
1 V Libuši a Písnice se šily roušky o sto šest. 2 Přístavba MŠ K Lukám se pro děti otevře na začátku školního roku.
3 Do libušské základní školy zavítal mistr karate z japonské Ósaky. 4 Děti z písnické školy se setkaly se spisovatelem.
5 V MŠ Lojovická se dramatizovala pohádka. 6 Co dělat, když jste smutní? Odpovědi hledali prvňáci z Písnice v rámci čtenářského klubu.

Foto: Koukalovi, Šárka Fruncová Vlčková, Soňa Štefanová, archiv ZŠ Písnice, archiv MŠ Lojovická
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V souvislosti s nařízeními vlády a vyhlášením nouzového stavu  
vám Úřad městské části Praha-Libuš nabízí pomoc.

COVID-19
INFORMACE PRO OBČANY

Nejdůležitější zásady vyplývající  
z nařízení Vlády ČR platné k 21. 3. 2020:

1. Je omezen volný pohyb osob. Na veřejnosti se zdržujte 
pouze po nezbytně nutnou dobu  
pro obstarání nákupů, cest k lékaři či do zaměstnání.

2. Při pohybu mimo domov je nezbytné zakrývat si ústa 
i nos rouškou, šátkem nebo šálou. 

3. Při pohybu mimo domov si udržujte dostatečné odstupy 
od ostatních lidí, minimálně 2 metry. 

4. Nevytvářejte skupinky na ulicích ani v přírodě. 
5. Myjte si často ruce. 
6. Kýchejte do rukávu, nikoli do dlaní. 
7. Je omezeno či zakázáno navštěvovat pacienty ve 

zdravotnických zařízeních  
či institucích sociální péče.

8. Sledujte časové rozmezí stanovené státem pro nákupy 
osob nad 65 let (otevírací doba je  
mezi 8. a 10. hodinou dopoledne pro prodejny  
nad 500 m2; menší provozovny jsou bez omezení).

Zaregistrujte prosím své mobilní číslo na: 
www.praha-libus.hlasenirozhlasu.cz nebo 
požádejte své děti, příbuzné nebo sousedy, aby 
tak učinili za vás (bližší informace viz přiložený 
leták). V případě zásadních nových skutečností 
vás budeme neprodleně informovat  
formou SMS do vašich mobilních telefonů.

Od pondělí 16. března 2020 je do odvolání  
omezen provoz Úřadu městské části Praha-Libuš:

Pondělí a středa 9:00–12:00 hodin

Úřad funguje, ale žádáme občany, aby odložili vyřizování 
méně důležitých věcí na pozdější dobu, aby přednostně 
využívali elektronické  podání, u neodkladných záležitostí 
kontaktujte předem příslušné odbory na těchto telefonních 
číslech:

Odbor kancelář starosty 261 711 380,  244 471 884
Odbor ekonomický .................................. 244 090 100
Odbor správní a školství 244 021 421, 244 021 423
Odbor správy majetku a investic ........244 021 426
Odbor životního prostředí a dopravy 244 021 425

Máte-li podezření na koronavirem způsobené  
onemocnění covid-19, v žádném případě  
nechoďte do ordinace ke svému praktickému  
lékaři, ale kontaktujte jej telefonicky.
Pro informace v souvislosti s touto nákazou je zřízena 
telefonní linka 1212. 

Vážení senioři,  
dostáváte od nás ochrannou roušku,  
kterou pro seniory Libuše a Písnice ušily místní ženy.  
Významnou část roušek vyhotovily vietnamské spoluobčanky. 
Roušku dostáváte zdarma.  
Mimo domov nevycházejte bez zakrytých úst a nosu!

Základní péče o roušku

1. Před prvním použitím roušku  
vyvařte na 90 stupňů, usušte, vyžehlete. 

2. Noste roušku maximálně 4 hodiny denně. 
3. Po každém použití roušku vyvařte na 90 stupňů, usušte, 

vyžehlete. 

Pokud potřebujete zajistit nákup potravin či léků,  
vyvenčit psa, volejte telefonní linky:

Úřad městské části Praha-Libuš, v provozu ve všední dny:

244 021 421, 244 021 423
Linka zřízená hlavním městem Prahou (funguje 24 hodin denně):

800 160 166
nebo pište na e-mailovou adresu: spravni@praha-libus.cz

90° 10 min. max 4 hod.2–3×

využívejte  
vyhrazené  

hodiny  
pro nákup  
pro seniory

omezte pohyb  
na volném  

prostranství,  
zůstávejte doma

mimo domov  
používejte  

roušku
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Slovo starosty

Fotozpráva
MČ Praha-Libuš požádala spoluobčany o roušky pro 600 seniorů z Libu-
še a Písnice. Prvních 50 roušek ušily vietnamské ženy a přinesly darem, 
další následovaly. Šili a pomáhali ženy i muži, paní učitelky z uzavřených 
školek a škol i aktivní senioři… Když 19. března hořelo v Praze 4, zasa-
hovali i libušští hasiči – z 600 pražských profesionálních hasičů jich totiž 
bylo 60 v karanténě. Pro sloužící hasiče začali místní péct dobroty tak in-
tenzivně, až museli písničtí vyhlásit momentální stop bábovkám. Tentýž 
den čtyři ženy s Libuše a Písnice ušily více než 100 roušek pro porodnici 
Thomayerovy nemocnice. Sounáležitost se projevila i sdílením poptáv-
ky na opravu rozbitého šicího stroje používaného v písnické hasičárně 
na výrobu roušek.

Zdroj: FB Městská část Praha-Libuš

Vážení občané, zvládneme 
to, spolu to dokážeme! Ano, 
píši o koronaviru způsobují-

cím nemoc covid-19, který ze dne 
na den mění naše životy, naše návy-
ky, náš běžný život. Je to boj s nevi-
ditelným nepřítelem, a o to je to hor-
ší. O to více je třeba vzájemné so-
lidarity, ohleduplnosti a dodržování 
nezbytných pravidel.

Dovolte mi v  prvé řadě podě-
kovat paním ředitelkám, panu ře-
diteli, učitelkám a  učitelům! Nesli 
a nesou odpovědnost nejen za se-
be, své rodiny, ale také za naše dě-
ti a  jejich vzdělání. Speciální podě-
kování patří ode mě ředitelkám na-
šich čtyř mateřských škol, které za-
chovaly racionální a  klidný přístup 
i ve chvíli, kdy mnohé městské čás-
ti začaly školky uzavírat hned poté, 
co se zavřely i školy bez ohledu na 
to, zda se rodiče mají jak postarat 
o své malé děti. Počet dětí nám ve 
školkách klesal a jsem rád, že jsme 
chod školek dokázali udržet až do 
chvíle, kdy primátor v souladu s na-
řízením vlády učinil opatření pro za-
jištění provozu školských zařízení 
pro rodiče zapojené v  Integrova-
ném záchranném systému hlavní-
ho města Prahy. Poté jsme k  uza-
vření předškolních zařízení přistou-
pili i my. Vážím si toho, že naše ře-
ditelky, učitelky a  nepedagogický 
personál školek zajistily provoz do 
posledního dne a byly pro naše děti 
a jejich rodiče oporou.

Další poděkování patří našim 
dobrovolným hasičům. Počet naka-
žených pražských profesionálních 

hasičů rostl každým dnem (k úterý 17. 
3. to byli čtyři hasiči, k pátku 20. 3. už 
čtrnáct hasičů), dvě hasičské služeb-
ny byly uzavřeny a desítky profesio-
nálních hasičů v karanténě. Do služ-
by byly povolány obě naše jednot-
ky, které sloužily v nutném počtu 3 
+ 1 hasič 24 hodin denně s požadav-
kem na minimální kontakt s ostatní-
mi, aby se případná nákaza nešířila 
dál. Počet služeb pro naše hasiče se 
neustále zvyšuje – zprvu měli libuš-
ští hasiči odsloužit 19 služeb, písničtí 
15 za následující měsíc, ale s narůs-
tajícím počtem nakažených profesi-
onálních hasičů narůstal také počet 
služeb. Hasičům jsme zajistili za úřad 
oběd od restaurace U Hertlů a děku-
ji všem ženám, co hasičům napekly. 
Obě jednotky se podílely například 
na uhašení požáru střechy bytového 
domu na Praze 4 ve čtvrtek 19. 3., je-
hož dým byl vidět z Libuše i Písnice.

Přes Facebook jsem vyzval na-
še ženy, aby ušily roušky pro naše 
seniory. Ve věku nad 70 let máme 
zhruba 900 seniorů. Děkuji za ne-
skutečnou solidaritu a pomoc všem 
ženám, co se do této výzvy zapo-
jily. Každá rouška se počítá, kaž-
dá se dostane k potřebným senio-
rům, ať už nám ženy donesou dvě 
roušky, nebo třicet, za každou jsme 
na úřadě nesmírně rádi. Díky vám 
všem, skvělé ženy! Na výzvu  oka-
mžitě zareagovala také vietnamská 
komunita. Pan Giang Thanh, místo-
předseda Svazu Vietnamců v  ČR 
a  písnický občan, spolu se svými 
spolupracovníky naší městské čás-
ti věnoval desítky bavlněných rou-

šek pro seniory a  stovky jednorá-
zových pro naše strážníky či hasi-
če. Obratem jsem 300 jednorázo-
vých roušek předal řediteli Městské 
policie na Praze 12. Další desítky 
bavlněných roušek přinesly i  dal-
ší vietnamské ženy, jedna vietnam-
ská rodina z Libuše včetně finanční-
ho daru na nákup ochranných pro-
středků. Z jejich slov vyplynulo, jak 
vážně současnou situaci prožíva-
jí a že nechtějí zůstat nečinní.  Byl 
jsem překvapen, kolik českých žen 
se zapojilo do šití roušek. Také naše 
vychovatelky, učitelky, ředitelky, ak-
tivní senioři.  Patří jim náš velký dík. 
Za týden od výzvy jsme shromáždili 
přes tisíc roušek a 913 našim senio-
rům nad 70 let pomocí dobrovolní-
ků doručili. Děkuji všem!

Senioři patří mezi nejohroženěj-
ší skupinu obyvatel. Nemáme pře-
hled o  potřebách všech seniorů, 

a  tak apeluji na vás, abyste se po-
dívali ve svém okolí vpravo a  vle-
vo od svého domu či na patře do-
mu, kde bydlíte, a nahlásili nám na 
telefonní čísla 244  021  421 či 423, 
případně na 731 610 451, zda ve va-
šem okolí není nějaký osamělý seni-
or, který potřebuje naši pomoc. Pro-
sím, zapomeňme na případné spory 
či nesympatie z minulosti. Dnes jsou 
senioři nejvíce ohroženou, bezbran-
nou a  často bezradnou skupinou 
obyvatel. Společnost je tak vyspě-
lá, jak se umí postarat o  ty nejzra-
nitelnější. Apeluji na vaše svědomí, 
abychom se sice uzavřeli v  karan-
téně ve svých domovech, ale sou-
časně otevřeli svá srdce ku pomo-
ci bližním. Zvládneme to, spolu to 
dokážeme!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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IPADY VE VÝUCE

Žáci Základní školy s  rozšíře-
nou výukou jazyků v  Písnici znají 
individuální přístup a další výhody 
využití iPadu ve výuce. Pravidelně 
se s  kreativními možnostmi této 
technické pomůcky setkávají v ho-
dinách. IPad je kvalitní a  výkon-
ný tablet ovládaný pouze pomocí 
prstů na multidotykovém displeji. 
Výhodou tohoto zařízení je jeho 
snadné intuitivní ovládání. Škola 
má k dispozici aplikace pro každý 
učební předmět, kde se dají zna-
losti získávat, procvičovat i prohlu-
bovat. Učitel může snadno sledo-
vat pokroky dětí, zadávat i kontro-
lovat práci. Možnosti iPadů jsou ši-
roké a promyšleným použitím mo-
hou vyučování velmi zefektivnit. 

Text a foto: Mgr. Milena Rážová, 
třídní učitelka 2. třídy

PUTOVÁNÍ ČASEM,  
TENTOKRÁT DO STŘEDOVĚKU

V rámci vlastivědy si žáci ze 4. 
A  zkoušeli představit, jaké by to 
bylo, kdyby žili ve středověku. Pod 
vedením třídní učitelky si každý 
žák vytvořil vlastní, tolik populární 
lapbook. Že nevíte, co to je? Lap-
book je „kniha“ složená z mnoha 
interaktivních prvků (skládaček), 
které spojuje společné téma. Jed-
notlivé části této „knihy“ obsahu-
jí důležité a  zajímavé informace 
k  tématu, které se děti učí. Ná-
zev je odvozen od slov lap = klín 
a  book = kniha, tedy „kniha do 
klína“.

Inspirací pro tvorbu lapbooku 
s  názvem Město ve středově-
ku byla dětem kniha Jak se staví 
město od Kláry Smolíkové, učeb-
nice dějepisu, videa z cyklu Dějiny 
udatného českého národa a  také 
encyklopedie a další materiály při-
pravené paní učitelkou. Podařilo 
se tak výborně propojit výuku dě-
jepisu s  pracovní a  výtvarnou vý-
chovou. Žáci během ledna a úno-
ra vystřihovali a  lepili dohromady 
jednotlivé prvky knihy, vyhledali 
a  vypsali si potřebné informace, 
doplnili je do jednotlivých kníže-
ček a celý lapbook obohatili o ob-
rázky a vlastní ilustrace.

Uměli byste na některé z  otá-
zek také odpovědět? Tak napří-
klad: Kdo zakládal středověká 
města a kdo v nich žil? Co zname-
ná pojem trojí lid? Kdo bydlel na 
rynku a kdo za hradbami? Jaká ře-
mesla byla v té době běžná a pře-
trvala až dodnes a na která už ne-
narazíme? Kdo zasedal v městské 
radě a kdo to byl vaječkář? Co měl 
na starosti loupeník? Věděli byste, 
co to bylo žďáření nebo jak se sta-
ví středověká katedrála? Jak vy-

padal středověký měšťanský dům 
nebo kdo to byl mydlář?

Děti byly prací na knížce nadše-
né a věřím, že si tímto způsobem 
zapamatovaly  o  středověkých 
městech víc, než kdyby si jen pře-
četli učebnice nebo vyplnily pra-
covní list.

Už se těšíme na další lapbook, 
který si společně vyrobíme! A  vy 
se podívejte, jak se nám dílo 
podařilo.

Text a foto: Bc. Danuše Žáčková, 
třídní učitelka 4. A

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
U NÁS NA ŠKOLE

Březen, kromě svátku jara, je pro 
nás ve škole svátkem knihy, měsí-
cem čtenářů. V  dnešní přetechni-
zované době se škola snaží, aby 
si žáci našli cestu ke knihám, aby 
se jim stala kniha věrným kamará-
dem a rádcem. S tím se neodmysli-
telně pojí i podpora čtení a čtenář-
ské gramotnosti. Ať už se nám po-
daří vychovat z dětí vášnivé čtená-
ře, milovníky knih, nebo jen ty, kteří 
si přečtou knihu čas od času, jsme 
přesvědčeni, že je to správná cesta 
ke vzdělání.

Měsíc čtenářů jsme zahájili be-
sedou s mladým spisovatelem Ja-
nem Opatřilem. (Zážitek z besedy 
očima žáka najdete v  následují-
cím příspěvku.) Na březen jsme 
se v  jednotlivých třídách nachys-
tali oslavit výročí narození Boženy 
Němcové. Každá třída se zapoju-
je podle svých možností. Vyvrcho-
lením bude výstava prací našich 
žáků.

Lenka Veisová

POVÍDÁNÍ O RYBÁCH,  
A NEJEN O NICH

V pátek 28. února se všichni žá-
ci písnické školy mohli setkat se 
spisovatelem a  ilustrátorem kní-
žek o  kapříku Metlíkovi Janem 
Opatřilem. Autor knížek svým vy-
právěním zaujal nejen čtenáře, 
ale i  nadšené rybáře. Při povídá-
ní o své rodině se svěřil, že jméno 
kapříka vymyslela jeho sestra, kte-
rá mu také jeho první knihu ilust-
rovala. Dozvěděli jsme se, jak chy-
til první rybu a  že jeho děda byl 
vášnivý rybář. Právě on ho přivedl 
k rybaření. Svému dědovi věnoval 
knížku Kapřík Metlík v  řece. Pou-
tavým čtením ze své první knihy 
probudil zájem o přečtení některé 
z knih, které napsal. Někteří si kni-
hu koupili, ostatní si ji mohou vy-
půjčit v žákovské knihovně. Bese-
da proběhla v příjemné atmosféře. 
Spokojeni byli jak posluchači, tak 
i pan Opatřil.
Text a foto: Kuba a Fred z 5. třídy

ZŠ Písnice
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ŽÁCI Z METEA KŘIČELI:  
„HAI, SENSEI!“

ZŠ Meteorologická měla 6. břez-
na velký svátek – do školy dorazil 
šéfinstruktor světové organizace 
tradičního karate do (IOGKF), pan 
sensei Tetsuji Nakamura (7. dan). 
Sensei (v překladu učitel) dorazil do 
České republiky na pozvání ředite-
le libušské školy sensei Mgr. Jaro-
slava Kulika (5. dan), šéfinstruktora 
pro ČR, u příležitosti 20. výročí čes-
ké organizace tradičního karate do, 
aby vedl mimo jiné mezinárodní ví-
kendový seminář karate do. Dob-
rý přítel pana ředitele, pan Naka-
mura, je původem z japonské Ósa-
ky, je vystudovaným právníkem, dr-
žitelem mimo jiné 2. danu v  judu 
a v současné době elitním instruk-
torem a pokračovatelem tradiční li-
nie stylu Goju Ryu karate do, který 
naše děti cvičí.

Na ZŠ Meteorologická cvičí naše 
děti karate do třetím rokem v rám-
ci tělesné výchovy i  odpoledního 
kroužku. Přítomnost tak vzácné ná-
vštěvy a  nejvyšší autority v  ČR se 
přímo nabízela k  uskutečnění se-
tkání, jak jinak než v  podobě spo-
lečného tréninku.

Lekce se senseiem, která trvala 
jednu hodinu, se aktivně zúčastni-
lo kolem 110 dětí ze všech ročníků 
zapojených do programu karate do 
a  přihlíželo přes deset pedagogic-
kých pracovníků. Sensei vedl lekci 
převážně v  anglickém jazyce, jeli-
kož žije v současnosti v Kanadě, ale 
i v japonském jazyce, který se běž-
ně v tréninku používá. Lekci asisto-
val a  překládal pan ředitel se svý-
mi instruktorkami, které si přizval na 
pomoc.

Cvičení probíhalo ve svižném 
tempu, sensei předcvičoval a děti se 
zatajeným dechem vše opakovaly 
a chtěly ukázat to nejlepší ze sebe. 
Od základní rozcvičky, která byla ze 
strany dětí nesmělá a plná očekává-
ní, přes různé koordinační a kondič-
ní prvky po základní techniky úderů, 
bloků a kopů se trénink přelil hravě 
do fáze, kdy byly děti na stejné vlně 
jako sensei. Hltaly každý pokyn, po-
hyb a na znamení toho, že rozuměly 
úkolu, křičely: „Hai sensei!“

Na konci tréninku si všichni pose-
dali a sensei zacvičil jednu ze sestav 
na zkoušky na 3. dan (třetí černý 
pás), katu Sepai. Po bouřlivém pot-
lesku si k nim přisedl a  řekl jedno-
duchou formou několik důležitých 
myšlenek, na kterých stojí podsta-
ta karate do. Zmínil, že karate do je 
postaveno na respektu a vzájemné 
úctě, který by měli cvičenci, v  tom-
to případě děti, mít ke všem kolem. 
Mimo jiné k učitelům, rodičům, sou-
rozencům, kamarádům ve škole… 
Jinak cvičení karate do ztrácí smysl.

Závěrečná etiketa a pozdrav byly 
zakončeny společným fotografová-
ním, které nebralo konce, jelikož mít 
fotku se senseiem chtěl skoro každý.

Sensei Nakamura se po návštěvě 
vyjádřil, že byl příjemně překvapen 
atmosférou a zapálením dětí pro ka-
rate do na naší škole a rozhodně by 
se k nám v budoucnu opět rád vrátil.

O to více ho potěšilo, že se na ví-
kendovém semináři objevilo přes 15 
dětí ze ZŠ Meteorologická, přihlíželi 
již i rodiče a naši žáci se rozhodně 
neztratili.

Děkujeme velmi uctivě, pane 
učiteli, aneb dómo arigató gozai 
mashita, sensei!

Jaroslav Kulik
Foto: Jaroslav Kulik

JAK JSME SI ZACVIČILI 
S MISTREM

Náš učitel neboli sensei se jme-
noval sensei Tetsuji Nakamura. 
Narodil se v  Japonsku a  teď žije 
v  Kanadě. Má černý pásek. Je je-
den z nejlepších karatistů na světě. 
Anička S.

Karate bylo fajn, ale bolely mě 
nohy. Mistr nám ukazoval svou se-
stavu neboli katu pro černý pásek. 
Emma V.

Mistr na konci hodiny ukazoval 
těžké hmaty. Kačka S.

Při cvičení mi moc nešly nové cvi-
ky, protože mě bolely nohy. Chtěla 
bych také méně sedět na kolenou. 
Kopy nahoru se mi dařily. Líbila se 
mi i karatistická sestava. Moc se tě-
ším, až budeme mít fotku s mistrem. 
Adélka H.

Bavilo mě poslední cvičení, kde 
jsme skákali z dřepu do stoje a při-
tom jsme tleskali. Ája K.

Líbilo se mi, že Nakamura byl mi-
lý, i když jsme mu nerozuměli. Pan 
ředitel překládal, a  to bylo zajíma-
vé. Zacvičila jsem si s mistrem kara-
te a moc se mi to líbilo. Deniska Ž.

Připravila Soňa Štefanová
 Foto: Soňa Štefanová

PO ROCE OPĚT NA SVAHU

V prvním březnovém týdnu jsme 
se vydali na zimní ozdravný pobyt. 
Jednalo se již o tradiční akci, která 

začala s nástupem nového pana ře-
ditele. Poprvé jsme zkusili novou ly-
žařskou destinaci – Šumavu. Bydle-
li jsme ve vesničce Nové Hutě. Ly-
žovat jsme jezdili skibusem na Za-
dov. Vytvořili jsme čtyři výkonnostní 
družstva.

Nejvíce smeknout musíme před 
dětmi, které na lyžích stály poprvé, 
po čtyřech dnech učení a  tréninku 
se všichni naučili krásně lyžovat. Tu-
to dovednost jistě neztratí a do ži-
vota si ji nadále ponesou. Ostatní ly-

ZŠ Meteorologická
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žaři pilovali své techniky. U těch 
nejlepších jsme viděli krásné 
carvingové oblouky.

Po večerech jsme si užíva-
li program, který si pro nás při-
pravili žáci. Vše se nám vyved-
lo, počasí krásné, sníh perfektní, 
děti hodné a to celé bez zranění 
a problémů.

Za OK TV Jan Splítek
Foto: Jan Splítek

DOPOLEDNE V MUZEU  
KARLOVA MOSTU

Se třídou 4.A  jsme navštívili 
Muzeum Karlova mostu. Nejví-
ce se dětem líbila část s expozicí 
postupné stavby Karlova mostu, 
která je udělána opravdu pouta-
vě. Dále se mohly podívat na ná-
stroje, které se ke stavbě použí-
valy, a  také mohly sejít do pod-
zemí, kde je dochovaný oblouk 
Juditina mostu. Bezpochyby nej-
větší zážitek pro děti byla okruž-
ní vyhlídková plavba okolo Kar-
lova mostu. Dřevěnou lodí jsme 
propluli Čertovkou, viděli dře-
věné kolo i vodníka. Děti si užily 
krásné dopoledne a  dozvěděly 
se spoustu zajímavých informací.

Mgr. Alena Dušková

LES VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Školní družina ZŠ Meteorolo-
gická se tento školní rok zapo-
jila do mezinárodního projek-
tu Les ve škole. Tento projekt 
vede pedagogy k  tomu, aby se 
s  dětmi vzdělávali přímo v  lese 
a  terénu v  okolí školy. Samotný 
program pro děti ve školní dru-
žině, v  rámci téměř denních vy-
cházek, organizují vychovatelky 
tak, aby děti vnímaly nové po-
znatky formou dojmů a poznává-
ní. Program se opírá o metodiku 
v souladu s RVP a v duchu Ško-
ly hrou a aktivního učení. Vycho-
vatelky mají možnost seminářů 
a  vlastních metodik přímo pro 
školní družiny. Naše děti si ve-
dou v  odděleních tzv. Lesní de-
ník a zaznamenávají své poznat-
ky a tvoření v lese a přírodě. Za 
tým vychovatelek jsme rády, že 
vesměs děti tato forma aktivního 
odpočinku v  rámci odpoledních 
aktivit zaujala, rády zkoumají les, 
jeho barvy, vůně a změny v kaž- 
dém ročním období. Spolupra-
cují ve skupinách a  realizují se 
též individuálně. Díky zájmu dě-
tí o  pobyt v  přírodě jsme rády, 
že můžeme aspoň částečně eli-
minovat čas dětí strávený pou-
ze u  tabletů, počítačů a mobilů. 
Naše projekty a aktivity můžete 
sledovat na webových stránkách 
naší školy.

Vychovatelky ŠD ZŠ 
Meteorologická

Foto: Markéta Račanská

 

 
 

S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. 
Dobronická 1256, Praha 4, 148 00 

   tel +420 234 721 110 
info@sosdekorace.cz   www.sosdekorace.cz 

    
Právě hledáme Projektového a obchodního manažera v 1.  
Baví Tě obchodovat a plánovat projekty? Chceš pracovat v přátelském a neformálním prostředí s šéfem, který Tě bude 
motivovat i rozvíjet?  
Jsi kreativní a komunikativní?  
Láká Tě možnost přímého ovlivňování majitele a zakladatele značky?  
Máš rád výzvy nejen v profesním životě?  
 
■ Schopnosti, které očekáváme : 

- Sebeprezentace (jednání s rozhodovateli významných klientů) 
- Nadšení a nasazení pro věc 
- Samostatnost a pružnost 
- Zaměření na úspěch (výsledky) 
- Ovlivňování druhých 
- Umění  komunikovat a obchodovat 
- Sebeřízení a plánování 
- Adaptabilita – schopnost se učit nové věci  
- Budování dlouhodobých vztahů, cross-selling 
- Networking a zájem o rozšiřování sociální databáze 

■ Předpoklady, které oceníme: 
- Zkušenosti v obchodu a jednání s klienty 
- Práce s informarcemi (CRM, reporting) 
- Zájem a zkušenosti v oboru 
- Komunikace v angličtině nebo jiný světový jazyk  
- Vytvořená databáze sociálních kontaktů 
- Časová flexibilita (přizpůsobení se klientům) 

■ Co můžete získát a rozvíjet: 
- Prostor pro seberealizaci 
- Samostatnost a odpovědnost  
- Pracovat v tvůrčím prostředí s  kreativními lidmi  
- Příležitosti pro kreativní řešení a inovace  
- Možnosti pro časté cestování a poznávání různých národností 
- Osobního mentora v roli zkušeného projektového manažera 

■ Jaké budete mít odpovědnosti  
- Plnění plánu a ukazatelů výkonnosti (KPI)  
- Aktivně  vyhledávat a oslovovat nové klienty 
- Analyzovat potřeby a požadavky klientů 
- Budovat si vliv a vztahy 
- Prezentovat klientům naše řešení 
- Komunikovat a sdílet s klienty jejich příběhy 
- Vést výběrová řízení v tendrech 
- Spolupracovat s projektovým manažerem při realizaci 
- Budovat si síť spojenců a sponzorů (networking) 
- Využívat CRM a podílet se na prezentaci značky na trhu  
- Účastnit se akcí, eventů, výstav a konferencí v  oboru 
■ Co nabízíme   
- Dlouhodobou spolupráci v zajímavém a kreativním oboru 
- Flexibilní pracovní dobu 
- Nadprůměrné finanční ohodnocení, které ovlivňujete sami svým výkonem  (KPI) nástupní plat 40.000-60.000 Kč  
- Metodiku zácviku a integraci do firmy  
- Notebook, mobilní telefon, marketingovou podporu 
- Teambuildingy a firemní akce 

■ Místo výkonu práce: Centrála (Praha 4) + cesty po obchodním regionu 
■ Termín nástupu: ihned 
Napište nám něco o sobě : personalni@sosdekorace.cz tel: 605 226 269  
S.O.S. – DEKORACE, s.r.o.    http://www.sosdekorace.cz/ 
Dobronická 1256 
148 00 Praha 4 
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Jako předčtenářská gramotnost 
se označují dovednosti, které 
už v období, než se dítě naučí 
číst a psát, rozvíjejí schopnos-
ti pro práci s textem, například 
pozornost, řeč, představivost, 
orientaci, paměť.

Je tedy velmi důležité věnovat této 
oblasti rozvoje dětí velkou péči a co 
nejlépe je připravit na správné zvlád-
nutí čtení a psaní ve škole. Předčítá-
ní pohádek a příběhů rozvíjí dětskou 
fantazii. Naslouchání zase zlepšuje 
pozornost a schopnost učení.

Pohádky čteme dětem v  Ma-
teřské škole Lojovická každý den. 
Vždy nějakou knihu na pokračová-
ní a občas i kousek z knížky, kterou 
si některé z dětí přinese do školky, 

protože ji má rádo a chce ji ukázat 
i ostatním. Z knížek si děláme „knih-
kupectví“ nebo „knihovnu“, kde 
si děti hrají. Učíme je, jak správně 
s knihami zacházet. Předškolní dě-
ti každý rok navštíví i  opravdovou 
knihovnu na Novodvorské.

Abychom na čtení nebyli sami, 
zveme si někdy na pomoc i posily. 
V  prosinci v  každé třídě předčítali 
dětem žáci Základní školy Meteoro-
logická. Někteří do naší školky cho-
dili a vzpomněli si tak na dobu, kdy 
byli ještě „školkou povinní“.

V  březnu jsme k  předčítání po-
zvali rodiče a  prarodiče. Přinesli si 
knihy, které jako děti měli rádi ne-
bo které nejraději čtou svým dětem 
doma. Maminky, tatínkové i babičky 
a  dědečkové se velmi snažili. Děti 

měly velkou radost, když si právě 
jejich rodiče nebo prarodiče uděla-
li čas a  předčítali. A  jak na ně by-
ly pyšné! 

Děti ve třídě Kytička měly čtení 
i s bonusem. Radost jim udělala teta 
malého Jindříška – místo čtení dě-
tem hrála na klavír, mimo jiné i melo-
dii z pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Jsme moc rádi, že si někteří ro-
dinní příslušníci udělali čas a  svou 
návštěvou a  čtením zpříjemnili dě-
tem pobyt ve školce. Děkujeme.

Marie Holerová,  
učitelka MŠ Lojovická
Foto: Jiřina Zelenková

MŠ LOJOVICKÁ

Čtení rodičů a prarodičů ve školce

JAK TO CHODÍ  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
LOJOVICKÁ

Kytička
Ve třídě Kytička se věnujeme všem 
činnostem, které harmonicky roz-
víjejí osobnost dětí. Rádi kreslíme 
a  malujeme v  našem výtvarném 
ateliéru, kde si dle zájmu a  beze 
spěchu můžeme tvořit na volné ne-
bo dané téma. V Kytičce také rádi 
zpíváme, hrajeme na různé hudeb-
ní nástroje a tančíme. S dětmi cvičí-
me v prostoru naší třídy a využívá-
me různé sportovní nářadí a  náči-
ní. Učíme se básničky, povídáme si 
o světě kolem nás, chodíme do pří-
rody, ale hlavně si hrajeme. Jsme 
rádi, když děti do naší mateřské 
školy chodí rády, když jsou spoko-
jené a  všechny činnosti probíha-
jí v příjemné a radostné atmosféře.

Marie Holerová,  
Dagmar Bumbalová  

a Jiřina Zelenková, učitelky

Čtyřlístek
Ve Čtyřlístku si hrajeme, bavíme se, 
učíme se, zpíváme, kreslíme, cvičí-
me, a to zejména díky kamarádské 
a pohodové atmosféře, kterou na-
še třída nabízí. Umožňujeme dě-
tem rozvíjet se v  tvůrčích činnos-
tech, pracovat dle vlastní fantazie, 
prožívat volnou hru spontánně, se 
zaujetím a s radostí. Pro námětové 
hry děti využívají zařízené pódium 
vybavené tematickými koutky, ja-
ko je například kuchyňka s  kom-
pletním vybavením nebo koutek 
vědy a  zábavy. Navazujeme přá-
telské vztahy, učíme se vyjadřo-
vat, rozvíjíme schopnost spoluprá-
ce a vzájemného respektu. Sezna-
mujeme se s pravidly. Předškoláci 
mají během dne svůj prostor pro 
přípravu do školy. Děti se učí pís-
ničky, které běžně neznají, stále 
mají k dispozici různé hudební ná-

stroje. Zájem o dramatickou výcho-
vu podporujeme výraznou četbou. 
Pohádky s velkým zájmem děti di-
vadelně ztvárňují, využívají k tomu 
čepičky a kostýmy. Nenásilnou for-
mou se učí veřejnému vystupová-
ní před větším publikem. Nejen 
výtvarná výchova s  nepřeberným 
množstvím kreativních nápadů, ale 
i  sportovní vyžití dělá dětem ra-
dost. Pohyb je pro děti přirozený 
a sportování je baví. Vzduch ve tří-
dě zlepšujeme nově zakoupenou, 
bezhlučnou aktivní čističkou vzdu-
chu a  zároveň výkonným ionizá-
torem vzduchu. V  letních teplých 
dnech pak doplňujeme ještě bez-
pečným stolním větrákem s  čistič-
kou vzduchu. Třídu Čtyřlístek děti 
navštěvují rády.

Dana Fáberová, Petra Dufková, 
učitelky

Sluníčko
V  naší třídě Sluníčko máme stále 
dobrou náladu. Zajímá nás všech-
no kolem nás, i  proto máme rádi 
vycházky do lesoparku, kde mů-
žeme pozorovat zvířátka a přírodu. 
A  když nejsme zrovna venku, uží-
váme si za oknem ptáčky, bažan-
ty a veverky na naší zahradě, nebo 
rybičky ve velkém akváriu ve třídě. 
Máme rádi knížky plné pohádek, 
básniček a  hádanek, ale i  encyk-
lopedie, ze  kterých se dozvídáme 
spoustu zajímavých věcí. Třeba jak 
pečovat o svoje zdraví, jak chránit 
přírodu nebo proč prší a  proč ky-
tičky potřebují sluneční paprsky. 
Protože nejsme žádní lenoši, rádi 
si zacvičíme a zatančíme. Od začát-
ku kalendářního roku máme ve tří-
dě díky evropským dotacím z Ope-
račního programu Výzkum, vývoj 
a  vzdělávání Šablona II opětovně 
posilu, asistentku Jarušku Klášter-
kovou, a všichni se těšíme na nové 
kamarády.

Helena Böhmová,  Bc. Kateřina 
Černá a Jaroslava Klášterková

Mateřská škola Lojovická, 
Lojovická 557/12, Praha-
Libuš, tel.: 241 471 378

ZÁPIS DO MŠ LOJOVICKÁ

výdej žádostí  
od 4. do 7. 5. 2020

příjem vyplněných žádostí
11. a 12. 5. 2020 od 13.00 
do 17.00 v ředitelně MŠ 

Lojovická

Aktuální informace:  
www.mslojovicka.cz

JARNÍ POBYT V JIZERKÁCH

Na 2. března byl naplánován od-
jezd malé skupinky seniorů do Ji-
zerských hor. V krásné jarní, trochu 
chladné přírodě, ale v  klidu lesů, 
ozdravujícího vzduchu, zpívajících 
ptáčků jsme bezstarostně prožíva-
li týdenní pobyt. Kolektiv účastní-
ků byl dobře naladěný na vzájem-
nou společnost a  vše s  tím spoje-
né, a tak jsme každý večer posedě-
li, debatovali i zpívali.

K pohodě přispěl i personál pen-
zionu, který pro nás dělal i nemož-
né. Vážíme si toho. K  pobytu pat-
řil i  výlet do Nové Vsi s  nabídkou 
i prodejem bižuterie, do muzea ve 
Smržovce a  jiné. Není ani potřeba 
zdůrazňovat, že spokojenost byla 
stoprocentní.

Ten kdo pobyl, nelitoval – prožili 
jsme týden jako v bavlnce. Pan ma-
jitel nám navrhl prodloužení o  dal-
ší týden za velmi přijatelnou cenu, 
a tak někteří s radostí přivítali a ne-
odmítli. Zároveň jsme potvrdili pod-
zimní pobyt v době od 17. do 24. říj-
na 2020, opět pro malou skupinku. 
Přihlášky již nyní u  paní Urbanové 
s příslušnou zálohou.

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO  
DNE ŽEN

Krásné odpoledne k Mezinárod-
nímu dni žen jsme si v  Klubu Se- 
nior uspořádali 10. března. Popoví-
dali jsme si, jak svátek vznikl a proč 
oslavujeme. Jsme především mat-
ky a víme, co to je vychovávat dě-
ti, chodit do práce a starat se o ro-
dinu. A  tehdy, v době vzniku svát-
ku, byl pracovní den až 16hodino-
vý. Oslava MDŽ je významný den, 
který je právem na celém světě 
uznáván.

Do klubu jsme na tento den po-
zvali paní prof. J. Kaněrovou, ve-
doucí pěveckého sboru Libuše, kte-
rá připravila program pro všechny 
a jmenovitě též pro p. J. Adamovou, 
která slavila své krásné osmdesáti-
ny a přispěla k bohatému občerst-
vení. Odpoledne bylo jedno z  nej-
krásnějších, zpěvy se líbily, zvláště 
sólo dlouholeté členky pěveckého 
sboru p. Věrky Hradecké.

Spokojeni byli senioři, ale i výbor 
klubu. Poděkování z velké části pat-
ří paní prof. J. Kaněrové.

Za Klub Senior Zdena Prchlíková

Klub Senior
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Záznamy jednání a usnesení Zastu-
pitelstva městské části Praha-Libuš 
jsou v plném znění, včetně příloh, 
dostupné na: www.praha-libus.cz.

Z usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Li-
buš (ZMČ) 10. 2. a 2. 3. 2020:
č. 1/2020 ZMČ bere na vědomí stu-
dii Domova seniorů Písnice na pozem-
ku parc. č. 958/1 v  k. ú. Písnice, zpra-
covanou Ing. arch. Snášelem – Living-
stav, s. r. o., Sovine 23, Brno v  12/2019, 
pro investora BXF Písnice, a. s., V Celnici 
1031/4, 110 00 Praha. 2. Požaduje předlo-
žit další stupeň projektové dokumentace 
k projednání.
č. 2/2020
ZMČ schvaluje Dotační program MČ Pra-
ha-Libuš na rok 2020 pro poskytová-
ní programových dotací s  alokací maxi-
mální částky 1 080 000 Kč v závislosti na 
schválení rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 
rok 2020, viz příloha č. 1 tohoto usnesení 
v následujících oblastech:
– Oblast č. 1: Program v oblasti projektu 

Zdravá Libuš a Písnice a místní Agen-
da 21 s alokací 60 000 Kč;

– Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, 
sportu, volnočasových aktivit a  spol-
kové činnosti s alokací 400 000 Kč;

– Oblast č. 3: Program v sociální oblasti 
s alokací 110 000 Kč;

– Oblast č. 4: Podpora v  oblasti spor-
tu (příspěvek na dlouhodobě organi-
zovanou sportovní výchovu mládeže) 
s alokací 440 000 Kč;

– Oblast č. 5: Podpora v oblasti primár-
ní prevence rizikového chování dě-
tí a mládeže ve zřízených příspěvko-
vých organizacích/školách s  alokací 
70 000 Kč.

Vyhlašuje dle Přílohy usnesení č. 1 pro-
gramové dotační řízení MČ Praha-Libuš 
pro rok 2020 za těchto podmínek:
– žádosti o dotaci se musí týkat akcí re-

alizovaných v termínu od 1. 1. do 31. 12. 
2020;

– žádosti o  dotaci MČ Praha-Libuš pro 
rok 2020 se podávají do odboru kan-
celář starosty prostřednictvím poda-
telny ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 
142 00 Praha 4 – Libuš v termínu od 
23. 3. 2020 do 7. 4. 2020 do 14:00 ho-
din v úředních hodinách, blíže viz Do-
tační program;

– žádost o  dotaci musí být podána na 
předepsaném formuláři a  v  souladu 
s  platnými pravidly pro poskytování 
programové dotace, viz přílohy A, B, 
C včetně povinných příloh;

– žádosti o  dotaci MČ Praha-Libuš pro 
rok 2020 budou hodnoceny na zákla-
dě podmínek a  kritérií stanovených 
Dotačním programem MČ Praha-Li-
buš pro rok 2020 na poskytování pro-
gramových dotací;

– výsledky dotačního řízení budou zve-
řejněny na úřední desce ÚMČ Praha-
-Libuš a  na internetových stránkách 
MČ Praha-Libuš nejpozději do 14. 5. 
2020.

Schvaluje text vzorové veřejnoprávní 
smlouvy o  poskytnutí dotace, viz přílo-

ha D, formuláře pro podání žádosti, viz 
přílohy A, B, C, a finanční vypořádání do-
tace, viz příloha E k  příloze č. 1 tohoto 
usnesení.
Jmenuje Komisi pro otevírání obálek, ko-
mise a  členy pro jednotlivé oblasti Do-
tačního programu na MČ Praha-Libuš na 
rok 2020 na poskytování programových 
dotací, viz Příloha č. 2 usnesení.
Ukládá:
– tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřej-

nit vyhlášení Dotačního programu MČ 
Praha-Libuš na rok 2020 pro posky-
tování programových dotací na úřed-
ní desce ÚMČ Praha-Libuš a  interne-
tových stránkách MČ Praha-Libuš do 
20. 2. 2020;

– tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zajistit 
svolání prvního zasedání všech Komi-
sí dle bodu 4. tohoto usnesení.

Pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koub-
ka podpisem Dotačního programu, který 
je Přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Pověřuje Radu MČ Praha-Libuš schvále-
ním seznamu úspěšných žadatelů o po-
skytnutí dotace a  uzavíráním všech ve-
řejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
z  Dotačního programu MČ Praha-Libuš 
na rok 2020.
č. 3/2020
ZMČ bere na vědomí soutěžní podmínky 
schválené Radou dne 20. 12. 2019. Be-
re na vědomí protokol poroty o  snižo-
vání počtu účastníků ze dne 29. 1. 2020 
– příloha č. 1, která je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Schvaluje seznam 
účastníků, kteří budou vyzváni k podání 
soutěžních návrhů, protože byli vybráni 
při snižování počtu účastníků užší soutě-
že o návrh – příloha č. 2, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. Schvaluje 
seznam účastníků, kteří budou vylouče-
ni z účasti v soutěži o návrh, protože ne-
byli vybráni při snižování počtu účastní-
ků užší soutěže o  návrh – příloha č. 3, 
která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení. Schvaluje seznam účastníků, kteří 
budou vyloučeni z účasti v soutěži o ná-
vrh, protože jejich žádost nesplnila sou-
těžní podmínky – příloha č. 4, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. Pověřu-
je starostu, aby prostřednictvím admini-
strátora nejpozději do 5 pracovních dní 
od rozhodnutí ZMČ oznámil nevybraným 
účastníkům, že byli vyloučeni z  účas-
ti v  soutěži o  návrh. Pověřuje starostu, 
aby prostřednictvím administrátora nej-
později do 5 pracovních dní od rozhod-
nutí ZMČ vyzval nevyloučené účastníky 
k  podání soutěžních návrhů v  souladu 
se soutěžními podmínkami v termínu do 
20. 4. 2020. Vyzvaným účastníkům bude 
v souladu se soutěžními podmínkami po-
skytnut 3D model stávající budovy školy 
a řešeného území. S vyzvanými účastní-
ky bude dojednán termín pro prohlídku 
místa plnění.
č. 4/2020
ZMČ stanovuje:
a)  v souladu s § 89, odst. 1, písm. c) zá-

kona č. 131/2000 Sb., o  hl. m. Praze 
v platném znění a podle nařízení vlá-
dy č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení 

vlády č. 338/2019 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev 
ve znění pozdějších předpisů, měsíč-
ní odměnu neuvolněným členům ZMČ 
za výkon funkce člena zastupitelstva 
s účinností od 1. 3 2020 takto: v maxi-
mální výši stanovené nařízením vlády;

b)  v souladu s § 89, odst. 1, písm. c) zá-
kona č. 131/2000 Sb., o  hl. m. Praze 
v platném znění, a podle nařízení vlá-
dy č. 318/2017Sb., ve znění nařízení 
vlády č. 338/2019 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev 
ve znění pozdějších předpisů, měsíč-
ní odměnu neuvolněným členům ZMČ 
za výkon funkce předsedy nebo čle-
na výboru a komise s účinností od 1. 3. 
2020 takto: v maximální výši stanove-
né nařízením vlády;

c)  v souladu s § 89 odst. 1. písm. c) zá-
kona č. 131/2000 Sb. o  hl. m. Praze 
v platném znění a podle nařízení vlá-
dy č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení 
vlády č. 338/2019 Sb., o  odměnách 
za výkon funkce členů zastupitelstev 
ve znění pozdějších předpisů, měsíč-
ní odměnu neuvolněným místostaros-
tům městské části Praha-Libuš s účin-
ností od 1. 3. 2020 takto: ve výši 50 % 
z  maximální výše stanovené naříze-
ním vlády;

d)  v případě souběhu výkonu více funkcí 
neuvolněných členů ZMČ měsíční od-
měnu za nejvyšší funkci schválenou 
ZMČ s účinností od 1. 3. 2020 takto: 
v maximální výši stanovené nařízením 
vlády.

č. 5/2020
ZMČ jmenuje tajemnici Finančního výbo-
ru paní Janu Zapiorovou.
č. 6/2020
ZMČ bere na vědomí zprávu o  činnosti 
Rady městské části za období od 11. 11. 
2019 do 6. 1. 2020.
č. 7/2020 
ZMČ schvaluje: 
1. zapracování převodů nevyčerpaných 

finančních prostředků z roku 2019 do 
návrhu rozpočtu na rok 2020 dle pří-
lohy č. 1 tohoto usnesení; 

2. finanční zdroje rozpočtu MČ Praha-Li-
buš dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;

3. návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na 
rok 2020 dle přílohy č. 2a)–2e)
– objem příjmů po konsolidaci ve vý-

ši 62 140,0 tis. Kč
– objem výdajů po konsolidaci ve vý-

ši 78 712,9 tis. Kč
– plánovaný schodek ve výši 16 572,9 

tis. Kč, který je kryt třídou 8 – finan-
cování dle přílohy číslo 2f) tohoto 
usnesení s  objemy běžných výda-
jů (po konsolidaci) ve výši 53 981,5 
tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 
24 731,4 tis. Kč. Schodek hospoda-
ření je tvořen pouze převody nevy-
čerpaných běžných a kapitálových 
výdajů z  roku 2019 do roku 2020 
a  zapojením prostředků sociálního 
fondu a fondu rezerv a rozvoje; 

4. návrh střednědobého výhledu roz-
počtu do roku 2025 dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení; 

5. návrh finančního plánu ekonomické 
činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2020 
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 

ZMČ zplnomocňuje:
Radu MČ Praha-Libuš v souladu s § 94, 
odst. 2, písmeno h) zákona č. 131/2000 
Sb., o  hl. m. Praze, v  platném znění, 
schvalovat změny rozpočtu provedené 
rozpočtovými opatřeními v případech: 
– přijetí (popřípadě vratku) účelových 

investičních a  neinvestičních finanč-
ních prostředků z rozpočtu hl. m. Pra-
hy a z rozpočtu ze státních organizací; 

– v  jednotlivých případech rozpočtová 
opatření do výše 400 tis. Kč, s výjim-
kou navýšení nebo snížení rozpočtu 
ze zdrojů MČ Praha-Libuš; 

– ukládá Radě MČ Praha-Libuš informo-
vat o těchto opatřeních Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš samostatným materi-
álem na jeho nejbližším zasedání.

ZMČ ukládá:
1. Radě MČ Praha-Libuš hospodařit 

v  souladu se schváleným rozpočtem 
dle bodu 1. a zmocněními dle bodu 2; 

2.  Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemní-
kovi ÚMČ, podle ustanovení § 14 zá-
kona 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zajis-
tit neprodleně, po schválení rozpočtu 
zastupitelstvem, rozpis rozpočtu. Sou-
částí rozpisu rozpočtu bude sdělení 
závazných ukazatelů rozpočtu těm 
subjektům, které jsou povinny se ji-
mi řídit. Při rozpisu rozpočtu se rozpo-
čet bude členit podle podrobné roz-
počtové skladby na základě vyhlášky 
MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě; 

3.  Ing. Jindřichu Sochůrkovi – tajemní-
kovi ÚMČ, zajistit zveřejnění rozpočtu 
MČ Praha-Libuš pro rok 2020 a rozpi-
su rozpočtu na úřední desce a webo-
vých stránkách MČ Praha-Libuš, včet-
ně Oznámení o zveřejnění na úřední 
desce.

č. 8/2020
ZMČ bere na vědomí zprávu o  činnosti 
Rady MČ za období od 24. 1. do 10. 2. 
2020.
č. 9/2020 
ZMČ bere na vědomí zprávu o  činnosti 
Kontrolního výboru ZMČ Praha-Libuš za 
rok 2019.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová  

a Hana Kolářová

Z usnesení zastupitelstva PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 
2020:

27. dubna, 22. června,  
14. září a 30. listopadu.

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.

http://www.praha-libus.cz
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Vybrané informace z usnesení 
Rady městské části Praha-Libuš 
v období od 30. 9. do 31. 12. 2019. 
Všechna usnesení v plném znění 
jsou k dispozici na www.praha-li-
bus.cz a na Úřadu MČ Praha-Li-
buš. Na internetových stránkách 
Českého úřadu zeměměřičské-
ho a katastrálního – http://nah-
lizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřej-
ně dostupné údaje o parcelách a 
budovách zapsaných v katastru 
nemovitostí.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Souhlasí s projektovou dokumenta-

cí pro stavební povolení ke stavbě „Trasa 
1.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác 
− Nové Dvory“ pro investora Dopravní 
podnik hl. m. Prahy. Souhlasí s výstavbou 
„Stavební jámy Rezerva“ na pozemcích 
parc. č. 670/1 a 876/6, oba v k. ú. Písnice, 
ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, za 
podmínky, že bude zachováno dopravní 
napojení bytových domů v ulici Švihov-
ská na Kunratickou spojku.

 Souhlasí se záměrem stavby „ČSOV 
Ke Březině, zdvojení výtlaku, Praha 12, 
č. invest. akce 11M 8700“ společnosti 
Pražská vodohospodářská společnost, 
a. s., na pozemcích ve svěřené správě 
MČ Praha-Libuš parc. č. 516/1, 516/12, 
517/4, 529/6, 529/9, 529/18, 529/22, 
594/2, 932/3, 932/4, 961/9, všechny v k. 
ú. Písnice.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o výpůj-
čce se Zdravotnickou asistenční službou 
Praha, se sídlem Mašovická 503/16, Li-
buš na výpůjčku nebytových prostor v 
objektu na adrese čp. 318/6, ulice Ladi-
slava Coňka, Písnice, s účinností od 1. 10. 
2019 na dobu neurčitou.

 Schvaluje uzavření Veřejnopráv-
ní smlouvy s Římskokatolickou farnos-
tí u kostela sv. Jakuba Staršího, Praha-
-Kunratice, na obnovu nástěnných maleb 
a dveří v kostele sv. Jakuba Staršího ve 
výši 30 000 Kč.

 Schvaluje podněty k aktualizaci Dlou-
hodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy hl. m. Prahy na ob-
dobí 2020-2024. Pověřuje Úřad MČ Pra-
ha-Libuš vypracováním aktualizace stá-
vající demografické studie za účelem 
dalšího upřesnění rozvoje vzdělávací 
soustavy.

 Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy na poskytnutí příspěvku společ-
nosti EDA cz, z. ú., Filipova 2013/1, Praha 
4 − Chodov, na ranou zdravotní péči pro 
obyvatele MČ Praha-Libuš na rok 2019 
ve výši 24 000 Kč.

 Bere na vědomí aktualizaci informa-
ce o počtu nutných prostor k zajištění 
příslušného vzdělávání v ZŠ Meteoro-
logická na školní rok 2020/2021 o čtyři 
kmenové učebny.

 Schvaluje podání žádosti o povole-
ní zřízení přípravné třídy na ZŠ s RVJ L. 
Coňka od 1. 9. 2020. Schvaluje podání 
žádosti týkající se navýšení rejstříkové 
kapacity školy, včetně navýšení kapacity 
školní jídelny od 1. 9. 2020.

 Schvaluje podání žádosti týkající se 
navýšení rejstříkové kapacity ZŠ Meteo-
rologická, včetně navýšení kapacity škol-
ní jídelny od 1. 1. 2020.

 Souhlasí s rozšířením veřejného 
osvětlení v ulicích Předposlední a Brune-
lova a do parku K Jezírku v rozsahu pro-
jektové dokumentace vypracované pro 
investora hl. m. Praha.

 Nesouhlasí s umístěním optického 
kabelu společnosti Česká telekomuni-
kační infrastruktura, a. s., do pozemků 
parc. č. 13,1, 318/1, 305, 303, 304, všech-
ny v k. ú. Písnice, ve svěřené správě MČ 
Praha-Libuš do doby dokončení archi-
tektonické studie na přístavbu ZŠ s RVJ 
L. Coňka.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o spo-
lečném postupu zadavatelů při centrali-
zovaném zadávání se ZŠ Meteorologic-
ká, ZŠ s RVJ L. Coňka, MŠ K Lukám, MŠ 
Ke Kašně, MŠ Mezi Domy, MŠ Lojovická 
a společností Osigeno – veřejné zakáz-
ky a dotace, s. r. o.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v 
objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Li-

buš, III. etapa – 3. Fáze“ s firmou Syza, s. 
r. o., za cenu 560 420 Kč bez DPH.

 Schvaluje rozhodnutí o výběru do-
davatele pro veřejnou zakázku v pod-
limitním režimu na dodávku elektrické 
energie pod názvem „Sdružené dodáv-
ky elektrické energie pro městskou část 
Praha-Libuš, jejich příspěvkové organi-
zace“, a to dodavatele Pražská energe-
tika, a. s., na dodávku plynu pod názvem 
„Sdružené dodávky zemního plynu pro 
městskou část Praha-Libuš, jejich pří-
spěvkové organizace na období od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2021“, a to dodavatele 
Pražská plynárenská, a. s., na období od 
1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

 Schvaluje projektovou dokumentaci 
na odstranění doplňkové stavby na po-
zemku parc. č. 409/3 v k. ú. Libuš a na 
novou stavbu „Přístavba garáží pro ha-
sičskou techniku SDH Libuš“ na pozem-
cích parc. č. 409/3 a parc. č. 409/1, oba 
v k. ú. Libuš.

 Schvaluje projektovou dokumen-
taci na odstranění stavby čp. 376 v uli-
ci Zahrádecká a na stavbu nové služeb-
ny Městské policie Praha na pozemcích 
parc. č. 753 a 754, oba v k. ú. Libuš.

 Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
akci „Info kout – Libuš“ s dodavatelem 
Mira expert, s. r. o., za cenu 411 400 Kč 
včetně DPH.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu prostor sloužícího k 
podnikání č. 2017114169 se společností 
Saba Parking CZ, a. s., na pronájem par-
koviště v ulici Na Okruhu v k. ú. Písnice 
o celkové výměře 2 470 m2, na dobu ur-
čitou od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 za ná-
jemné 217 800 Kč s DPH za rok.

 Souhlasí s doplněním směny pozem-
ků v rámci realizace veřejné prospěšné 
stavby „Tramvajová trať Modřany – Li-
buš”, a to parc. č. 2380/152, 2380/88, 
2380/89 a 2378/3, všechny v k. ú. Kunra-
tice ve spoluvlastnictví fyzických osob za 
pozemek parc. č. 873/46 v k. ú. Libuš ve 
vlastnictví hl. m. Praha.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k ná-
jemní smlouvě s G.A.P.education, střed-

ní škola, s. r. o., s účinností od 1. červen-
ce 2020 za roční cenu pronájmu ve výši 
460 610 Kč.

 Jmenuje paní Janu Zapiorovou, ve-
doucí odboru ekonomického ÚMČ Pra-
ha-Libuš s účinností od 1. ledna 2020.

Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš  
vybrala a upravila (red)

Zprávy z jednání rady

Kontakt 
na koordinátora 
sociální pomoci
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 Praha-
Libuš, K Lukám 664, je 
přítomen každé pondělí  
od 13:30 do 17:30 hodin, 
případnou návštěvu  
je vhodné domluvit předem 
telefonicky.

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

Koordinátor  
sociální pomoci
Miloš Hájek

http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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Na základě demografického 
vývoje rozhodly orgány měst-
ské části Praha-Libuš v průbě-
hu měsíce března 2018 o roz-
šíření kapacit předškolního 
vzdělávání.

Byla zveřejněna Výzva k  podá-
ní nabídky na veřejnou zakázku 
ve zjednodušeném podlimitním ří-
zení na  výběr zhotovitele na akci 
„Přístavba Mateřské školy K Lukám 
664, Praha 4 – Libuš, typ dřevostav-
ba, kompletní dodávka projektové 
dokumentace a  realizace stavby“. 
V polovině měsíce dubna 2018 byl 
vybrán dodavatel – společnost Ur-
biosisto, s. r. o., se sídlem Kunětic-
ká 2534/2, 120 00 Praha 2 – Vino-
hrady. Společnost zahájila práce na 
přípravě projektové dokumentace 
včetně položkového rozpočtu.

V červnu 2018 městská část po-
dala žádost o přidělení finanční do-
tace z evropských fondů skrze Ope-
rační program Praha – Pól růstu (OP 
PPR). Koncem měsíce října 2018 by-
lo získáno stavební povolení. V pro-
sinci 2018 byla hotova projektová 
dokumentace pro provedení stav-
by. Zastupitelstvo hl. m. Prahy roz-
hodlo v  měsíci únoru 2019 o  při-
dělení finanční podpory. Celková 
výše uznatelných výdajů projektu 
je 19  778  257,00 Kč, z  toho celko-
vá výše finanční podpory na zákla-

dě smlouvy o  financování v  úrov-
ni 90 % celkových výdajů projektu 
je 17 800 431,30 Kč a celková výše 
povinné spoluúčasti z  jiných zdro-
jů než EU/EHP, z rozpočtu městské 
části, případně z dotace hl. m. Prahy 
v úrovni 10 % je 1 977 825,70 Kč. Na 
dubnovém zasedání zastupitelstva 
byla schválena realizace investiční 
akce a žádost o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci k  zajištění prů-
běžného financování projektu na hl. 
m. Prahu. Na červnovém zasedání 
zastupitelstva bylo schváleno uza-
vření veřejnoprávní smlouvy o  po-
skytnutí návratné finanční výpomoci 
s hl. m. Prahou ve výši 10 miliónů Kč.

Vlastní budování dřevostavby 
bylo zahájeno 29. července 2019 
a dle uzavřené Smlouvy o dílo měla 
být dokončena do šesti měsíců. Vý-
stavba probíhala v  rámci stanove-
ného harmonogramu i v odpovída-
jící kvalitě. Nový objekt byl převzat 
dne 28. ledna 2020 a zkolaudová-
na dne 27. 1. 2020. Stavba je řeše-
na jako bezbariérová se dvěma tří-
dami, včetně veškerého zázemí pro 
děti i personál. Stravu bude zajišťo-
vat školní kuchyně ve stávající ma-
teřské škole. Pro dopravu byla vy-
budována dvě nová parkovací stání 
v ulici K Lukám.

Vlastní kolaudací objektu nejsou 
vytvořené podmínky pro okamžité 
zahájení provozu. V současné době 

probíhají přípravy zadávacích řízení 
na vybavení prostor, dodávku a  in-
stalaci herních prvků a úpravu stá-
vající zahrady, které by měly být do-
končeny v měsíci srpnu 2020 i s vy-
užitím dotace od hl. města Prahy ve 
výši 4,5 miliónu Kč. O prázdninách 
proběhne i  rekonstrukce vzducho-
techniky ve školní kuchyni, která 
je nezbytnou podmínkou pro za-
psání nové kapacity do školského 
rejstříku.

Zároveň bylo požádáno o  alo-
kaci finančních prostředků na pla-
ty nových učitelů a provozních za-

městnanců. Paní ředitelka intenziv-
ně zajišťuje potřebné personální 
obsazení. Městskou část a paní ře-
ditelku čeká ještě kus perné práce, 
aby mohly být nové třídy otevřeny 
v září 2020. Věříme, že se vše zdár-
ně podaří a nové třídy 1. září ožijí. 
Tímto si dovolujeme poděkovat 
společnosti Urbiosisto, s. r. o., za 
dobře odvedenou práci.

Ing. Jindřich Sochůrek, tajemník 
Úřadu městské části Praha-Libuš 

Foto: Šárka Fruncová Vlčková

Přístavba MŠ K Lukám – veselá stavba

Zápisy do mateřských i základ-
ních škol se blíží. 

Aktuální opatření

Zápisy budou organizovány bez 
přítomnosti dětí. Je doporučová-
no vyřešit zápis dítěte do mateřské 
či základní školy korespondenč-
ně: zasláním podkladů skrze osob-
ní datovou schránku nebo poštou. 
Originály, podpisy, přílohy lze dodat 
i později na základě výzvy ředitele/
ky školy. Školy připravují rozšíře-
ní času pro zápis tak, aby nedo-
šlo ke kumulování rodičů ve stej-
ný čas. O organizaci zápisů se in-
formujte na webových stránkách 
konkrétních mateřských a základ-
ních škol.

Doporučení pro rodiče dětí ze 
spádové oblasti ZŠ s RVJ v Písnici

Dle narůstajícího počtu dětí ze 
spádového obvodu Základní školy 
s rozšířenou výukou jazyků v Písni-
ci se zdá, že počet dětí ucházejících 
se o  zapsání do první třídy bude 
vyšší než kapacita jedné první tří-
dy, která bude v této škole otevře-

na. Stejně jako každým rokem bu-
de v rámci zápisu počítáno s tím, že 
pokud bude poptávka vyšší než po-
čet míst ve škole, bude muset dojít 
k veřejnému losování dětí k zápisu 
do první třídy v této škole. Převis dě-
tí, které se nepodaří umístit do prv-
ní třídy této školy, bude zřizovate-
lem, tj. městskou částí Praha-Libuš, 
na základě žádosti rodičů umístěn 
do druhé zdejší základní školy – Zá-
kladní školy Meteorologická.   

Na základě výše popsané situa-
ce je možné doporučit rodičům dětí 
ze spádové oblasti ZŠ s RVJ v Písni-
ci účastnit se zápisu současně i na 
ZŠ Meteorologická. V takovém pří-
padě se mohou rozhodnout po pří-
padném přijetí na obě školy.

Přípravná třída nově  
v obou základních školách

Přípravná třída je šance, jak roz-
víjet potenciál svého předškolá-
ka v  inspirujícím prostředí základní 
školy. Je ideálním řešením pro děti, 
u kterých by rozvoj v mateřské ško-
le stagnoval, ale ještě nejsou dosta-
tečně vyzrálé na nástup do první tří-
dy základní školy.

Děti s odkladem povinné školní 
docházky se mohou vzdělávat stej-
ně tak v mateřské škole jako v pří-
pravné třídě základní školy. O  za-
řazení do přípravné třídy je třeba 
požádat na základě rozhodnutí ře-
ditele/ky školy o odkladu školní do-
cházky na základě doporučení pe-
dagogicko-psychologické poradny.

Nově se připravuje otevření pří-
pravné třídy i na ZŠ s RVJ v Písnici. 
Na ZŠ Meteorologická jsou v probí-
hajícím školním roce otevřeny dvě 
přípravné třídy.

Doporučení pro rodiče dětí  
před zápisem do mateřských škol 
– nový veselý pavilon

Městská část reaguje na zvyšují-
cí se počet dětí přicházejících k zá-
pisu do čtyř jí zřízených mateřských 
škol plánovaným otevřením dvou 
nových tříd Mateřské školy K  Lu-
kám. V minulém roce byl přistaven 
formou dřevostavby pavilon, který 
voní novotou a  děti v  něm budou 
každý den vítat obrovská veselá 
duha a zvířátka. Věříme, že si nový 
pavilon najde 48 malých zvědavých 
osadníků. 

Zájem o  mateřskou školu bohu-
žel není ve všech lokalitách měst-
ské části rovnoměrný. Přetlak zájmu 
o Mateřskou školu Ke Kašně, kterou 
zatím stále nelze rozšířit, již trvá tře-
tím rokem. Na území Písnice se na-
chází rovněž Mateřská škola Mezi 
Domy s  detašovaným pracovištěm 
v  ulici Na Okruhu. Na konci území 
městské části, v zeleni, se nachází 
Mateřská škola Lojovická.

Rodičům všech dětí se zájmem 
o nástup do mateřské školy je tře-
ba z praktických důvodů doporučit 
současně přihlásit své dítě do více 
mateřských škol. Poté budou mít 
šanci se rozhodnout mezi mateř-
skými školami, do kterých by bylo 
dítě přijato.

Ing. Šárka Fruncová Vlčková, 
vedoucí odboru správního 

a školství ÚMČ Praha-Libuš

Doporučení k zápisům do škol
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Než se pustím do několika tipů, 
jak si doma s dětmi zařídit tzv. 
školu na pohodu, mám pro vás 
jednu důležitou informaci. Milé 
děti, milí dospělí – jste úžas-
ní! Nepochybuji totiž o tom, že 
všichni nyní děláme maximum 
pro to, abychom současnou si-
tuaci zvládli, jak nejlépe umíme 
a dokážeme.

Co se učíme o sobě a o životě

Paradoxně ono celkové „zasta-
vení“, které nyní zažíváme, je pro 
nás samotné i  naše děti tou pra-
vou školou života. Tou, která pro-
věřuje, jak na tom vlastně jsme. Ve 
vztazích, v  práci, v  řízení sebe sa-
ma. Současná situace nastavuje zr-
cadlo nám samotným. Jako jednot-
livcům i  jako společnosti. Jak jed-
náme v krizi, jak rychle se dokáže-
me společně domluvit, dohodnout, 
pomoci si. Jak dokážeme upravit 
svůj vlastní režim, nastavit si nové 
vhodné podmínky pro práci, pro 
učení i provoz domácnosti, jak do-
kážeme a  umíme respektovat po-
třeby a  možnosti svoje i  druhých. 
Jak rychle se dokážeme přizpů-
sobit změnám prostředí, (ne)mož-
nosti pohybu venku. Jak sami sebe 
a  svůj život dokážeme zorganizo-
vat a být přitom i nadále zodpověd-
ní a nezávislí. Dostali jsme prostor 
si hluboce a aktivně uvědomit, jak 
se nám vlastně žije.

Věřte, že vůbec nepochybuji 
a mám neochvějnou důvěru v to, že 
celou situaci nakonec všichni spo-
lečně zvládneme a překonáme bez 
úhony. Chce to jen čas a trpělivost.

První týdny za námi...

Máme za sebou prvních několik 
dní, kdy jsme v rámci školy i vlastní 
práce společně s našimi dětmi pře-
šli na „nouzový“ dočasný režim. Si-
tuace kolem nás nám ale napovídá, 
že možná za pár dní nebo týdnů pů-
jde o  režim standardní. A  proto je 
určitě dobré nepřepálit ani „škol-
ní start“ a raději si vše v klidu, bez 
nátlaku a spěchu promyslet. Kdyby-
chom současný stav přirovnali k do-
bě a  režimu, ve kterém fungujeme 
na dovolené, tak po dvou týdnech 
a návratu zpět budeme zase rych-
le ve starých a zaběhaných kolejích. 
Nic zásadního se vlastně nezmění.

Teď je to ale jiné! Současná situ-
ace nám dává dlouhodobou stopku 
– s  nejasným termínem ukončení. 
„Dovolme si “ tedy v tomto meziča-
se být více sami sebou, více auten-
tičtí a  též v oblasti vzdělávání pod-
pořit své dítě v rozvoji jeho individu-

álních potřeb a  zájmů. Máme před 
sebou prostor a  možnost mnohem 
lépe se všichni vzájemně poznat. 
Kdy jindy než nyní můžeme dětem 
pomoci objevit jejich potenciál, způ-
sob, jakým se nejraději učí? Vnést 
do jejich práce více hry, rozložit uče-
ní přirozeně do celého dne a  více 
plynout s jeho přirozeným rytmem? 
Líbí se mi, že je najednou více pro-
storu pro společnou činnost – vaře-
ní, povídání, hraní her. To, co se jin-
dy dělá maximálně o  víkendu, mů-
žeme dělat „normálně“. Dá se stih-
nout všechno to, na co stále nebyl 
čas a prostor. Můžeme tak více pře-
mýšlet i nad naší vlastní prací, nad 
našimi vzájemnými vztahy, nad na-
ším životem. Vyhodnotit, jak to nyní 
máme, jak bychom to chtěli mít a co 

pro tu změnu, kterou si přejeme, re-
álně můžeme a jsme ochotní udělat.

Komunikace je základ 

Věřte, že pro učitele je součas-
ná situace stejně tak nová jako pro 
vás. Nikdo z  nich ji dosud nezažil 
a, co přijde, také neví, stejně jako vy. 
A proto je dobré své poznatky „o va-
ší nové domácí škole“ hned od po-
čátku společně s učiteli sdílet, pro-
tože všichni jsme nyní na stejné lodi. 
Milí rodiče, to vy jste totiž svým dě-
tem už od narození těmi největšími 
učiteli a  vzory. Těmi nejpřirozeněj-
šími. To vy jste byli u  jejich prvních 
úsměvů, prvních krůčků, slov a nad-
šení z  objevování čehokoliv. Věřte, 
že naše děti nás pozorně sledují ka-

ždý den, ať děláme cokoliv. A  čím 
menší jsou, o  to více se snaží nás 
i  aktivně napodobovat. I  teď s  vel-
kým zájmem, byť možná skrytě, po-
zorují, jak reagujeme na současné 
události. Co si o tom všem myslíme, 
jak se chováme, jak jednáme, jak se 
vyjadřujeme. To my jsme svým dě-
tem teď tou největší oporou. A pro-
to kdy jindy než dnes máme mož-
nost s učitelem konzultovat a indivi-
dualizovat výuku svého dítěte. Kdy 
jindy než teď, kdy se sami stáváme 
aktivním spolutvůrcem jeho školní 
práce, jeho vzdělávání. Sledujme, 
v čem právě ono vyniká, co se mu 
daří. K  jakým aktivitám tíhne, co ho 
baví, a naopak nebaví. V čem si do-
káže poradit samo, a v čem naopak 
ještě potřebuje naši pomoc. Nakolik 

Jak zvládnout školu doma.  
Hravě a s úsměvem
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je samostatné a zodpovědné.
Komunikace s učiteli a se školou 

je tedy určitě důležitá hned od po-
čátku. A v této věci jsem chtěla po-
prosit o  jedno: buďme aktivní ze-
jména v tom, aby komunikace byla 
opravdu „oboustranná“, tedy vzá-
jemná, a  ne pouze přijímající. Uči-
telka píše vám, vy píšete jí. Aspoň 
občas. O tom, jak se vám doma ve-
de. Pokud je vám něco nejasné, 
nestíháte, máte problém, informujte 
se. Ale i naopak, pokud vám práce, 
kterou dostáváte, nebo způsob za-
dávání úkolů a organizace vyhovu-
je, nějaké úkoly dítě nebo vás ba-
vily, napište. Zejména to! Věřte, že 
udržení vzájemné pozitivní motiva-
ce a  ocenění i  drobných skvělých 
nápadů nebo postupů vždy potěší 
jednu i druhou stranu.

Jak si vše zorganizovat?

Stejně jako o  formách a  způso-
bech učení je dobré si s dítětem pro-
mluvit i  o  novém domácím režimu. 

O tom, jak si to doma vlastně teď za-
řídíme: protože tvůj svět školy a můj 
svět práce se nám doma najednou 
potkaly. V  jednom čase, v  jednom 
prostoru. Je důležité si vzájemně 
porozumět a  vyjít si vstříc. Pocho-
pit, že každý máte svou práci, svou 
odpovědnost. Dítě tak má možnost 
vyzkoušet si, jaké to je zvládnout pl-
nit si svou školní práci a úkoly v oka-
mžiku, kdy mu učitel nebo rodič na-
jednou neříká z  hodiny na hodinu, 
co kdy kde a jak má řešit. Má prostor 
pro svobodnou volbu. Může si jed-
notlivé „předměty“ a  úkoly posklá-
dat tak, jak potřebuje. Vyřešit si je, 
kdy chce, kde chce. Některé třeba 
jen rozdělat, a potom se k nim zase 
vrátit. Když je dítě unavené nebo cítí 
hlad a žízeň, může vstát a jít se pro-
běhnout nebo odpočinout do poko-
jíčku. Ale učí se také pochopit, že 
po chvilce odpočinku je třeba opět 
zmobilizovat své vnitřní síly a  „bez 
zvonění“ nebo připomínání rodiče 
se k úkolům a práci vrátit. A dokon-
čit, co jsem začal. Podpora rodiče 

dítěti je samozřejmě v  každém vě-
ku jiná, ale nepochybuji, že se zcela 
intuitivně dokážete naladit na to, ja-
ký nejlepší způsob organizace a re-
žimu dne vyhovuje právě vám a va-
šim dětem. Dělat chyby je v pořád-
ku a věřte, že i při sebelépe nasta-
veném domácím režimu nebudou 
a neproběhnou všechny dny ideál-
ně a  podle vašich představ. Nevím 
jak vás, ale mne tohle vědomí dost 
uklidňuje.

Učení v praxi jako hra

Co se týče školy a učení, myslím, 
že i v oblasti způsobů a forem vzdě-
lávání dětí máme nyní všichni jedi-
nečnou možnost vyzkoušet si dě-
lat věci jinak. A  tak toho využijme! 
K  větší efektivitě učení určitě při-
spěje, když dětem dopřejeme více 
pohybu, manuální práce, smyslupl-
ný pocit toho, proč se učí to, co se 
zrovna učí, a zejména větší hravost. 
Když obsah učiva co nejvíce a přiro-
zeně propojíme s běžným chodem 
domácnosti a vymyslíme úkoly sou-
visející s tím, co se děje, bude to ba-
vit nás i děti.

Přemýšlela jsem totiž nad tím, 
jak důležité bude pro nás, rodiče, 
ale i učitele, udržet si nadhled nad 
věcí. Nepodlehnout katastrofickým 
scénářům, jak nejasná je budouc-
nost dětí, když teď několik měsíců 
bude škola probíhat v jiném režimu. 
Mám totiž obavu, aby se v  rámci 
dobře myšleného záměru co nejví-
ce dětem zachovat dosavadní škol-
ní návyky jenom nepřeklopila škol-
ní výuka z náručí papírových sešitů 
a učebnic do prostředí on-linových 
aplikací. Aby se nevyměnilo jedno 
„sezení“ nad papírem za „sezení“ 
před obrazovkou. Pamatujme – hra-
vost a pestrost!

Pojďme tedy hledat způsoby, jak 
si přirozeně dopřát více pohybu, jak 
nepracovat pouze za stolem, ale i na 
gauči nebo na zemi nebo na tera-
se v křesílku. Jak co nejvíce propo-
jit obsah učiva s praktickými aktivita-
mi v  domácnosti, jak aktivně využít 
poznatků a  toho, co se děti učí. Ty 
starší nechte třeba v rámci geomet-
rie vyměřit a narýsovat nebo nakres-
lit půdorys bytu, spočítat jeho plochu 
a obvod, nebo v rámci vaření aktivně 
pracovat s převody jednotek, sledo-
vat proces kvašení při pečení domá-
cích housek, vést si evidenci finan-
cí, počítat útraty za nákupy, průměr 
za jednoho člena domácnosti apod. 
Nebo v českém jazyce napsat popis 
své oblíbené hračky, v rámci IT ji vy-
fotit, fotku uložit do PC a poslat uči-
teli e-mailem jako přílohu. Nebo fot-
ku ještě pomocí nějakého programu 
dokreslit, upravit, zkrátka v  jednom 
úkolu propojit více věcí naráz. Ne-
bojme se být nyní všichni více krea-
tivní a nabídnout část úkolů jen dob-
rovolně. Aby děti měly možnost vol-
by. Nechme je vést si deník, ať mů-
žeme sledovat, kterým činnostem 
se vlastně věnují, kam je srdce táh-
ne a v čem zažívají radost. Nepochy-
buji, že přijdete na mnoho dalších 
skvělých nápadů. Ano, z  pohledu 
učitele to možná nebude tak snadné 
na opravy a vyhodnocování, ale po-
važme: kolik zajímavého se můžeme 
o našich žácích i o našich dětech dí-
ky současné situaci dozvědět? 

S láskou a péči zvládneme vše

Ať už se současná situace bude 
vyvíjet jakkoliv, nezapomínejme na 
to nejdůležitější. Na to, co dětem 
i  nám v  životě pomáhá, když jsme 
smutní, ve stresu, když nevíme kudy 
kam a  nevíme, jak a  zda to všech-
no zvládneme: že se máme rádi! Že 
nás mají rádi druzí a my zase je. Ne-
zapomínejme, jak úžasné je, když se 
všichni vzájemně respektujeme ta-
koví, jací jsme. Když si vzájemně vy-
cházíme vstříc a můžeme druhému 
udělat radost. Nejde přece o  těch 
pár týdnů nebo měsíců školy, která 
bude jinak. Teď se hraje o náš nový 
způsob života, o  naši budoucnost. 
Tak té šance využijme co nejlépe! 

Katka Tomešová
Foto: Katka Tomešová

UČENÍ S INTERNETEM

Několik odkazů, kde se můžete 
inspirovat, když přece jen budete 
brouzdat internetem a zrovna ne-
budete vědět, kudy kam.

– khanovaskola.cz
– www.umimeto.org
– www.fraus.cz/cs/ucenidoma
– www.skolasnadhledem.cz
– www.vcelka.cz 
– www.onlinecviceni.cz

https://khanovaskola.cz/?fbclid=IwAR3TjMo06z56rmD8WUSjq2GfvoQZ64nknKrt1DOE0V0xDF0oOaUCPna29OI
http://www.umimeto.org
http://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
http://www.skolasnadhledem.cz
http://www.vcelka.cz/?fbclid=IwAR15rxz7opiIpUYqjcrzmVFMBR2pLGsN27QTeDvYhw7XtcZyqcwLwq-Iy4c
http://www.onlinecviceni.cz


TÉMA

U nás | 4/2020 | 13

Vážení čtenáři, dovolte mi vol-
ně navázat na článek z minulé-
ho čísla Všechno se mění… to-
hleto, tamto, a dokonce i školy, 
ve kterém jsem poukazoval na 
nové trendy ve vzdělávání – re-
dukci učiva a rozvoj tzv. klíčo-
vých kompetencí, tj. dovedností 
potřebných nejen pro budoucí 
kariéru.

Pro vyučující bývá otázka redukce 
učiva v  některých případech velmi 
ožehavým tématem – na první po-
hled někdy není zřejmé, co je mož-
né vypustit, a  co již ne. Minimum, 
které bychom měli s žáky probrat, je 
zapsáno v  Rámcovém vzdělávacím 
programu (RVP) ale natolik struč-
ně, že zařazení konkrétního úkolu 
či podkapitoly je zcela na škole a je-
jích vyučujících. Tento úkol bývá pro 
vyučující mnohdy obtížný, a  někte-
ří proto redukci učiva odmítají. Rád 
bych zde poukázal na to, že velké 
množství žáků s  odlišným mateř-
ským jazykem, pro které je nezbyt-
né množství učiva redukovat, je vý-
hodou i pro ostatní žáky. Představte 

si, že byste se učili chemii v angličti-
ně nebo němčině… hrůza, že?

Vyučující na ZŠ Meteorologická 
jsou podněcováni k  tomu, aby vy-
brali skutečně ty nejdůležitější in-
formace a ty těmto znevýhodněným 
žákům předali. Jakou výhodu z toho 
tedy mají děti, jejichž rodným jazy-
kem je čeština? Velikou výhodou je, 
že každý z vyučujících je o krok blíže 
k  tomu, aby mohl do výuky zařadit 
inovativní postupy. Redukce množ-
ství učiva, tedy lepší poměr množ-
ství času vs. množství učiva, je klí-
čem k novým možnostem ve vzdě-
lávání – projektům, skupinovým pra-
cím a dalším aktivitám tak, aby žáci 
neseděli jen v  lavicích, ale aktivně 
se zapojovali do výuky a osvojova-
li si schopnosti, které se jim budou 
v budoucnu hodit – schopnosti spo-
lupráce, tolerance a  komunikace. 
A není toto právě základ, co by děti 
měly dostat na základní škole?

Martin Šrámek, ZŠ Meteorologická
Ilustrační foto ze školní družiny ZŠ 

Meteorologická:  
Markéta Račanská

JAK SE MĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (2)

Redukce, redukce, redukce…

Vážení přátelé, už je opět krás-
ný jarní měsíc duben. Snad 
jste hned jeho začátek oslavili 
poškádlením některých svých 
blízkých drobnou recesí – ap-
rílem. 1. 4. je přece vzácný čas, 
kdy to je dovoleno… 

Již ve starém Římě 1. dubna sla-
vívali veselý svátek Fortuny Virilis 
– bohyně štěstí, té, co vybavena 
rohem hojnosti poletuje nad kra-
jem a  náhodně z  něj občas vysy-
pe trochu štěstí a úspěchu. Pokud 
proletí nad vámi (a  jde o moderní 
ekologický způsob létání bez uh-
líkové stopy), tak ať posype i vás!

Duben je u nás stále považova-
ný za Měsíc bezpečnosti, vyznaču-
jící se zvýšeným počtem silničních 
kontrol našich automobilů – řidiči, 
připravte se!

1. 4. 1950 (tedy právě na aprí-
la) vyhlásil sovětský diktátor J. V. 
Stalin svůj plán na změnu přírod-
ních podmínek v SSSR – tzv. „Po-
ručíme větru, dešti!“. Bohužel otá-
čení řek a  zúrodňování pustin se 
však ukázalo být ekologickou ka-
tastrofou… 1. 4. je též Mezinárod-
ní den ptactva, 2. 4. Mezinárod-
ní den zvířat i  dětské knihy, a  ta-
ké slaví Eriky. 3. 4. Jsou na řadě 
Richardové a  v  r. 1420 jistě i  na-

ši předkové s  napětím sledovali 
Zemský sněm, do Prahy svolaný J. 
Želivským, který rozhodl, že Praha 
podpoří boj husitů proti křižákům 
císaře Zikmunda. Rovněž je Mezi-
národní den spodního prádla! 4. 
4. přejeme našim Ivanám, možná 
i to, aby se rodilo více českých dě-
tí, ale zase aby nebyly takové ja-
ko známý bandita Jan Jiří Grasel 
(1790–1818), který se právě 4. 4. 
narodil. 5. 4. mají svátek Miroslavy 
a 6. 4. Venduly.

7. 4. r. 30 je podle odborníků 
pravděpodobné datum ukřižová-
ní Ježíše a nyní je tento den i Me-
zinárodním dnem zdraví a vzděla-
nosti. 8. 4. 1920 byla veškerá na-
še veřejnost zaujata zahájením 
pozemkové reformy, která za ná-
hradu přerozdělila půdu za feuda-
lismu vzniklých šlechtických a cír-
kevních velkostatků. 9. 4. mají svá-
tek Dušanové a letos to je i tradič-
ní Zelený čtvrtek (což se má odra-
zit např. špenátem na vašem talí-
ři), kterým se nám přihlašují Veli-
konoce. Jsem zvědavý, zda stále 
platí rčení, že je-li na Velikonoce 
krásné jaro, bude toho roku laci-
né máslo… 9. 4. 1960 proběhla 
správní reforma, která Českoslo-
vensko přerozdělila na deset kra-
jů. V kostelích se pak vždy připo-

mínala památka sv. Kasildy z Tole-
da, uctívané jako pomocnice proti 
krvácení a  neplodnosti. Tato špa-
nělská světice arabského původu 
(žijící dlouhých 100 let 940–1040) 
byla dcerou saracénského emíra 
z Toleda, která se obrátila ke křes-
ťanství, když se zázračně uzdravi-
la v lázních San Vincente po křes-
ťanské modlitbě z  dlouhotrvající-
ho krvotoku. Po celý dlouhý život 
se pak starala o křesťanské zajat-
ce, které vykupovala z otroctví od 
svých krajanů. Její uctívání se roz-
šířilo po celé Evropě a  nad jejím 
hrobem v Briviescu u Toleda vznikl 
chrám Santa Casilda.

10. 4. je zde svátek – Velký pá-
tek, 11. 4. pak Bílá (tj. bezmasá) so-
bota, 12. 4. Velikonoční neděle, 
oslava Zmrtvýchvstání Ježíše, nej-
větší křesťanský svátek. Svátkem 
je i Velikonoční pondělí 13. 4., kdy 
pánové mohou proutkem či po-
mlázkou (s  mírou) pošlehat vhod-
né ženské cíle, aby nám ta děvča-
ta neuschla! 

16. 4. mají svátek Ireny a r. 1880 
uvítali i  naši předkové rozšíření 
lodní přepravy po Vltavě čtyřmi 
parníky firmy Parrau a spol. 18. 4. 
uplyne 100 let od doby prvních vo-
leb do Parlamentu ČSR, kdy u nás 
poprvé mohly volit i  ženy. V  Pís-

nici tehdy vznikla (rok před vzni-
kem KSČ) jedna z  jejích zárodeč-
ných organizací – místní buňka 
III. internacionály. 19. 4. 1880 by-
la s  velkým uspokojením přijata 
tzv. Stremayrova jazyková naříze-
ní, jež přinesla na našem území 
zrovnoprávnění českého jazyka 
s  německým ve vnitřním úředním 
styku. 20. 4. mají svátek Marcely 
a  je též Mezinárodní den svobo-
dy tisku. V  r. 1990 přijalo tehdej-
ší Federální shromáždění zákon 
o změně názvů státu, jenž se mě-
nil 29. 3. z  Československé soci-
alistické na Federativní republiku 
a  20. 4. na Českou a  Slovenskou 
Federativní republiku. 21. 4. až 24. 
4. 1990 proběhla u nás za velkého 
zájmu první návštěva papeže (Jan 
Pavel II. 18. 5. 1920 – 2. 4. 2005). 
23. 4. má svátek Vojtěch, 24. 4. 
Jiří, 27. 4. Jaroslav, 29. 4. Robert. 
30. 4. je Mezinárodní den pracovi-
ště, tak ho ukliďte, ať můžete ve-
čer v  duchu našich tradic jít pálit 
„čarodějnice“.

Všem zmíněným i  nezmíněným 
patří naše srdečné: Všechno nej-
lepší! Ať vás, vážení přátelé, mine 
nebezpečí virové nákazy a může-
te si užívat krásného období jara!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY 

Duben 2020
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Na únorovém a březnovém jed-
nání našeho zastupitelstva jsme 
diskutovali o problematice hlu-
ku v naší městské části. U nás 
je zdrojem hluku především au-
tomobilová doprava. 

Jedná se o  suverénně největší 
zdroj hluku celostátně. Hluk z  do-
pravy je nepříjemný. V čem je pro-
blém? Aby mohla státní správa za-
sáhnout a  nařídit provozovate-
li zdroje hluku nápravná opatření, 
musí být překročen zákonem stano-
vený hlukový limit. Imisní hlukový li-
mit je určen tzv. hladinou akustické-
ho tlaku a měří se v decibelech (dB).

Legislativně to máme dáno zá-
konem č. 258/2000 Sb., o  ochra-
ně veřejného zdraví, v platném zně-
ní (verze 53). Problematice hluku 
se věnuje hlava II, díl 6 hluk, § 30 
a  následující. Prováděcím předpi-
sem je v tomto případě nařízení vlá-
dy č.272/2011 Sb., o ochraně zdra-
ví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, v platném znění. Když pře-
jdu do konkrétna, tak limitní hladi-
na akustického tlaku pro komunika-
ce existující k datu 31. 12. 2000 (tzv. 
původní akustická zátěž) je 70 dB 
ve dne a 60 dB v noci (od 22. do 6. 
hodiny). Pro nové komunikace, da-
né do provozu po 1. 1. 2001, je ten-
to limit o 10 dB nižší, tedy 60 dB ve 

dne a 50 dB v noci. Strážcem záko-
na jsou v tomto případě tzv. orgány 
ochrany veřejného zdraví, v  hlav-
ním městě Praze se konkrétně jed-
ná o  Hygienickou stanici hlavního 
města Prahy. Ta může zakročit za si-
tuace, když zjistí, že je hygienický li-
mit hluku překročen a že lze přesně 
určit zdroj hluku. A  tady je jadérko 
problému. Ať vyberu v aplikaci Stra-
tegického hlukového mapování ja-
kýkoli dům, tak je vždy blíž k nějaké 
historické silnici než  k  Pražskému 
okruhu. A pro posuzování tak platí 
vyšší hodnoty (70 a 60 bB).

Co lze dělat?

Prvním krokem je provést měře-
ní, a získat tak relevantní informace. 
Poslední měření v  našem katastru 
probíhala v r. 2011 a 2012 po spuště-
ní Pražského okruhu. Tehdy na něj 
mimořádně pečlivě dohlížela teh-
dejší zastupitelka paní Mgr. Danie-
la Partlová a napsala o něm tři člán-
ky do tohoto časopisu. Bylo to v čís-
lech 4/2012, 7-8/2011 a  4/2011 (viz 
web MČ Praha-Libuš) a  závěr byl: 
za stávající legislativy nelze zlep-
šení očekávat. Od té doby uplynulo 
8 let, a tak nebude aktuální měření 
zajisté na škodu. Pouze se obávám, 
že bude mít opět jenom informační 
hodnotu.

Jak probíhá vlastní měření?

Měření hluku z automobilové do-
pravy není úplně jednoduché a má 
mnoho podmínek:

Musí ho dělat autorizovaná nebo 
akreditovaná laboratoř.

Může se dělat pouze za vhod-
ných klimatických podmínek – ne-
smí se dělat za mlhy, deště, vlhka, 
silného větru, sněhové pokrývky 
atd.

Nedělá se o prázdninách a v zi-
mě – dělá se v březnu, dubnu, květ-
nu, červnu, září, říjnu a listopadu.

Obvykle se měří v  pracovních 
dnech kromě dnů před a po dni pra-

covního volna, tedy v úterý, středu 
a  čtvrtek. Dnes již to úplně nepla-
tí, lze měřit i jindy, ale poté se musí 
udělat velmi složitý přepočet.

Měření trvá 24 hodin plus insta-
lace a  odvoz zařízení. K  měření je 
nezbytně nutný dobrovolník, majitel 
nemovitosti, na jehož domě k měře-
ní dochází. Bez něj nelze nic změ-
řit. Měří se domy bytové (nikoli ad-
ministrativní a další) a měří se u ok-
na obývacího pokoje nebo ložnice.

Co by mělo měření předcházet?

Každý, kdo má dojem, že u  ně-
ho doma již dochází k  překročení 

Hluk je prevít

Strategická hluková mapa 24 hodin

„karta“ z hlukové mapy
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hlukového limitu, by se měl podí-
vat do strategické hlukové mapy 
2017. Je k nalezení na: https://geo-
portal.mzcr.cz/SHM2017/. Tam uve-
de svoji adresu, objeví se čistá ma-
pa. Potom označí ikony metropole 
(obrázek) a silnice a objeví se hlu-
ková mapa. Pokud je váš dům na 
oranžové, žluté, nebo dokonce ze-
lené ploše, tak je asi zbytečné mě-
ření provádět. Nelze předpokládat, 
že by tam k  prolomení hlukového 
limitu mohlo dojít. Podstatně vět-
ší šance je u  tmavých barev (čer-
vená, hnědá, fialová, modrá). Klik-
nutím se objeví „karta“ (viz obr. 3) 
a na ní je napsána jak předpoklá-
daná hluková zátěž, tak limit. Po-
kud zjistíte, že bydlíte v „podezře-
lém“ území, tak je vhodné přistou-
pit k vlastnímu měření hlukové zá-
těže. Městská část nevlastní žádný 
takový bytový dům, a tak se obrací-
me na vás, naše občany, a prosíme 
o součinnost.

Možnosti zajištění měření

Jsou dvě. První je kontaktovat 
přímo HS HMP. Příklad možného 
dopisu:

Hygienická stanice hlavního 
města Prahy, Rytířská 404/12, p. s. 
203, 110 01  Praha 1

Žádost o provedení kontroly hlu-
kové zátěže z komunikace

Vážení, bydlíme cca 750 m od 
Pražského okruhu. Prakticky nepře-
tržitě jsme obtěžování nepříjemným 
hlukem z  této komunikace. Zejmé-
na v nočních hodinách.

Proto si Vás dovolujeme požádat 
o změření intenzity hluku, které pro-
káže, zda se již nejedná o překro-
čení stanovených hlukových limitů.

Děkuji
S pozdravem
Stačí zaslat mailem na: podatel-

na@hygpraha.cz. HS HMP vás bude 
kontaktovat a domluví další postup. 
Pokud zvolíte tuto variantu, tak pro-

síme o  informaci, jak jednání s  HS 
HMP proběhlo, zda Hygienická sta-
nice provedla měření a  jaký výsle-
dek měření přineslo. V případě, že 
k měření hluku skutečně dojde, tak 
veškeré náklady s tím spojené hra-
dí HS HMP.

Pokud Hygienickou stanici  kon-
taktovat nechcete, a to z jakéhoko-
li důvodu, tak požádejte o  zajiště-
ní měření hluku náš úřad (borsky@
praha-libus.cz). My zkonzultujeme 
vhodnost měření na daném místě 
s akustikem a v doporučených pří-
padech měření hluku zajistíme na 
naše náklady. 

Jaká lze učinit nápravná opatření?

Moc jich není. Vím o třech:
Dopravní opatření. Například 

snížit rychlost. To moc nepřichá-
zí v  úvahu. V  celém katastru má-
me 40 km/h. Omezit dopravu, to je 
nereálné.

Položit na komunikace tzv. akus-
tický asfalt. Jedná se o  poměrně 
novou a zatím ne úplně vyzkouše-
nou věc. Ale v našich podmínkách 
(40 km/h) by to pomohlo o 1–2 dB. 
Tím bychom to asi nespasili.

Postavit protihlukové bariéry. To 
lze na Pražském okruhu a  Vestec-
kém přivaděči, ale na to asi nebu-
dou relevantní argumenty. Na Libu-
šské je to úplný nesmysl.

Na závěr

Akustika není mým oborem. 
Jsem v  ní v  nejlepším případě in-
formovaným laikem. Pokusil jsem 
se problematiku hluku popsat nej-
lépe, jak umím. Pokud někdo ví, jak 
na to lépe, samozřejmě v  mezích 
zákona, prosím o radu. Děkuji. Hluk 
je prevít.

Pavel Macháček, místostarosta 
(machacek@praha-libus.cz)

Strategická hluková mapa noc

https://geoportal.mzcr.cz/SHM2017/
https://geoportal.mzcr.cz/SHM2017/
mailto:podatelna@hygpraha.cz
mailto:podatelna@hygpraha.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

J. + L. Kapuciánovi: Itálie
prodlouženo do 30. dubna

Výstava obrazů (tempera, kombinovaná technika, olej).  
Výstavu doplní přednáška autorů o cestovních zážitcích z Itálie. 

Vstup zdarma v provozní době pobočky

Po obnovení provozu knihovna počítá opět s doučováním zdarma 
pro děti základních a středních škol s Novou školou  

každou středu od 17.00 do 19.00.

Jedním ze symbolů jara je pro-
bouzející se voda. Bystré toky 
říček, které plní tající sníh, ryb-
níky obkroužené mladou nízkou 
trávou se závoji vrb, studánky, 
které se jako zrcadla otevírají 
do krajiny – odtud si zřejmě při-
nesly i pojmenování „oči Panen-
ky Marie“. Zvlášť v posledních 
desetiletích si uvědomujeme, 
jak je voda potřebná a vzácná.

Ještě před 30 lety bylo v Praze 4 
zdokumentováno 40 pramenů – vět-
šina v  povodí osmi potoků. Jedním 
z nich je i Kunratický. V  okolí se na-
cházelo deset studánek. Léty někte-
ré zmizely při terénních úpravách, vy-
schly a zanikly. Na plánku Krčského 
lesa zůstaly zakreslené jen dvě. Nej-
známější Václavka, která je často vy-
užívaná výletníky a  nachází se pod 
bývalým zookoutkem, a Urešova, dří-
ve řečená Myslivecká poblíž Kunra-
tického mlýna. Eduard Ureš byl za-
kladatelem péče o studánky, které se 
snažil zdokumentovat a  zpřístupňo-
vat nejen zde, ale i jinde v Čechách. 
Pro zdejší obyvatele se stal pohádko-
vým „studánkovým dědečkem“.

V  desateru ochránců přírody se 
hovoří o střežení čistoty vod a péči 
o prameny a studánky. Abychom ne-
zapomněli na ty v našem okolí, ko-
ná se již od roku 1980 v Kunraticích 
Otvírání studánek. Název pochází 
z kantáty Bohuslava Martinů a bás-
nického doprovodu Miloslava Bure-
še. Oba pocházeli z  Vysočiny, jejíž 
krajinu i  zvyky si zamilovali. Stejno-
jmennou brožurku věnoval studán-
kám v  roce 1999 Jiří Bartoň. Podle 
ní se ve zdejší pražské lokalitě na-
cházely Labutěnka (poblíž rybníka 

Labuť), Habrovka (nad hřištěm Tho-
mayerovy nemocnice), Matička Pří-
roda (Krychle) (za Ústavem mateř-
ství), Řeřišnicová (mezi hostincem 
Na tý louce zelený a kunratickou há-
jovnou), Žofinka (v mokřině na úpa-
tí pod Novým hrádkem), Pod jeslemi 
(na levém břehu Kunratického poto-
ka poblíž divoké skládky), Vernero-
va (na pravé straně Hornomlýnské-
ho rybníka v  Kunraticích) a  Krello-
va (na okraji lesa v oplocené zahra-
dě). Kunratický potok, který prame-
ní v oblasti hrnčířských rybníků jako 
pravostranný přítok Vltavy, měl ve 
svém povodí kromě studánek de-
vět rybníků: Labuť, Dolnomlýnský 
(Bartůněk), Hornomlýnský (Verne-
rák), Šeberák, Olšanský, Šeberovský 
(Mlýnský), Kovářský, Brůdek a  Hrn-
čířský. I  některé z  nich můžete na 
jarní procházce navštívit. Úcta k vo-
dě se ostatně projevila i  v názvech 
blízkých domů vysokoškolských ko-
lejí: Vltava, Blanice, Otava, Sázava… 
Připomínají ji jména ulic Nad Rybníč-
ky, Za Studánkou, V bažinách, Nad 
Splavem či K Jezírku.

Pokud bychom chtěli hledat stu-
dánky za hranicemi Prahy, bude 
nám užitečná kniha Petra Kovaříka 
Studánky a prameny Čech, Moravy 
a  Slezska. Zpracovány jsou tu ne-
jen známé lázeňské prameny (Kar-
lovy Vary, Mariánské Lázně apod.), 
ale především stovky lesních studá-
nek a „zázračných pramenů“, často 
zároveň významných poutních míst. 
Knihu doplňuje výběr několika po-
věstí, spojených s existencí prame-
nů či studánek. Do jihozápadních 
Čech se podíváme s  Milanem Po-
korným a  jeho knížkou Za tajem-
stvím zázračných studánek, která 

byla z  nakladatelství MH vybave-
na krásnými fotografiemi Marie Ho-
lečkové. Na Šumavu nás zavedou 
Ivana Řandová a  Ondřej Fibich se 
svým Nebem studánek, fotografic-
kým průvodcem s poetickými texty.

Ačkoli si na slavnosti vody musí-
me počkat až do května, magickou 

moc a  sílu poznáme i  o  Velikono-
cích. V  pověrách, zvycích nebo ve 
slovech básníka Jana Skácela: „Vo-
da má, voda má rozpuštěné vlasy…“

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč, Štúrova 1282, Praha 4

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MÁ CO NABÍDNOUT 
I V DOBĚ UZAVŘENÍ POBOČEK

Městská knihovna v Praze uzavřela od pátku 13. 3. 2020 do odvolá-
ní Ústřední knihovnu i všechny své pobočky, včetně pojízdné knihovny. 
Jedná se o mimořádné opatření proti šíření koronaviru, a to na základě 
rozhodnutí Vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu.

Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlužovány, stejně jako splně-
né rezervace. Zpozdné (sankční poplatek za vrácení knih po uplynutí vý-
půjční doby) nenabíhá. Knihovna proto uzavřela i návratové boxy, které 
provozuje u některých poboček. Zrušeny jsou také všechny plánované 
akce. Informace o nových termínech a případném vracení zakoupených 
vstupenek jsou zveřejněny na www.mlp.cz.

Omlouváme se za způsobené komplikace, těšíme se na shledanou 
v knihovně, a zároveň zveme k využívání služeb, které knihovna nabízí 
online. E-knihovna nabízí více než 1 700 titulů. Dostupnost titulů z čes-
ké i světové klasiky prózy, dramat i poezie ocení zejména studenti, kteří 
shánějí četbu ze seznamů doporučených knih. Ale nabídka je mnohem 
širší – detektivky, současná česká beletrie, historické romány, dobro-
družné příběhy. Vybírejte z připravených seznamů na: www.e-knihovna.
cz, nebo hledejte konkrétní titul v katalogu. E-knihy jsou dostupné zdar-
ma a ve třech různých formátech vhodných k prohlížení na monitorech, 
čtení na mobilech i ve čtečkách.

V případě dotazů na služby knihovny je možné využít e-mail: knihov-
na@mlp.cz, telefon: 222 113 555 (v provozní době knihovny) nebo poslat 
zprávu na: www.facebook.com/knihovna.

Aktuální informace na: www.mlp.cz.

Zdroj: Tisková zpráva Městské knihovny v Praze

KNIŽNÍ BŘEZEN

Za hudbou pramenů

… a jak všechno dobře dopadlo.

Ve čtenářské dílně jsem sáhla po 
knize již loni ve Čtenářském klubu 
ZŠ Písnice zmiňované spisovatelky 
Moniky Weitze. Je to moje srdeč-
ní záležitost. Její knihy se líbí nejen 
mně, ale i dětem. A úžasné na tom 
je, že si již nyní, na začátku 2. polo-
letí, některé knihy mohou číst prv-
ňáčci sami! 

„Byli jste už někdy moc smutní, 
že jste si ani nechtěli hrát?“ Tak zně-
la moje první otázka před čtením 
naší další knihy. Kniha vypráví o rů-
žovém slůněti, které přišlo o svého 
nejlepšího kamaráda, protože se 

odstěhoval. Pro nás dospělé holá 
skutečnost, ale pro dítě? Je pro něj 
těžké se s tím vyrovnat. Tento psa-
ný příběh se velmi zdařile pokouší 
krok za krokem těm nejmenším ra-
dit, jak si se smutkem poradit a jak 
ho zvládnout, aniž by čtenáři po-
střehli, že jim je cosi podsouváno. 
Dospělí sloni nedokáží zbavit Freda 
smutku, a  tak jde pro radu k  sově 
Heuréce. A jak poradí Heuréka Be-
novi? To najdete ve výtvarných pra-
cích našich prvňáčků. Knižní příběh 
doprovází pěkně vyvedené ilustra-
ce od již rovněž zmiňovaného Eri-
ca Battuta.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Jak bylo malé růžové slůně  
jednou velmi smutné…

http://www.mlp.cz/
http://www.e-knihovna.cz/
http://www.e-knihovna.cz/
mailto:knihovna@mlp.cz
mailto:knihovna@mlp.cz
http://www.facebook.com/knihovna
http://www.mlp.cz/


DEBATA

U nás | 4/2020 | 17

Debata Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který se 
nemusí shodovat s názorem vydavatele či redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice je max. 3 500 znaků bez mezer. Je mož-
no připojit fotografie či jiné grafické podklady − rozhodnutí o jejich 
otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA

Při únorovém jednání zastupitel-
stva jsem s  údivem zjistil, že jsou 
u  nás zastupitelé, kteří se za ví-
ce než rok od voleb neseznámi-
li s  principy předkládání materiálů 
na zastupitelstvo. Jeden z  opozič-
ních zastupitelů mě totiž nařkl, že 
mám zřejmě nějaký zájem na stav-
bě domu seniorů, protože tento ma-
teriál předkládám. Jednotliví radní 
vždy předkládají na jednání zastu-
pitelstva ty návrhy, které přísluší je-
jich odboru (např. radní pro školství 
předkládá návrhy z oblasti školství 
atd.). Vůbec zde nehraje roli, jaký 
názor radní na ten který materiál 
má a zda souhlasí, či nikoliv. Před-
ložit musí zkrátka vše, co pod jeho 
odbor spadá. 

Tento konkrétní materiál se tý-
kal studie domu pro seniory v Pís-
nici. Šlo o  představení studie sou-
kromého investora. Naše městská 
část nemá s  návrhem nic společ-
ného. Návrh posuzovala stavební 
a  dopravní komise a  taktéž Rada, 
a chtěli jsme jej dále představit ta-
ké všem zastupitelům, aby se moh-
la rozvinout širší diskuse. Aktivistic-
ká část opozice požadovala na za-
stupitelstvu po investorovi nereálné 
věci, které by vedly k zastavení pro-
jektu. Myslím, že by to byla škoda. 

Pozemek za novou písnickou 
hasičárnou směrem k  sídlišti Pís-
nice v  lokalitě „nad Kalibárnou“ 
je stavebním pozemkem. Původní 
představa soukromého investora 
byla škola. Z pohledu městské čás-
ti a obyvatel by provoz školy nára-
zově velmi zatížil okolí automobi-
lovým provozem. Taková situace 
je např. každé ráno a každé odpo-
ledne v  okolí The Prague British 
School poblíž MŠ Lojovická.

Domov pro seniory by nezpů-
soboval dopravní zátěž a jedná se 
o zařízení potřebné, které nijak ne-
ruší své okolí. Ve výstavbě podob-
ných zařízení bohužel stát selhává, 
a  proto domovy pro seniory sta-
ví soukromí investoři. Pochopitel-
ně takový investor musí dodržet 
všechny limity stanovené územním 
plánem a  podmínky dané záko-
nem. Pokud toto splní, není důvod 
takový záměr nepodpořit. Z  vlast-
ní rodiny vím, že často není jiné ře-
šení než využít služeb soukromé-
ho zařízení pro seniory. Kdo ví, kdo 
z nás jednou takové zařízení bude 
také potřebovat. 

Tomáš Loukota, DiS.,  
místostarosta pro oblast majetku, 

loukota@praha-libus.cz

ZASE O KRŮČEK BLÍŽ

Na konci ledna proběhlo dal-
ší celodenní zasedání komise pro 

přístavbu ZŠ s RVJ v Písnici. Komi-
si tvoří 15 osob, z  toho 7 má hla-
sovací právo a nadpoloviční větši-
nu tvoří odborníci (architekti). Ten-
tokrát komise vybírala z  přihláše-
ných zájemců, kdo bude vyzván, 
aby vytvořil architektonickou studii 
přístavby školy a tělocvičny. Přihlá-
silo se 32 architektonických studií, 
což je opravdu velký počet. Kromě 
menších firem zaujala naše archi-
tektonická soutěž i  některá slav-
ná jména jako např. SIAL z  Liber-
ce nebo velké mezinárodní studio 
Bogle Architects. Z toho je zřejmé, 
že rozhodování neměla komise vů-
bec jednoduché. Během posuzo-
vání se do druhého kola dostalo 13 
zájemců. Do finále pak postoupilo 
deset uchazečů. Ti mají nyní cca tři 
měsíce na to, aby vypracovali stu-
dii přístavby. 

Deset uchazečů je poměrně vy-
soké číslo. Komise se dlouho radi-
la a nakonec převážil názor, že čím 
více návrhů se sejde, tím spíše se 
najde ten opravdu nejlepší. Na ná-
vrzích pracuje pestrá škála zájem-
ců – jak menší studia, tak ta velká 
a známá, jak mladí architekti, tak i ti 
zkušenější. 

Koncem dubna je naplánováno 
další zasedání komise, kdy z těch-
to deseti studií budou vybrány tři 
vítězné. Věřím, že právě díky archi-
tektonické soutěži získáme zdaři-
lý návrh, který v  budoucnu umož-
ní kvalitní vzdělávání v  příjemném 
prostředí.

Tomáš Loukota, DiS.,  
člen komise pro přístavbu  

ZŠ s RVJ v Písnici,  
místostarosta pro oblast majetku,  

loukota@praha-libus.cz

DOMOV DŮCHODCŮ PRO 
VYVOLENÉ, NA ÚKOR PŘÍRODY 
A NAŠICH SENIORŮ

To, že mají v  naší městské čás-
ti developeři pré, je za více než 
devítileté vlády starosty Koubka 
již smutnou realitou. Další jasnou 
ukázku toho, jak developerské fir-
my nemusejí ani klepat na dveře 
radnice (https://bit.ly/2w2BdoD) 
a dělají si, co se jim zamane, aniž 
by jejich činnost měla víc než jen 
zanedbatelný přínos pro samotné 
obyvatele Libuše a  Písnice, jsme 
jako opoziční zastupitelé mohli vi-
dět opět na lednovém zasedání za-
stupitelstva. Zařazena do progra-
mu byla studie výstavby domova 
seniorů na pozemku ve staré Písni-
ci, který za minulého režimu sloužil 
politické škole SSM.

Důvodovou zprávou k  tomu-
to návrhu studie byl marketingo-
vý materiál samotného develope-
ra a  předkládající radní pan Lou-
kota (který návrh předkládal zcela 

mimo své kompetence stanovené 
Radou MČ) se ani neobtěžoval za-
stupitele seznámit s možnými plu-
sy a mínusy dané studie. Celou ob-
hajobu projektu tak mohl předvést 
zástupce developera, pan Horník 
z  firmy BXF Písnice, a. s., a  jeho 
kolega, pan Dušek. Ten samý rad-
ní se navíc v únorovém vydání ča-
sopisu U  nás dušoval, jak striktně 
je proti megalomanským projek-
tům v naší městské části, a vzápě-
tí předložil a  pak i  s  dalšími členy 
širšího vládního uskupení TOP 09 
a  Spolku občanů Písnice hlasoval 
pro projekt s  až 200 stálými oby-
vateli a  přibližně 50 zaměstnan-
ci. Komerční projekt, který nemá 
žádné benefity pro naše seniory, 
a má navíc negativní vliv na život-
ní prostředí.

Další spornou věcí, kterou deve-
loper nechává na bedrech obce, je 
dopravní přístup k  plánovanému 
objektu. Jedná se sice o soukromý 
pozemek, ale jeho obslužnost není 
zatím dostatečně vyřešena a bude 
potřebovat součinnost obce. K bu-
doucímu domovu důchodců by od-
hadem podle kapacity parkoviště 
denně jezdily desítky automobilů, 
a  to provizorní cestou, která vede 
k  nové písnické zbrojnici. Dále by 
vozidla pokračovala po ulici Hoš-
tická směrem k sídlišti Písnice. Stej-
ná komunikace slouží dnes také ja-
ko cyklotrasa a pohybuje se na ní 
poměrně hodně chodců.

Opozice (Písnice & Libuš jinak, 
Libuš a Písnice: Lidovci, Piráti, Ze-
lení a  nezávislí, ODS a  nezávislí 
kandidáti pro Prahu-Libuš a Písnici) 
předložila protinávrh, aby investor 
smluvně zajistil vyhrazení míst pro 
30 seniorů z naší MČ, kteří by plati-
li cenu stanovenou zákonem o so-
ciálních službách ve znění pozděj-
ších předpisů bez nutnosti čerpat 
návazné, respektive fakultativní 
služby (neplatili by tak cenu, kte-
rá se v  obdobných zařízeních po-
hybuje v rozpětí 25 až 40 tisíc ko-
run měsíčně plus příspěvek na pé-
či). Laicky řečeno jsme chtěli, aby 
mohli být za běžné peníze umístě-
ni i naši senioři. Dále jsme s ohle-
dem na ochrannou zónu Přírodní 
památky Modřanská rokle požado-
vali oddálit výstavbu od jejích hra-
nic a snížit kapacitu zařízení na 60 
procent navrhovaného stavu. Bo-
hužel náš protinávrh nebyl vysly-
šen a developer dostává víceméně 
zelenou pro svůj lukrativní investič-
ní záměr. Vedení MČ se starostou 
Koubkem zde nemá zájem místa 
pro naše seniory zajistit ani respek-

tovat chráněné území. Nejedná se 
o  první případ, zastupitelka Pavla 
Tůmová (KDU-ČSL) upozornila již 
v minulém období na podobně pře-
dimenzovaný komerční domov pro 
seniory v Libuši, jehož výstavba se 
měla dovnitř Modřanské rokle „za-
kousnout“ ještě razantněji (U  nás, 
7-8/15). Tento projekt, který taktéž 
neřešil kapacitu pro naše seniory, 
se naštěstí po tlaku opozice poda-
řilo zastavit a přehodnotit. 

Podrženo a  sečteno, na území 
městské části může již brzy vznik-
nout soukromý domov seniorů, 
u  kterého panu starostovi nesto-
jí za to, aby hned zkraje realiza-
ce záměru protlačil memorandum 
o povinné alokaci pro přijetí našich 
seniorů za ceny stanovené záko-
nem o sociálních službách ani aby 
uchránil naši přírodu před dalším 
zatěžujícím projektem.

Petr Novotný, zastupitel,  
Písnice & Libuš jinak

Redakce časopisu U  nás dopl-
ňuje jí známé informace, které se 
jeví v  rozporu s  výše uvedeným 
příspěvkem: Radní Tomáš Louko-
ta, který návrh studie předkládal 
zastupitelstvu, má v  gesci odbor 
správy majetku a  investic. Spolek 
občanů Písnice není ve vedení MČ 
Praha-Libuš. Podle navrhovatele 
projektu: Společnost BXF Písnice, 
a. s., není developerem, je vlastní-
kem pozemku, společnost Domo-
vy seniorů BeneVita, s. r. o., je pro-
vozovatelem domovů pro seniory. 
Ve svém DS Sychrov podle vlast-
ního vyjádření účtuje částky v roz-
pětí 11 500 Kč až 24 000 Kč měsíč-
ně v  závislosti na rozsahu služeb 
a  krajské podpory. Pozemek, na 
kterém je DS navržen, je územním 
plánem hl. m. Prahy určen k  vý-
stavbě občanské vybavenosti a je 
napojen na existující veřejnou ko-
munikaci Hoštická, která je dle § 
2 odst. c) zákona o pozemních ko-
munikacích (zák. č. 13/1997 Sb.) ve-
dena jako místní komunikace. 

(red)

ŠKOLA V PÍSNICI  
– CO SE CHYSTÁ

Chystá se rozsáhlá přístavba. 
Tak rozsáhlá, že tento výraz není 
úplně přesný. To, co se přistaví, bu-
de cca dvakrát větší než současná 
škola. Výsledkem bude škola pro 
deset tříd (normální, tj. standardní 
normové velikosti) prvního stupně 
(pro každý ročník dvě třídy) s  tě-
locvičnou a  dalším příslušenstvím, 

mailto:loukota@praha-libus.cz
mailto:loukota@praha-libus.cz
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které současné škole chybí. To je 
maximum možného. Víc se toho 
na náš obecní pozemek nevejde. 
Před tímto rozhodnutím se diskuto-
valo ještě o  možnosti, že bychom 
v Písnici měli ZŠ pro 1. až 9. ročník 
s  jednou třídou pro každý ročník. 
To bylo po zralé úvaze zamítnuto. 
Připomínám to proto, že i  tato va-
rianta by znamenala zhruba stejně 
velkou novou výstavbu. Ulice La-
dislava Coňka získá úplně novou 
dominantu. Pohled, na který jsme 
dlouhá desetiletí zvyklí, se napros-
to změní.

Nyní jsme ve fázi, kdy deset vy-
braných architektů zpracovává 
svoje návrhy. Na konci dubna je 
bude mít na stole odborná komi-
se. To je v  tuto chvíli jediná jisto-
ta. Dále mi nezbývá než věřit, že 
z došlých návrhů bude vybrán ten 
nejlepší k  realizaci. Pokud k  tomu 
dojde, tak můžeme zahájit přípra-
vu stavby. Tj. objednat projekt pro 
územní a stavební řízení, absolvo-
vat územní a  stavební řízení. Vý-
sledkem bude stavební povolení. 
Poté bude následovat zadání pro-
jektu pro výběrové řízení na zho-
tovitele (dodavatele) stavby a  na-
konec vlastní výběrové řízení na 
zhotovitele. Teprve potom může 
dojít k  vlastní realizaci. To je hod-
ně úkonů. A každý z těch úkonů je 
podmíněn finančním krytím. Musím 
věřit, že hlavní město finance po-
skytne. Co to znamená časově, si 
vůbec netroufnu odhadnout. Jak je 
již všeobecně známo, naše staveb-
ní právo je jedno z  nejsložitějších 
na světě. Takže kdybychom kolau-
dovali za pět let, byl bych velmi mi-
le překvapen.

Ale když vezmu konec roku 
2025 vážně, tak se pokusím o ma-
lou prognózu. Ve staré Písnici ne-
dojde k  příliš velké nové výstav-
bě. Jistá je lokalita Velká Lada (20 
RD) a areál bývalé truhlárny K Vrtil-
ce. Možná je nějaká dostavba Pís-
nických zahrad. A  naprosto neod-
hadnutelná je individuální výstav-
ba na nezastavěných stavebních 
pozemcích a  různé rekonstrukce 
a  přístavby. Pohyb cizinců bude 
stále stejně nevyzpytatelný, a tudíž 
neodhadnutelný. Metro k nám ješ-
tě jezdit nebude. Nevím, kdo bude 
starostou(kou – abych to měl gen-
derově vyvážené), nevím, jaké bu-
de složení zastupitelstva. Nevím, 
kdo bude ředitelem(kou) písnické 
školy.

Ředitel(ka) bude v situaci, že má 
zkolaudovanou „novou“ školu. Tu 
budeme muset vybavit. Násled-
ně vyhlásí zápis do 1. třídy na škol-
ní rok 2026/27. Přihlásí se nezná-
mý počet prvňáčků. Ať bude jejich 
počet jakýkoli, tak bude muset po-
stupovat podle platných obecných 
předpisů. Jaké budou v roce 2026, 
nevím. Pokud budou platit ty sou-
časné, tak bude povinen(na) při-

jmout 60 (2 x 30) prvňáčků, pokud 
se jich tolik přihlásí ze spádové ob-
lasti školy. Pokud se jich přihlásí 
více, tak může požádat o  výjimku 
pro dalších až 8 (2 x 4) prvňáčků. 
To bude plně v  jeho(jí) kompeten-
ci. Proti nepřijetí se mohou rodiče 
odvolat. Pak nastane správní řízení 
s  naprosto neodhadnutelným vý-
sledkem. Z toho plyne, že usnese-
ní zastupitelstva o počtu dětí ve tří-
dě je naprosto irelevantní. Zastupi-
telstvo takovou kompetenci nemá. 
A  tak je úplně nesmyslné (a prav-
děpodobně protiprávní) činit ho 
s šestiletým předstihem.

Počet dětí ve třídě je dán mo-
mentálním počtem dětí. Je sna-
hou každého normálního ředite-
le(ky) školy aby neměl třídy pře-
plněné. Stav 24 dětí ve třídě je 
patrně v  dnešní době optimální. 
Ale není a  ani nemůže být zaru-
čitelný. A  už vůbec ne usnesením 
zastupitelstva.

Pavel Macháček,  
místostarosta

ZVYŠOVAT PLATY UČITELŮM? 
ANO, ALE KONCEPČNĚ!

Začátkem března Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš schvalovalo roz-
počet pro další rok. Každý rozpo-
čet má z principu dvě základní chy-
by. Tou první je málo příjmů, tou 
druhou je moc výdajů. Naše měst-
ská část má příjmy a výdaje vyrov-
nané a  nemá žádné dluhy, pokud 
odmyslíme bezúročnou půjčku, 
kterou jsme získali od Magistrátu 
na průběžné financování stavby 
dvou tříd Mateřské školy K Lukám.

Vloni vedení městské části roz-
hodlo o  navýšení koeficientu da-
ně z  nemovitosti na území měst-
ské části o  jeden stupeň, o  čemž 
se široce diskutovalo i zde v časo-
pise. Opozice tehdy byla proti. Ve-
dení městské části doporučilo, aby 
se v návrhu rozpočtu na rok 2020 
výnos ze zvýšení daně z  nemovi-
tostí (např. u  bytu o  ploše 80 me-
trů čtverečních jde o cca 30 Kč za 
měsíc) přesunul do nově vytvoře-
né finanční rezervy na rozvoj před-
školního a školního vzdělávání. Při-
pravujeme totiž dostavbu písnické 
školy, která bude stát určitě více 
než 150 milionů korun. Získat tako-
vou částku bude obtížné a  hlavní 
město Praha bude očekávat, že se 
městská část bude na této investi-
ci podílet. Rezerva ze zvýšené da-
ně z nemovitosti činí odhadem 4,1 
milionu Kč ročně. Za čtyři roky by-
chom tak mohli ušetřit desetinu bu-
doucích nákladů dostavby. Není to 
moc, ale odpovídá to běžné spo-
luúčasti při financování školské in-
frastruktury z  evropských fondů. 
Jako příklad mohu uvést dvě již 
zmíněné dokončené třídy mateřské 
školky, které stály necelých 20 mi-
lionů Kč, spoluúčast činila 2 miliony 

Kč, z čehož polovinu se mi podaři-
lo získat z rozpočtu Hlavního měs-
ta Prahy, takže naše městská část 
ve výsledku zaplatí jen 1 milion ko-
run. K mému překvapení, bez jaké-
hokoliv upozornění předem, část 
opozice během jednání o rozpočtu 
navrhla rozpustit tuto nově vytvo-
řenou rezervu na platy učitelů. Ti, 
kteří byli proti zvýšení daně z  ne-
movitosti, chtěli najednou tyto vy-
brané peníze jednorázově utratit. 
Krásná práce. 

Pedagogové si jistě zaslouží dů-
stojné platy, to nikdo nezpochyb- 
ňuje. Nejsou placeni z  rozpočtu 
městské části. Jsem rád, že jsem 
jako zastupitel hlavního města Pra-
hy součástí koalice, která učitelům 
od roku 2019 skokově zvýšila pří-
spěvek k  platům nad rámec tarif-
ních platů od ministerstva školství. 
Ještě v roce 2018 zaměstnanci ve 
školství dostali navíc 600 milionů 
Kč, v roce 2019 za nové koalice to 
byla již 1 miliarda a stejně tomu bu-
de i v tomto roce 2020. Zvyšování 
platů pedagogů se musí dít rovno-
měrně v celé Praze (s možností pro 
ředitele odměňovat jednotlivé pra-
covníky individuálně podle kvality), 
ale jsem zásadně proti tomu, aby 
se mezi městskými částmi strhl zá-
vod o  to, kdo přidá „svým“ učite-
lům k platu dvě tři stovky. Závody 
v přeplácení povedou pouze k vět-
ší fluktuaci pracovníků ve školství 
v rámci Prahy. Jestli něco naši žáci 
potřebují, tak je to stabilita peda-
gogického sboru, a jestli něco po-
třebují naši pedagogové, tak je to 
méně byrokracie a  kvalitnější zá-
zemí ve škole. O to druhé se sna-
žíme. Ročně investujeme miliony 
korun do oprav v  našich školách 
a bude tomu tak i  nadále. Rekon-
strukce škol a  kvalitní zázemí dě-
tí a pedagogů je na městské čás-
ti. Zvyšování platů nad rámec tarif-
ních platů je na hlavním městě Pra-
ze. Zvyšovat platy učitelům? Ano, 
ale koncepčně!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

JAK SE HOSPODAŘÍ NA LIBUŠI

Na únorovém zasedání zastupi-
telstva se schvaloval rozpočet na 
rok 2020 a střednědobý plán. Prů-
běh zasedání jasně ilustroval, proč 
se Libuš a Písnice nerozvíjí, školství 
zaostává a zájmové skupiny spoje-
né se starostou jásají.

Rada stále tvrdošíjně odmítá vy-
tvoření strategie rozvoje naší měst-
ské části („MČ“) a podpoření klíčo-
vých cílů adekvátním financová-
ním. Střednědobý plán proto kaž-
dý rok vypadá stejně. Jde o tabul-
ku, kde jsou údaje běžného roku 
zopakované v  následujících pěti 
letech. Opozice každý rok říká, že 
střednědobý plán by měl zohled-
ňovat navýšení peněz do oblastí, 

které vedení naší MČ chce rozvíjet 
(např. školství). Starosta to vždy od-
mítá s  tím, že MČ o  ničem neroz-
hoduje, peníze posílá magistrát, 
takže je zbytečné řešit, co bude 
za rok, natož pak za 5 let. Nezau-
jatého pozorovatele napadá otáz-
ka, proč tedy vlastně městské části 
existují. Anebo to někde jinde fun-
guje jinak?

Naše MČ dlouhodobě čerpá mé-
ně nenárokových dotací než jiné 
MČ a nehledá jiné zdroje financo-
vání. Opozice opakovaně navrhu-
je, jak přivést peníze do rozpočtu. 
Úspěšná ale byla pouze ve dvou 
bodech. První úspěch byl výsled-
kem debaty, která probíhala me-
zi radním Loukotou, DiS., a  zastu-
pitelkou RNDr. Tůmovou, Ph.D., 
i  přes časopis U  nás. Rada nako-
nec uznala, že pokud MČ nebu-
de mít připravené investice ale-
spoň ve stadiu projektové doku-
mentace, tak o větší dotace žádat 
nemůže. V  rozpočtu na rok 2020 
se počítá s  přípravou projektové 
dokumentace na několik investič-
ních akcí. Opoziční zastupitelé, ze-
jména pan Novotný, MBA, usilova-
li o  úročení peněz na účtech MČ. 
Radě se stále nepovedlo vyjednat 
tržní podmínky úročení, ale přes-
to se příjmy rozpočtu zvýšily o 300 
tis. Kč. Další náměty opozičních za-
stupitelů bohužel neuspěly. Zásad-
ní přínos do rozpočtu MČ by mě-
lo přijetí pravidel pro developery. 
Pomoci městské kase lze také za-
vedením participativního rozpočtu. 
Chápu, proč pan starosta chce mít 
volné ruce při jednání s develope-
ry... Proč ale nepodpořil ani parti-
cipativní rozpočet, kde magistrát 
přispěje automaticky MČ až 5 mil. 
Kč, skutečně nechápu. Kvůli zvýše-
ní daně z nemovitosti a zvýšení ná-
rokového příspěvku od magistrátu 
narostly příjmy rozpočtu o 8,5 mil. 
Kč. A jak toto navýšení příjmů navr-
huje rada utratit?

Běžné výdaje vzrostou o 4,1 mil. 
Kč. Více než polovinu tohoto ná-
růstu spolkne chod úřadu řízené-
ho radou. Dále vzrostou výrazně 
náklady na údržbu v  ZŠ Meteoro-
logická (o 1,5 mil. Kč) s dvěma rad-
ními ve školské radě a náklady na 
provozování Klubu Junior vedené-
ho radní Ing. Koudelkovou (o  140 
tis. Kč). MČ Libuš i nadále utrácí na 
chod úřadu téměř polovinu svého 
rozpočtu a  o  8,5 mil. Kč více než 
srovnatelné MČ. Samostatnou ka-
pitolou je neprůhledné financování 
Klubu Junior s  rozpočtem 2,4 mil. 
Kč, který nabízí kroužky pro děti za 
ceny srovnatelné či vyšší než orga-
nizace dotované z rozpočtů MČ řá-
dově méně. Skutečnost, že nákla-
dy na dobrovolné hasiče, kteří ma-
jí také svého zástupce v radě, jsou 
dvojnásobné proti srovnatelným 
MČ, jen dokresluje celou situaci.

Opozice při projednávání roz-



DEBATA

U nás | 4/2020 | 19

počtu navrhla zvýšení peněž-
ních prostředků na platy peda-
gogických pracovníků základ-
ních a mateřských škol zřízených 
MČ. Starosta toto rezolutně od-
mítl. Na argumentaci opozice, 
že řada ostatních MČ na platy ve 
svých školách přispívá, reagoval, 
že pak by mohla MČ přispívat na 
platy i  zaměstnancům pošty na 
Libuši. Ti se přeci také často mě-
ní. Co k tomu dodat. Snad jen, že 
logiku srovnání platů zaměstnan-
ců státního podniku s platy učite-
lů našich dětí chápe asi jen pan 
starosta. Nárůst platů by byl fi-
nancován kombinací úspor na 
chodu úřadu a použitím dodateč-
ného výnosu daně z nemovitostí.

Kapitálové výdaje jsou určené 
zejména na dokončení probíhají-
cích staveb a rekonstrukci úřadu. 
Náklady na rekonstrukci budovy 
hasičů na Libuši ve výši 11 mil. Kč 
budou v rozpočtu zohledněny až 
rozpočtovou změnou.

Pokud bych měl shrnout pří-
stup k řízení naší MČ, bylo by to: 
1. takto jsme to dělali vždy, tak 
proč to měnit, 2. peníze na pro-
voz nám magistrát vždy dá, tak 
proč se snažit získat více a 3. po-
kud podporujete starostu, tak se 
peníze vždy najdou.

Mgr. Radek Horák, MBA,  
člen Fin. výboru MČ, 

cestakezmene@email.cz

Poznámka autora: Článek rea-
goval na situaci před vypuknutím 
epidemie koronaviru. Vzhledem 
k nepříznivým ekonomickým do-
padům navrhuji, aby vedení MČ 
omezilo zbytné výdaje a společ-
ně se zastupitelstvem připravilo 
návrh opatření na finanční výpo-
moc nejvíce zasažené části místí 
komunity (živnostníkům, rodinám 
s dětmi apod.).

Redakční poznámka: Pod-
le sdělení Rady MČ Praha-Libuš 
„ohledně směrnic pro develope-
ry se uskutečnil workshop pro 
zastupitele MČ, zúčastnila se 
ho i část opozičních zastupitelů. 
Jasně zaznělo, že počkáme na 
vzorové směrnice, které budou 
vypracovány na žádost Svazu 
městských částí. Žádné nebez-
pečí z  prodlení zatím nehrozí. 
Žádný developerský projekt se 
aktuálně neschvaluje.“

FINANČNÍ NEGRAMOTNOST 
LIBUŠSKÉ RADNICE

V minulosti vznikal střednědo-
bý investiční plán MČ Libuš zko-
pírováním stejných částek v  ex-
celové tabulce. Opozice tento 
naprosto amatérský styl vždy kri-
tizovala a pevně doufala, že letos 
místostarosta zodpovědný za fi-
nance, pan Korbel představí ně-
co fundovaného a o poznání lep-

šího. Bohužel se tak nestalo a in-
vestiční plán se obrazně řečeno 
podobá přání dětí k Ježíšku. Jak 
jinak popsat tabulku, kde není 
u  jednotlivých zamýšlených in-
vestic nastaven alespoň orien-
tační rozpočet nebo termín, do 
kterého by se daná investice mě-
la nebo mohla realizovat?

Pan Korbel průběžně namítá, 
že je těžké něco plánovat, když 
příjmy z města jsou dané. Ale že 
by vedení radnice něco uděla-
lo pro vyšší příjmy, například ko-
nečně vyjednalo lepší úročení 
pro více než 90 milionů korun, 
které se „válejí na účtech“ (úro-
čení je nastaveno jen na velice 
malém objemu radničních pe-
něz, a to jen ve výši 0,85 % roč-
ně, v době, kdy základní úroková 
sazba ČNB je 2,25 %), zažádalo 
o  příspěvek bohaté firmy podni-
kající na území MČ Libuš, jako je 
například provozovatel vietnam-
ské tržnice Saparia, a. s., nebo 
sáhlo k úsporám v administrativě 
radnice, která spolkne okolo po-
loviny rozpočtu, což je v  porov-
nání s  dalšími pražskými měst-
skými částmi přibližně o  třetinu 
více, to zřejmě nehrozí.

Opět se ukázalo, že se vedení 
radnice nechová jako řádný hos-
podář. Investiční plánování naše 
městská část již po několik voleb-
ních období vlády starosty Koub-
ka postrádá. Chyba je především 
v samotných radních, kteří finan-
cím nerozumějí. Jak jinak si na-
příklad vysvětlit, že samotný pan 
Korbel více než rok nebyl scho-
pen pochopit, že i účelově vyčle-
něné peníze mohou být na ban-
kovních účtech městské části lé-
pe úročeny, nebo že nebyl scho-
pen při obhajobě  schvalování 
celoročního obecního rozpočtu, 
který napsal podle ponechaných 
chyb v  dokumentech navíc nej-
spíše někdo z  radnice na Praze 
4, zodpovědět ani jedinou otáz-
ku opozice? Taktika mlčet nebo 
nechat mluvit za sebe starostu či 
radního pana Loukotu mu stále 
prochází. Jak dlouho ještě?

Petr Novotný, zastupitel,  
Písnice & Libuš jinak

Redakční poznámka: Tabul-
ku investic nepřipravoval Odbor 
ekonomický radního Korbela, ale 
Odbor správy majetku a  inves-
tic radního Loukoty. Tabulka  ne-
byla předkládána jako součást 
rozpočtového výhledu, ale samo-
statně jako prostý přehled inves-
tic. Úročení peněz se týká všech 
účtů MČ. Jednání o  možnostech 
investování volných prostředků 
MČ a  o  výši jejich úročení dále 
probíhá. Náklady na administra-
tivní činnost místní správy v roce 
2020 jsou 33,1 % rozpočtu.

ZVEME

V posledních týdnech běží vše 
rychleji než dříve. Aktuální in-
formace najdete na webových 
stránkách městské části Pra-
ha-Libuš (www.praha-libus.
cz) a současně na facebooko-
vých stránkách (Městská část 
Praha-Libuš).

Mnoho aktivit je zrušeno, pře-
rušeno, omezeno nebo posunuto. 
Zde je krátký přehled:
– Oslavy jara v Písnici – zrušeno
– Provoz Klubu Senior 

– pozastaven
– Knihovna městské části 

– uzavřena

– Přání k jubileím starším spoluo-
bčanům – odsunuto

– Vítání nových občánků městské 
části – odsunuto

– Klub Junior – uzavřen

Provoz úřadu městské části je 
dočasně omezen na pondělí a stře-
du od 9 do 12 hodin. Uzavřeny jsou 
všechny základní i  mateřské škol. 
Zápisy do základních i mateřských 
škol proběhnou bez dětí. K aktuál-
ním akcím škol naleznete informace 
na jejich webových stránkách.

Ing. Šárka Fruncová Vlčková,
vedoucí odboru správního

Co je zrušeno  
a co omezeno

DUBEN 2020
RC Kuřátko je z důvodu nařízení 
vlády kvůli koronaviru do odvolání 
uzavřené.

Dopolední programy:
Předpodklad od 14. 4. 2020:
Vždy 9:30–11:30 (pouze Kuřátka 
jdou za vrátka začátek 10:00)
Pondělí:  Každý sudý týden výtvar-
ka s  Luckou N. (2–6 let), tvoření 
s dětmi, doplněno o četbu z knížky.
27. 4. Tvoříme na téma Jarní 
mláďata.
Úterý: Každý týden Montessori her-
na s Klárou (1–4 roky).
Středa: Každý týden Dětské hýbán-
ky s rytmikou s Luckou Ch. Skotače-
ní s dětmi v Kuřátku s říkadly, písnič-
kami, dětské muzicírování.
Plus každý sudý týden probíhají 
venku Kuřátka jdou za vrátka s Bá-
rou a Janou (1–6 let), venkovní hra-
vě-naučný program s  Montessori 
prvky pro děti (začátek 10:00).
15. 4. na téma Putování vody

29. 4. na téma Stopujeme zvířátka
Čtvrtek: Každý týden Montessori 
herna se Zuzkou (1,5–6 let).

Program pro celou rodinu:
Pokud bude možno uspořádat:
Čarodějnice, pondělí 27. 4. Průběž-
ný start od RC Kuřátko 16:30–17:15. 
Společná akce RC Kuřátko a  SDH 
Písnice, čarodějnický průvod, na 
kterém cestou budete plnit čaro-
dějnické úkoly. Konec je u hasičské 
zbrojnice SDH Písnice, kde budou 
k mání buřty na opečení. Budete si 
moct také zazpívat s kytarou či pro-
hlédnout hasičskou techniku SDH 
Písnice. Čarodějnické převleky vítá-
ny, registrace nutná, děkujeme.

Přihlášky na programy, bliž-
ší informace (ceny kurzů, omluvy 
a  náhrady…) a  aktuální informace:  
www.rckuratko.cz.

Těšíme se na vás v  lepších ča-
sech, opatrujte sebe a své blízké.

Za RC Kuřátko Jana Krátká

RC 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

KLUB DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN

Vážení a milí spoluobčané, skal-
ní návštěvníci Klubu Senior, před-
nášející, kteří měli naplánovaný ter-
mín v  březnu a  dubnu, sdělujeme, 
že klub bude uzavřen do odvolání.

Za plánované neuskutečněné 
akce, tj. denní výlety, týdenní po-
byty, vám budou ve vhodnou dobu 

peníze vráceny, případně přesunu-
ty na další akce podle přání seniora.

Děkujeme všem seniorům za po-
chopení, vstřícnost a podporu.

Ostatní informace na odboru 
správním a školství Úřadu MČ Pra-
ha-Libuš, vedoucí p. Ing. Šárka Frun-
cová Vlčková, tel.: 244 021 423.

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

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

a školství ÚMČ Praha-Libuš

mailto:cestakezmene@email.cz
http://www.rckuratko.cz


 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

 rychlý nástup na opravy
 vyprošťovací služba non-stop
 servisní práce i o víkendech  

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš

e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 382

– Malířské, lakýrnické, sádrokartonářské práce –
– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –

– Zednické práce, dlažby, obklady –
– Instalatérské, topenářské a elektro práce –

– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e skf abl e sk . cz

inzerce

inzerce inzerce

inzerce

inzerce

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk 

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

potisk triček
již od jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava dat

tisk, návrhy 
výroba 

a instalace
reklamy 

vosa

tel.: 603 226 226    
vosareklama.cz

NOVÉ BYTY

Bohdalecké kvarteto

www.jrd.cz

NABÍZÍME K PRONÁJMU NEBYTOVÉ 
PROSTORY VHODNÉ PRO PROVOZ 
MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Prostory se nacházejí v námi právě zkolaudovaném developerském 
projektu Zelená Libuš, v Praze 4-Libuši, na rohu ulic Novodvorská 
a Zbudovská. Prostor nemá žádné omezení co se týče vybavení 
a mohl by se stát dalším místem pro Vaši soukromou školu o dvou 
třídách s kapacitou 2x15 dětí a s výdejnou jídel. V případě, 
že uvažujete o rozšíření Vašich služeb do dalších lokalit, spojte se 
s námi a osobně probereme bližší detaily. 

Pro více informací nás kontaktujte na telefonním čísle 777 889 955 
nebo na emailové adrese: info@jrd.cz
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