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Kurz první pomoci pro veřejnost | PC kurzy pro seniory | Písnice Model Open 2019
Povinné čipování psů | Jak nastartovat školní rok v co největší pohodě? | Knížky na houby
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1 Školní rok v Písnici zahájilo slavnostní pasování prvňáčků. 2 V libušské škole si v září užili sportovní den. 3 Fyzika může být
plná zajímavého objevování – podporu poskytuje Místní akční plán ve vzdělávání. 4 V Klubu Junior se opět otevírá judo pro děti.
5 Nový kurz: Jak se vzdělávat spolu s dětmi a sdílet jejich nadšení. 6 Přístavba MŠ K Lukám pokročila.
Foto: archiv ZŠ Písnice, archiv ZŠ Meteorologická, archiv MAP Praha 12 pokračuje, archiv Klubu Junior, Kateřina Tomešová, archiv ÚMČ Praha-Libuš

ZVEME

Kurzy první pomoci
pro veřejnost
MČ Praha-Libuš pořádá v rámci
projektu Zdraví v Libuši a Písnici
napříč generacemi Základní kurz
první pomoci a Kurz první pomoci
u dětí pro veřejnost.
Základní kurz první pomoci se bude konat v úterý 29. října od 17:00.
V tomto kurzu první pomoci vás odborníci naučí, jak se zachovat v těžkých životních situacích, se kterými
se můžete setkat vy nebo vaši blízcí
v každodenním životě. Moderní interaktivní formou s důrazem na praktický
nácvik vás naučí, jak poskytnout adekvátní a včasnou první pomoc. Veškeré
úkony si na kurzech prakticky vyzkoušíte. Klade se důraz na nácvik neodkladné resuscitace na resuscitačních
modelech, včetně nácviku použití automatického externího defibrilátoru.
Kurz první pomoci u dětí se bude
konat v úterý 5. listopadu od 17:00.
U dětí se vyskytují různá onemocně-

ní a úrazy vyžadující specifickou první pomoc. Tento interaktivní kurz je
zaměřený především na akutní stavy a úrazy u dětí. Je určen pro rodiče,
kteří chtějí umět tyto situace zvládat.
Po absolvování kurzu budete umět
dětem pomoci při různých typech
úrazů a akutních stavů, jako je laryngitida, vdechnutí cizího tělesa, febrilní křeče a mnoho dalších.
Oba kurzy se budou konat v zasedací místnosti MČ Praha-Libuš (Libušská 1, budova pošty). Každý účastník
obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Kurzy jsou na sobě nezávislé, lze se
přihlásit jen na jeden kurz. Kapacita
jednoho kurzu je 20 osob. Pro občany MČ Praha-Libuš jsou kurzy zdarma, délka kurzu je cca 3 hodiny. Na
kurz se můžete přihlásit pomocí SMS
na tel.: 732 643 920, nebo e-mailem
na adresu: borsky@praha-libus.cz.
Bc. Petr Borský

PC kurzy pro seniory
již osmou sezónu
Chcete se naučit pracovat s počítačem? Umíte již dost, ale potřebujete občas poradit? Používáte rádi internet, ale nemáte
jej doma k dispozici?
Pak je tu pro vás nabídka aktuálního podzimního běhu PC kurzů, který
vyhlašuje radnice naší městské části pro všechny seniory, jež se chtějí
ve světě moderních technologií stále
dobře orientovat.
Zápis do kurzů se koná v úterý 15.
října v 11:00 hodin v PC učebně v Klubu Junior, ul. Na Okruhu 1 na sídlišti
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Písnice. Pro seniory s trvalým bydlištěm na Libuši a Písnici jsou tyto kurzy bezplatné.
Ing. Lenka Koudelková,
místostarostka pro oblast sociální,
vzdělávání, školství a tělovýchovy
Foto: archiv PC kurzů MČ Praha-Libuš

MČ Praha-Libuš Vás zve na akci

T!“
„I VAŠE RUCE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVO
úterý 29/10

ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI

vždy
od 17:00

úterý 5/11

KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ

do 20:00

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

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

KRONIKA

Slovo starosty
Vážení občané, před volbami jsem
slíbil, že rekonstrukcí Libušské v Písnici a stavbou okružní křižovatky naše úsilí o rekonstrukce ulic nekončí.
V září jsme dokončili rekonstrukci pěti libušských ulic. Před čtrnácti dny
jsme otevřeli nabídky uchazečů o rekonstrukci ulice K Vrtilce a části ulice
L. Coňka. Jedná se o úsek od Libušské po ulici Na Konečné včetně prostranství před školou ZŠ s RVJ v Písnici. Nyní na Magistrátu v legislativním
kolečku kontrolují, zda vítězná nabídka splnila všechny náležitosti výběrového řízení. Následně se s vybraným
zhotovitelem sejdu, abychom dohodli termín zahájení rekonstrukce.
Zima je sice pomalu na krku, ale není
vyloučeno, že by se s pracemi mohlo začít ještě letos. Nebude ani špatným řešením, pokud se dohodneme
na jarním termínu. Obě varianty jsou
možné a budeme hledat tu vhodnější. Rekonstrukce bude znamenat jisté
omezení pro naše školáky, ale o nutných opatřeních vás před zahájením
budeme včas informovat.
V polovině září začala výstavba
tolik očekávané zastávky Mílová ve
směru od Kunratic na Libuš. Nejedná se jen o nástupní ostrůvek, ale
o úpravu celého prostranství včetně
přeložení chodníku a jeho pokračování. Stavební úpravy si vyžádají i omezení dopravy na Dobronické. Z důvodu rekonstrukce Vídeňské v Kunraticích, a tedy zvýšenému provozu na
Dobronické ulici jsme výstavbu museli odložit až na podzim. Pravděpodobně ještě letos dojde k rekon-

strukci okružní křižovatky Vídeňská
– Dobronická – K Libuši v Kunraticích. Dosud nám nebylo předloženo
dopravně-inženýrské opatření, tedy
to, jaká omezení to bude znamenat
a na jak dlouhou dobu. Sledujte facebookové stránky naší městské části nebo se přihlaste na adrese www.
praha-libus.cz/odber-novinek k odběru našeho newsletteru a informace
o podobných uzavírkách v okolí vám
neuniknou.
Přístavba Mateřské školy K Lukám
probíhá podle harmonogramu a velmi mě těší, jak okolí tuto stavbu přijalo. Dokončena sice bude již na jaře, ale s provozem počítáme od září příštího roku. Opakovaně se setkávám s dotazem, proč nepřestavíme
původní prostory z úřadu na školku
a úřad nevystěhujeme jinam anebo
proč jej neumístíme do těchto nových prostor. Celková investice na
školku je cca 20 milionů Kč, z nichž
většina je hrazena z fondů EU, zbylá část z peněz Magistrátu a našeho
rozpočtu. Na rozšíření školských kapacit dotace čerpat můžeme, na přestěhování radnice nikoliv. Navíc přestěhovat úřad ze starých prostor
do nových a do těch starých umístit školku není ani rozumné, i kdybychom na to měli vlastní peníze. Děti
si zaslouží nové krásné a voňavé prostory, což tato dvoupatrová dřevostavba poskytne. Na zářijovém zasedání zastupitelstva jsme zahájili architektonickou soutěž na dostavbu
školy v Písnici. Plánujeme nejen tělocvičnu, ale také až pět tříd, aby v kaž-

dém ročníku byly třídy dvě. Pozemek u školy není velký a jsem osobně
zvědav, jaké nabídky řešení dostavby
dostaneme. Proces architektonické
soutěže je složitý i finančně náročný.
Nemáme s ním dosud zkušenosti, ale
jsem rád, že jsme se do toho pustili. Mé poděkování patří zastupitelům
i úředníkům radnice.
Sbor dobrovolných hasičů Písnice
slaví kulaté výročí – 120 let od svého
založení. Přeji sboru další dlouhá léta

činnosti a nám, občanům, abychom
členy jednotky sboru vídali spíše na
slavnostních akcích než při zásahu.
Děkuji za vaši práci!
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Společenské posezení
pro dříve narozené
při příležitosti posvícení
a Mezinárodního dne seniorů
Vážení dříve narození, pro podzimní odpoledne jsme pro vás
připravili setkání, které věříme, že vás potěší. Dne 17. října
od 16:00 do 19:00 hodin bude
pro vás nachystáno hudební
překvapení, které vám splní každé písničkové přání.
Pochutnáte si na drobném tematickém občerstvení, užijete si společné chvíle se svými sousedy a známými z městské části Praha-Libuš. Prostor bude i pro tanec. Akce začala svou
tradici v loňském roce při příležitosti
Mezinárodního dne seniorů (1. října).
Posezení proběhne v zasedací místnosti a přilehlých prostorech městské

části Praha-Libuš, Libušská č. 1/200.
Akce je zdarma s podmínkou nahlášení účasti předem na odboru správním a školství Úřadu MČ Praha-Libuš
od středy 9. do úterý 15. října 2019, a to
osobně v úředních hodinách nebo telefonicky na telefonech: 244 021 421,
244 021 423, 734 756 890 nebo e-mailem na adresu: spravni@praha-libus.cz.
Věříme, že se vám nový formát akce bude líbit.
Vedení MČ Praha-Libuš
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ZŠ Písnice
SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

KROUŽKY 2019/2020

Vše vypuklo 2. září. Opět se zaplnily třídy a začal nový školní rok.
Poslední dobou si počasí usmyslelo, že nám radost z prvního dne
musí trochu pokazit. Tak jako v loňském roce i letos jsme museli slavnostní zahájení přesunout do budovy školy. To nám však neubralo
na dobré náladě. Po prvních uvítacích slovech paní ředitelky jsme
si společně se slečnou zazpívali státní hymnu. Zástupci z 5. třídy
pak přivítali prvňáčky jak česky, tak
i anglicky a německy. Poté k nám
promluvil pan starosta Jiří Koubek.
Uvítal prvňáčky a popřál všem přítomným hodně úspěchů a radosti v nastávajícím školním roce. Žáci se rozešli do svých tříd se svými učitelkami. Prvňáčky doprovázeli rodiče se zástupci dětí z 5. třídy a proběhlo slavnostní pasování.
Každému prvňáčkovi připnuli jejich starší kamarádi červené jablíčko, které má symbolizovat jablko
poznání. Všichni přejeme prvňáčkům, aby je touha po poznání nikdy
neopustila.
Lenka Veisová
Foto: archiv ZŠ Písnice

Začíná nový školní rok. Opět nabízíme kroužky nejen pro místní žáky, ale
i pro ostatní, kteří by měli zájem. Těšíme
se na všechny děti, které k nám přijdou.
Čtenářský klub
1.–3. třída | 800 Kč / 1 400 Kč
Čt 14–15
Pojďte číst a seznamovat se s příběhy dobrodružnými, pohádkovými,
fantastickými i skutečnými z knížek
ve školní knihovničce i z domova.
Sborový zpěv
1.– 5. třída | 800 Kč / 1 400 Kč
Čt 14–15
Kroužek pro všechny zpěváky i nezpěváky! Naučíme se základní technice s hlasem i rytmu.
Angličtina nebo Francouzština
1.−2. třída | 1 300 Kč / 2 400 Kč
Po 13–14
Otevřen bude kroužek s větším množstvím přihlášených – buď Aj, nebo Fr.
Keramika
1.– 5. třída | 1 600 Kč / 3 000 Kč
Po 13.30–15.00
Keramická dílna, kde se naučíme základní práci s hlínou a budeme rozvíjet tvořivost dětí. Výrobky si děti odnesou domů. Pomůcky − stará zástěra nebo tričko.

Zábavná logika
1.−5. třída | 1 500 Kč / 3 000 Kč
Po nebo St 14–15
Přijďte se naučit myslet! Zábavnou formou budou děti řešit úkoly, které podpoří jejich logické myšlení i práci v týmu.
Výtvarka − ruční práce (korálky, textil…)
1.−5. třída | 900 Kč / 1 600 Kč
St 15–16
Pro všechny, kteří rádi kreslí, tvoří,
zdobí… Domů si odnesete svoje výtvory, kterými můžete potěšit maminku a tatínka.
Šachy
1.–5. třída
Informace na: www.sachovykrouzek.cz
St 15.30–16.15
Hráli jste někdy šachy? Ne? Nevadí!
Naučte se, jak myslet dopředu a rozvíjet své logické myšlení.
Irské tance
1.–5. třída (začátečníci)
1 500 Kč / 3 000 Kč / Pá 14–15
Naučte se tancovat irské tance! Není
to jenom tanec, ale také step, posilování a mnoho dalšího.

4 | U nás | 10/2019

Florbal
2.−5. třída | 1 200 Kč / 2 000 Kč
Pá 13–14.30
Děti si zahrají tento oblíbený kolektivní halový sport v prostředí tělocvičny Klubu Junior. Sport rozvíjí pohyblivost, přesnost a týmovou
spolupráci.
Sportovní hry
1.−3. třída | 1 200 Kč / 2 000 Kč
St 13–14.30
Kroužek pro sportovce i nesportovce. Čeká vás pestrá nabídka různých
sportů, her a výletů do okolí. Kroužek
se koná za každého počasí.
Robotika − roboti z Lega
1.−3. třída
Robotika pro děti I
Út 14 – 15 | 4.−5. třída
Robotika pro děti II
Út 15−16
Informace na: www.robokids.cz
In-line bruslení
1.−5. třída | 840 Kč/ 6 lekcí
Út 14–15.15
Informace na: www.jsmeinline.cz
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Přírodovědný kroužek
1.– 5. třída | 800 Kč / 1 400 Kč
St 14–15
Máte rádi přírodu a chcete se o ní
dozvědět víc? Přihlaste vaše děti do přírodovědného zážitkového kroužku. Budeme objevovat
a zkoumat, bádat a pozorovat, ale
také ochutnávat, hrát si, dělat pokusy i tvořit. Tak neváhejte a přidejte se k nám!
Cyklistika – sportovní průprava
1.–5. třída | Po 15–16
Informace na: pocta.bikegallery.cz
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY
Pro přihlášení do kroužků si vyzvedněte přihlášku (u vchodu do
budovy, u třídních učitelek, v družině, na webových stránkách školy či pořádající organizace). Vyplněnou přihlášku doručte zpět
do školy či přímo pořádající organizaci. Po odevzdání přihlášky vám budou přiděleny variabilní a specifické symboly. Pokud
zatím symboly nemáte, kroužek
neplaťte!
POZOR! Pro kroužek Robotika
je přihláška dostupná na: www.
robokids.cz, pro kroužek Šachy
na: www.sachovykrouzek.cz, pro
kroužek In-line na: www.jsmeinline.cz, pro kroužek Cyklistika na:
pocta.bikegallery.cz.
Všechny kroužky se konají v budově ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka
40/3 a přilehlém okolí. Výjimkou
je Florbal – dochází se s lektorkou do Klubu Junior.
Kontaktní e-mail:
krouzky@zspisnice.info.
SBĚR PAPÍRU NA ZŠ PÍSNICE
14.–18. 10. proběhne na naší
škole sběr papíru. Vzhledem k tomu, že nám přistaví velký kontejner, nabízíme možnost místním občanům se sběru zúčastnit.
Pokud máte přebytek papíru doma, neváhejte a přivezte do školy. Papír nesbíráme poprvé. Podporujeme ekologii, a tím šetříme
naše lesy. Místní občané mohou
pomoci jakékoliv třídě nebo jednotlivci v soutěži o nejlepšího
sběrače.

ZŠ Meteorologická
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Již druhým rokem na naší škole
proběhlo pasování prvňáčků. Rozrostli
jsme se o další tři nové třídy kamarádů. Pasování se ujal sám pan ředitel.
Jelikož naší školu navštěvuje více
vietnamských žáků, připravili jsme
společně se sdružením South East
Asia – liaison, z. s., zastoupeným Mgr.
Jiřím Kocourkem, dílny, kde jsme vyráběli tradiční kloboučky, ochutnávali vietnamské dobroty, vyzkoušeli
pokrývky hlavy a kroje. Porovnávali
jsme školu u nás a ve Vietnamu. Přivítali jsme i zástupce místního úřadu.
Počasí se umoudřilo, a tak se celá
akce nesla ve velmi dobré náladě. Sešlo se opravdu hodně rodičů, babiček
a dědečků. Naše paní kuchařky nám
připravily skvělé pohoštění, za což jim
děkujeme, a navíc jsme si opekli buřtíky a poseděli společně u táboráku.
Ze setkání jsme se rozcházeli velmi příjemně naladěni až v pozdních
hodinách. Těšíme se na další setkání.
Věra Piková
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V 3. B
Sešli jsme se v nové třídě v přízemí školy. Nová třída se nám líbila. Také
jsme se shodli, že jsme rádi, protože nemusíme šlapat do druhého patra budovy. Po prohlédnutí třídy jsme se seřadili
před školou i s ostatními spolužáky, kde
proběhlo slavnostní zahájení školního
roku. Po přivítání žáků a představení
učitelů jsme se vrátili zpět do třídy. Ve
třídě jsme se seznámili s programem
prvního týdne a taky se nám představila nová spolužačka Alžběta. Nový školní
rok jsme odstartovali zvoněním na zvoneček. Vybrali jsme několik spolužáků,
kteří zazvonili a popřáli nám.
Foto: Monika Exnerová

SPORTOVNÍ DEN 2019/2020
Ve čtvrtek 5. září. a v pátek 6. září proběhla na naší škole již tradiční
sportovní akce Sportovní den, kterého
se účastnila většina tříd 1. a 2. stupně.
Čtvrteční dopoledne bylo věnováno
soutěžení žáků 2. stupně hned v devíti disciplínách. Počasí nám přálo, proto většina aktivit probíhala na čerstvém vzduchu, v areálu školy. V rámci
tříd mohli žáci mezi sebou poměřit síly v rozličných disciplínách, ve kterých
se soutěžilo na čas, na výkon (,,kdo dál,
kdo nejvíc“ apod.), ale i ve vzájemné
spolupráci ve dvojicích a v rámci celé třídy. Po skončení dopoledního programu žáky čekal ještě přátelský florbalový turnaj mezi třídami a ročníky.
V pátek nás sluníčko již nepřivítalo,
nicméně ani chladnější počasí žáky 1.
stupně nezaskočilo. Vyzkoušeli si velice obdobná stanoviště, na kterých se
opět soutěžilo v devíti disciplínách různého zaměření. Oba dny se nesly v přá-

telském duchu, nechybělo ani mohutné povzbuzování a fandění si navzájem.
Všem žákům, učitelům a asistentům velice děkujeme za povedené
dva dny a těšíme se na další ročník!
Kabinet TV
Foto: Jan Splítek, Monika Exnerová
a Stanislava Bíbová

Božena Bláhová, vychovatelka ŠD
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území Íránu. Podívali jsme se společně na území někdejší Perské říše
− jednoho z nejmocnějších středověkých státních útvarů, na blízký východ, do drsné, hornaté, suché, ale
přesto velmi pohostinné země.
Írán jsme si prohlédli od Kaspického moře na severu až po Perský záliv na jihu. Seznámili jsme se
s nejvyšší horou Íránu Damávand, na
východě země s vyschlou a horkou
pouštní krajinou, na jihu země s tropickým podnebím a osvěžení nám
neposkytla solná jezera, ale pravý íránský čaj. Starobylá Persie nás
okouzlila hlavně přívětivostí svých
obyvatel.
Už se těšíme na příští rok, kdy se v září v rámci projektu podíváme do Číny.
Za školu Monika Exnerová

SVĚT KOLEM NÁS
Cyklus Svět kolem nás je mezinárodní vzdělávací projekt, který žákům základních škol a studentům
středních škol a gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší planety. Ve výkladu se soustředíme nejen na zeměpisné, biologické a geologické aspekty dané
oblasti, ale i na charakteristiku
tamního obyvatelstva, jeho zvyky
a běžný život.
Při tvorbě projektu klademe velký
důraz na mezipředmětové vztahy,
které žákům umožňují lépe pochopit celé okruhy zeměpisných,
přírodopisných, chemických a fy-

VÝLET DO PLZNĚ

16.−20. ZÁŘÍ: TÝDEN MOBILITY
Letošní ročník do popředí zájmu
staví ten nejobyčejnější druh dopravy − pěší chůzi. Lidské tělo je uzpůsobené k pohybu, přesto v moderním
světě se většina práce, ale i zábavy
odehrává v sedě. V práci a ve škole
převážně sedíme, večer, abychom si
odpočinuli, si pro změnu sedneme
před televizi. Chůze je přitom nejpřirozenější druh pohybu, který nevyděsí ani nesportovně založené lidi. Právě proto by se měla stát součástí každého dne.
I my jsme se k výzvě „Projdi se
s námi“ připojili a za občasného br-

blání některých jednotlivců jsme vyrazili do Kunratic. Tam jsme si zařádili
v parku, v pekařství se odměnili sladkostí a chvilku si odpočinuli. Při zpáteční cestě jsme si zasoutěžili. Počítali jsme, kolik kroků uděláme z daného místa až ke škole! Moc jsme se
na počtu neshodli, ale počítání nás
bavilo.
Jindra Němečková, třídní učitelka 2.A
Foto: Jindra Němečková
ÍRÁN – ZAHALENÁ KRÁSA
Naše škola se 16. září opět zúčastnila projektu Svět kolem nás. Žáci druhého stupně se tentokrát přenesli na

zikálních jevů a poznat jejich vzá-

Třídy 7.A a 8.B vyjely 19. září na výlet, který byl zaměřen na zážitkové
poznávání přírodních zákonů a obohatil žáky o nové poznatky vědy
a techniky. Navštívili jsme Techmánii a zoo v Plzni. Žáci celý den aktivně poznávali a pozorovali přírodní zákonitosti a život v různých oblastech
planety. Počasí nám přálo a výlet si
všichni užili.
Monika Exnerová
Foto: Monika Exnerová

jemné souvislosti. Toto mezipředmětové propojení má za úkol vytvořit širší pohled žáků na přírodovědné učivo, naučit je myslet
v celcích, v nichž dokáží pohotově spojovat a zobecňovat poznatky z různých přírodovědných
předmětů.
Cílem projektu je spojit teoretické
znalosti žáků a studentů s našimi
praktickými zkušenostmi, a prohloubit tak zájem o studium pří-

SOKOLENÍ

rodovědných předmětů.

Ve středu 18. září se prvňáčci ze
ZŠ Meteorologická tradičně zúčastnili sportovní akce Sokolení. Jako každý rok si „zařádili“ na různém sportovním nářadí. Trénovali svůj postřeh
a soustředěnost. Užili si velkou trampolínu. Děti překvapily svou schopností rychle vyšplhat po tyči. Za své
sportovní výkony a týmového ducha
získaly diplomy a sladkou odměnu.
Těšíme se opět příští rok.
Markéta Račanská,
vedoucí vychovatelka školní družiny

Mgr. Eva Lejsková, vedoucí projektu
inzerce

GYMNÁZIUM PÍSNICKÁ

25 LET

Srdečně zveme absolventy
a bývalé pedagogy
ke společnému setkání
v budově školy
v pátek 18. října 2019
od 17 do 20 hodin.
Svou účast prosím potvrďte
v registračním formuláři na
www.gpisnicka.cz

inzerce

PŘÍPRAVA
NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY31.08.19 21:30
07 Inzerat 50x60.indd
1
Gymnázium, Písnická 760, Praha 4
(500 m od Novodvorské)
pořádá pro zájemce z 9. tříd ZŠ
KURZ MATEMATIKY
A ČESKÉHO JAZYKA.
Zahájení ve středu 16. 10. 2019.
16 lekcí (střídavě český jazyk
a matematika) vždy ve středu
od 15.30 do 16.30 hodin.
Cena za celý kurz 1 280 Kč
Je možné zvolit jen M, nebo ČJ.
Kurz bude zahájen při minimální
účasti 15 zájemců.
Přihlášky: martina.amchova@
gpisnicka.cz nebo tel.: 777 199 562.
„Štěstí přeje připraveným.“
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Z usnesení zastupitelstva
Záznamy jednání a usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš
jsou v plném znění, včetně příloh, dostupné na: www.praha-libus.cz.
Z usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 17. 6. 2019
č. 27/2019 – ZMČ a) bere na vědomí doručené žádosti − celkem 34 od 71
občanů MČ Praha-Libuš a okolí na „řádné projednání investičního záměru Vybudování fitparku na pozemku parc. č.
401/5 v k. ú. Libuš“; b) konstatuje, že finanční prostředky na výstavbu fitparku jsou účelově vázané dle rozhodnutí
ZHMP č. 2/43 ze dne 13. 12. 2018 na výstavbu fitparku, a není je tudíž možné
použít na jiný účel, jak navrhují občané v předmětné žádosti; c) bere na vědomí sdělení odboru výstavby MČ Prahy 12 č. j. P12 21041/2019 OVY ze dne
20. 5. 2019, že „umístění fitparku na pozemku parc. č. 401/5, k. ú. Libuš, nevyžaduje žádné opatření stavební úřadu“,
a tudíž Úřad MČ Praha-Libuš nepotřeboval pro zahájení stavby fitparku žádné územní ani stavební povolení; d) bere na vědomí Nové sdělení odboru výstavby Městské části Prahy 12 č. j. P12
22764/2019 ze dne 30. 5. 2019, ve kterém odbor výstavby Městské části Praha 12 změnil názor a zahájenou stavbu
fitparku považuje za „stavební úpravu
ve smyslu ustanovení § 3 stavebního
zákona a požaduje, aby se s realizací
záměru začalo až po získání pravomocného územního rozhodnutí o změně
využití území a následném ohlášení terénních úprav dle § 104 odst. 1 písm. i)“;
e) bere na vědomí informaci, Úřad MČ
Praha-Libuš po obdržení tohoto Nového sdělení odboru výstavby Prahy 12
práce na výstavbě fitparku přerušil. Žádá Úřad MČ Praha-Libuš, aby pro stavbu fitparku získal příslušné povolení
podle Nového sdělení odboru výstavby
MČ Praha 12 a případně upravil projekt
tak, aby vyhověl požadavkům odboru
výstavby MČ Praha 12.
č. 28/2019 – ZMČ schvaluje revokaci textu Dohody o rozpuštění sdružení
a o vypořádání majetku sdružení mezi
MČ Praha-Libuš a Bytovým družstvem
Libuš ze dne 27. 6. 2005 schválené ZMČ
Praha-Libuš usnesením č. 35/2018 ze
dne 12. 9. 2018.
č. 29/2019 – ZMČ 1. bere na vědomí
informaci, že radní hlavního města Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.,
předložil Zastupitelstvu HMP návrh na
sloučení SOU potravinářského v Praze-Písnici se školou SOU gastronomie a podnikání na Praze 14, 2. konstatuje, že zřizovatelem SOU potravinářského v Praze-Písnici je hlavní město
Praha a je výhradně v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy navrhnout redukci školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou, 3.
bere na vědomí informaci z důvodové
zprávy radního hlavního města Prahy
PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D.,
o nízké obsazenosti kapacity SOU potravinářského v Praze-Písnici a součas-

ně informaci Mgr. Daniely Řepáskové,
DiS., statutární zástupkyně pověřené
vedením SOU potravinářského v Praze-Písnici, o tom, že tyto údaje o kapacitách oborů jsou neinovované od
roku 1998 a neodpovídají skutečnosti,
jsou nadhodnocené; 4. bere na vědomí výsledky příjímacího řízení pro školní rok 2019/2020, které dokazují, že zájem o studium na SOU potravinářském
v Praze-Písnici výrazně vzrostl; 5. nesouhlasí se záměrem hlavního města
Prahy na sloučení SOU potravinářského v Praze-Písnici se SOU gastronomie a podnikání na Praze 14; 6. děkuje pedagogickému sboru SOU potravinářského v Praze-Písnici za úsilí, které
věnují a nadále budou věnovat žákům
včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 7. pověřuje starostu MČ
Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka s tímto usnesením seznámit Zastupitelstvo
hlavního města Prahy na jeho nejbližším zasedání.
č. 30/2018 – ZMČ schvaluje roční
účetní závěrku MČ Praha-Libuš za rok
2018, jejíž přílohy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 31/2019
ZMČ 1. schvaluje:
celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha-Libuš
za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské
části Praha-Libuš za rok 2018, a to bez
výhrad
– plnění rozpočtu příjmů a výdajů
městské části Praha-Libuš za rok 2018
s financováním:
příjmy 105 396 107,88 Kč
výdaje 100 736 620,54 Kč
z toho:
kapitálové 49 767 789,85 Kč
běžné 50 968 830,69 Kč
převod vratky za rok 2017 na BÚ HMP
1 292 513,23 Kč
financování − přebytek 3 366 974,11 Kč
– plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha-Libuš za rok 2018 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 1 043 460,90 Kč;
ZMČ 2. ukládá:
Ing. Jindřichu Sochůrkovi, tajemníkovi ÚMČ zajistit podle § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na
internetových stránkách a současně
zajistit oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na úřední desce.
č. 32/2019 – ZMČ:
1. schvaluje změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č. 07/2019 provedenou rozpočtovými opatřeními č.

PLÁNOVANÝ TERMÍN
PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIBUŠ:

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.

21/2019 a č. 22/2019, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení;
2. ukládá: a) Ing. Jindřichu Sochůrkovi, tajemníkovi ÚMČ, podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zveřejnit změnu rozpočtu
na webových stránkách MČ Praha-Libuš po schválení změny rozpočtu zastupitelstvem, b) Ing. Jindřichu Sochůrkovi, tajemníkovi ÚMČ, zajistit vyvěšení Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 č.
07/2019 na úřední desce.
č. 33/2019 – ZMČ bere na vědomí:
usnesení RMČ č. 89/2019 ze dne 5. 4.
2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2019 č. 04/2019, provedenou
rozpočtovými opatřeními č. 15/2019 až
č. 17/2019; usnesení RMČ č. 107/2019 ze
dne 13. 5. 2019 a změnu rozpočtu MČ
Praha-Libuš pro rok 2019 č. 05/2019,
provedenou rozpočtovými opatřeními
č. 18/2019 až č. 19/2019; usnesení RMČ
č. 133/2019 ze dne 31. 5. 2019 a změnu
rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019
č. 06/2019, provedenou rozpočtovým
opatřením č. 20/2019. Změny rozpočtu
v roce 2019 byly schváleny Radou MČ
Praha-Libuš na základě zplnomocnění
Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš a jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 34/2019 – ZMČ 1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s hl.
m. Prahou pro zajištění realizace a průběžného financování celého projektu „Přístavby mateřské školy K Lukám,
Praha 4 − Libuš“ v rámci Operačního
projektu Praha – Pól růstu (OP PPR)
ve výši 10 000 000 Kč se splatností do 31. 8. 2021; 2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této Smlouvy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
č. 35/2019 – ZMČ bere na vědomí: a) uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci operačního programu Praha − Pól růstu; b) schválené usnesení ZHMP č. 7/38 ze dne 23. 5.
2019 o uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci na průběžné financování projektu „Přístavby mateřské školy K Lukám,
Praha 4 − Libuš“; c) schválené usnesení
ZHMP č. 7/39 ze dne 23. 5. 2019 pro poskytnutí účelové investiční dotace na
spolufinancování projektu podpořeného z operačního programu Praha – pól
růstu ve výši 988 900 Kč; d) dopis pana starosty na společnost Urbiosisto, s.
r. o. – avízo k zahájení prací III. etapy.
č. 36/2019 – ZMČ 1. souhlasí s předáním majetku − stavby vodovodního
řadu v ceně 1 203 277 Kč a kanalizačního řadu v ceně 623 469,55 Kč v ulici Hoštická v Písnici do majetku hlav-

ního města Prahy; 2. pověřuje místostarostu pana Tomáše Loukotu, DiS.,
předložením návrhu na předání majetku stavby vodovodního a kanalizačního řadu do majetku HMP ke schválení
v orgánech Hl. m. Prahy.
č. 37/2019 – ZMČ souhlasí s prodloužením platnosti územního rozhodnutí č.j. P4/067441/13/OST/FATU ze
dne 16. 10. 2013 s nabytím právní moc
10. 7. 2014 na stavbu „Trasa I.D metra
v Praze, stavba − provozní úsek I.D –
Náměstí Míru – Depo Písnice“ pro investora Dopravní podnik hl. m. Prahy,
a. s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9.
Z usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 25. 6. 2019
č. 38/2019 – ZMČ: 1. bere na vědomí
„Otevřený dopis rodičů žáků základní
školy Meteorologická zřizovateli školy
a žádostí o zvážení návrhu na odvolání
ředitele školy“ podepsaný 89 rodiči ze
dne 17. 6. 2019, který je přílohou tohoto usnesení; 2. bere na vědomí „ Prohlášení Iniciativy rodičů žáků ZŠ Meteorologická za odvolání ředitele školy k pedagogickým pracovníkům školy
a rodičům žáků“ ze dne 15. 6. 2019, které je přílohou tohoto usnesení; 3. bere na vědomí „Vyjádření ředitele školy
Mgr. Jaroslava Kulika“ k výše uvedeným
prohlášením Iniciativy rodičů ze dne 18.
6. 2019, které je přílohou tohoto usnesení; 4. bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce č. j. ČŠIA-946/
19-A z 04/2019 zveřejněnou na portálu
ČŠI dne 13. 6. 2019, která je přílohou tohoto usnesení; 5. bere na vědomí „Prohlášení pedagogů ZŠ Meteorologická
k Otevřenému dopisu rodičů ZŠ Meteorologická zřizovateli školy“ podepsanou deseti pedagogy ze dne 24. 6. 2019,
které je přílohou tohoto usnesení; 6.
bere na vědomí „Petici proti odvolání
Mgr. Jaroslava Kulika z funkce ředitele školy“, podepsanou 51 zaměstnanci
školy a jednou bývalou zaměstnankyní ze dne 24. 6. 2019, která je přílohou
tohoto usnesení; 7. bere na vědomí výsledky Ankety mezi rodiči žáků, kterou
inicioval zřizovatel školy a které se zúčastnilo více než 40 % rodičů žáků; 8.
bere na vědomí vyjádření nesouhlasu části rodičů s „otevřeným dopisem
rodičů ZŠ Meteorologická zřizovateli školy s žádostí o zvážení návrhu na
odvolání ředitele školy“ ve formě podepsaných dopisů; 9. bere na vědomí
vyjádření členky Školské rady ing. Lucie Šavelkové, Ph.D, ze dne 23. 6. 2019,
které je součástí tohoto usnesení; 10.
žádá ředitele školy ZŠ Meteorologická
Mgr. Jaroslava Kulika, aby se seznámil
s výsledky Ankety a přijal taková opatření, která zlepší hodnocení školy v kritériích, která byla hodnocena v roz-
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mezí 2,5 až 3, tedy v kategorii: „Škola
se rozvíjí správným směrem“, „Spokojenost s vedením školy“, „Spokojenost
s komunikací vedení školy s rodiči“,
a návrh opatření předložil zřizovateli do 31. 8. 2019; 11. žádá ředitele školy
ZŠ Meteorologická Mgr. Jaroslava Kulika, aby zlepšil komunikaci a spolupráci
se Školskou radou zřízenou při ZŠ Meteorologická a požadované dokumenty
k projednání předkládal v dohodnutých
termínech; 12. konstatuje, že nejsou zákonné důvody pro odvolání Mgr. Jaroslava Kulika z funkce ředitele ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00
Praha 4 – Libuš.
K tisku připravily
Michaela Kratochvílová,
Petra Janáčková a Hana Kolářová

Kontakt na
koordinátora
sociální
pomoci
PODZIM 2019

Co se děje za zavřenými dveřmi
organizace A doma?
Přijďte je otevřít a zjistíte…
Jak vypadá takový trénink paměti v komunitním centru? O jakou pomoc můžete požádat pro svého blízkého, aby mohl zůstat v domácím
prostředí? Překvapily vás projevy nemoci u blízkého a jste zaskočeni no-

vou situací? Nasajte u nás praktické
rady i zážitky!
Ty si bezesporu odnesete, pokud
zavítáte do naší organizace A doma, z.
s., už 7. listopadu 2019 při příležitosti
Dne otevřených dveří. Program bude
probíhat ve dvou blocích od 9:30 do
12:30 hodin a poté od 14:30 do 16:30

hodin na adrese: Na Strži 1683/40,
Praha 4, 3. patro. Další informace najdete na: www.adoma-os.cz nebo na
Facebooku. Chybět nebude ani občerstvení a drobné pozornosti, které
jsme si pro vás s radostí připravili.
Simona Jeřábková, A doma, z. s.

Koordinátor sociální
pomoci MČ Praha-Libuš
je zde pro vás, můžete
se přijít i pouze poradit.
Komunikovat s ním lze
písemně po e-mailu nebo
telefonicky. Na pracovišti
Úřadu MČ PrahaLibuš, K Lukám 664, je
přítomen každé pondělí
od 13:30 do 17:30 hodin,
případnou návštěvu je
vhodné domluvit předem
telefonicky.

Koordinátor sociální
pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci@
praha-libus.cz
K Lukám 664,
142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696
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Místní akční plán ve vzdělávání pokračuje
A zase ta fyzika! Strašák dětí
i rodičů?
Fyzika přece může být plná objevování a zajímavých pokusů, jež v dětech probouzí zájem o tuto fascinující vědu a napomáhá porozumět světu
kolem sebe – nikoli pouhé: vzorečky,
definice, biflování nazpaměť!
Cílem procesu interaktivního vzdělávání je inspirace pedagogů nejen
v oblasti fyzikálních a přírodních věd.
Podporuje zařazování experimentů do výuky coby přirozené součásti
vzdělávání již od prvouky a polytechnického vzdělávání v mateřských školách přes prvostupňovou výuku až po
druhý stupeň na základních školách.
Jak? V Centru Elixír − zmínka o něm
byla již v minulém čísle časopisu U nás
(v září tohoto roku).

Kde? Na místě společném celému
školskému správnímu obvodu místního akčního plánu (MAP) ve vzdělávání v ZŠ Angel, Angelova 3183/15, a to
pravidelně každé třetí úterý v měsíci vždy od 16 do 18 hodin. Aktivity
v Centru Elixír vede Mgr. Hana Burešová, pedagožka fyziky a dlouholetá
lektorka center Elixír.
Zajímáte-li se aktivně o vzdělávání, máte-li nápady, inspirace či rady,
jak edukační procesy zatraktivnit, zapojte se do projektu MAP či sledujte
aktivity MAP na: www.mappraha12.cz.
Připojujeme pozvánku na další ze
vzdělávacích akcí na nadcházející
EduCoffee ve čtvrtek 10. října.
Ing. Lenka Koudelková, místostarostka
pro oblast vzdělávání, školství,
sociální a tělovýchovy

Zdroj: MAP Praha 12 pokračuje
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INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ

Přístavba nového pavilonu MŠ K Lukám
Projekt „Přístavba Mateřské
školy K Lukám, Praha 4 – Libuš“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu
je navýšit kapacitu pro umisťování dětí předškolního věku
do předškolních zařízení, a tím
rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s dětmi předškolního věku. Realizace: květen
2019 – srpen 2020, rozpočet
projektu: 19,8 mil. Kč, dodavatel stavby: Urbiosisto, s. r. o.
Potřeba rozšířit kapacitu mateřských škol pro potřeby obyvatel
městské části Praha-Libuš v nejbližších dvou letech byla již nějakou dobu zřejmá. Proto v roce 2018
po prověření realizovatelnosti různých variant rozhodla městská část
o řešení, které bylo jako jediné
v daném časovém horizontu realizovatelné – o navýšení kapacity předškolních zařízení rozšířením
MŠ K Lukám o dvě třídy, a to výstavbou samostatného pavilonu v areálu mateřské školy. Na základě průzkumu
technicko-ekonomických
parametrů zvítězila vize přístavby
formou dřevostavby.
Na základě zpracované projektové dokumentace podala MČ Praha-Libuš v roce 2018 žádost o dotaci
ze strukturálních fondů EU a v roce 2019 byly podány další žádosti
o finanční dotace hl. m. Prahy, které by umožnily stavbu realizovat.
V červnu 2019 bylo financování celé akce zajištěno a hned v červenci byly zahájeny dodavatelské práce na přístavbě nového pavilonu
MŠ K Lukám.
Po stavebních pracích bude následovat období vnitřního vybavování budovy a zajištění všeho potřebného pro plánované uvedení
do provozu na podzim 2020. Základní představu o tom, jak bude nový pavilon vypadat, si můžete vytvořit z připojených obrázků. Jak práce postoupily, se můžete
přesvědčit na fotografiích z letního
staveniště. Jak tento projekt zároveň přispěje k obnově zahrady mateřské školy, napoví schéma zahrady. O aktivitách v zahradě mateřské
školy se dovíte více v následujícím
samostatném článku.
V rámci stavby jsou v areálu mateřské školy vyžadována ochranná
opatření proti vstupu na staveniště, prachu ze staveniště a proti šíření hluku, včetně sladění režimu
hlučných prací s dobou spánku dětí v mateřské škole. Děti z mateřské
školy mají nejen po dobu výstavby
k dispozici jak multifunkční hřiště
sousedící přímo se zahradou mateřské školy, tak přednostně spor-
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toviště Klokotská ve vedlejší ulici.
Důležité informace k výstavbě najdete na webových stránkách městské části.
Předem vám děkujeme za trpělivost v průběhu realizace stavby.
V případě vašich dotazů ke stavbě se můžete obrátit na zplnomocněné technické zástupce městské
části, a to Ing. Jindřicha Sochůrka, tajemníka úřadu, e-mail: tajemnik@praha-libus.cz, nebo paní Šárku Pichovou, vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš (OSMI), e-mail: sprava.majetku@praha-libus.cz, tel.: 244 021 426,
736 420 948. Základní informace
o projektu naleznete na webových
stránkách městské části: www.praha-libus.cz.
Tomáš Loukota, DiS.,
místostarosta MČ Praha-Libuš
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

Projekt

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY K
LUKÁM, PRAHA 4 - LIBUŠ
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je navýšit kapacitu pro umisťování dětí předškolního věku
do předškolních zařízení, a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s dětmi
předškolního věku.
Realizace: 05/2019 – 08/2020, rozpočet projektu: 19,8 mil. Kč, dodavatel
stavby: Urbiosisto, s.r.o.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR
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Revitalizace zahrady MŠ K Lukám
Mateřská škola K Lukám se může pyšnit zahradou s mnoha
vzrostlými stromy vytvářejícími
na jejím pozemku stín pro hru
dětí. Herní vybavení pro děti již
čeká nějaký rok na obnovu.

ve kterých by úpravy na zahradě probíhaly, budou předem sděleny mateřské škole. Důležité informace k této akci budou uváděny na webových
stránkách městské části.
Předem děkujeme mateřské škole,
dětem a rodičům i veřejnosti za trpěli-

vost v průběhu úprav zahrady. V případě dotazů k úpravě zahrady se můžete obrátit na zplnomocněné technické zástupce městské části, a to na Ing.
Jindřicha Sochůrka, tajemníka úřadu
email: tajemnik@praha-libus.cz, nebo
paní Šárku Pichovou, vedoucí odboru

správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš (OSMI), e-mail: sprava.majetku@praha-libus.cz, tel.: 244 021 426,
736 420 948.
Tomáš Loukota DiS,
místostarosta MČ Praha-Libuš
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

V souvislosti s plánovanou přístavbou mateřské školy byla rozsáhlejší obměna herních prvků odsouvána
tak, aby mohla proběhnout v souladu
s harmonogramem přístavby pavilonu a nové herní prvky a úpravy nebyly zbytečně ohroženy poškozením při
probíhající stavbě. Na výběru vybavení spolupracovala s městskou částí paní ředitelka mateřské školy Marta
Hrubá, za což jí děkujeme.
Na investiční akci „Revitalizace zahrady MŠ K Lukám“ získala městská
část v roce 2019 účelově vázanou finanční dotaci. Úpravy budou zahájeny
po vybrání zhotovitele do konce roku
a v souladu s počasím a vegetačním
obdobím budou pokračovat v definovaných časových úsecích do jara roku 2020. Nových zážitků na zahradě se
tak děti z mateřské školy dočkají ještě dříve, než bude otevřen nový pavilon mateřské školy. Více se o plánech
na úpravu zahrady dozvíte v některém
následujícím vydání časopisu U Nás
a na webu městské části Praha-Libuš.
Revitalizace zahrady bude probíhat s maximální snahou co nejméně
zasáhnout do běžného provozu mateřské školy. Konkrétní časové úseky,

Zdroj: 4soft, s. r. o.
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JAK NASTARTOVAT ŠKOLNÍ ROK V CO NEJVĚTŠÍ POHODĚ?

Vzdělávejte se spolu s dětmi
Milé mámy, milí tátové, září je
za námi a škol(k)a se pro mnohé
z vás i vaše děti stala opět součástí každodenního života rodiny.
Jak se vám daří? Zvládli jste to? Ať
už jste si odpověděli jakkoliv, odpověď je vlastně jenom jedna: „No
jasně, že jo!“
Pokud cítíte nějaké zklamání, možná jenom ty první dny a týdny neproběhly podle vašich představ. Ale to
nevadí. Tak to zkrátka je. Ideální plány jsou a budou stále jenom plány.
Chápu, že když se nám daří a vyjdou,
jsme nadšení, a že když se nám nedaří
a něco selže, býváme smutní a ustaraní. To se občas stává. Ale teď jste tu,
čtete tyto řádky a život jede dál.
Věřím, že ať už jste vykročili do nového školního roku jakoukoliv nohou,
všechno půjde správným směrem.
Protože každé ráno tu máme nový
den. A každý den je tu tedy nová příležitost začít se dívat na svět, na svůj
život, na své děti i na to, jak se nám
spolu žije, jinýma novýma očima. Protože snažit se porozumět tomu, proč
dělám to, co dělám, a jednám tak, jak
jednám, znamená, že už je hotová polovina práce na cestě k úspěchu. Pokaždé, když jsem si pro sebe v životě
našla a uvědomila nějakou novou zásadní myšlenku a začala ji studovat více do hloubky, cítila jsem vnitřní radost, motivaci, nadšení a většinou
i chuť vědět víc. Radost, že dělám v životě pokroky. Že se vyvíjím. Že už lépe rozumím změnám, které se kolem
mne i uvnitř dějí. Když totiž věcem rozumíte, nebojíte se. Když máte vedle
sebe průvodce, který vám dokáže pomoci a poradit ve chvílích, kdy je vám
úzko a smutno, jste připraveni se učit.
Zkoušet nové věci. Připraveni dělat
chyby, odhodláni čelit výzvám. A stejně tak to mají a vnímají i naše děti. Ve
vztahu k učení, ve vztahu k životu.
NENECHME V TOM DĚTI SAMOTNÉ
Právě teď v září začala dětem škola. Budou se učit mnoho nových věcí,
někdy jim to půjde lépe, jindy možná hůř. Budou mít radost, ale budou
i ustarané. A tak já mám teď pro vás,
milí rodiče, také jednu výzvu. Nenechme je v tom samotné! Pojďme
si i my dát do dalších měsíců předsevzetí, že se naučíme sami pro sebe taky něco nového. Něco, co nám
pomůže zvládat věci v našem životě lépe a radostněji. Ať už ve vztahu
k dětem, nebo sami k sobě. Já už své
dva kurzy osobního rozvoje vybrané mám. Začnou v říjnu a na to, co
přijde, se moc těším. Protože vzdělávání není jenom o učení. A učení nesouvisí jenom se školou. Protože tou
mateřskou, základní či vysokou jsme
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už prošli. Je to za námi – a přesto se
učíme! Neustále. Protože vzdělávání
souvisí především s naším životem
i našimi životními rolemi. Se změnami, které se kolem nás dějí.
Jinou otázkou je, jak to, co se naučíme, v našem každodenním jednání
také uplatňujeme. A to za nás, pravda,
nikdo nikdy neudělá. Proč, kolik a jak
dobře se něco naučíme a jak aktivně
to budeme používat, bude vždy otázkou našeho vlastního vnitřního rozhodnutí, tu duševní práci si vždycky
musíme „odmakat“ sami v sobě. Připraveni? Tak pojďme do toho! Jste-li
rodič jako já, je téma „vzdělávání dětí“
přirozenou součástí naší životní role.
Od prvního okamžiku. Nevěříte?
KDY A JAK ZAČÍT PŘEMÝŠLET
O VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE?
Bylo, nebylo, kdysi dávno, jednoho
dne se i ze mě stala máma (po narození mé první dcery). Měla jsem určitou teoretickou představu (vyčtenou
z knih), co taková role přináší. Ale jaká
bude realita, to jsem vážně netušila! Život se vám otočí o 180 °. Ve všem! Váš
životní rytmus je najednou fuč. Všech-

no je jiné, každý den, celý den. A také
věci a úkoly, které začnete v roli rodiče
„plnit“, jsou nové. Musíte se jako mávnutím kouzelného proutku naučit věci
a činnosti, které jste nikdy předtím nedělali! Ze dne na den. Dítě je před vámi a vy se o něj máte postarat, pečovat, vychovat ho. Takže děláte chyby…
a nějak se pak s nimi vypořádáte.
V prvních dnech jsem cítila paniku, jestli to zvládnu, ale matka příroda je mocná a dodala mi kuráže. Věděla jsem, že jediná cesta, jak uspět
ve výchově a v péči o dítě, je se to
zkrátka naučit! Naučit se a porozumět tomu, jak být lepší mámou. Sobě i dítěti. Není totiž žádná oficiální
veřejná škola pro mámy a táty, není
žádný školní předpis ani předmět „každodenní výchova a vzdělávání dítěte
v rodině“, který se učí v lavicích. Tenhle „předmět“ vám jednoho dne „předepíše“ sám život. Takových situací a chvil jsou desítky, stovky, možná tisíce. Mnoho věcí v životě se totiž člověk musí naučit tzv. „za pochodu“. Když je to potřeba. Teď a tady. Ne
jindy, ne za rok. Jsou věci a události,
které zkrátka nepočkají.
V tu chvíli vám stejně (jako mně)

možná pomůže vědomí, že se nemusíte bát se ty nové věci učit. Že je to
tak v pořádku. Že jste neselhali. Že si
pro sebe pouze potřebujete najít novou cestu a způsob, jak vše zvládnout.
Hledáte průvodce, „učitele“, někoho se
zkušenostmi. Který si už cestou prvních kroků (a roků) s dětmi prošel. Který vás může nasměrovat, kudy jít. Kam
se vydat. Aby vaše dny, týdny a roky
prožité s dětmi byly z celkového pohledu léty radosti a životní spokojenosti. I u mne se někdy má představa
rodičovství shodovala s realitou, jindy
jsem se naopak cítila dost bezradně
a nevěděla kudy kam. Jako bych nevěděla, kam mé rodičovství bude směřovat. Jako by mi „něco“ chybělo.
VÝCHOVA DÍTĚTE
DÁVÁ PŘÍLEŽITOST K SEBEREFLEXI
A OSOBNÍMU ROZVOJI
Až o něco málo později jsem si
uvědomila, že to, co mne trápilo, byly moje podvědomé obavy. Mojí rodičovskou rolí přece není pouze živit, pečovat a vychovávat, ale také
vzdělávat. V roli rodiče se totiž skrývá
i významná role učitele. Svým dětem
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jsme již od narození přirozeným vzorem,
vzorem k nápodobě. Kopírují nás v gestech, chování, v jednání. Přirozeně tedy
vyskočila i moje obava: Zvládnu to? Jsem
a dokážu být i já dobrým vzorem? Když
totiž pozorujeme děti v nejútlejším věku,
vidíme v mnoha situacích a jejich jednání sami sebe. A ne vždycky je to příjemné
uvědomění, souhlasíte?
„Být rodičem“ je z mého pohledu
opravdu velká životní příležitost pro sebereflexi, škola osobního rozvoje. Uvědomila jsem si (na základě těch drobných
střípků každodenního žití s dětmi), jak důležité je pro mne jako rodiče vědět, jak se
bude mé dítě vyvíjet teď a v dalších letech. I jakou životní cestu chci tou dobou s dětmi ujít já. Co ode mne „jako průvodce a podporovatele“ bude potřebovat
– jako batole, školáček, školák nebo puberťák? V čem mu budu moct pomoci, jak
ho přirozeně vést k přijetí samostatnosti
a zodpovědnosti, k respektu, úctě a vlastnímu sebepoznání? Člověk si nedělá iluze
o tom, že všechno vždy je a bude dokonalé, ale umět dětem ve správný čas připravit ty správné podněty vám jako rodiči
dodá pocit mnohem větší jistoty, stability
a zmírňuje pochyby o tom, „jestli to děláme dobře“. Věřte mi, děláme, nebojte. Pokud tak činíme s čistým srdcem a otevřenou myslí, pomáháme dětem každý den
na jejich cestě života, jak nejlépe umíme.
Ne tím, že jim umetáme cestičky a děláme věci „za ně“, ale tím, že je dokážeme
nadchnout pro nové věci, pomoci jim překonávat drobné překážky a výzvy, ustát
drobné prohry, nezdary a konflikty, naučit
je, jak věci řešit. To je naše úloha, to je naše rodičovská role. Jsme vzorem, jsme příkladem. Ale potřebujeme se včas naučit,
jak na to!

a připravujete ho na školu), nebo malého
školáčka, který se ve třídě teprve rozkoukává nebo už má za sebou první školní roky
a vy byste se přáli, aby pro něj i pro vás byla
škola každodenní radostí, ne starostí a aby
první školní kroky a roky zvládl s přehledem, vy všichni jste srdečně zváni!
Semináře jsou vhodné nejen pro rodiče, ale také dospělé, kteří s dětmi pracují.
Protože, jak už jsme zmínili, základem této pedagogiky je celostní přístup k učení
a láskyplná podpora každého dítěte. Od
října do prosince (každou druhou středu
od 19:30 do 22 hod) jsme v RC Kuřátko
vypsali následující prožitkové interaktivní semináře:
9. 10. Úvod do Montessori pedagogiky
(základní vývojové etapy a potřeby dítěte)
23. 10. Praktický život a smyslová výchova (cesta k dětské samostatnosti a rozvoji smyslů)
6. 11. Tajemství matematické mysli (není
jenom o číslech, provází nás od narození...)
20. 11. Jazyk a komunikace (od prvních
slov až ke čtení a psaní)
4. 12. Poznáváme s dětmi svět (jak porozumět a zprostředkovat)
Za zvýhodněnou cenu 350 Kč nahlédnete během 2,5 hodin do jednotlivých
oblastí této pedagogiky. Pochopíte a budete si moct vyzkoušet na vlastní „dotek“,
proč a jak se s jednotlivými materiály pracuje a jak si mnohé z nich velmi jednoduše vyrobit doma za pár minut. Skrze
vlastní prožitek budete mít možnost nahlédnout do duše současného dítěte. Toho, jak se učí nebo jak se může učit. Jaké úžasné „aha“ momenty při objevování
nových věcí prožívá, když mu vytvoříme
ty správné vývojové a učební podmínky
a ve správnou chvíli jej vhodným způsobem jako rodiče podpoříme.

JAK ZAČÍT? MONTESSORI KURZ PRO
RODIČE DĚTÍ 0−9 LET
V Rodinném centru Kuřátko si dlouhodobě uvědomujeme, jak důležitý je význam vzdělávání nejen pro děti, ale i pro
nás dospělé. A že pokud se (jako rodiče)
můžete učit a obohacovat své znalosti a dovednosti v blízkosti našich domovů, snižuje se tím míra časové náročnosti. A my, rodiče, tak můžeme být s našimi
dětmi a partnery i večer co nejdéle doma.
Za laskavé podpory MČ Praha-Libuš,
které tímto děkujeme, jsme letos v rámci projektu „Vzdělávací kurzy a semináře
pro rodiče“ připravili na tento podzim jako první sérii seminářů o Montessori pedagogice. Kurz je vhodný pro každého rodiče, který se zajímá a hledá nové způsoby a formy, jak podpořit ve svém dítěti
radost z učení a motivaci pro celoživotní
přirozené vzdělávání. V každém semináři
se zaměříme na jedno konkrétní téma (jejich přehled najdete dále), na věková specifika dětí (od narození do cca 9 let) a jejich vzdělávacích potřeb v dané oblasti.
Ať už tedy máte doma batole (a chtěli byste porozumět tomu, jak přemýšlet
o vzdělávání v dalších letech jeho života)
nebo školkového nadšence (kterému pomáháte s prvními písmeny, čísly a tvary, kterému odpovídáte na zvídavé otázky o světě

Přijít můžete buď na celý kurz, nebo
pouze na vybrané téma. Rozhodněte se,
milí rodiče, dle toho, jak to potřebujete
právě vy, právě teď. Upozorňujeme pouze, že vzhledem k velikosti prostor centra je počet míst pro účastníky omezen na
8. Tak neváhejte a přihlaste se včas, nejlépe již dnes na webu www.rckuratko.cz,
Montessori kurz pro rodiče.
Další semináře, tentokrát z oblasti
osobního rozvoje a psychologie, připravujeme na listopad. Ale o tom zas až někdy příště. Těšíme se na vás!
Katka Tomešová, předsedkyně RC Kuřátko
Foto: Tomešovi

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Říjen 2019
První plně podzimní měsíc – říjen − již dorazil, a je tedy čas
si opět povědět něco o něm i o tom, co se v něm dělo dříve
a bylo důležité pro ty, co tu byli před námi.
Již sám starý slovanský název „říjen“ na rozdíl od řady jiných jazyků, používajících z latiny pocházejících obměn názvu „octobris“,
tj. osmého měsíce starořímského kalendáře začínajícího v březnu,
nám dává tušit, možná více než názvy jiných měsíců, odraz poměrů v dávné slovanské pravlasti. V té žilo několik sice příbuzných
kmenů a rodových skupin, ale s odlišnými místními tradicemi, třeba i s různými názvy měsíců. Zatímco říjen, doba jelení říje, dýchá hlubokými jehličnatými lesy zakarpatské a běloveské oblasti,
v ukrajinštině používané pojmenování „žovten“ (žlutý), spíše okrajovým rovinatým územím Ukrajiny s porostem stromů listnatých.
Běloruský „kastryčnik“ (tj. „ohničník“ od slova kastjor − oheň) odráží jiný aspekt tohoto ročního období – čas, kdy se ohně zapalují
nejen v chalupách, ale i na polích pro ohřátí těch, kdo se tam nacházejí. To polský „pazdziernik“ (pazdeřník) na nás dýchne dobou,
kdy světnice všech stavení byly plné surového sklizeného lnu, připravovaného ke tkaní, které bylo nutné provádět všude, od té nejchudší chaloupky až po knížecí palác. Pro tehdejší ženy byla znalost tkaní samozřejmostí, však se to objevuje i v našich pohádkách,
které se bez kolovrátku na navíjení příze či přeslenů neobejdou.
Co to je pazdeří? Odpadová zkornatělá buničina, jež se před tkaním musela odstranit buď namočením, nebo častěji semnutím čili
sedráním, a to, co zbylo, je tedy pazdeří.
1. 10. je vytížený Mezinárodní den hudby, seniorů, vegetariánů,
cyklistů i pití kávy. 2. 10. se slavil svátek Andělů strážných, kteří
mají své potřebné práce stále dost. 4. 10., na sv. Františka (toho
z Assisi), bychom neměli zapomínat na rčení, že: „na sv. Františka je nám dobrá každá stříška“. 5. 10. má svátek Eliška, 8. 10. Věra.
A vzpomeňme, jak 8. 10. 1989 se naplnilo pražské velvyslanectví
NSR (Západního Německa) asi 4 000 občanů NDR (Východního Německa), kteří ponechali svá auta v okolních ulicích, a požádali tam
úspěšně o politický azyl.
9. 10. uplyne 90 let od počátku výroby slavných a rozšířených
motocyklů Jawa (JAneček – licence fy. WAnderer) v Praze-Pankráci, kde pracovala řada lidí od nás, jako např. můj strýc i dědeček.
Ten dlouho vzpomínal, jak v letech krize Ing. Janeček stával ráno
v tovární bráně „Janečkárny“ a dobré pracovníky (tedy jeho i další
Libušáky) vítal s tím, že oni, coby dobří pracanti, se žádného propouštění bát nemusí. 11. 10. 1989 bylo oznámeno zkrácení povinné vojenské základní služby z 24 na 18 měsíců. 13. 10. popřejme
k svátku Renatám a 15. 10. Terezkám. 16. 10. na sv. Havla máme na
Libuši tradici oslavy posvícení! Hospodyňky, máte napečené koláče a další dobroty?! Sám si vzpomínám, jak to dříve všude vonělo.
Pomozme přenést tuto tradici dále!
18. 10. má svátek Lukáš a ti z vás, kteří se ocitnou na pozdní dovolené v teplých krajích, ať nejsou překvapeni, že muslimové slaví
svůj Nový rok. 19. 10. můžeme přát Míšám, Michaelám a 20. 10. je
další „vytížený“ Mezinárodní den kuchařů, stromů a osteoporózy.
21. 10. 1879 poprvé vydržela vynálezci T. A. Edisonovi svítit žárovka po celou noc a ti z vás, jichž se týkají noční směny, mu můžete
třeba poděkovat… 24. 10. mají svátek Niny a slaví se i Mezinárodní
den domácích mazlíčků. 25. 10. je to právě 125 let od chvíle, kdy naši předkové mohli v noci obdivovat Václavské náměstí, osvětlené
elektrickými světly z dílny geniálního Františka Křižíka. 27. 10. nám
ve 3 hodiny ráno končí letní čas, a my tedy posuneme ručičky hodinek o 1 hodinu nazpět.
28. 10. je Státní svátek na památku vzniku Československa r.
1918. Je též výročí zastřelení Vojtěcha Sedláčka (*12. 4. 1917) nacisty během studentské demonstrace v Praze. V r. 1969 byla schválena federalizace Československa. 29. 10. je Mezinárodní den mrtvice
a 30. 10. si můžeme připomenout 60 let působení slavného divadla Semafor, které započalo komedií J. Suchého a J. Šlitra Člověk
z půdy. 31. 10. slaví Štěpánky a je též počátek Keltského nového roku – Samhain (inspirace svátku Dušiček) i Mezinárodní den spoření.
Všem zmíněným i nezmíněným patří naše srdečné všechno nejlepší a krásný podzim!
Jaroslav Melichar
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KNIŽNÍ ŘÍJEN

Knížky na houby
Houbaři mi jistě dají za pravdu: Máloco se vyrovná radosti,
když opatrně se plazící návštěvník objeví pod nízkými větvemi
skrytý hříbek jako malovaný.
Hlavní houbařské žně už asi minuly,
ale přinést si z procházky podzimním
lesem něco do kuchyně je vždy vítané. K čaji s vůní lesních jahod, borůvek
a malin přidávám i dnešní povídání.
V katalogu knihovny jsem narazila na milou knížku Jaroslava K. Mana
Houbařské počteníčko. Vyšla už v roce 1996, ilustroval ji Bohumil Vančura
a sejít se nad ní mohou děti i dospělí.
Autor ji rozdělil do 12 částí podle měsíců v roce. Věnovat se houbaření lze
totiž po celou tuto dobu: Když je zima, naučíme se něco z houbového zeměpisu, podíváme se, jak která houba roste, čím je zajímavá a jak ji nejlépe zpracovat. Připomeneme si pověry: Poznají se jedlé houby podle toho,
že je ožerou slimáci? A jedovaté tak,
že páchnou a pálí na jazyku? Co roste v „čarodějných kruzích“? První houby se objevují už v polovině března,
poslední sbíráme za příznivých podmínek i ke štědrovečerní večeři. V kapitolce o typech houbařů se možná někdo z vás pozná: autor je tu dělí
na houbaře maratonce (co nejrychleji zběhá celý les, aby prohlédl co nejširší území), houbaře aristokrata (sbírá jen hřibovité houby, klouzky, kozáky, křemenáče a lišky, potrpí si na bíle
lakovaný košík a houby má perfektně
očištěné, chodí zásadně sám a užívá
si důstojného mlčení), houbaře lovce
(bere všechno, aby měl plný košík, část
červivého a rozbahněného úlovku však
končí v odpadcích), houbaře chlubílka
(z lesa se vrací oklikami, aby předvedl všem, co našel, pídí se po úlovcích
ostatních a tajně číhá, aby odhalil jejich místa) a houbaře žalmana (chodí

po lese a lká, že nic neroste, je lítostivý, když potká někoho s houbami v košíku, protože on zase nic nenese).
V knížce se dozvíte zajímavosti
o dalších druzích hub. Věděli jste třeba, že Rusové si cení víc ryzců než pravých hřibů? Že místo husí krve můžete
použít stroček trubkovitý? Že zarputilým protialkoholikem je hnojník obecný? Říjen jako měsíc bronzové krásy je
časem čirůvek, ale i strmělky mlženky,
šafránek či šupinovky kostrbaté − jako
by ve všech názvech šuměl podzim…
Nostalgií dýchá povídka Oty Pavla
Bílé hřiby. Publikována byla v různých
sbornících − vzpomínka na dětství poblíž Týřova, kdy šli kluci s maminkou
na roští a objevili stráň plničkou těchto hub. Košíky byly nemilosrdně vyprázdněny a naplněny hřiby. Jen maminka se rozplakala − vzpomněla si
na pověru, podle níž značí mnoho hub
válku. Nemýlila se. Další rok bylo naše
území obsazeno Němci. Smutek, smrt
a beznaděj evokuje obrázek potoka,
v němž plují po hladině pumou zabité
ryby − jejich břicha mají stejnou barvu
jako kdysi bílé hřiby… Nostalgii nalezneme i v útlém svazečku Houbárium,
dílku Otova syna Jiřího Pavla.
Z veselejšího soudku jsou povídky
Františka Janalíka Krkonošské koření nebo Satan a liška a další příběhy
o houbách a milování Jaroslava Čejky. Druhá sbírka je jednou z mála knih
beletrie věnovaných přímo houbám.
Pod pseudonymem Michal Fieber píše autor hlavně detektivky.
Knihovny nabízejí samozřejmě
různé atlasy hub, nad kterými někdy
člověk uvažuje o tom, zda k uvedeným názvům patří skutečné objekty.
Považte, našli jste třeba jen tak u cesty boltcovitku mozkovitou, outkovku
rumělkovou nebo ohnivec statný?
Při vyslovení takových neobvyklých názvů to zavoní tajemstvím, my-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

Výstava Bohumily Kohoutové:
Cesta duše
realistické malby krajiny,
meditační duchovně zaměřené obrázky
Vstup zdarma
Každou středu od 17.00 do 19.00 probíhá v knihovně
bezplatné doučování pro děti ze základních a středních škol.
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stikou fantastických bytostí z knížek
Vítězslavy Klimtové, která uspořádala
a nakreslila celý Lexikon ohrožených
druhů strašidel a také Lexikon houbových skřítků. Do našeho houbového
čtení nám z nich zapadnou třeba Čirůvek fialový (lesní strašidýlko, jehož nejoblíbenějším stromem je bříza, habr,
buk, je ohrožené kyselými dešti), Houbábinka nazelenalá (zlá malá ježibaba,
která pečuje o jedovaté houby i o dřevomorku v chalupách), Poddoubník
podkořenný (milý tvor udržující podhoubí jedlých hub) či Hřibáč bukový
(zastává úlohu hospodáře, snaží se
uklízet smetí, které do lesa nepatří, zimu přespává v kořenech stromů). Hřib
s očima není nic nového − proměňoval
se v něj divý muž ze starých českých
pověstí, většinou na Šumavě.
Víte-li, co sbírat, je dobré mít po ruce i příručky, jak to zpracovat. Nabízíme Jihočeskou houbařskou kuchařku
renomovaného autora Viléma Vrabce,
Houbařskou kuchařku, se kterou je
spojeno další slavné jméno − mykologa Miroslava Smotlachy. Inspirovat se
můžete titulem 100 a 1 jídel z hub a na
houbách autora Oldřicha Koska. Zpěvačka Eva Pilarová v kuchařce Vaříme
v pohodě a s láskou věnovala houbám také několik inspirativních návodů. Podrobné informace a především
kaleidoskop zajímavostí, které v atlasech nenajdete, lze objevit v knížce Milady Mikulcové Výchova hou-

bařů v Čechách.
Z obsahu vyberme např. kapitoly
Lesní smrtonoši,
S lysohlávkou nejsou žerty, Houbová lékárna, Jak zpívají houby, Houbaření s Českou
poštou, Dvě lásky
profesora Smotlachy a další lákavé
názvy. Dozvíte se třeba též, že profesor František Smotlacha (1884−1956),
mykolog, velký sportovec a propagátor málo známých sportů u nás, přivezl do Čech džiu-džitsu. „Judisté se
na oplátku prvnímu předsedovi svého svazu zasadili o pojmenování jedné z ulic v Praze 4 − Libuš Smotlachovým jménem.“ „Aby vzal muchomůrce červené nezaslouženě špatnou
pověst, měnil se slovutný mykolog na
svých přednáškách v šoumena, který
před užaslými zraky posluchačů klidně zkonzumoval celou plodnici této ‚smrtelně‘ jedovaté houby. Noviny
pak přinesly zprávu, že Smotlacha má
žaludek fakíra.“
Patronem houbařů byl jmenován
sv. Vít − ať je vám na cestách našimi
lesy příznivě nakloněn.
Iva Karásková,
Městská knihovna v Praze,
pobočka Krč

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

O klíči k fantazii
Začíná nový školní rok, ale já
bych se ještě ráda vrátila do toho
minulého. Chtěla bych se s vámi podělit o radost z knihy Pavla
Čecha, spisovatele, malíře, autora komiksů a autorských knih.
Pavel Čech je držitel Magnesie litery za rok 2013 za Velké dobrodružství Pepíka Střechy, dvou komiksových cen Muriel a Zlaté stuhy za první
komiks ze série Dobrodružství Rychlé Veverky.
Orientuje se především na čtenáře předškolního a mladšího školního
roku. Debutoval v roce 2001 pohádkou O čertovi, kde teplé slovo a láska
napraví čerta, jenž přišel na zem, aby
škodil lidem. Jeho knihy podporují fantazii a snění malých čtenářů, ve
svých knihách je zve na dobrodružné výpravy do starých domů, zarostlých zahrad, vytváří pro ně světy, ve
kterých jde o čest, přátelství. Některé příběhy s otevřeným koncem přímo vybízejí k tomu, abychom na chvíli zavřeli oči a představili si sami sebe třeba v té kouzelné zahradě nebo
ve starém opuštěném domě a prožívali příběh s hlavním hrdinou. Nebo
třeba kdybychom našli takový klíč.
Zajímalo by nás, od čeho může být?

V roce 2007 vyšel příběh O klíči,
který je postavený na obrazotvornosti malého kluka, jenž cestou do
školy najde na zemi klíč a přemýšlí,
od jakého pokladu či od jakých dveří
by mohl být.
Tak jsme začali i v hodině. Každý si
vzal jeden klíč a představoval si, od
čeho by mohl být. Děti zpočátku ostýchavě převracely klíč v ruce, ale po
chvilce povolily uzdu fantazii a bylo
hezké pozorovat, jak se noří do svého vlastního imaginárního světa. Při
četbě o klukovi jsme dospěli k závěru, že je to vlastně kniha, která je klíčem do fantazie, protože končí tím,
že kluk klíč ztratí, ale najde ho někdo
jiný a příběh se může opět opakovat.
No není to úžasné? Jeden klíč, tak
málo stačí, aby se fantazie rozlétla
do všech světových stran, do výšek
i hlubin, do světla i tmy.
Nádherná kniha s překrásnými
a tajuplnými ilustracemi dokáže malého (i velkého) čtenáře vtáhnout natolik, že od ní nevstanete, dokud se
nedostanete až na konec.
Lenka Veisová

DEBATA

Debata
Příspěvky v rubrice Debata
vyjadřují výhradně názor
autora, který se nemusí
shodovat s názorem
vydavatele či redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice je
max. 3500 znaků bez mezer.
Je možno připojit fotografie
či jiné grafické podklady −
rozhodnutí o jejich otištění
a rozměru je v kompetenci
redakční rady a grafika.
SEZNAMTE SE S „LIKVIDÁTOREM“
SOU POTRAVINÁŘSKÉ V PÍSNICI
Starosta Koubek se předvedl v nejhorším možném světle, když v kauze
likvidace SOU potravinářské v Písnici
na posledním jednání zastupitelstva
MČ Libuš (17. 6. 2019) názorově prudce otočil a hlasoval nakonec společně se všemi zastupiteli o návrhu,
který je proti zrušení učiliště. Pan
Koubek si vnitřně vyhodnotil, že by
lokálně mohl ztratit body a ke změně
názoru ho očividně přiměla také přítomnost likvidací dotčených učitelů.
Na následném jednání Magistrátu hl.
města Prahy (20. 6. 2019) nepřesvědčil jediného ze svých stranických
kolegů (TOP 09, STAN), a ti bohužel
odhlasovali zrušení v Písnice 42 let
působící školy, navíc se skvělou celorepublikovou reputací. Je smutné,
že kdyby byl pan Koubek od počátku proti sloučení, měl by jako koaliční magistrátní zastupitel a současně
starosta velké slovo. To se však nestalo a na jednání Magistrátu hl. m.
Prahy předvedl divadlo, kterému neuvěřili ani jeho kolegové z koalice.
Názorová pirueta však nemění nic
na tom, že starosta Koubek bude navždy podepsán na hrobu SOU potravinářského, protože nezpochybnitelně pomohl nastartovat jeho zrušení,
což je potvrzeno jeho hlasováním ze
dne 6. června 2019 jakožto člena Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP.
Podtrženo sečteno, starosta Koubek
stojí za svého působení na libušské
radnici již minimálně za třetím (https://bit.ly/2YllTNj, https://bit.ly/2NgtefN), v mnoha ohledech účelovém,
kolosálním pochybení v neprospěch
všech obyvatelů naší městské části.
Petr Novotný,
zastupitel Pisnice & Libuš jinak
NEJDE NEREAGOVAT
K příspěvku v debatě v časopisu
U nás 9/2019 „Jak na klíč zlikvidovat
42 letou tradici obce“:
Velmi důrazně odmítám jakékoliv spekulace o tom, že jsem stála za likvidací SOU potravinářského
v Písnici.
Kdybyste disponoval špetkou
zdravého selského rozumu, muselo
by Vám dojít, pane Novotný, že bych

se asi těžko zbavovala místa, které
mě živí.
Pracovala jsem na učilišti od jeho
založení, celkem 42 let!!
Stovky, ba tisíce mladých vyučených lidí (i maturantů) jsem poslala
do života.
Můžu se jim s čistým svědomím
podívat do očí. Jsou po celé republice i v zahraničí. A stále se na učiliště
vracejí, dávají o sobě vědět, přivádějí
své potomky, abychom je také vyučili.
Vypovídá to o tom, že jsem práci – s celým týmem spolupracovníků
– dělala dobře. Mezi mé kolegy patří
i moje dcera a také dlouhá léta Vaše matka!
Vaše zkreslené, neověřené, nepodložené argumenty, kterými informujete naše spoluobčany, jsou
pobuřující.
Požaduji po Vás, pane Novotný,
očištění mého jména s Vaší veřejnou
omluvou.
P.S.: Kde berete tu drzost, vystavit na facebooku učilišti parte? Je to
morbidní. Pro učiliště s letitou dobrou pověstí a pro jeho zaměstnance
je to nedůstojné.
Ing. Milada Valentová,
bývalá ředitelka SOUp

NA ŠPATNÉ STRANĚ BARIKÁDY
Opozice dlouhodobě kritizuje, jakým způsobem starosta Koubek (ne)
naložil se sídlištěm Písnice, které
přešlo před dvěma lety do vlastnictví
společnosti CIB Group. Vedení městské části tehdy propáslo unikátní
šanci sídliště koupit. Bylo sice pohodlné nepřidělávat si práci, ale bylo to
také značně neodpovědné z hlediska
nabízené investiční příležitosti, která
byla mimořádnou šancí na rozvoj celé městské části.
MČ Libuš mohla vykonávat sociální bytovou politiku a v další privatizaci či při úpravě nájemních vztahů
selektivně přistupovat k těm, kteří
jsou dlouhodobými původními nájemci a do bytů investovali nemalé
prostředky.
Starosta Koubek celou dobu otevřeně podporoval účelově vzniklé uskupení nájemníků Moje Písnice, které se nemohlo smířit s tím, že
tehdejší vlastník (ČEZ, a. s.) toto aktivum prodává a všemi možnými způsoby se snažilo zpochybnit, že této
společnosti sídliště vůbec kdy patřilo a že ho státem vlastněná společnost v minulosti nabyla v souladu
s právem. Místo nesmyslného bušení
do tehdejšího vlastníka měl starosta Koubek společně s lidmi ze sdružení, kteří na sídlišti dlouhodobě žijí,
pragmaticky podpořit možnost, která se otvírala v podobě odkupu sídliště samotnou MČ Libuš. Na něj bylo přislíbeno financováno magistrátem, což potvrdila na setkání s občany, které pořádala Písnice & Libuš

jinak, předchozí primátorka Adriana
Krnáčová. Pro koupi sídliště Písnice
se tehdy vyjadřovaly pouze opoziční členky zastupitelstva Pavla Tůmová a Eva Radová. To, že toto Koubkem
preferované uskupení nemělo pravdu, potvrdil nedávným rozhodnutím
(15 C 56/2017 – 560) Obvodní soud
pro Prahu 4, který rozhodl ve prospěch výše jmenovaných společností.
Jedenáct žalobců z řad sdružení Moje Písnice musí zaplatit náklady řízení
v celkové výši 833 tisíc Kč. (Poznámka: Je zajímavé, že v žalobě proti CIB
Group a ČEZ již nefiguroval zakladatel
a mluvčí spolku pan Václavík.)
Společnost ČEZ naši MČ ke koupi
sídliště opakovaně vybízela, protože
se minimálně chtěla vyhnout možným spekulacím o tom, co a kdo bude stát za developery, kteří se zapojí
do tendru. Její majoritní vlastník (Ministerstvo financí ČR) i předseda vlády navíc této variantě, samozřejmě
za tržní cenu a při řádné účasti v tendru, dávali přednost.
Důvodů pro koupi bylo ale daleko
více. Připomeňme si ty nejdůležitější.
MČ by získala dohled nad rozvojem
a budoucností lokality. Po koupi ze
strany developera bude mít MČ prakticky nulovou šanci ovlivňovat vývoj
rozlohou významné části svého území a kvality života jeho obyvatel, našich sousedů.
MČ mohla koupit sídliště Písnice
s využitím bezúročné půjčky, kterou
jí nabídlo Hlavní město Praha. To byla unikátní příležitost. Úrokové sazby jsou sice historicky nízké, ale kdo
z nás má hypotéku nebo spotřebitelský úvěr úplně bez úroků?
MČ mohla získat velký nemovitý
majetek, konkrétně bytové nemovitosti, dnes velice oblíbené mezi velkými, ale i drobnými investory. MČ
z nich mohla vytvořit až stovky obecních bytů.
Nemovitosti patří i přes relativně rychlý růst cen v posledních letech k nejlepším možným investicím.
Komplex bytů na sídlišti Písnice je navíc charakteristický nízkým podílem
dlouhodobých neplatičů a minimálními dluhy. Výnosy z nájmů a z prodejů
bytů by při dlouhodobé půjčce stačily
na splátku jistiny. Není pravda, že by
půjčka byla splácena z rozpočtu MČ.
Tolik k jednomu z největších Koubkových pochybení za dosavadního
působení na libušské radnici. Kolik
dalších budou muset obyvatelé naší
MČ ještě vydržet?
Petr Novotný,
zastupitel Pisnice & Libuš jinak
JAK JE TO S ÚDRŽBOU
ZELENÝCH PÁSŮ V PÍSNICI?
Vloni byla dokončena Libušská
v Písnici včetně kruhového objezdu.
Ten jsme převzali do správy a staráme se o něj. Ostatní zeleň podél silnice je v majetku hlavního města Prahy, nikoliv městské části. Údržba je

ovšem nedostatečná, mnohé stromy
uschly. Intenzivnější správu si bohužel mezi sebou přehazují TSK a zhotovitel rekonstrukce Eurovia. Nechci
jim ten spor pískat, ale pochopitelně chceme mít zrekonstruovanou Libuškou ulici pěknou včetně zelených
pásů. V srpnu jsme se proto dohodli s písnickými hasiči, že budou pravidelně zalévat stromy. Zadarmo. Nakoupili jsme vaky a koupíme další.
Mám před sebou jednání s firmou Eurovia a budu požadovat náhradní výsadbu za uschlé stromy ještě nyní na
podzim a my se na oplátku zavážeme,
že je budeme pravidelně zalévat. Zahradnická firma najatá zhotovitelem
rekonstrukce má údajně ve smlouvě
údržbu zeleně jen dvakrát ročně, což
znamená, že všechny keře podél silnice zarostly plevelem. TSK Praha nechce firmě Eurovia na údržbu přidat
další peníze a současně nechce plochy převzít do své správy dříve než
za několik let. Začarovaný kruh. Zkusím jej dalšími jednáními s oběma
stranami rozetnout. S přáteli a hasiči jsme se na tento stav už nemohli
dívat a v září jsme se do boje s plevelem pustili sami. Deset dospělých
a tři děti za dvě hodiny vypleli a posekali téměř čtvrtinu ploch podél silnice uvnitř obce. O týden později nás
vyrazil už dvojnásobný počet – 18 dospělých a čtyři děti. Většinu pracovníků tvořili hasiči, patří jim náš velký
dík! Mnoho kolemjdoucích nám vyjádřilo nejen podporu, ale nabídlo se,
že by nám příště pomohli. Těší mě zájem spoluobčanů o své okolí a děkuji
všem, kteří jen neremcají a aktivně se
se zapojili a udělali něco pozitivního
pro druhé!
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
Foto: Jiří Koubek
PROJEVILA SE U NÁS OPĚT
AROGANCE MOCI?
Vážení přátelé, podle mých informací Rada naší MČ Praha-Libuš rozhodla dne 8. 8. 2019 o novém složení
daně z nemovitosti, kterou platíme.
Zatímco dříve tato částka byla centrálně stanovena Magistrátem hl. m.
Prahy, nyní mají jednotlivé městské
části možnost o výši části této plat-
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by rozhodnout. Jsou to naše peníze, tak předpokládám, že by bylo
spravedlivé, aby o výši takové platby rozhodoval v rámci obce ten nejširší a nejvíce transparentní orgán,
kterým je celé volené zastupitelstvo, nejenom jeho úzce vytvořená
Rada MČ, složená pouze z představitelů nejvlivnější zdejší strany, tj.
TOP 09. Avšak právě ta rozhodla, že
nový návrh magistrátu, podle nějž
byla celková výše platby pro rezidenty vlastně nezměněná, ale jinak
seskládaná, upraví tak, že výsledná občany placená částka se podstatně asi o 40 % zvýší. Mám za to,
že zmíněná daň se skládá z následných položek:
– místní (centrální odvod) – nyní
1 (platební bod), návrh Magistrátu −
2 body, návrh Rady − 2 (souhlas Rady se zvýšením Magistrátu)
– velikostní (platby rezidentů) –
nyní 5, návrh Magistrátu − 2,5; návrh naší Rady − 3,5!!! (Rada navyšuje
více než magistrát)
– komerční (platby firem) – nyní 1,5; návrh Magistrátu − 1,5; návrh
naší Rady − 1,5 (pro firmy se nemění platební bod, platba se jim zvýší pouze v souvislosti se změnou
v položce „místní“)
Jeden platební bod je pak částka daná tzv. tabulkovým koeficientem, což je důležité, protože (byl
bych rád, kdyby tomu tak nebylo)
pozvedne zmíněná úprava částku
o cca 65 % výše, v konkrétních číslech se domnívám, že na disponibilním účtu MČ prostředky narostou
ze 7 milionů Kč na více než 11,5 milionů Kč. Slušné, že? A smím se ptát,
na co? Třeba je takový výdaj nezbytný, ale pak by se o něm jistě nemělo rozhodovat tak nějak polozakrytě. Vždyť ze zápisu z jednání Rady při povrchním čtení můžeme získat dojem, že se koeficient snížil z 5
na 3,5 bodu, a tak se nám zlevnilo!
Jenže je tomu právě naopak!!! Takový je alespoň můj dojem! A co váš?
Vždyť zjednodušeně lze říci, že kaž-

dý majitel rodinného domku, platící dosud částku např. 1 500 Kč, bude platit napříště výrazně více než
2 000 Kč, a to vše nikoliv rozhodnutím někoho na magistrátu, ale vedením naší libušské radnice! Navíc
byl odložen termín veřejné schůze
místního zastupitelstva (ano, toho,
které to mohlo zvrátit) z 16. 9. na
23. 9. Ouha! Právě mezi těmito daty
má schvalovat došlé návrhy − tedy
i návrh té naší Rady ohledně zmíněné daně Zastupitelstvo hl. m. Prahy, takže 23. 9. již pravděpodobně
nepůjde nic dělat… Udávaný důvod
odsunu termínu − prý nemožnost
vizuální prezentace buď trasy metra „D“, nebo soutěže přístavby školy v Písnici − mi nepřipadá v těchto
souvislostech důvěryhodný. Vím, že
pro stávající vedení obce je prezentace před veřejností důležitá, ale
myslím si, že aby byla i důvěryhodná, nestačí se účastnit některých
veřejných akcí, např. úklidu chodníků, spojených s pořízením nezbytné
propagační fotogalerie, ale zejména občany plošně zastupovat při
ochraně jejich financí a dalších zájmů. Jinak totiž může v dalších volbách nastat situace, že větší počet
dosud našemu jednobarevnému vedení MČ příznivě nakloněných voličů si uvědomí, že jednobarevnost
nepřeje ani transparentnosti, ani
demokracii, ba ani jejich peněžence, a že řešením je třeba doplnění
i o jiné politické barvy − mne čistě
náhodou (vždyť jsem nyní předsedou ČSSD na Libuši) napadá ta moje oranžová… Nebo jiná, ale jedna je
prostě málo! Napadne je to? A Vás?
Se srdečným pozdravem všem
spoluobčanům!
Jaroslav Melichar

a to přesto, že jsou „za svoji činnost
radní i finančně ohodnoceni, a to ne
zcela málo.“
Nejenom já, ale všichni radní,
jsme se dobrovolně vzdali poloviny své odměny, a to ihned po svém
zvolení na prvním Zastupitelstvu po
volbách. Odměna je pevně stanovena Nařízením vlády č. 202/2018
Sb. Za svou činnost tedy pobíráme
pouze 50 % odměny, což v mém případě činí 14 058 Kč čistého. (Jen pro
představu pro ostatní čtenáře: neuvolněný místostarosta na sousední Praze 12 dostává měsíčně za svou
činnost 45 658 Kč).
Zřejmě vidíte na úřadu naší MČ
zlatý důl. Bohužel Vás zklamu, musíte se poohlédnout jinde, u nás zlatý
důl opravdu nenajdete. Pro peníze
svou funkci nikdo z vedení MČ rozhodně nedělá a ani dělat nemůže,
neboť čas, který práci pro úřad každý věnuje, by jinde byl ohodnocen
podstatně lépe.
K vaší kritice: případ fitparku
v parku K jezírku jsem již vysvětlil v minulém čísle. A rekonstrukce
kamenné zdi, kterou tolik kritizujete? Víte moc dobře, že zeď není památkově chráněná. Navíc byla staticky narušená. Mohli jsme rozhodnout o jejím odstranění a nahrazení plotem. Žádný zákon ani předpis
bychom neporušili. Přesto jsme se
rozhodli pro citlivější, i když dražší variantu. Došlo k rozebrání a znovupostavení této zdi, protože se
snažíme chránit to málo historického, co v naší městské části zbylo.
Výsledek může každý posoudit sám.
Tomáš Loukota, DiS.,
místostarosta pro oblast majetku,
loukota@praha-libus.cz
DAŇ Z NEMOVITOSTI
– MÝTY A FAKTA

HESLO NAŠÍ OPOZICE: TROCHA
POPULISMU NIKOHO NEZABIJE

Během léta se v médiích objevilo několik nepřesných informací o
chystané nové vyhlášce o výpočtu
výše daně z nemovitostí. Stojí za to

Vážený pane Stehlíku, v minulém
čísle časopisu U nás jste uvedl, že
jsem lhostejný k naší městské části,

některé informace uvést na pravou
míru. Výpočet daně není složitý, ale
i tak se v něm dělají chyby. Pro výpočet jsou důležité dva základní koeficienty – místní, který musí
být stejný pro celou Prahu, nyní má
nejnižší možnou hodnotu 1 a nově se navrhuje 2, a velikostní, který
se může v jednotlivých městských
částech lišit a nyní má ve všech maximální možnou hodnotu 5. Vedle toho pro podnikatelské subjekty
existuje ještě třetí koeficient – tzv.
komerční, který má hodnotu 1,5, a
díky zvýšení místního koeficientu
na dvojnásobek bude výnos například od společnosti Saparia do rozpočtu městské části dvojnásobný.
Daň se vypočítává jako tzv. upravená výměra plochy vynásobená
sazbou daně a příslušnými koeficienty pro danou obec. V různých
městech tak za stejný byt můžete
zaplatit různou daň. Některé centrální části Prahy v minulosti opakovaně po magistrátu požadovaly
změnu koeficientů tak, aby si samy mohly určit výši výnosu v rámci možností daných zákonem. To
dosud nebylo možné. Náměstek
primátora pro oblast financí Pavel Vyhnánek proto navrhl změnu v nastavení koeficientů a vyzval
městské části, aby se prostřednictvím dopisu starosty nebo usnesením Rady či Zastupitelstva vyjádřily k návrhu vyhlášky a navrhly stanovení velikostního koeficientu pro
své území. Reakce jsou sice rozdílné, ale trend je jasný. Některé městské části sice požadují zachovat
stávající stav, ale většina radnic (33
z 57) souhlasí s návrhem vyhlášky a
navrhly vlastní výši velikostního koeficientu. Radnice požadující změnu
a navýšení velikostního koeficientu
reprezentují cca 70 % obyvatel Prahy. Některé radnice navrhly dvojnásobné zvýšení daně (např. Kunratice, Šeberov, Zbraslav), když hodnotu velikostního koeficientu ponechávají na maximální hodnotě 5.

Tabulka srovnání daně z nemovitosti okolních městských částí, Praha 4 daň nezvyšuje, Libuš a Praha 12 o jeden stupeň, další městské části zvyšují
dvojnásobně.
Panelový byt o velikosti 45 m2

Panelový byt o velikosti 75 m2

Byt v novostavbě 99 m2
s garážovým stáním

Vícepodlažní RD 270 m2
se zahradou 500 m2 a garáží

2008-2018

2019

Rozdíl za
rok

2008-2018

2019

Rozdíl za
rok

2008-2018

2019

Rozdíl za
rok

2008-2018

2019

Rozdíl za
rok

Libuš/Písnice

549 Kč

769 Kč

220 Kč

940 Kč

1 316 Kč

376 Kč

1 230 Kč

1 722 Kč

492 Kč

2 349 Kč

3 289 Kč

940 Kč

Praha 12

549 Kč

769 Kč

220 Kč

940 Kč

1 316 Kč

376 Kč

1 230 Kč

1 722 Kč

492 Kč

2 349 Kč

3 289 Kč

940 Kč

Praha 11

549 Kč

988 Kč

439 Kč

940 Kč

1 690 Kč

750 Kč

1 230 Kč

2 214 Kč

984 Kč

2 349 Kč

4 199 Kč

1 850 Kč

Praha 4

549 Kč

549 Kč

0 Kč

940 Kč

940 Kč

0 Kč

1 230 Kč

2 460 Kč

1 230 Kč

2 349 Kč

2 349 Kč

0 Kč

Kunratice

549 Kč

1 098 Kč

549 Kč

940 Kč

1 880 Kč

940 Kč

1 230 Kč

2 460 Kč

1 230 Kč

2 349 Kč

4 661 Kč

2 312 Kč

Zbraslav

549 Kč

1 098 Kč

549 Kč

940 Kč

1 880 Kč

940 Kč

1 230 Kč

2 460 Kč

1 230 Kč

2 349 Kč

4 661 Kč

2 312 Kč

Šeberov

549 Kč

1 098 Kč

549 Kč

940 Kč

1 880 Kč

940 Kč

1 230 Kč

2 460 Kč

1 230 Kč

2 349 Kč

4 661 Kč

2 312 Kč

16 | U nás | 10/2019

DEBATA

Rada Městské části Praha-Libuš se
přiklonila k velikostnímu koeficientu o hodnotě 3,5. Je to koeficient
shodný s tím, který schválila například sousední radnice Prahy 12.
Co to bude v případě schválení vyhlášky pro vás znamenat? Nabízím jednoduchou pomůcku. Najděte si částku, kterou jste zaplatili v minulých letech. Vydělte ji pěti
a vynásobte sedmi. S odchylkou na
desetikoruny (podle toho, zda máte
pozemek, či garáž) dostanete výši
nové daně. Konkrétní příklad: Ten,
kdo dnes bydlí v Libuši nebo Písnici
v panelovém domě v bytě 3+1 o velikosti 75 m2, zaplatí podle návrhu
vyhlášky nově daň vyšší cca o 370
korun za rok, což činí 30 korun za
měsíc neboli jednu korunu denně.
Výše daně tak bude nově stejná jako v Liberci, Ústí nad Labem, Uherském Hradišti či Mostě, ale stále nižší než v Hradci Králové nebo
Chomutově. Jsem přesvědčen, že
životní úroveň je v Libuši či Písnici vyšší než v uvedených městech.
Rada MČ Praha-Libuš navíc doporučila tento případný vyšší výnos daní
vyhradit na rozšíření kapacit školního vzdělávání. Tyto investice nás
jako zřizovatele velmi pálí a potřebujeme na ně stále více finančních
prostředků, kterých se nedostává.
V roce 2014 jsme otevřeli novou třídu MŠ Mezi Domy v Klubu Junior,
v roce 2018 pak druhou třídu tamtéž. V letošním roce jsme zahájili
stavbu dalších dvou tříd, tentokrát
u MŠ K Lukám. Dokončeny budou
na jaře. Současně připravujeme architektonickou soutěž na dostavbu
ZŠ v Písnici a každý rok navyšujeme počet tříd v ZŠ Meteorologická.
Daří se nám shánět peníze na samotné stavební práce, ale do budoucna bude stále těžší sehnat finanční prostředky na vnitřní vybavení škol a tříd. Pokud chceme, aby
naše školy byly na úrovni a držely
krok s ostatními, je příspěvek třicet
korun měsíčně navíc podle uvedeného příkladu na jednu domácnost
přiměřeným příspěvkem na rozvoj
místního školství. Opakuji, že tyto
vybrané peníze nepůjdou na provoz
radnice, ale usnesením se zavazujeme tyto peníze dávat stranou a použít je na rozvoj našich škol. Za sebe a svou rodinu tu jednu korunu
denně navíc rád obětuji. Naše děti
si to zaslouží.
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
Tabulka: Jiří Koubek
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PRAHA-LIBUŠ
Odpověď
zastupitelce
paní
Tůmové na článek z časopisu U nás
„Respekt k přírodě? Nula“
Paní Tůmová nás osočila, že největší akce na naší městské části,
tradiční pálení čarodějnic v libušském lomu, provádíme bez pří-

slušných povolení a v chráněném
území.
Více než před šestnácti lety náš
sbor dobrovolných hasičů prováděl
každoročně požární dohled nad několika nepovolenými ohni založenými skupinami občanů nejen naší městské části v Modřanské rokli,
kdy nekontrolovaně docházelo
k případům náhlého vzniku požárů, které jsme jako dozorující sbor
museli likvidovat. Na základě těchto zkušeností jsme se rozhodli vytvořit pro občany naší městské části, a nejen pro ně, jedno centralizované místo pro oficiální pálení
čarodějnic na naší městské části.
Zde bylo zřízeno jedno stanoviště
za dozoru našich hasičů, s vybavením a vozovým parkem, kde je zajištěna dostatečná požární bezpečnost. I tak, přestože jsme soustředili oheň na jedno místo, v průběhu dvou let musela naše jednotka
zasahovat u několika nelegálních
ohňů a ojediněle k tomu dochází
dodnes. Pokud by došlo ke zrušení
pálení čarodějnic, je pravděpodobné, že se pálení ohňů opět rozptýlí do celé Modřanské rokle, což by
mělo určitě za následek větší ekologické zatížení než tato jediná akce
pořádaná naším sborem. Tato akce
se setkala s velkým ohlasem, a proto v ní pokračujeme již šestnáctým
rokem. Do roku 2009 jsme vždy žádali o povolení této akce Magistrát
hlavního města Prahy. V roce 2009
nám magistrát na naši žádost sdělil toto:
„Dobrý den, při zaměřování retenční nádrže Libušská bylo zjištěno, že ohniště se nachází na pozemku p. č. 869, k. ú. Libuš, který je v MČ
Praha-Libuš. Takže jsme dětské hřiště museli přemístit o kus dál, ohniště
ale zůstalo jak bylo, a povolení k pálení si tedy musíte vyžádat na MČ.“
Od tohoto sdělení jsme vždy žádali na naší MČ o povolení konání
této akce.
Zároveň je vždy o konání akce informován místní správce Lesů hl. m.
Prahy, Policie ČR a Městská policie
hl. m. Prahy.
Ze sdělení Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. MHMP 895205/2019), které
cituje paní Tůmová, si také dovolujeme vybrat část:
„Je-li ve výjimečných případech
vhodné zřídit na území přírodní památky ohniště (oficiální piknikové
místo), postupuje se zpravidla tak, že
se vlastníku pozemku vydá souhlas
(bez časového omezení či na dobu
několika let) pro provozování takového piknikového místa za stanovených podmínek a následně již není
nutné žádat souhlasy ke každé konkrétní akci toto ohniště využívající.“
Vzhledem ke sdělení, které nám
bylo zasláno v roce 2009, že se
na místě nachází zřízené ohniště,
a následnému sdělení magistrátu
paní Tůmové v roce 2019, že musí

být magistrátem uděleno povolení
městské části na již zřízené ohniště,
se toto povolení společně s městskou částí bez časového omezení
budeme snažit získat.
Tradiční pálení čarodějnic v libušském lomu každoročně navštěvuje přes tisíc obyvatel naší městské
části a věříme, že vzhledem k veškeré naší snaze o udržení maximální bezpečnosti a pořádku před i po
skončení akce budeme moci i nadále tuto aktivitu pořádat. Tuto akci
připravují členové sboru dobrovolných hasičů Praha-Libuš ve svém
volném čase, popřípadě si na akci
musí brát dovolenou, a to bez nároku na jakýkoli honorář. Již několik let je tato akce podporována z grantového programu MČ Praha-Libuš, což by paní Tůmová jako dlouhodobá zastupitelka měla
vědět.
Jako sbor dobrovolných hasičů se účastníme několika projektů
spojených se zlepšením životního
prostředí na naší městské části, ať
se jedná o sběr odpadků, nebo řízené prořezy a následný úklid v naší
městské části.
Za SDH Praha-Libuš
Ondřej Stašek,
velitel jednotky a SDH Praha-Libuš
Bc. Michal Korbel,
jednatel a místostarosta SDH
Praha-Libuš
Redakční poznámka: Redakce
časopisu U nás obvyklým postupem zaslala výše uvedený příspěvek před vydáním na vědomí paní
Pavle Tůmové, která poté požádala
o otištění svého dovětku: „Akce se
konala v chráněném území a hasiči pro ni příslušné povolení neměli. To, že měli povolení jiná (vlastníka pozemku, policie atp.), je neopravňuje konat tuto akci v Přírodní
památce. K tomu musí být vedeno
správní řízení a rozhodnuto na Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy. MČ P-Libuš nemá kompetenci toto povolit. Věřím,
že si příslušné povolení, ať jednorázové nebo dlouhodobé, hasiči vyřídí a akce bude povolena nebo přesunuta mimo chráněné území. Můj
článek je fakticky zcela správně a o
žádné osočení se nejedná.“
DAŇ Z NEMOVITOSTI – DEBATA SE
NEKONALA
Od ledna příštího roku se nám
všem na Libuši a v Písnici zvýší daň
z nemovitosti. K tomto rozhodnutí dospěla Rada MČ Libuš poté, co
dostala od magistrátu na výběr, jak
si chce daňovou politiku ohledně
výběru daně z nemovitosti nastavit. Magistrát připravuje aktualizaci obecně závazné vyhlášky k dani
z nemovitosti platnou od 1. ledna
2020. Oslovil jednotlivé městské
části s žádostí o jejich doporučení

s ohledem na znalost místních problémů a potřeb. Historicky poprvé
dostaly MČ možnost si samostatně
určit, kolik budou obyvatelé a majitelé komerčních nemovitostí na
jejich území na dani z nemovitosti
platit. Tato daň je příjmem našeho
libušského rozpočtu a její zvýšení
je jistě vítané z hlediska přilepšení do rozpočtu naší městské části.
Magistrát navrhl městským částem plošné zvýšení daně z nemovitosti tak, aby byl dopad na objekty
pro bydlení nulový a daň se zvýšila pouze u komerčních objektů. Rada naší MČ (starosta a místostarostové) se ale rozhodla navýšit daň
i pro domácnosti (byty, domy, garáže atp.). Je to jistě legitimní, pokud
pan starosta a jeho tým obhájí před
občany, že chce tímto způsobem
plnit obecní kasu. Jako zastupitelku
mě však mrzí to, že jsem obyvatele nemohla v této věci „zastupovat“.
Zastupitelé totiž nejenom nebyli
vyzváni k tomu, aby k takto důležité agendě vyjádřili svůj názor či se
podělili o své zkušenosti, nebyli dokonce ani informováni. Jistě, Rada
si přeci může rozhodovat, jak chce,
a nemusí se na nikoho ohlížet. Patří však k politické kultuře, že takto
důležitou věc rozhodují zastupitelé,
či jsou aspoň přizváni k debatě. MČ
měla všechny podklady k dispozici
již od konce května 2019, v červnu
se konala dokonce dvě jednání Zastupitelstva MČ a ani na jednom nepadla zmínka o tomto záměru. Zastupitelé si musejí sami dávat detektivní práci, aby zjistili příslušné
informace. Zářijové zastupitelstvo
bylo bez jediného vysvětlení posunuto na termín, kdy již se záměrem nelze nic dělat. Pokud 19. září projde magistrátním Zastupitelstvem příslušný tisk, zařadí se naše
MČ mezi 33 městských částí, kde se
rozhodli vytáhnout více peněz z kapes obyvatel, v našem případě dojde k celkovému zvýšení daně o 66
procent (v různých proporcích k typu nemovitosti, u objektů pro bydlení o zhruba 40 %).
Je škoda, že jsme jako zastupitelé nemohli otevřít debatu o tom,
zda je toto otvírání peněženek domácností nezbytné za situace, kdy
naše městská část nevyužívá dostatečně dostupné možnosti získávání
prostředků z dotačních titulů vypisovaným magistrátem či státními
orgány a zároveň utrácí o přibližně
10 mil. Kč ročně více na chod radnice než srovnatelné městské části
(viz U nás 3/2019, Debata). Za diskuzi by jistě stálo, zda naopak nenavrhnout vyšší zdanění komerčních skladových areálů (typicky Sapa), jejichž provoz naši MČ velmi
zatěžuje.
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
a Mgr. Radek Horák, MBA
cestakezmene@email.cz
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Rodinné centrum Kuřátko
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719; 773 939 093 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko
Víte, že můžete dostávat informační mail (1x měsíčně) s programem?
Stačí vyplnit GDPR formulář přímo v Kuřátku nebo na: www.rckuratko.cz.

Klub Senior
Klub Senior, K Lukám 664/1,
142 00 Praha-Libuš
tel.: 244 021 424, 244 021 423
(Úřad MČ Praha-Libuš)
PROGRAM V ŘÍJNU 2019

ŘÍJEN
Dopolední programy 9:30−11:30
Pouze program Kuřátka jdou za vrátka 10:00−12:00. Není-li uvedeno jinak,
1 lekce stojí 130 Kč.
Pondělí: VÝTVARKA s Luckou N. (2−6 let)
Úterý: MONTESSORI HERNA s Klárou
(1−4 roky)
Středa: Sudé týdny, tj. 2., 16. a 30. 10.
2019 KUŘÁTKA JDOU ZA VRÁTKA s Bárou
a Janou (1−6 let). Venkovní hravě-naučný
program s Montessori prvky pro děti (na
téma aktuálního měsíce), začátek 10:00.
Liché týdny, tj. 9. a 23. 10. 2019 MÁMY
SOBĚ s Andreou. Ženský kruh pro maminky a pro těhotné s tématy, která si
samy zvolíte – porody, kojení, výživa,
výchova… 100 Kč.
Čtvrtek: MONTESSORI HERNA se
Zuzkou (1,5−6 let)
Pátek: KOČ(ár)KY V AKCI s Luckou Ch.
Venkovní program na cca hodinu, pro
ty, které chtějí cvičit (s kočárkem či
bez), ale samotné je to nebaví. Poté přesun do herny Kuřátka. V případě
špatného počasí volná herna.

Program pro dospěláky:
MONTESSORI PRO RODIČE: JAK ZAČÍT? vždy od 19:30 do 22:00 hod. v RC
Kuřátko
Slyšeli jste někdy o Montessori a nevíte, co si pod tímto pojmem představit? Cítíte, že výchova a vzdělávání dítěte jdou ruku v ruce, ale nevíte, kde
a jak začít? Pak jste tu správně! Připravili jsme pro Vás Minikurz pěti tematicky navazujících seminářů:
9. 10. Úvod do Montessori pedagogiky
23. 10. Praktický život a smyslová
výchova
6. 11. Tajemství matematické mysli
20. 11. Jazyk a komunikace (nejen
o čtení a psaní)
4. 12. Poznáváme s dětmi svět (kosmická výchova)
Lektorka: Mgr. Kateřina Tomešová
Podrobné informace k akci na:
rckuratko.cz
Přihlášky na programy a bližší informace (ceny kurzů, omluvy a náhrady…)
na: www.rckuratko.cz. Těšíme se na
vás, přijďte mezi nás!
Za RC Kuřátko Jana Krátká

Milí senioři, zveme srdečně na podzimní setkávání v klubu s přáteli, co
si stále mají co říci, a to nejen u kávy,
ale i na výletech.
1. 10. Svátek seniorů – komorní oslava.
8. 10. KLUB UZAVŘEN! Odjezd čtyřiceti
seniorů na Lipno, kde se nám moc líbí.
Při cestě tam a zpět historie. S výletem
do Rakouska. V hotelu využití vyhřívaného bazénu, plavky s sebou! Odjezd 7.
10. 2019. Ještě je možnost rozhodnout
se jet s námi − ihned volejte p. Urbanovou, tel.: 737 230 713.

15. 10. Volná zábava a popovídání o rekreaci v milé společnosti přátel v klubu.
22. 10. Odpolední procvičování za asistence paní prof. Kaněrové a s písničkami pro obohacení naší duše.
29. 10. Zprávy z internetu a zamyšlení nad nimi.
KNIHOVNA
Perfektní knihovna zve k návštěvě a my
jsme rádi, že je o ni zájem. Zásluha též
paní Evičky, která ráda o knihách povídá a ráda poradí. Neváhejte a přijďte si
vybrat a půjčit z 10 000 knih.
Knihovna otevřena každé úterý od
14.00 do18.00 hodin.
Za organizační výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková
Foto: Vladimír Kudrna

Klub Junior
Klub Junior, www.klubjunior.cz
Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková
Tel.: 604 273 968,
kjunior@centrum.cz
JUDO PRO DĚTI
Judo je úpolový sport, v němž jde
o překonání soupeře fyzickou, technickou a též taktickou převahou.
Hlavní techniku juda tvoří chvaty,
různé druhy úchopů, úhybů, ale také
pády, které mají především obrannou
funkci. Předpokladem pro zvládnutí
technických, ale i taktických dovedností juda je celkový rozvoj pohybových dovedností malého judisty. Při
trénincích jsou postupně kladeny nároky na vytrvalost a rozvoj všech silových schopností jedince.
inzerce

Důležitou úlohu v judu představuje rychlost, a to ve smyslu: rychlost
reakce. Rozvinutí této dovednosti
umožňuje již malým judistům v kontaktu se soupeřem podvědomě včas
zareagovat na změny soupeřova chování dříve, než je toto zjevné.
Zápas v judu, zápas fair play, probíhá na tatami − pevném a pružném
zápasišti, které umožňuje velkou šíři
pohybových činností a současně poskytuje dostatečnou ochranu při pádech. Máte-li chuť, přijďte si vyzkoušet v pondělí v 16:30 hodin do tělocvičny Klubu Junior!
Ing. Martin Vondrouš,
licencovaný trenér II. třídy,
zkušební komisař III. třídy, držitel 1.
danu, e-mail: martin@judodragons.cz
Foto: archiv Klubu Junior

T. J. Sokol Libuš HLEDÁ
cvičitelku nebo cvičitele

na pravidelné všestranné cvičení žactva
úterky od 17:00 do 19:00 hodin
na pravidelné všestranné cvičení − předškolní děti
pondělky od 16:00 do 17:00 hodin
Nástup: IHNED
Bližší informace poskytne:
náčelnice Jiřina Kolářová – tel.: 604 252 820

18 | U nás | 10/2019

inzerce

inzerce

U nás | 10/2019 | 19

inzerce

inzerce

Poukázka

Ocenění Vaší nemovitosti
dle aplikace

CenovaMapa.cz

a

zdarma

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS

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

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

mobil: 606 688 058

inzerce

ODHAD
aktuální tržní ceny
NEMOVITOSTI
ZDARMA
Chcete prodat
nemovitost?
Využijte naše
zkušenosti.
www.realitykoci.cz

koci@realitykoci.cz
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí,
realitní poradce,
člen realitní komory

inzerce

inzerce

JANEČEK

ELEKTRIKÁŘ
KOMPLETNÍ ELEKTROINSTALACE
PRO VÁŠ DOMOV
• návrhy, řešení, opravy a revize
• led osvětlení
• zabezpečovací zařízení – systémy
• televizní rozvody
• datové rozvody – wifi
• domácí telefony a videotelefony
tel.:
• kamerové systémy

704 777 081

kjanecek@seznam.cz, K Šeberáku 134/3, Praha – Kunratice

inzerce

vosa
tisk, návrhy
výroba
a instalace
reklamy

tel.: 603 226 226
vosareklama.cz

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

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

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

www. f a b l e s k . cz

