 celkem 66 – z to-
ho 5 zlatých a 3 bronzové na mezi-
národních závodech ve Frankfurtu 
nad Mohanem nebo mezinárodních 
turnajích v Chorvatsku a Lotyšsku. 

Pokud máte chuť vyzkoušet své 
sportovní dovednosti, přijďte se po-
dívat na tréninky juda, které probíha-
jí pravidelně každé pondělí a středu!

Podrobné informace u trenérů:

Ing. Martin Vondrouš,  
licencovaný trenér II. třídy, držitel  
1. dan, zkušební komisař III. třídy

Ing. Oldřich Ježek,  
licencovaný trenér II. třídy, držitel  
1. dan, zkušební komisař III. třídy

www.klubjunior.cz/Lektoři
Foto: Monika Průšová

Klub Junior

Klub Senior
Klub Senior, K Lukám 664/1,  
142 00 Praha-Libuš 
tel.: 244 021 424, 244 021 423 
(Úřad MČ Praha-Libuš)

PROGRAM NA ÚNOR

Rádi zveme seniory na pravidel-
né odpolední úterky s programem, 
který nabízí poučení a potěší.
5. 2. Na toto odpoledne jsme po-
zvali paní fotografku MČ Praha-
-Libuš, která přinese k prodeji fo-
tografie z předvánočního poseze-
ní u Bezuchů, ze shlédnutého DVD 
z r. 2017 a 2018 byl o fotografie vel-
ký zájem.
12. 2. Volná zábava a organizační 
záležitosti.
19. 2. Pozvali jsme p. ing. Švandrlí-
kovou z útvaru prevence Městské 
policie Praha, společně s kolegou 
hasičem nám ozřejmí poznatky dů-
ležité pro ochranu seniorů.
20. 2. Exkurze pro všechny senio-
ry z MČ − návštěva Žižkovské vě-
že. Sraz jako obvykle na Kačerově 
ve 12.00 hod. Společný odjezd pod 
věž. Exkurze do věže 13−16 hod., 
s posezením v baru (káva a záku-
sek), s vyhlídkou. Restaurace v ten 
den obsazena − akce firmy. Cena 
200 Kč/osoba. Nad 15 osob sleva.
26. 2. Odpoledne na téma zdraví 

v pokročilém věku, léky jako zbra-
ně, včasné podchycení závažného 
onemocnění, diskuse a rady. Po-
zvání přijal internista MUDr. Jaro-
slav Henzl.

UPOZORNĚNÍ

V dubnu cestujeme do Jizerek, 
a to od 12. do 17. 4. 2019. Plná pen-
ze, bus, bohatý program s výle-
tem zdarma, ubytování tentokráte 
v hlavní budově, což je velmi pří-
jemné. Celkový počet osob bude 
doplněn dalšími seniory. Cena zá-
jezdu 3 000 Kč. Přihlášky do 25. 3. 
2019.

Na květen 2019 máme plánova-
ný pobyt v Harrachově, od 1. do 8. 
5. 2019. Zatím objednáno 15 dvoj-
lůžkových pokojů. Cena 3 800 Kč. 
Doprava tam a zpět v ceně, propo-
čet učiněn na 15 osob.

KNIHOVNA V NOVÉM

Krásná a účelná úprava knihov-
ny je dokončena − doplněna o no-
vé přehledné regály pro pohodlný 
výběr. Přijďte a uvidíte.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

Foto: Zdena Prchlíková

Název firmy,  
poskytované služby

Adresa, otvírací doba Kontakty

Autoopravna Kulička 
– opravy aut, příprava 
a realizace STK, výkup aut, 
autopůjčovna (osobní, 
dodávky), likvidace vraků

Libuš
Libušská 163
Po−Pá 8−19
So a půjčovna dle do-
hody

603 202 560
kulicka-martin@seznam.cz

Půjčovna přívěsů Jan Dole-
ček − půjčování nákladních 
přívěsů a vozíků za osobní 
automobily

Libuš
Libušská 319/126
Po−Ne 7:00−21:00

602 258 744
www.pujcovna-privesu.cz

KETO, s. r. o., veřejné 
sklady – dlouhodobé 
i krátkodobé uskladnění 
zboží, materiálu, nábytku, 
pneumatik... pro firmy 
i občany

Libuš
Obrataňská ul.
Po−Pá 7:30−15:30

603 885 382
info@skladylibus.cz

Realitní kancelář − prodej 
bytů, domů, pozemků, 
zdarma realitní poradenství

Libuš
Klokotská 833/1a

JUDr. Jana Šimáčková
603 483 771

Václav Kastner − Fincen-
trum, kompletní finanční 
poradenství, hypoteční 
úvěry s nejnižší sazbou 
na trhu

Písnice
Zátoňská 18/7

607 931 819

Fotostudio Libuš − focení 
těhotných, novorozenců, 
dětí, rodin a portrétů

Libuš
Mašovická 154/2
provozní doba po do-
mluvě

www.kristinathaler.com

Kreslení − malování, pořá-
dám kurzy volného, re- 
kreačního nebo profesio-
nálního kreslení a malování

Písnice
Po−Ne, po domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415
ikn@centrum.cz

Ing. arch. Jiří Hájek – 
studie a projekty staveb 
a interiérů, design, grafika, 
vizualizace, kopie a tisk 
do A1

Libuš
Božejovická 997/19

734 609 185
info@atelierardes.cz
www.atelierardes.cz

Ladislav Nekola – zednictví
veškeré zednické a obkla-
dačské práce, koupelny, 
plovoucí podlahy a další

Libuš
Šátalská 211/17

606 141 844

HPV gastop, s. r. o. – to-
penářské, instalatérské 
a plynařské práce včetně 
revize plynovodů

Libuš
U Libušské sokolovny 
373/11

602 305 061
261 912 463
hpv_panyrek@post.cz
www.hpv-gastop.cz

RevizeKotelen.cz – revize 
plynu, autorizovaný servis 
značek Junkers, Viessmann, 
Baxi, Buderus, Brötje

Libuš Karel Zoula
602 956 826
info@revizekotelen.cz 
ww.revizekotelen.cz

Ivana Kopáčková – kosme-
tika, manikúra. Německá 
kosmetika Alcina, P-shine, 
CND Shellac, parafínové 
zábaly, liftingové masáže

Sídliště Písnice
Ke Kurtům 379
Po tel. dohodě kdykoliv

737 252 558, 607 514 940
www.kosmetikaivana.cz

Kosmetika Michaela Nová-
ková – kosmetické služby 
za příznivé ceny, kvalitní 
kosmetikou Alcina

Libuš
K lesu 42

728 173 336
novak9@volny.cz
www.kosmetika-novakova.cz

Kateřina Lodinová - 
kurzy líčení a kurzy péče o 
pleť, kosmetické poraden-
ství, vizážistika, líčení na 
různé příležitosti

Libuš
U Libušské sokolovny 
350/26

605 278 788
katka.lodinova@seznam.cz

Zkušený masér senior − te-
rapie a masáže u vás doma. 
Úleva na těle i na duši. 
Sleva pro důchodce 25 %. 
Dopravu neplatíte.

Libuš, Písnice Mgr. Miroslav Wilczek
724 237 411
www.terapie-masaz.cz

www.kvetinyprozdravi.cz − 
přírodní a bio produkty 
z Provence, Bachovky, 
vůně, silice

Libuš
Zbudovská 1001/14

724 245 973
info@kvetinyprozdravi.cz

Textil, galanterie – široký 
výběr vln, šicích potřeb, 
háčkovacích přízí

Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 14:00−18:00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Název firmy,  
poskytované služby

Adresa, otvírací doba Kontakty

Mandl – přijímáme suché 
prádlo k vymandlování

Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 14:00−18:00
vchod prodejnou textilu

Zdenka Troníčková
604 649 574

Žehlení prádla Písnice
U jednoty 113/6

Ingrid Masopustová 
777 792 417
www.rucni-zehleni-pradla.cz

Travino, v. o. s. – deratiza-
ce, dezinsekce, dezinfekce; 
likvidace vosích a sršních 
hnízd; ochrana budov proti 
usedání ptactva

Libuš
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

Mgr. Anna Kučerová – ně-
mecký jazyk − překlady 
a tlumočení, soudně ověře-
né překlady, výuka němčiny 
pro děti i dospělé

Libuš
Na Okruhu 5

607 808 103

Ing. Ewa Klosová − polšti-
na, překlady, korektury

Libuš
Mašovická 160/5

721 837 202
241 710 439
ewa.klosova@atlas.cz

Váš rodokmen, Matěj Ka-
dlec a Lukáš Starý − vyhle-
dávání předků, rodokmeny 
s grafy, dějiny domu, sken 
a retuše foto aj.

Libuš
K Novému sídlišti 487/34
Na telefonu

604 266 025
vasrodokmen@gmail.com
www.rodokmen.blog.cz

RNDr. Jaroslav Hyršl – 
soudní znalec pro drahé 
kameny, určení a ocenění 
vašich rodinných šperků

Sídliště Písnice
Ke kurtům 383
Po dohodě

776 196 204
hyrsl@hotmail.com

Superdiskont, s. r. o., 
velké značky za malé ceny, 
domácí a zahradní potřeby, 
Fiskars, Leifheit, Emsa, kan-
celářská křesla Antares

Libuš
Dobronická 35
Po, St, Pá 8:30−19:00
Út, Čt 8:30−17:30

244 463 049
603 269 568 
www.superdiskont.cz

Obalove-Materialy.cz – 
e-shop a prodejna obalo-
vých materiálů a balicích 
pomůcek s možností 
zapůjčení na stěhování, 
potřeby pro domácnost 
a kancelář

Libuš
Mílová 697/2
Po–Pá 7:00–19:00
So 8:00–14:00

222 764 534
obaly@tavocer.cz
www.Obalove-Materialy.cz

WineWorld.cz − speciali-
zovaný e-shop pro prodej 
kvalitního vína z celého 
světa, zážitkové degustace, 
doplňkový sortiment

Libuš
Libušská 115/213
Po−Pá 9:00−17:00

734 575 902
Objednavky@wineworld.cz
www.wineworld.cz

VOSA ČR, s. r. o. − tisky 
nebo výroba reklamy dle 
vašich návrhů; reklama na 
klíč od grafického návrhu, 
přes výrobu a instalaci

Písnice
U Bazénu 485/6 
Po dohodě:
Po−Pá 8:00−17:00

603 226 226 
info@vosareklama.cz 
www.vosareklama.cz

Equimall − Mgr. Veronika 
Dušková, jezdecké potřeby, 
krmivo pro koně a domácí 
zvířata

Libuš
V Bambouskách 342
Po−Pá 15.00−19.00

607 110 801
www.equimall.cz

DAREM servis − kompletní 
úklid domácností a ko-
merčních prostor; mytí 
oken, čištění koberců, 
čištění parou, tlakové mytí 
venkovních prostor

Libuš
Dobronická 1257

Renáta Svobodová
603 960 623
www.daremservis.cz

Tenisová sezona 2017 na 
Libuši s trenérem nebo 
bez; nejlevnější v Praze: 1 
hod = 100 Kč.
CHAO DON CA NHUNG CAU 
THU VIETNAM.

Libuš
Chladírenská 272
Po−Ne 7:00−21:00

František Holík
604 844 077
frantisekholik@gmail.com

AURA oční optika, s. r. o., 
dioptrické a sluneční brýle, 
měření zraku na počkání, 
kontaktní čočky. Přijímáme 
platební poukázky.

Libuš
Libušská 1
Po−Pá 9:00−18:00

241 470 041
libusska@optika-praha.cz
www.optika-praha.cz

Připravil Vojtěch Kolář

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
Podnikatelé a živnostníci pů-
sobící v Libuši a Písnici mohou 
v adresáři ZDARMA informo-
vat o své nabídce občanům.

Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer). Za správ-
nost a aktuálnost údajů ručí sami inzerující. Prosíme dosavadní inzerenty, 
aby v případě jakékoli změny údajů informovali redakci, a občany, pokud 
zjistí, že některá uvedená firma nefunguje, aby rovněž dali redakci zprávu.

Příjem inzerce na e-mailu: 
hana.kolarova@tiscali.cz

Dne 4. března 2019 by se 
dožil náš milovaný manžel, 
otec a dědeček pan Jiří 
Cinibulk, libušský rodák, 88 
let. Zemřel 24. ledna 2014. 
S úctou a láskou vzpomíná 
a nezapomene: 

Manželka Jana, dcera Jana 
s manželem a vnoučaty
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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

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:
tel. 241 724 600
fax. 241 724 599
GSM: 774 00 11 22
e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz

inzerce inzerce

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 abl e sk . cz

inzerce

Tajenka 1: Betáňská | Tajenka 2: Paběnická
Foto: Martin Zikeš

Lušťovka uličnice 25 – řešení
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