
1 Vánoční zvonky jako symboly naděje, víry a radosti v MŠ Lojovická. 2 I přes komplikace způsobené epidemii spolek Info-
dráček loni uskutečnil řadu česko-vietnamských projektů. 3 ZŠ Meteorologická: Sníh přinesl radost do obtížné doby.  
4 Vietnam postihly ještě navíc povodně, Češi pomohli. 5 Mladí hasiči ze SDH Písnice zvládli zimní výpravu se Sněhulákem.
6 Pomozte s odstraňováním autovraků z libušských a písnických ulic.

Foto: Dagmar Bumbalová, archiv spolku Info-dráček, Blanka Zirnsáková, archiv SDH Písnice, archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš
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Vietnam zasáhlo na podzim 
loňského roku patnáct ničivých 
bouří.

Tajfun Molave byla jedna z nejsil-
nějších bouří, které Vietnam zasáh-
ly za poslední dvě desetiletí. Živel 
způsobil ničivé sesuvy půdy, poto-
pil množství rybářských člunů, pře-
rušil dodávky elektřiny pro 1,7 milio- 
nu lidí, vyžádal si téměř 40 životů 
a záchranáři v těžkých podmínkách 
stále pátrají po nezvěstných. Pod 
nánosy půdy jsou pohřbeny vesni-
ce, města a lidé, silnice jsou pokry-
ty hlubokým bahnem. Silný vítr po-
škodil 56 tisíc domů. Zasažení lidé 
mají vážně poškozené domy, přišli 
o  zásoby potravin, nemají přístup 
k pitné vodě, nemohou prát a vařit. 

Poškozena je i kanalizace. Tisíce li-
dí bylo evakuováno do speciálních 
středisek, která byla mnohdy zapla-
vená také, což má za následek hor-
ší zdravotní a hygienické podmínky 
pro evakuované, zejména ženy, dě-
ti a starší osoby.

Bouře poškodila i důležitou infra-
strukturu, včetně dodávek elektřiny 
a silnic, a zanechala mnoho lidí od-
říznutých od pomoci. V postižených 
oblastech žije odhadem 7,7 milionu 
lidí, z toho až 1,5 milionu bylo přímo 
zasaženo, 177 tisíc z nich je považo-
váno za zvláště ohrožené chudobou 
a 89 000 domům vítr odnesl střechu 
a mnoho dalších bouře zničila úplně.

Na sociální síti Facebook ve sku-
pině „Do Vietnamu bez cestovky“ 
spolek Info-dráček, z. s., inicioval 

sbírku pro nejvíce postižené ob-
lasti středního Vietnamu jako reak-
ci na pomoc Vietnamců při epide-
mii, kdy zdarma poskytovali rouš-
ky a  občerstvení. Na transparentní 
účet Info-dráček, z. s. – Vietnamis-
ta.cz milovníci Vietnamu přispěli 
částkou 360 tisíc a společně s naši-
mi vietnamskými přáteli a vietnam-
skými dárci ve Vietnamu se částka 
vyšplhala na 1 014 590 000 dongů 
(1 000 dongů = cca 1 Kč). Za získa-
né finanční prostředky se zakou-
pilo a  rozdistribuovalo do postiže-
ných oblastí Quang Binh, Quang 
Tri, Hue, Quang Ngai, Quang Nam: 
rýže 17 800 kg, instantní potraviny 
1 250 kg, přikrývky 1 200 ks, roho-
že 1 200 ks, svítilny 500 ks, bundy 
400 ks, moskytiéry 350 ks, instant-

ní mléko 385 kýblů, rybí konzer-
vy 3 500 plechovek, sójová omáč-
ka 100 krabic, olej 500 flašek, mý-
dlo 3 700 ks, zubní pasty 1 250 ks, 
svíčky 500 balení, koláče 1 paleta, 
notebook 1 ks, oprava mostu, dět-
ské učebnice a pomůcky do škol.

Naši partneři ve Vietnamu Tu 
Nguyen a Dai Le připravují projekt 
na výstavbu mateřské školy, do kte-
ré se spolek Info-dráček, z. s., opět 
zapojí. 

Po uvolnění nouzového stavu 
proběhne setkání s dárci, v součas-
né době potvrdilo účast 140 dárců. 

Zdenka Dubová,  
předsedkyně spolku  

Info-dráček, z. s.
Foto: archiv z. s. Info-dráček

Vietnamci pomáhají Čechům,  
Češi pomáhají Vietnamcům
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Slovo starosty

V minulých letech kvůli nedo-
statkům v legislativě nedochá-
zelo k odstraňování autovraků 
z ulic. Vraky se hromadily, a tím 
blokovaly potřebná parkova-
cí místa.

Víte-li o autovraku, který je dlou-
hodobě odstaven na místní ko-
munikaci v  Libuši a  Písnici, mů-
žete ho nahlásit na e-mail: vra-
ky@praha-libus.cz nebo přes 
webové stránky městské části:   
https://www.praha-libus.cz/autovraky. 

Autovrak můžete také vyfotit, po-
př. zapsat číslo registrační značky. 
Podnět bude zaevidován, označen 
v  mapě a  bude řešen se Správou 
služeb hl. m. Prahy (SSHMP), což 
je organizace kompetentní k  od-
straňování autovraků na území hl. 
m. Prahy. SSHMP vyzve provozo-
vatele vozidla k  odstranění vozi-
dla z komunikace ve lhůtě dva mě-

síce. Pokud tak provozovatel neu-
činí, SSHMP vozidlo z komunikace 
odstraní.

V  nejbližších dnech bude na 
webových stránkách MČ Praha-Li-
buš zveřejněna mapa autovraků na 
území městské části. Do mapy bu-
dou zaneseny evidované a  nahlá-
šené vraky a  podle barvy ikonky 
bude rozlišen stav řešení, v  jakém 
se vrak nachází (červeně – vrak je 
nahlášen, zpracovává se žádost 
o  odstranění, vozidla včetně foto-
dokumentace, žlutě – žádost o od-
stranění vraku je podána, SSHMP 
zjišťuje provozovatele, provozo-
vatel je vyzván k  odstranění, vozi-
dlo se odstraňuje, zeleně – vrak je 
odstraněn).

Zuzana Kuryviálová,  
Odbor  životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Ilustrační foto: archiv OŽPD 

Pomozte nám s likvidací autovraků

Vážení občané, dnešní prostor 
věnuji především občanům staré 
Písnice. Zastupitelstvo v únoru roz-
hodlo o vypsání Ankety o budouc-
nosti objektu čp. 317 při ulici K Vr-
tilce, kde dnes sídlí prodejna kol 
a  kavárna Bikeclinic. Kdo sleduje 
aktivně dění posledních měsíců, ví, 
že část občanů staré Písnice sepsa-
la petici, kde požadují ukončení stá-
vajícího využití objektu a chtějí, aby 
městská část tento objekt pronajala 
pro prodejnu potravin. Druhá peti-
ce občanů naopak požaduje zacho-
vání kavárny a odmítá prodejnu po-
travin. První skupina se prezentuje 
prostřednictvím tzv. Písnických listů, 
které roznáší do schránek, druhá 
založila facebookovou stránku Za 
záchranu kavárny Bikeclinic v  Pís-
nici. Zastupitelstvo městské části 
v  listopadu prodloužilo stávajícímu 
nájemci smlouvu o půl roku a nyní 
vyhlásilo anketu, v  níž se lidé bu-
dou moci vyjádřit, zda má městská 
část ukončit spolupráci se stávají-
cím nájemcem a má vyhlásit výbě-
rové řízení na prodejnu potravin, či 
zachovat stávající využití. Věřím, že 
zastánci i odpůrci kavárny povedou 
férovou kampaň a  ve výsledku se 
v anketě vyjádří co nejvíce občanů. 
Zúčastnit se může každý, kdo má 
trvalé bydliště ve staré Písnici a ke 
dni konání ankety mu bude alespoň 
18 let. S ohledem na stále nepřízni-
vou epidemickou situaci se anke-
ta neuskuteční dříve než na konci 
dubna či v  první polovině května. 
Anketa bude mít povahu místního 

referenda, i když ze zákona nemů-
že být jako referendum označená 
(referendum by se muselo konat 
v  celé městské části, nikoli jen ve 
staré Písnici). Lidé budou moci ode-
vzdat hlasovací lístek v ZŠ v Písnici, 
kam jsou zvyklí chodit k volbám. Bu-
dou mít pochopitelně také možnost 
požádat úřad, aby jim umožnil ode-
vzdat lístek do přenosné hlasovací 
schránky u nich doma. Navrhl jsem 
zastupitelům, aby byl výsledek an-
kety závazný. To bylo sice nakonec 
v diskusi zastupitelů odmítnuto jako 
nemožné, hlasováním následně ne-
prošel ani můj návrh, který žádal za-
stupitele, aby k  výsledkům ankety 
závazně přihlíželi. Přesto nepochy-
buji, že s ohledem na to, že jsme se 
tomuto problému při minulých čty-
řech jednáních zastupitelstva věno-
vali několik hodin, budou zastupi-
telé k  výsledku ankety přistupovat 
se vší vážností. Detailní informace 
přineseme v dubnovém čísle, úřad 
městské části zajistí roznos infor-
mací do schránek ve staré Písnici; 
kdo máte registraci v  aplikaci Hlá-
šení rozhlasu, dostanete informa-
ci do mobilu či e-mailové schránky. 
Doporučuji všem se do této aplika-
ce na stránce https://praha-libus.
hlasenirozhlasu.cz/ registrovat, aby 
vám nic podstatného neuniklo.

Ačkoliv naše dvě základní školy 
fungují v omezeném režimu, máme 
do budoucna s  oběma velké plá-
ny. V  písnické škole dokončujeme 
s  vítězem Architektonické soutě-
že na dostavbu školy studii, která 

bude základem pro územní řízení. 
Protože nám situace neumožňuje 
uskutečnit veřejné setkání, kde by-
chom studii představili široké ve-
řejnosti a mohli na místě zodpově-
dět všechny dotazy, najdeme on-li-
ne platformu, jejímž prostřednictvím 
tuto vizi představíme občanům. No-
vinky chystáme i  v  libušské ško-
le. Prostory původní budovy, které 
v uplynulých letech využívala střed-
ní grafická škola G. A. P. education, 
od nového školního roku již zcela 
převezme ZŠ Meteorologická. Zís-
ká tak další učebny a prostory pro 
své potřeby. Rád bych tímto podě-
koval paní ředitelce Janě Šteidle-
rové z G. A. P. education za skvě-

lou spolupráci v  uplynulých letech 
a  popřál vše dobré při rozvoji její 
školy. Společně usilujeme o to, aby 
nám hlavní město Praha svěřilo bu-
dovu školy bývalého SOU potravi-
nářského v Písnici, kam by se střed-
ní škola od září přestěhovala. Ško-
lou povinných dětí přibývá a do bu-
doucna tomu nebude jinak. Demo-
grafická křivka hovoří jasně – bu-
deme potřebovat další a další třídy, 
a proto na rozšíření našich škol in-
tenzivně pracujeme.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

mailto:vraky@praha-libus.cz
mailto:vraky@praha-libus.cz
https://praha-libus.hlasenirozhlasu.cz/
https://praha-libus.hlasenirozhlasu.cz/
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V naší školce při práci vychází-
me ze zájmů a potřeb dětí po-
znávat svět a tyto poznatky pře-
dáváme dětem formou her, sku-
pinových činností, individuální 
péčí, experimentováním atd.

Za velmi důležitou považujeme 
úzkou spolupráci s rodinou, a proto 
je pro rodiče školka otevřena kaž- 
dodenně a v minulých letech tomu 
tak bylo i při různých akcích či osla-
vách, které společně připravuje-
me. Epidemiologická situace bohu-
žel tyto oblíbené aktivity v letošním 
školním roce neumožňuje, přesto 
se snažíme, aby i nadále byli rodi-
če součástí aktivit svých dětí v na-
ší školce. Mezi velmi oblíbené ak-
ce patří společné výtvarné výstavy, 
a proto jsme se rozhodli i  letos vý-
stavu uspořádat, i  když v netradič-
ních podmínkách.

Výstava byla vánoční a  tvoři-
li jsme na společné téma vánoční 
zvon jako symbol naděje, víry a ra-
dosti. Paní učitelky ve svých třídách 
s  dětmi vytvořily krásné vánoční 
zvony a též rodiče se v hojném po-
čtu zapojili do tvoření a  velmi nás 
překvapili svými nápady a krásnými 
výrobky. Děti si užily výtvarné tvoře-
ní nejen ve školce, ale i doma s ro-
diči. Výrobky jsme netradičně insta-
lovali v  šatnách jednotlivých tříd. 
Prohlédnout si výrobky rodičů a dě-
tí z  ostatních tříd jsme mohli díky 
velkoformátovým fotografiím, které 
byly součástí výstavy.

Výstava se všem líbila a nám ne-
zbývá než doufat, že se situace br-
zy zlepší a my si zase budeme uží-
vat další společné akce.

Dagmar Bumbalová
Foto: Dagmar Bumbalová

Výtvarná výstava v Mateřské škole Lojovická

Jelikož máme již dlouho zavře-
no z pochopitelných důvodů, 
které plynou z pandemie one-
mocnění covid, rády bychom 
vám společně s maminkami, 
které jsou činné a aktivní v na-
šem Rodinném centru Kuřátko, 
přiblížily, co se u nás za tu dobu 
změnilo. A změnilo se toho my-
slím docela dost, k lepšímu.

Když jsem poprvé přišla před 
dvěma lety do Kuřátka, přišly mi 
fajn pozitivně nabité maminky, kte-
ré se snaží předávat část svého 
času, vědění, trpělivosti a  empatie 
dalším maminkám a  jejich dětem. 
Proto, aby společně našly pro své 
i jejich děti zábavu, možnost se ně-
čemu přiučit, sociální kontakt, a za-
bavily vlastně tím i sebe. Nám totiž 
přináší radost dělat něco nejen pro 
své děti, ale i pro děti a rodiče těch 
ostatních. Kuřátko je hodně oriento-
vané na Montessori, má nádherně 
vybavenou celou Montessori her-
nu, která je opravdu nabitá moc za-
jímavými pomůckami a takovou tou 
edukační zábavou pro děti.

Martina je u  nás chvíli, bohužel 
nestihla ještě žádný pořádný ostrý 
provoz, ale Monte herna ji i její dě-
ti moc baví. Katka pak toto vědění 
posílá ještě dále, tedy směrem k ro-
dičům, kteří se v  této pedagogice 
chtějí vzdělávat. Pořádá totiž kursy 
a  semináře pro maminky (nebo 
i  tatínky), kteří si chtějí rozšířit své 
obzory. A jde to i na rodičovské do-
volené, a někdy se dokonce stane, 
že tím udají nový směr svému dal-
šímu profesnímu životu. Já jsem od 
jakživa spíš sporťák a člověk do pří-
rody, tak mě oslovila tvorba progra-

mu Kuřátka jdou za vrátka, při kte-
rém právě některé Monte pomůcky 
bereme ven. Na procházce v  pří-
rodě v okolí Kuřátka, kterou zvlád-
ne dítě s rodičem buď po svých, na 
odrážedle, nebo v  kočárku, si pak 
cestou všichni hrajeme. Děti se ta-
ké dozví třeba něco nového o svě-
tě kolem sebe a o přírodě. Lucka je 
v Kuřátku už dlouho, vlastně se vrá-
tila po Tobíkovi znovu s  malou Ni-
colkou, a chodí do Kuřátka s rodiči 
a dětmi sportovat a hrát si, pořádá 
Hýbánky s rytmikou.

A  my všechny jsme se rozhod-
ly, že to naše Kuřátko uvnitř trochu 
rozveselíme a  zútulníme. A  tak už 
od letních prázdnin stále něco vy-
lepšujeme. Nejdřív jsem já vyma-
lovala dvě stěny v herně a část ku-
chyně na jemně žlutou barvu (ta 
se mi nějak ke Kuřátku prostě ho-
dí), pak jsme s Luckou domalovaly 
malé černé zvířecí motivy pro oži-
vení. A  Štěpánka pak na největší 
stěnu namalovala nádherný strom 
i se zvířátky. Má i kořeny, a když se 
přivezou pomůcky z  Monte herny, 
tak právě ty kořeny přesně zakryjí. 
Prostě dominanta na první pohled 
a děti, které ho už viděly, byly nad-
šené. Martina přišla s nápadem po-
věšení malých dřevěných poliček 
na stěnu nad kuchyňkou a opět je 
to moc hezké. Na závěr ještě vyčis-
tila koberce, co v  Kuřátku máme, 
a připusťme, už nejsou nejnovější.

Každopádně Kuřátko prokouk-
lo a my se moc těšíme, až budeme 
moct zase otevřít naše dveře a při-
vítat maminky s dětmi u nás. Těšíme 
se na vás.

Za tým Kuřátka Jana Krátká
Foto: archiv RC Kuřátko

Co se děje v Kuřátku za zavřenými dveřmi
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ZŠ Písnice
ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ A PRVNÍ 
TŘÍDY S NÁVŠTĚVOU ŠKOLY

Pro školní rok 2021/22 se koná 
26. a  27. dubna 2021 od 14:00 do 
18:00 hodin v budově základní školy.

K zápisu je nutno přinést občan-
ský průkaz zákonného zástupce dí-
těte a  rodný list dítěte. Cizinci též 
prokáží formu pobytu na území ČR.

K zápisu se vyplňují formuláře:
Žádost o přijetí dítěte k základní-

mu vzdělávání nebo Žádost o přijetí 
do přípravné třídy.

V případě, že zákonný zástupce 
bude žádat odklad povinné školní 
docházky, odevzdá formulář:

Žádost o  odklad povinné školní 
docházky, včetně příloh (PPP, lékař).

Pokud byl ve školním roce 
2020/2021 dítěti povolen odklad po-
vinné školní docházky, dítě si opě-
tovně podá Žádost o přijetí do 1. třídy.

Žádosti o přijetí i žádost o odklad 
můžete podat elektronicky od 1. 4. 
2021.

Počet tříd
Ve školním roce 2021/2022 bu-

de otevřena jedna první třída. Tříd-
ní vyučující přípravné a 1. třídy bude 
představena v červnu na prvním se-
tkání s rodiči přijatých žáků.

Charakteristika školy
Jsme škola, která u  svých žáků 

klade důraz na tvořivost, samostat-
nost, kritické myšlení, jazykové zna-
losti a digitální gramotnost.

Zavádíme moderní technologie 
do výuky a klademe důraz na indi-
viduální přístup k potřebám jednot-
livých žáků.

Žáci si mohou vybírat z rozmanité 
nabídky mimoškolních aktivit: ang- 

lická konverzace, sborový zpěv, 
sportovky, keramika, výtvarné tvo-
ření, šachy, robotika, in-line brus-
lení, příprava na získání certifikátu 
Cambridge English.

V  každé třídě realizujeme tříd-
nické hodiny zaměřené na podpo-
ru dobrého klimatu školy a  rozvoj 
osobnostně sociálních dovedností 
u žáků.

Při výuce využíváme interaktivní 
tabule, počítače, iPady, matematiku 
vyučujeme v 1. až 3. ročníku meto-
dou profesora Hejného a ve 4. a 5. 
ročníku klasickou metodou.

Jsme škola s  nadstandardním 
vybavením, rozšířenou výukou ja-
zyků a  informatiky. Areál školy má 
zázemí pro sportovní a mimoškolní 
aktivity.

Jak pomoci dítěti  
před nástupem do 1. třídy
1. Rozvíjejte grafomotoriku dítě-

te kreslením tužkou, malováním 
štětcem, hrou s kostičkami, korál-
ky či kuličkami.

2. Pomozte dítěti se slovní zásobou 
– povídejte si s  ním o  všem, co 
zažilo, čtěte mu pohádky, hrajte 
si se slovy (slovní fotbal).

3. V  případě řečové vady navštiv-
te co nejdříve logopeda a  ak-
tivně s  dítětem cvičte správnou 
výslovnost.

4. Připomínejte dítěti pravidla sluš-
ného chování. Vaše dítě již urči-
tě ví, kdy má pozdravit či poděko-
vat, komu vykat a komu tykat. Uč-
te ho trpělivosti poslouchat dru-
hé a neskákat do řeči.

5. Veďte dítě k samostatnosti.
6. Upevňujte správné návyky vaše-

ho budoucího školáka.

Kompletní informace včetně 
všech aktuálních formulářů žádos-
tí naleznete pod odkazem na hlav-
ní webové stránce vpravo Budoucí 
prvňáci a přípravná třída

Mgr. Blanka Chýlová,  
ředitelka školy 

JAK SE ŽIJE PÁŤÁKŮM PŘI 
DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení čtenáři, naše třída 5.B by 
vás ráda potěšila básničkami a po-
střehy ze života, který trávíme na 
distančním vzdělávání. Většina si 
chválí pohodlí domova, ale všem 
chybí kamarádi a  kolektiv. Věříme, 
že se ve škole opět brzy shledáme 
a  budeme žít zase normálně. Žád-
ná výuka v pyžamech či županech, 
žádné vstávání za pět minut osm 
a žádné wifi, které stále padají a pa-
dají… Prostě pěkně po staru.

Mraky
Po obloze plují mraky
já tam s nima chci plout taky.
Než sedět zavřená doma,
oddám se obloze a budu navždy 
volná.
Budu vypadat jak lidi, zvířata i věci,
to mrakům každý závidí, to je jas-
né přeci.
Když na mě někdo šedou barvu 
vylije,
ztěžknu a bude mi do pláče.
Pak mé slzy spadnou na aleje
a naplní všechny kropáče.
Mraky jsou srst naší planety
prolétají jimi rakety.
Mraky jsou to, co moc ráda vidím
někdy se oni dívají na nás a já se 
trochu stydím.
Když večer lehnu do postele a při-
padám si jako v mraku.
Zdá se mi o tom, že jsem tele a le-
tím na mraku.
Corona je dobrá aspoň k něčemu. 
Všichni si konečně vážíme toho, že 
se máme a můžeme být spolu. Stýs-
ká se nám po kámoších a i po těch, 
se kterými se ani moc nekámošíme. 
Spojuje nás to dohromady a mnoh-
dy o tom ani nemusíme vědět.

Anežka Tesková

NÁVRH NOVÉHO UČEBNÍHO PLÁNU 

Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5.

Jazyková výchova v českém jazyce 7 7 5 5 4

Komunikační, slohová a literární výchova 
v českém jazyce 3 3 3

Anglický jazyk 2 2 3 3 3

Německý jazyk 2 1

Matematika 4 5 5 5 5

Informatika 1 1 1

Prvouka 2 1 2

Vlastivěda 1/2 2/1

Přírodověda 2/1 1/2

Výtvarná výchova 2 2 1 1 1

Hudební výchova 1 1 1 1 1

Tělesná výchova 2 2 2 2 2

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1

Celkem 21 22 24 26 25

V 5. třídě je nepovinný předmět Konverzace v NJ.

Základní škola  
s rozšířenou výukou jazyků
Ladislava Coňka 40/3
142 00 Praha 4 – Písnice
telefon: 261 911 451
e-mail: skola@zspisnice.info
web: www.zspisnice.info
IČO: 604 379 36
RED IZO: 600 037 258
IZO:102085986
datová schránka: d5zcu78

mailto:skola@zspisnice.info
http://www.zspisnice.info
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Normální všední den
Ahoj, já jsem Honza. Teď vám 

povím o  mém normálním všedním 
dni. Takže když vstanu, tak si jdu 
uklidit stůl a  jdu si připravit počí-
tač. No a pak si jdu připravit snída-
ni, nebo mi ji udělá máma. A když 
tohle udělám, tak se jdu koukat na 
youtube do tý doby, než začne on-
line výuka. O  přestávkách se pro-
táhnu a  zase se koukám na you-
tube. Když konečně skončí vý-
uka, tak jdu pro oběd do školy, ne-
bo tam jde táta. No a pak jdu buď 
ven na boby, nebo jdu dělat dřevo 
a zahrát si na ps4 s kámošema. Ve 
14:00 přijde máma a jdeme se kou-
kat na náš seriál, na který se rádi 
koukáme. Když ho dokoukáme, tak 
udělám úkoly a jdeme si dát veče-
ři. Večer se zase jdeme koukat buď 
na film, nebo na náš seriál a  pak 
jdeme spát. Noo a tak pořád do ko-
la. Tak ahoj.

Honza Strhan

Distanční výuka mi nevadí…
…ale škola je asi lepší, kvůli ka-

marádům. Distanční výuka je lep-
ší v tom, že jsem doma, a jak skon-
čí online výuka, tak se naobědvám 
a  jdu ven. Roušky mi moc nevadí, 
ale štve mě, že letos o jarních prázd-
ninách nemůžeme jet na hory. Ještě 
mi vadí to, že jsou zavřená brusliště 
a svahy na lyžování. Na chalupě je 
zima a můžeme tam bruslit, ale ta-
dy v Praze zima moc není. Odpole-
dne chodím s kamarády ven, buďto 
do skateparku na koloběžce, anebo 
do bikeparku na kole. S  kamarády 
do skateparku jezdíme autobusem 
a tramvají a do bike parku na kole.

Honza Urbanec

Starám se o zvířata
Na distanční výuce se mi líbí, že 

máme kratší učení a že můžu vstá-
vat později, ale nelíbí se mi, že se se 
spolužáky a kamarády nevidíme. Do-
ma se prozatím sbližuji s mými šne-

ky a hraji si s mým králíčkem. Vždy 
když vstanu, jdu za rodiči a  chvíli 
se ještě válím, potom se nasnídám 
a  jdu se umýt. Poté se jdu převléct 
a zapnu si Google Meet. Hned jak mi 
skončí vyučování, jdu to oznámit ro-
dičům a oni začnou vařit oběd. Já si 
jdu dělat úkoly, ale pokud úkoly ne-
přijdou, jdu na kopec (ale jen pokud 
je sníh) anebo jdu něco dělat. Poté si 
udělám úkoly a jdu se postarat o zví-
řata. Poté jdu opět něco dělat a po-
tom máme večeři, najíme se, já se 
převlíknu a umyju a pak si jdu číst. 
Po nějaké době přijdou rodiče a jdu 
spát. Tak končí celý den…

Eliška Varhanová

Zima je tady
Zima, zima už je tady,
děti venku sněhuláky staví.
Sněhu všude dost,
napadl nám přes noc.
Děti staví sněhuláka,
ledovka je taky láká.

Na brusle či na běžky
s kamarády či rodiči.

Jarka Hrubantová

Potřetí
Na distanční výuce od loňské-

ho roku jsme všichni už potřetí. Je 
to úplně jiné, než když chodíme do 
školy. Loni na jaře mě bavilo, že jsem 
mohla vstávat jen pár minut předtím, 
než mi začala škola. Přišlo mi príma, 
že jsem na online výuce mohla se-
dět v  pyžamu. Jo, to mi přijde fajn 
i teď, ale mrzí mě ostatní věci.

Mrzí mě, že se nemůžu vidět 
s  kamarády na živo a  že je vlast-
ně opravdu vidím až po výuce, kdy 
s  nimi můžu jít ven. Taky mi není 
jedno, že se nemůžu vidět s babič-
kami a dědečkem. Chybí mi, že ne-
můžu jít s  mamkou ani sama, kam 
bych chtěla. Když jsem byla ve ško-
le, tak jsem se vždycky těšila, že až 
přijdu domů a mamka taky, tak spo-
lu půjdeme do Hop arény nebo ji-
ného skákacího centra. Mám tam 
koupenou permanentku, ale vlast-
ně ji pořád nemůžu využít. Předtím 
jsem se těšila na to, až půjdu domů, 
teď jsem doma pořád. Už mi to vadí. 
Předtím byli domácí jen úkoly, teď 
se doma děje úplně všechno. Těším 
se na jaro, snad se všechno změní!

Anežka Čermáková

Online výuka mi vyhovuje
Hodně lidí říká, že online výuka 

je špatná a že se jim nelíbí. Nechá-
pu to. Mně online výuka naprosto 
vyhovuje, třeba jednou jsem si ta-
ky napsal svůj kód, který za mě po-
tom udělal úkol! Jediný problém po-
tom nastává, když vypadne internet. 
To je potom doprovázeno spoustou 
vzteku. Musím říct, že první vlna co-
vidu byla o hodně lepší než ta dru-
há, a to z více důvodů. Teď, při druhé 
vlně (nebo už třetí – říkejte si tomu, 
jak chcete) nám online výuka začíná 
v 8:00 a končí v 11:40.  Pořád je to si-
ce kratší než ve škole, což je super, 
ale když se podíváte na to, co jsme 
měli na jaře, tak je to taky něco jiné-
ho. Na jaře jsme používali program 
Electa Live 8, který mi přišel doce-
la dobrý, akorát protože mám Linux 
a  ne Windows, tak se musel spou-
štět nepohodlně přes wine (vrstva 
kompatibility, která umožnuje spustit 
některé programy pro Windows na 
Linux). Dalo se tam hlásit, říkat ano/
ne, ale hlavně, nemuseli jsme mít ka-
mery. Hlavní a nejlepší výhoda toho-
hle programu bylo, že to snad asi ani 
neuměl. Vyučování jsme měli jednou 
za týden a  trvalo 35 minut. Ale po-
tom, na podzim, se to všechno po-
kazilo. Měli jsme Google Meet, kte-
rý už sám o sobě nemám moc rád, 
protože je poměrně sekavý, ale ještě 
jsme měli výuku, jak jsem už zmínil, 
od 8:00 (kdo má furt vstávat tak br-
zo) a končí v 11:45. Taky musíme mít 
zapnutý kamery, prostě blee.

Matyáš Kudláček
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DRUŽINA ONLINE

Tuto zimu není o  sněhovou po-
krývku nouze, a  tak myslíme i  na 
zvířátka a  ptáčky v  přírodě. V  on-
line družině vyrábíme krmítko pro 
ptáčky z nápojového kartonu. Děti 
si oblíbily vyrábění pod vlastním ve-
dením. Právě tuto aktivitu si pro nás 
vymyslela Sofka ze 3.A.

K výrobě krmítka potřebuješ: ná-
pojový karton, nůžky, špejli, prová-
zek a  semínka. Do kartonu vystři-
hneš čtverec. Pod ním skrznaskrz 
propíchneš špejli a  nahoru přivá-
žeš provázek. Teď už stačí jen napl-
nit dobrotami, které mají ptáčci rádi 
a pověsit na strom.

Máme radost, že můžeme příro-
dě pomoci také recyklací.

Další den jsme krmítka i  s  po-
choutkami v  podobě různých se-
mínek pověsily na stromy v nedale-
kém parku.

Petra Lehovcová
Foto: Petra Lehovcová

JAK ROSTE CHLEBA

Víte jak dlouho a  co všechno je 
potřeba k tomu, než se upeče chle-
ba? My to už víme... S lektorkou Ja-
nou z  Ekocentra Podhoubí jsme si 
vyzkoušeli mlít obilí, zadělat na kvá-
sek, uhníst těsto a vytvarovat bochá-
nek chleba. Po upečení jsme ochut-
nali a věřte nevěřte... Povedlo se!

ŠD Montessori
Foto: Blanka Zirnsáková

ZIMNÍ POVÍDÁNÍ O ZVÍŘATECH

Ten den se nám zrovna pro ně-
které děti ze školní družiny sešly 
dvě akce najednou. Dopoledne, 
během školního vyučování, se se-
známily s životem zvířat z  různých 
světadílů a odpoledne jsme si poví-
dali o zvířátkách, které můžeme po-
tkat v lese, u řeky, na březích rybní-
ků nebo na louce.

Dozvěděli jsme se, že zima je 
pro volně žijící zvířata tím nejná-
ročnějším obdobím. Zvířata musí 
snášet nízké teploty, vyrovnat se 
s nedostatkem potravy, zamrzlými 
loužemi a náročným pohybem ve 
sněhu. My lidé jim můžeme trochu 
pomoci při jejich strastech. O srn-
ky, divoká prasata nebo zajíce se 
starají myslivečtí hospodáři. Srn-
ky mají nejraději seno a  větvič-
ky, kaštany zase chutnají divokým 
prasatům. Lesní zvířata uvítají ale 
i  jablka, hrušky, mrkev, brambory, 
řepu i  pečivo. Na stromečky ale 
nic nepřivazovat provázkem, jen 
napichovat, zvířata by ho mohla 
sníst a  provázek by jim neudělal 
dobře v bříšku.

Muflony známe od Thomayero-
vy nemocnice. Stádo, které tam 
žije, jich čítá zhruba šest desítek. 
Protože je Kunratický les hojně 
navštěvován lidmi, začali mufloni 
vyhledávat klidnější útočiště. Mu-
floní rohy se nazývají toulce.

Jelen evropský, dříve zvaný les-
ní, je býložravec, ale v  zimě pů-
sobí určité škody tím, že okusu-
je kůru stromů a  ulamuje výhon-
ky. Dnes nemá jelen žádné váž-
nější přirozené nepřátele, jakými 
byli dříve vlk a  rys zejména pro 
mláďata.

Kuna skalní je blízkou příbuz-
nou kuny lesní. Základním rozlišo-
vacím znakem je tvar a barva ná-
prsenky. Je to velice hlučný tvor, 
který žije nočním životem. Je to 
hravý a nenechavý tvor, který rád 
řádí a ničí, co mu přijde do cesty.

Viděli jsme kožíšky zvířat i  pa-
roží, určitě zajímavá interaktivní 
ekologická výchova.

Vychovatelky ŠD
Foto: Renata Hampelová

ZŠ Meteorologická
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PAPOUŠCI

Byla to akce pro naše druháčky 
ze školní družiny. Po dlouhé době 
byly děti v tělocvičně, avšak ne cvi-
čit, ale podívat se na šikovné pa-
poušky. Viděli jsme hned několik 
druhů – malé, velké, pestrobarev-
né i jednobarevné. Papoušci se to-
čili na obručích, lezli po provaze, lé-
tali po tělocvičně, tančili, váleli su-
dy, jedli ze lžičky, sedali dětem na 
hlavu a povídali. Kdo chtěl, mohl si 
vyzkoušel mít papouška na ruce. 
Akce se velmi povedla, děti byly 
nadšené.

Za ŠD Markéta Žáčková
Foto: Markéta Žáčková

SNĚHOVÁ GALERIE

Sněhovou pokrývku jsme využi-
li k  oblíbené aktivitě a  vyzdobili si 
tak školní zahradu. Pustili jsme se 
do netradičního malování a vytvořili 
tak sněhovou galerii...

ŠD Montessori
Foto: Blanka Zirnsáková

LES V ZIMĚ

Co dělají ptáci v zimě? Kde byd-
lí liška, jak vypadá srnčí zvěř? Jak 
se mají stromy? To všechno a ještě 
více děti zjistily během tohoto pro-
gramu. V  Modřanské rokli pozoro-
valy stopy ve sněhu a zjistily, co pa-

tří nebo nepatří do krmítka či krmel-
ce a připravily správnou zimní hos-
tinu. Na zahřátí si zahrály i hry ze ži-
vota zimního lesa.

ŠD Montessori
Foto: Blanka Zirnsáková
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Spolek Info-dráček, z. s., spolu-
pracuje s městskou částí Pra-
ha-Libuš již osm let a za tuto 
dobu společně zrealizovaly řa-
du úspěšných projektů. I přes 
tíživou situaci v roce 2020 způ-
sobenou epidemií covid-19 se 
uskutečnily projekty podpoře-
né v rámci dotačního programu 
městské části.

K  nejúspěšnějším projektům pa-
tří příměstský tábor Veselý týden 
s Dráčkem pro české a vietnamské 
děti ve věku 3–10 let. Cílem projektu 
je obsadit jednotlivé turnusy vyrov-
naným počtem českých a vietnam-

ských dětí. Během turnusu se klade 
důraz na omezení vytváření českých 
a vietnamských skupinek dětí a ak-
tivity jsou cílené na smíšené sku-
pinky, kde české děti svými běžný-
mi návyky napomáhají vietnamským 
dětem, aby se nenásilnou formou 
připravily na předškolní a školní zaří-
zení a zlepšila se jejich omezená ko-
munikace v českém jazyku.

Pro lepší vzájemné pochopení 
dvou odlišných kultur se čtou české 
a vietnamské pohádky před poled-
ním klidem a stravování je zajištěné 
střídáním českých a  vietnamských 
jídel. Do realizace projektu jsou za-
pojené vietnamské maminky for-

mou oslovení vietnamských účastní-
ků tábora a při přípravě stravování.

Celkem proběhly čtyři turnusy. 
V  každém turnusu byl jednodenní 
výlet do farmaparků s možností po-
znávání přírody, zvířat, pohybových 
aktivit a soutěží. V každém turnusu 
probíhají kreativní a  tvůrčí aktivity, 
soutěže pod vedením již zkušených 
lektorů, v roce 2020 se tým lektorů 
rozšířil o Lukáše Holzäpfla, studen-
ta pedagogické školy, který osvěžil 
ženský kolektiv. Během všech tur-
nusů byla zajištěna dezinfekce pro-
storů a  děti pravidelně dodržovaly 
správné mytí rukou. Pro všechny 
děti i lektory byly zajištěné roušky.

Velkému zájmu se těší taky pro-
jekt Babiččiny aktivity, který je ur-
čen pro vietnamské děti ve věku 
3–10 let. Nově se zapojila babič-
ka Sylva, která si ihned získala dě-
ti svým klidným a  trpělivým přístu-
pem. V době od 17.00 do 19.00 ho-
din probíhá hravou formou zdoko-
nalování komunikace v  českém ja-
zyce, v  motorice formou vystřiho-
vání a  skládání obrázku, malování, 
modelování, motivace k novým po-
znáváním s využitím pracovních lis-
tů, jako jsou veselá písmenka, hravá 
čísla. Děti při příchodu a  odchodu 
používaly dezinfekční gely, prostor, 
pomůcky i zařízení byly pravidelně 
ošetřené dezinfekcí.

Z důvodu omezení aktivit se ne-
realizovaly oblíbené akce, jako je 
velikonoční koledování, halloween 

a  Mikuláš. Mikuláš byl nahrazen 
psaním dopisů pro Ježíška a někte-
ré vietnamské maminky byly zapo-
jené do akce Dopis od Ježíška, ve 
fotosoutěži v rámci této akce někte-
ré děti vyhrály druhé místo a získaly 
poukaz v hodnotě tisíc korun na ná-
kup na mall.cz.

Nosným programem spolku In-
fo-dráček jsou workshopy české-
ho jazyka Tady jsem doma. V roce 
2020 se realizovaly tři programy – 
začátečníci A0, mírně pokročilí A1 
a  dětská skupina. Ve skupině mír-
ně pokročilých dva účastníci úspěš-
ně složili zkoušku českého jazy-
ka A1. Účastníci kurzů kladně hod-
notili počet účastníků omezený na 
maximálně 15 osob. Menší skupiny 
umožňují aktivnější práci s  účast-
níky během výuky a  jejich celkově 
aktivnější účast během kurzu. Z dů-
vodu omezení v důsledku epidemie 
covid-19 byla skupina začátečníků 
rozdělená do dvou skupin, které se 
střídaly, jedna v pondělí a druhá ve 
středu, následně probíhala výuka 
on-line u  skupin A0 a  A1, dětská 
skupina byla částečně přerušená, 
pro rodiče byly připraveny pracov-
ní listy, které děti doma vypracovaly 
a jednou týdně byly společně s dět-
mi konzultované.

Projekty byly finančně podpo-
řené městskou částí Praha-Libuš, 
městskou části Praha 4 a Magistrá-
tem hlavního města Praha.

Zdenka Dubová,  
předsedkyně spolku Info-dráček

Foto: archiv z. s. Info-dráček

Spolupráce spolku Info-dráček  
s městskou částí Praha-Libuš
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Bohužel ani v lednu epidemio-
logická situace nedovolila ko-
lektivu Mladých hasičů ze Sbo-
ru dobrovolných hasičů Písnice 
uspořádat plnohodnotnou ak-
ci, na které by se mohli všichni 
společně sejít.

A tak jsme si pro naše členy při-
pravili netradiční procházku, která 
je provedla po staré Písnici, údo-
lím Písnického potoka a údolím stu-
dánek. A jelikož se jednalo o zimní 
výpravu, tak byla se Sněhulákem – 
symbolem zimy.

Rodiče obdrželi do svých e-mai-
lových schránek pozvánku na vý-
pravu, ze které se dozvěděli veš-
keré informace, které potřebovali 
vědět, aby cestu společně se svý-
mi dětmi úspěšně absolvovali. Ono 
to totiž nebylo zase až tak jednodu-
ché, jak to na první pohled vypada-
lo, a absolvování celé trati bylo plá-
nováno na 1–2 hodiny.

Celkem na rodiče a jejich děti če-
kalo mezi 18. lednem a 7. únorem 
dvanáct stanovišť. Pro tvorbu tra-
sy jsme využili QR kódy vytvořené 
na internetu na mapovém portá-
le mapy.cz. Aby se skupina mohla 
posunout na další stanoviště, mu-
sela najít ukrytou tajnou schránku 
(např. výlisek PET lahve připomína-
jící zkumavku, která je opatřena víč-
kem apod.), ve které byl jak QR kód 

s odkazem na další stanoviště, tak 
i fotografická nápověda, v jakém 
prostoru má smysl hledat ukrytou 
schránku. Po nálezu si mohli do mo-
bilního telefonu naskenovat QR kód 
a vyrazit na další stanoviště.

Po absolvování celé trasy děti 
musely rozluštit kód a jeho správné 
znění poslat e-mailem vedení ko-
lektivu Mladých hasičů.

Nakonec se do zimní výpravy za-
pojilo devět mladých hasičů a je-
jich rodin. Podle zaslaných fotogra-
fií jsem usoudil, že díky Mladým ha-
sičům měli připravenou netradiční 
procházku krásnou zimní přírodou. 
Za absolvování trasy pak na každé-
ho účastníka čekal pamětní list.

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE

Zimní výprava se Sněhulákem

Bylo, nebylo, za devatero hora-
mi a devatero lesy bylo králov-
ství, kde vládl klid a mír. 

Království někdy možná připo-
mínalo včelí úl, ale kdybyste mohli 
nahlédnout dovnitř, což nemůžete, 
protože je tu zlý Covid, viděli byste 
spoustu včeliček, malých i velkých, 
které se pilně snaží každý den udě-
lat co nejhezčí.

Malé včeličky přicházejí den co 
den, přinášejí svoji dětskou radost, 
upřímnost, touhu po kamarádech 
a nových dobrodružstvích.

Ty velké, navzdory všemu ko-
lem nás, chystají na každý den no-
vý vzdělávací program, další míchají 
a vaří kašičku nebo cídí, leští a králov-
ství opravují. Vše je důležité, vše spo-
lu musí ladit tak, aby byly malé včelič-
ky spokojené. Pevně věřím, že jsou. 

Ráda bych poděkovala našim ro-
dičům, kteří nám pomáhají v  této 
složité době udržet školu v provozu.

Děkuji moc všem zaměstnancům 
naší mateřské školy. Za jejich nad-
šení, pracovitost a  potřebu dělat 
svoji práci dobře.

A  pro toho, kdo by k  nám pře-
ce jenom rád nakouknul, přiklá-
dám odkaz na náš facebooko-
vý web:  https://www.facebook.
com/Mateřská-škola-Mezi-Do-
my-102158931449415/

Mgr. Ivana Gerlašinská,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Foto: archiv MŠ Mezi Domy

MŠ Mezi Domy – dobré místo ve špatné době

https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Mezi-Domy-102158931449415/
https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Mezi-Domy-102158931449415/
https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Mezi-Domy-102158931449415/
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Kontakt na koordinátora 
sociální pomoci

Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš je zde pro 
vás. Po dobu nouzového stavu se s ním můžete poradit po 
e-mailu nebo telefonicky.

Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci@praha-libus.cz
Tel.: 604 740 696

MAP pro vás připravuje zají-
mavé akce z oblasti vzdělávání 
dětí i dospělých. Níže uvede-
né aktivity probíhají vzhledem 
k nepříznivé epidemiologické 
situaci stále v režimu on-line.

Úterý 16. března
15:00–16:30 hodin on-line
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI na téma: 
SPOLUPRÁCE UČITELE A ASIS-
TENTA NEJEN V DOBĚ DISTANČ-
NÍ VÝUKY 

S  lektorkou Edupraxe paní Mgr. 
Olgou Teremovou, speciální peda-
gožkou a  vedoucí školního pora-
denského pracoviště, budeme spo-
lečně diskutovat nad aktuálními té-
maty z  pedagogické praxe a  spo-
lečně sdílet zkušenosti s  vedoucí 
této pracovní skupiny Mgr. M. Prav-
dovou – výraznou tváří vyškovské-
ho MAP. Cílovou skupinou na tomto 
setkání jsou především pedagogo-
vé a ostatní pedagogičtí pracovníci 
základních škol, kteří jsou otevře-
ni společnému sdílení zkušenos-
tí z  dosavadní praxe a  vítají živou 
diskusi.

Čtvrtek 18. března
15:00–16:30 hodin on-line
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
CIZÍ JAZYKY na téma: ROZVOJ 
MLUVENÉHO PROJEVU

Pracovní setkání této velmi žá-
dané pracovní skupiny bude poja-
to jako ucelený seminář, na němž 
získají účastníci užitečné tipy na ce-
lou řadu aktivit zaměřených na roz-
voj mluveného projevu. Jak docílit 
toho, aby se děti nebály cizím ja-
zykem mluvit? Jak si poradit s chy-
bami v mluveném projevu? Jak do 
výuky zapojit rodilého mluvčího? 
Hostem na tomto setkání bude paní 

Franceska Key, rodilá mluvčí s čet-
nými zkušenostmi na pozici odbor-
né lektorky anglického jazyka při 
výuce žáků na 1. stupni základních 
škol.

Úterý 23. března
17.00–19.00 hodin on-line
EduCoffee na téma: JAK NA 
ROZVOJ GRAFOMOTORIKY 
U PŘEDŠKOLÁKA

Na tomto EduCoffee, jehož cílo-
vou skupinou jsou rodiče dětí před-
školního věku, představí odborná 
poradkyně z grafomotorického pra-
coviště Mgr. M. Simonidesová vývoj 
dětského grafického projevu a po-
píše specifika jednotlivých vývojo-
vých období dítěte. Názorně rodiče 
seznámí se správnými úchopy psa-
cího náčiní a přiblíží rozsah žádou-
cích dovedností, jež by si mělo dí-
tě osvojit před nástupem povinné 
školní docházky. Rodiče se dozví, 
jak mohou rozvoj jemné motoriky 
u  svého dítěte cíleně podporovat, 
příp. i upozornění, na co se v oblas-
ti grafomotoriky zaměřit ve smyslu 
prevence možných chybných návy-
ků, resp. včasného zachycení po-
tenciálních obtíží při osvojování si 
písemného projevu.

Zaujalo vás téma některého 
z on-line EduCoffee či setkání pra-
covních skupin? Pokud ano, přijmě-
te pozvání k účasti! Podrobné infor-
mace ke každé z  akcí naleznete 
v  Kalendáři akcí na: www.mappra-
ha12.cz, kde se můžete bezplatně 
přihlásit a obdržíte pozvánku.

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství, sociální 
a tělovýchovy

Ilustrační foto: Pixabay

Kalendář akcí  
Místního akčního plánu  
ve vzdělávání (MAP)

Komunikace spojující naší 
městkou část a obec Zlatníky-
-Hodkovice, tzv. Hodkovická 
spojka, není v dobrém technic-
kém stavu.

Tato komunikace vede skrz dva 
kraje – hlavní město Praha a Stře-
dočeský kraj. Vlastníkem pozem-
ků pod komunikací na území Pra-
hy je hl. m. Praha, svěřeno MČ 
Praha-Libuš, dále soukromník 
pan Petr Bambule a  již neexis-
tující subjekt ONV Praha 4. Ve 
Středočeském kraji jsou vlastní-
ky pozemků pod komunikací Ře-
ditelství silnic a  dálnic a  obec 
Zlatníky-Hodkovice.

V  létě 2020 proběhlo setká-
ní zástupců odbory dopravy ÚMČ 
Praha 4, zástupců odboru život-
ního prostředí a  dopravy Úřadu 
MČ Praha-Libuš, místostarosty MČ 
Praha-Libuš Ing. Pavla Macháčka, 

soukromníka pana Petra Bambule 
a starosty obce Zlatníky-Hodkovice 
pana Ing. Jiřího Rezka.

Vlastník stavby komunikace (vo-
zovka) může být jiný než vlastník 
pozemku. K této stavbě vozovky se 
přihlásila a  je zároveň vlastníkem 
komunikace obec Zlatníky-Hodko-
vice, která má v plánu celou komu-
nikaci zrekonstruovat.

V  letošním roce na jaře by mě-
la být zpracována projektová do-
kumentace a  následně bude obec 
Zlatníky-Hodkovice žádat o  dotaci 
na tuto rekonstrukci. Do té doby se 
obec snaží nejkritičtější místa zavá-
žet recyklátem. Nutno podotknout, 
že na celém úseku je snížena ma-
ximální rychlost, kterou většina řidi-
čů nedodržuje, a  tím kritická místa 
dál rozbíjí.

Bc. Petr Borský,  
vedoucí odboru životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Hodkovická spojka

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
file:///C:\Users\Lenka%20Koudelková\AppData\Local\Temp\+03%20radnice%20map%20children-4526384_1920.jpg
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Vážení občané, na této stránce 
a v příloze naleznete harmono-
gram přistavování velkoobjemo-
vých kontejnerů v MČ Praha-Li-
buš pro první pololetí 2021.

Velkoobjemové kontejnery na odpad

Víkendové velkoobjemové kon-
tejnery se přistavují vždy v  pátek do 
16:00. Na každém stanovišti budou 
přistaveny celkem dva kontejnery, tak-
že se může stát, že již v neděli bude 
i druhý kontejner zcela zaplněn. Tato 
služba víkendových kontejnerů je hra-
zena z rozpočtu městské části Praha-
-Libuš. Ve srovnání s  loňským rokem 
byla opět přidána stanoviště – na cel-
kových 30 stanovišť. Některá stanovi-
ště byla zdvojena. Stanoviště byla při-
dána z důvodu většího objemu odpa-
du v  loňském roce a  také z  důvodu 

nižšího počtu kontejnerů hrazených 
z rozpočtu hlavního města Prahy.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze 
pro objemný odpad z domácností (ná-
bytek, koberce, podlahové PVC, zrca-
dla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, 
autosklo, kovové předměty apod.), 
který nelze odkládat do běžných kon-
tejnerů. Nejsou určeny pro odpad 
vznikající při podnikatelské činnosti.

Čtvrteční velkoobjemové kon-
tejnery hrazené z  rozpočtu hlavní-
ho města Prahy budou přistavovány 
vždy po dobu čtyř hodin od 14:00 do 
18:00, bude přítomna obsluha. Tato 
služba je hrazena z rozpočtu Magist-
rátu hlavního města Prahy. Počet sta-
novišť je oproti loňskému roku o dvě 
nižší. Celkem bude obhospodařeno 
9 stanovišť ve třech termínech.

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

bytek, koberce, podlahové PVC, zrca-
dla, umyvadla, vany, sportovní náči-
ní, autosklo, kovové předměty apod.), 
který nelze odkládat do běžných kon-
tejnerů. Nejsou určeny pro odpad 
vznikající při podnikatelské činnos-
ti. Do kontejnerů nelze odkládat sta-
vební suť, nebezpečné složky komu-
nálního odpadu, chladničky, pračky, 
televize, monitory, počítače, biologic-
ky rozložitelný odpad ze zahrad nebo 
pneumatiky.

Velkoobjemové kontejnery  
na bioodpad

V minulých letech byla tato služba 
financována pouze z rozpočtu hlavní-
ho města Prahy. Bohužel v  letošním 
roce byla kvóta snížena z  původní-
ho počtu 14 stanovišť na 7 stanovišť. 
Městská část Praha-Libuš se na zákla-

dě tohoto výrazného snížení rozhod-
la financovat další přistavování kon-
tejnerů na bioodpad z vlastního roz-
počtu. Celkově bude obhospodařeno 
19 stanovišť.

Velkoobjemové kontejnery hraze-
né z rozpočtu MČ budou přistavová-
ny ve stanovený den (sobota) po do-
bu od 9:00 do 15:00, nebude přítom-
na obsluha.

Velkoobjemové kontejnery hraze-
né z rozpočtu hlavního města Prahy 
budou přistavovány ve stanovený 
den (sobota) po dobu tří hodin, bude 
přítomna obsluha. 

Do kontejnerů na biodopad patří 
pouze odpad biologického původu – 
tráva, listí, větve, seno apod.

Chybí vám v  okolí vašeho domo-
va kontejner na odpad či biodopad? 
Neváhejte nás kontaktovat na: ziv.
prostredi@praha-libus.cz

Kontejnery na odpad v prvním pololetí 2021

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD  
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

V dubnu a v květnu 2021 budou kontejnery přistaveny podle následujícího 
harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

od 9. do 11. dubna Ke Kašně (u MŠ), K Lukám (parkoviště), Zbudovská x 
Předposlední, Ohrobecká x Lojovická

od 16. do 18. dubna Betáňská x Na Musilech, Na Okruhu (u čp. 389),
Na Domovině (u MŠ), Na Losách x Lužská, Předenická x K Vrtilce
od 23. do 25. dubna Zahrádecká x Hvězdonická, K Vrtilce x Putimská, 

U Bazénu (vedle SOU), Božejovická x Třebějická 
od 30 dubna do 2. května K Vrtilce x Na Konečné, U zahrádkářské ko-

lonie x Přírodní, K Jezírku x Vyšebrodská, Výletní x 
Zahrádecká

od 7. do 9. května Mirotická x Zbudovská, Hoštická x Olšovická, K Nové-
mu sídlišti x Na Šejdru, Na Močále x Třebějická

od 14. do 16. května Chvalšovická x Křesanovská, Ke Lhoteckému lesu x 
Lojovická, Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), Hoš-
tická x Putimská

od 21. do 23. května K Lukám (parkoviště), Švihovská (u Ekospolu), Ke 
Kurtům x Na Okruhu, Božejovická x Borotínská

od 28. do 30. května K Novému sídlišti x Jirčanská, V Rohu x V Koutě, Na 
Domovině (u MŠ), Mirotická x Zbudovská

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se 
zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na 
místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení 
vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení od-
padů až na neděli.
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (ná-
bytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náči-
ní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných 
kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

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

18. března K Lukám (parkoviště), K Vrtilce x Na Konečné, Na Okruhu (u čp. 389)
8. dubna Hoštická x Olšovická, K Novému sídlišti x Na Šejdru, 
Na Močále x Třebějická
22. dubna Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, V Koutě (u čp. 986), Mirotická 

x Zbudovská

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

bytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náči-
ní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných 
kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunál-
ního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky 
rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu 
lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky 
a v ulici Obrataňská.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kon-
tejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových 
kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na po-
čtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu MČ Praha-Libuš bu-
dou přistaveny ve stanovený den od 9:00 do 15:00. Na daném stanovišti 
bude přistaven pouze jeden kontejner v uvedený termín.

27. března Vrtilce x Na Konečné, Božejovická x Třebějická,   
Na Losách x Lužská, Předenická x K Vrtilce

10. dubna K Jezírku x Vyšebrodská, U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, 
Hoštická x Putimská

17. dubna Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), Ke Lhoteckému lesu x 
Lojovická, Chvalšovická x Křesanovská

24. dubna Hoštická x Lipovická, K Novému sídlišti x Jirčanská

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

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

13. března od 9:00 do 12:00 Na Močále x Třebějická, Hoštická x Olšovická
13. března od 13:00 do 16:00 Betáňská x Na Musilech, K Novému sídliš-

ti x Na Šejdru
20. března od 9:00 do 12:00 Ohrobecká x Lojovická, Zahrádecká x 

Hvězdonická
20. března od 13:00 do 16:00  Ke Kašně (u MŠ) 

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přidě-
luje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů 
a typu převládající zástavby. 

Bc. Petr Borský,  
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

mailto:ziv.prostredi@praha-libus.cz
mailto:ziv.prostredi@praha-libus.cz
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Březen předznamenává jaro, to 
astronomické se váže na 20. 3., 
ale meteorologické je tu už od 
prvního dne měsíce knihy a čte-
nářů. Letos vyhlížíme jaro ještě 
nedočkavěji, přes všechny on-
-line akce nám přece jen knihy 
chybí. Než se knihovny otevřou, 
inspirujte se, do kolika názvů 
knih jaro proniklo.

Těžkými zkouškami procházeli li-
dé v období druhé světové války. Ja-
ro je tu nejen dobou děje, ale hlavně 
očekáváním lepších časů. Mohla by 
to být třeba kniha Vlasty Javořické 
Čekání na jarní den. Román z její po-
zůstalosti se odehrává v malém měs-
tě na Českomoravské vysočině před 
koncem druhé světové války. Autor-
ka se snaží zachytit osobní a citové 
problémy lidí, které doba podrobu-
je těžkým zkouškám. Životní příběhy 
několika mileneckých párů se rozví-
její paralelně s příběhem šlechetné-
ho primáře místní nemocnice, který 
se oženil s Židovkou a s nesmírným 
úsilím se snaží zachránit ženu a dítě. 
Jaro 1941 je knížka polsko-izraelské 
autorky Idy Fink, která v  příbězích 
o holokaustu zachytila hrůzy proná-
sledování a vyvražďování Židů. Jar-
ní den slovinského spisovatele Ciri-

la Kosmače vypráví 
o  návratu do rodné 
chalupy po druhé 
světové válce. 

Jaro slibující začátek nového ži-
vota, nadechnutí, nových možnos-
tí i  vztahů inspirovalo také autor-
ky ženského čtení: Jarní kolekce 
Judith Krantz je román pro ženy 
z  atraktivního prostředí luxusních 
módních salónů, hýří romantickými 
milostnými zápletkami. Jarní váni-
ce Rosamunde Pilcherové ukazuje 
osud dvacetileté dívky, které neče-
kaná událost změní dopředu naplá-
novaný život a pomůže jí poznat, co 
od něho skutečně chce. Romantic-
ký příběh lásky, nakonec zklama-
né a  nikdy nenaplněné, s  krásnou 
postavou Gemmy, ženy hlubokého 
a  opravdového citu, je typický pro 
klasika ruské literatury I. S. Turgeně-
va a  jeho Jarní vody. Soubor poví-
dek vybraných z  ženského časopi-
su Lada (vycházel v 2. polovině 19. 
stol.) sestavila Slávka Krbová pod 
názvem Pro jarní pohodu. Psycho-
logická novela amerického dramati-
ka Tennessee Williamse Římské ja-
ro paní Stoneové zachycuje citovou 
a myšlenkovou krizi stárnoucí ženy. 
Hledání smyslu lásky, barvité líčení 
severské krajiny a  mistrovství psy-

chologické analýzy ženské i  muž-
ské mentality poznáváme v  raném 
dílku Sigrid Undsetové Jaro.

Dalším motivem skrytým pod 
pokličkou názvu je radost. Mít Ja-
ro na jídelním lístku znamená za-
číst se do anekdotických povídek 
s dobrým koncem – pocházejí z pe-
ra amerického humoristy O´Henry-
ho. Tomu sekunduje britský spiso-
vatel Pelham Grenville Wodehouse 
se svými neméně úspěšnými kniha-
mi. Jarní horečka je příběh poně-
kud ztřeštěného lorda, pokoušejí-
cího se uniknout ze zámeckého ži-
vota a  z  nadvlády své dcery. Strý-
ček Fred v jarním čase přináší další 
úsměvné historky obyvatel zámku 
Blandings. Hrdinové příběhu ma-
jí sice nejlepší úmysly, ale právě ty 
je přivedou do neuvěřitelných pro-
blémů a situací. Milostnou zápletku 
příběhu tentokrát zauzlí a  rozplete 
veselý stařík Frederick, hrabě z  Ic-

kenhamu. Stranou děje nezůstane 
ani prasnice Císařovna, a tak se čte-
nář má na co těšit. Lyrické, laskavé 
a jemně ironické povídky, naplněné 
atmosférou míst, v nichž se příběhy 
odehrávají, to je Jaro v  Prátru ra-
kouského prozaika Stefana Zweiga.

Nakonec ještě citát z knihy Zdeň-
ka Vašků Velký pranostikon, který 
s ptačími návraty naše čekání na jaro 
poeticky shrne: „V jejich hvizdu zraje 
již šťáva z třešní, dlouhý den. V pros-
tydlé chalupě obracím se na posteli, 
ještě napůl probuzen. Bude dvacáté-
ho března. A ač ještě jsou větry sně-
hem svítící a Vodenský rybník přiklo-
pen strakatou přilbicí, již zpívají. Při-
jde první jarní den. I bledule v poupa-
tech čekají, na jaro, na březen.“

S přáním brzkého návratu čtená-
řů mezi knihy

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ BŘEZEN

„Jarní“ knihy

Měli jste jako děti touhu po-
dívat se do neznámých míst 
a prožít nějaké dobrodružství? 
A že se vám to nepodařilo? Ne-
vadí. Někdy stačí sáhnout po té 
správné knize a prožít dobro-
družství s jejím hrdinou.

Pokud dětem vyberete knihu 
od Julie Boehme Tafík a  cesta na 
konec světa, bude to dobrá vol-
ba. Délka příběhu a  velikost pís-
ma je přizpůsobena lehce pokroči-
lým čtenářům. Poutavý příběh, kte-
rý je doplněn velice pěknými ilust-
racemi, podněcuje čtenářovu po-
zornost a  rozvíjí schopnost čtení 
s porozuměním.

Tafík je surikatí kluk, který se 
chce dozvědět, co se nachází za 
vzdáleným tajuplným pahorkem. 
Opravdu je za pahorkem konec 
světa, jak tvrdí dědeček? Tafík to 
chce za každou cenu zjistit, a tak se 
potají vydá na dlouhou cestu. Hned 
na začátku se potká s  prasátkem 
Štětečkem, kterému zachrání život, 
když ho chce sníst lev. Od té doby 
spolu putují a  prožívají různá dob-

rodružství. Je opravdu za pahor-
kem konec světa? A co udělají Tafík 
se Štětečkem až dojdou do cíle? To 
vám neprozradím, abych vás nepři-
pravila o čtenářský zážitek.

Při čtení jsme se zamýšleli nad na 
otázku, jestli bude vadit, když se Tafí-
kovi se Štětečkem nepodaří dojít k cí-
li. A jak odpověděly děti? I když ne-
dojdou až na konec, nevadí. Oba zís-
kali kamaráda a zažili spoustu dobro-
družství, tak nemusí být smutní.

Co tedy pro vás znamená přátel-
ství a kamarádství? 

Odpovědi některých druháčků:
Laura: „Pro mě přátelství zname-

ná hodně. Sice vždy to není lehké, 
je to člověk, na kterého se mohu 
spolehnout.“

Ema: „Pomáhat si, naslouchat si, 
smát se spolu.“

Josefka: „Máš hodně kamarádů, 
oni tě mají rádi a ty je máš také rád.“

Tobík: „Pro mě znamená kama-
rádství, že nejsem smutný a nenu-
dím se.“

Maya: „Když se řekne kamarád, 
napadne mě přítel, na kterého se 
mohu spolehnout.“

Maruška: „Pro mě kamarád-
ství a přátelství je to, že si hrajeme 
všichni spolu.“

Druháčci v tom mají jasno, a to je 
moc dobře.

Až knihu dočtete, nesmutněte, 
Tafíkova dobrodružství pokračují 
v knihách Tafík a Štětečkova vzdu-
choplavba a Tafík a obří miminko.

Julia Boehme je německou au-
torkou knih pro děti. Během stu-
dia literatury a hudby pracovala ja-
ko redaktorka a napsala řadu člán-
ků pro noviny a rozhlasové stanice. 
Po ukončení studií pracovala jako 
redaktorka televize pro děti. V sou-
časné době se věnuje výhradně 
psaní.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Tafík a cesta na konec světa
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Vážení senioři, až budete tyto 
řádky číst, bude se už blížit tiše 
a nenápadně první jarní den.

Zda bude ještě sněhový popra-
šek, či bude svítit intenzivně sluníčko 
a dojde ke vzkříšení celé přírody, ne-
víme, ale jakmile to přijde, budeme 
svědkem úžasné proměny. Kolik síly 
má každá travička, kytička, broučci, 
mušky, rodící se ptáčci, domácí zví-
řátka, vše bude dýchat jarem se zá-
zračnou vůní z lesů, vod a strání. Ať 
to probuzení zasáhne i nás, v síle du-
cha a víry v novém lepším čase.

Příroda nás posiluje

Malá vzpomínka takřka na zázrak: 
Před mnoha lety při cestě do Jizerek 
jsme jednou pozorovali, jak je příro-
da ještě smutná, šedá a nic nena-
povídalo, že bude jaro – a za týden 
jsme se všichni divili. Kolem cest na 
stráních rašící stromy, vše v  barvě 
zeleně. Žasli jsme a diskutovali, jak 
to příroda řídí, dá jí někdo pokyn? 
Ani se nám nechtělo odjíždět!

Letošní zimní příroda se sněhem 
a mrazem, sluníčkem probudila naše 
vzpomínky z dětských let: sáňkování, 
bruslení, lyžování ne v tak dokonalém 
vybavení jako u dnešních dětí, bylo to 
vždy vybavení „co dům dal“, tedy ige-
lit, prkno, lavor, necky, ale radost veli-
ká. Boule, zlomeniny a různé naraže-
niny, to bylo na denním pořádku.

Letošní tradiční zimní čas se sně-
hem a mrazem za třpytného sluníč-
ka má pro naši již z toho všeho una-
venou dušičku i léčebnou sílu. Je to 
nějaké znamení? Přírodní úkaz, že už 
to chce změnu! Blíží se změna? Kéž 
by, všichni společně už po ní voláme.

Probíhající očkování  
nám dává naději

Byla jsem z různých míst informo-
vána, že v Libuši a Písnici dostávají se-
nioři nad 80 let očkování a mám z to-

ho ohromnou radost. Dozvěděla jsem 
se také, jaké jsou kladné reakce, jak 
očkování v  Thomayerově nemocnici 
probíhá, jak je to vzorně připraveno. 
Každý odchází po půl hodině odpo-
činku a s dalším datem k přeočkování. 

Je zde tedy naděje na proočko-
vání v naší městské části tak do mě-
síce května. A kdyby i tak došlo ješ-
tě k nákaze u některých seniorů, byl 
by průběh daleko mírnější bez rizi-
ka úmrtí. Věřme tomu!

Kdo se ještě nezaregistroval, 
v MČ Praha-Libuš se nabízí pomoc 
z humanitního odboru, který podá 
pomocnou ruku k rychlé registraci, 
případně zajistí odvoz na očkování 
a zpět. Bližší informace v časopisu 
U nás 2021/2 na straně 3.

Zůstávejme nadále aktivní!

Připomínám a doporučuji, aby se 
senioři při sebemenší chuti věnova-
li svým dřívějším i dosavadním koníč-
kům, čtení, pletení, televiznímu pro-
gramu k zasmání. Také doporučuji sle-
dovat dokumenty, např. Gejzír, Toula-
vou kameru a veškeré cestování v nej-
rozmanitějších koutech světa. Tyto 
programy hovoří o odvážných lidech. 
Dále jsou povzbudivé dokumenty o 
lidech, kteří se pouští do výzkumů a 
projektů ve sféře strojírenství, zdravot-
nictví, zemědělství a zlepšují na kaž-
dém kroku život pro nás všechny. Člo-
věka to tak posílí a podpoří třeba i jen 
k drobné činnosti pro sebe nebo okolí.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
za milá a hřejivá slova od vedení 
MČ Praha-Libuš k mému životnímu 
jubileu. Moc si toho vážím. Rovněž 
děkuji také nejméně za 65 telefoná-
tů od mých vděčných seniorů. 

Již se na vás všechny těším, na 
vyprávění se všemi, čím vším jsme 
si v této době prošli.

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

Foto: Hanka Kolářová

KLUB SENIOR

Blíží se jaro, očkuje se, buďme dále aktivní!
PÁR TRIKŮ PRO OKAMŽIKY NEBEZPEČÍ

Vážení senioři, prozradíme vám devět tipů sepsaných policisty – mo-
hou vám nebo vašim blízkým zachránit život.

1. První tip pochází z bojového umění taekwondo. Jde o to, že loket je 
nejsilnějším bodem vašeho těla. Proto, pokud jste k útočníkovi dosta-
tečně blízko, použijte ho.

2. Druhý tip se často uvádí v turistických průvodcích. Pokud vás zloděj 
požádá o peněženku nebo tašku, nedejte mu ji. Místo toho ji odhoďte 
pryč od sebe. Je totiž vysoká šance, že zloděj se více zajímá o ni než 
o vás, a proto půjde po peněžence. A vy zatím utíkejte jako o život, 
samozřejmě opačným směrem.

3. Tento třetí tip je velmi důležité si zapamatovat. Pokud by vás kdyko-
liv naložili a unesli v dodávce či kufru auta, snažte se nohama vykop-
nout zadní světla, a přes díru pak vystrčit ruku a mávat z ní jako diví. 
Řidič vás nebude vidět, ale všichni kolem ano. Tento trik zachránil už 
mnoho životů.

4. Mnoho žen dělá to, že po nákupech, obědě či vyřizování na úřadech 
si sedne do auta a začne se líčit, dělat poznámky nebo telefonovat. 
Nedělejte to! Dáváte perfektním možnost kriminálníkovi, aby si vás 
vyhlédl, nasedl k vám do auta na místo spolujezdce a okradl vás. Pro-
to, když si sedněte do auta, nejlépe je zamknout dveře a co nejdříve 
nastartovat motor a odjet. Pokud se však stane, že je s vámi v autě 
zloděj nebo násilník, pak se připoutejte, rozjeďte auto a následně do 
něčeho narazte, strom sloup, nebo jiné překážky, vás zachrání pas, 
nebo airbag, a neupoutaný zločinec si to tak trochu odnese. Jakmile 
se auto zastaví, vystupte a utíkejte. Je to vždy lepší, než kdyby se va-
še tělo mělo najít někde na odlehlém místě.

5. Tento tip zahrnuje několik doporučení, jak nastupovat do svého auta 
na parkovišti nebo v podzemní garáži.
Vždy se kolem sebe rozhlédněte a také si před nastupováním prohléd-
něte své auto, podlahu na místě spolujezdce a na zadních sedadlech.
Pokud parkujete vedle větší dodávky, nastupte do svého auta ze 
strany spolujezdce. Proč? Protože většina sériových vrahů se snaží 
svou oběť vtáhnout do dodávky při nastupování do jeho auta.
Vždy si dobře prohlédněte auto, které parkuje na řidičově straně va-
šeho auta, ale také na straně spolujezdce.
Pokud spatříte někoho, obvykle osamoceného muže, který sedí 
v blízkosti vašeho auta, pak se raději vraťte zpět do nákupního cen-
tra a sežeňte si někoho, kdo vás k vašemu autu vyprovodí – strážní-
ka, policistu či přítele.
Zřejmě znáte staré pořekadlo – lepší je být v bezpečí než toho poz-
ději litovat. V tomto případě je lepší být paranoidní než mrtvá.

6. Tento tip se týká stejně žen i mužů. Vždy jeďte raději výtahem než 
pěšky po schodech. Oddělená schodiště jsou hroznými místy, kde se 
můžete ocitnout sami. Jsou také oblíbeným místem činu kriminálníků.

7. Pokud má útočník střelnou zbraň a ještě vás nedrží, utíkejte. Šance, že 
vás s ní zasáhne, jsou 4 ku 100, protože vy jste pohybující se cíl. I kdy-
by vás trefil, je vysoká pravděpodobnost, že nebude zasažen životně 
důležitý orgán. A nezapomeňte utíkat cik-cak do stran, ne přímočaře.

8. Většina žen se snaží být sympatická, a to může být chyba. Milé dámy, 
to vám může přivodit znásilnění, či dokonce usmrcení. Slyšely jste 
už někdy o Tedovi Bundym? Byl to dobře vypadající, vzdělaný muž, 
který vždy využíval sympatie důvěřivých žen – a byl to sériový vrah. 
Vždy chodíval o holi a často požádal ženy o pomoc při nastupování 
do svého auta. To byl okamžik, kdy unesl svou další oběť.

9. Trik s vodou: Pokud se v noci v domě vzbudíte proto, že z vašich 
vnějších kohoutků stříká voda, nechoďte ven! Tito pachatelé pustí 
z vašich kohoutků vodu plným proudem, aby vás přinutili vyjít z do-
mu, a tehdy zaútočí. Proto nechoďte ven, zůstaňte v bezpečí svého 
domu a zkuste zalarmovat sousedy, známé či policii. Existují i variace 
tohoto triku – ať už se světlem, nebo jinými způsoby upoutání vaší 
pozornosti, abyste vyšli z domu.

Výbor Klubu Senior ještě jednou připomíná: prozvoňte nás, my se obra-
tem ozveme a rády vás uslyšíme a rády si s vámi popovídáme.

Zdena Prchlíková, 608 511 980
Anna Mohylová, 602 215 737

Příroda v některých místech v blízkém okolí Libuše a Písnice už brzy takto rozkvete.



TÉMA

16 | U nás | 3/2021

Vážení přátelé, v kalendáři opět 
čteme: březen. A tak si o jeho 
událostech něco povězme!

2. 3. jsou v kalendáři Anežky, 3. 
3. Kamilové a 7. 3. slaví svátek To-
mášové. 8. 3. máme MDŽ! Pánové, 
nezapomeňte na květinu vašim blíz-
kým dámám!

13. 3. 1741 došlo k   události vý-
znamné pro celou rakouskou mo-
narchii, protože se panovnici Marii 
Terezii narodil následník trůnu – bu-
doucí „reformátorský“ císař Josef II. 
(† 20. 2. 1790). 15. 3. 1921, ano, před 
100 lety, začal vycházet román Ja-
roslava Haška Osudy dobrého vo-
jáka Švejka.

Dostali jsme se již do poloviny 
měsíce března, a  tak vzpomeňme 
na ulehčení, které v něm naši před-
kové cítili v  r. 1611 v  souvislosti se 
stahováním vojska pasovského bis-
kupa Leopolda od Prahy, přes jižní 
Čechy domů. Nevíme, co pobrali od 
nás, z Libuše či Písnice, ale protože 
se zachovala zpráva, že z nedaleké 
Jesenice odvedli hned 24 krav, jis-
tě i  zde jim bylo získání čehokoliv 
vítané a každý si oddechl, když jim 
viděl záda.

Od 17., případě 18. 3. 1871 se po-
čítá krátká doba existence dalšího 
francouzského revolučního vzpla-
nutí, tzv. Pařížské komuny. Jak k to-
mu došlo? Válečné napětí bylo teh-
dy v  Evropě již několik let. Sílící 
Prusko usilovalo o  hegemonii nad 
Německem, do té doby rozdrobe-
ným na řadu malých států. V r. 1864 
si posílilo sever úspěšným střetem 
s Dánskem a od té doby byla i válka 
s Rakouskem neodvratná. Jak zná-
mo, proběhla v r. 1866 a Rakousko, 
ač si na vedlejším jižním bojišti, kde 
Prusku pomáhala Itálie, špatně ne-
vedlo, na hlavní severní frontě, kte-
rá probíhala na našem území, pro-
ti samotné pruské armádě utrpělo 
v rozhodující bitvě u Hradce Králové 
naprostý debakl. Lépe organizova-
ná a  moderněji vyzbrojená pruská 
armáda tu „naši“ rakouskou rozhod-
ně porazila. I v našich končinách se 
tehdy objevily okupační pruské jed-
notky a  mnozí obyvatelé, např. ze 
sousedních Kunratic, se tehdy radě-
ji poschovávali v  lese okolo zříce-
niny Kunratického hrádku. Protože 
ale účel války byl pro Prusko splněn 
a počítalo nadále s Rakouskem jako 
se slabší, ale výhledově spíše spo-
jeneckou zemí, byly mírové pod-
mínky mírné a stažení Prusů od nás 
rychlé. Prusku v celkovém ovládnutí 
německého prostoru překážela na-
dále už jen Francie, tradičně uplat-
ňující svůj vliv v  jižních německých 
státech – zejména v  Bavorsku. Si-
tuace se nadále vyhrocovala a  19. 
7. 1870 mezi nimi vypukla válka, na 
kterou Francie přípravu silně pod-

cenila. To Prusko nikoliv. V  rozho-
dující bitvě, vedené 1. a  2. 9. 1870 
v okolí Sedanu, byla francouzská ar-
máda poražena a sám francouzský 
císař Napoleon III. s asi 80 000 vo-
jáky padl do zajetí. Císařská vláda 
se ve Francii zhroutila a byla ustave-
na nová, republikánská – tzv. vláda 
III. republiky, která sice pokračova-
la v boji, ale úspěšná nebyla. Pruso-
vé nakonec obklíčili samotnou Paříž 
– ta ke vzteku samotného Bismarc-
ka udržovala sporadické spojení se 
zbytkem Francie pomocí balónů. Už 
tehdy činorodá firma Krupp vyro-
bila v reakci na to své první „proti-
letadlové“ kanóny. V  lednu 1871 už 
francouzská situace nebyla udrži-
telná a  nastalo příměří. Právě tato 
situace vedla k  vyhlášení sjedno-
ceného Německého císařství, tzv. 
II. říše. Francouzská armáda sice 
složila zbraně, ale jednotky Národ-
ních gard ne. Právě členové jejich 
vedení byli silně ovlivnění socia- 
listickými myšlenkami filosofů Kar-
la Marxe a Friedricha Engelse. 17. 3. 
1871 obsadili Paříž a vyhlásili novou 
revoluční vládu – tzv. vládu Paříž-
ské komuny. Dosavadní vláda v če-
le s předsedou A. Theursem uprch-
la raději k  Prusům do obsazených 
Versailles, kde požádala o  pomoc. 
Revoluční vláda na 26. 3. 1871 do-
konce vyhlásila volby do Rady Ko-
muny s programem: 1. předání tová-
ren dělnickým Radám, 2. přerozdě-
lení bytů potřebným, 3. vyvlastnění 
majetků církve, 4. bezplatné škol-
ství, 5. zrovnoprávnění žen, 6. vydá-
ní Dekretu o  likvidaci nezaměstna-
nosti. Je jasné, že reakcí bohatých 
a vlivných osobností jak na němec-
ké, tak francouzské straně bylo zdě-
šení a vzájemná domluva byla velmi 
rychlá! Německo za účelem likvida-
ce revoluční vlády v Paříži a dalších 
velkých městech okamžitě propus-
tilo tisíce zajatých francouzských 
vojáků tzv. Mac-Mahonovy armády 

a dalo je Theursově vládě k dispo-
zici. Po týdnu bojů 21.–28. 3. 1871 
revoluční „komunardy“ porazili. Ty 
poslední postříleli u  zdi hřbitova 
Père-Lachaise, kde mají i svůj hrob. 
Nastalé kapitulační jednání se táhlo 
do května 1871 a Francie za prohra-
nou válku zaplatila ztrátou Alsaska-
-Lotrinska a obrovskými reparacemi 
80 mld. zlatých franků. Právě odsud 
však pramenilo francouzské odhod-
lání k  odvetě, završené vítězstvím 
v  1. světové válce v  r. 1918. Paříž-
ská komuna ale byla velkou inspi-
rací pro vznik dělnických a  sociali-
stických organizací po celém světě.

19. 3. k  svátku popřejeme všem 
Josefům. Toho dne v r. 1831 upouta-
la světovou veřejnost zpráva o prv-
ní bankovní loupeži (kde jinde než) 

v  USA, kdy se lupičům podařilo 
z newyorské City Bank odnést hned 
245  000 tehdejších dolarů. 21. 3. 
máme (konečně) první jarní den! 22. 
3. 1471 v Praze zemřel náš král Jiří 
z Poděbrad. 27. 3. můžeme popřát 
Ditám, v  noci na 28. 3. si nezapo-
meňme posunout hodinky na letní 
čas a  zároveň 28. 3. jsou na řadě 
Soni a máme i na památku naroze-
ní J. A. Komenského (*28. 3. 1592 – 
† 15. 11. 1670) i Den učitelů. Je i Květ-
ná neděle. 29. 3. slaví svátek Taťány 
a 30. 3. Arnoštové.

Všem zmíněným i  nezmíněným 
patří naše srdečné: Všechno nejlep-
ší! Krásné jaro, přátelé, nám všem!

Jaroslav Melichar
Foto: Hanka Kolářová

Kalendářní střípky: březen 2021

inzerce

Kvalitní dámské 
a pánské střihy, 

v pohodlí Vašeho 
domova. 
Ceny služeb  

od 120 do 250 Kč.

Bližší info na tel.  
704 007 954

Těší se na Vás Radka

inzerce

Klasická mokrá 
pedikúra u Vás doma.
Odstraňování kuřích ok, léčba 

zarostlých nehtů, kultivace 
nehtů a poradenství léčby 

plísně.

Celkové ošetření 300 Kč. 
Každá 4. návštěva 10 % sleva. 
Možnost klasické manikúry.

Podrobnější info na tel.  
704 007 954.

Těší se na Vás Radka

inzerce

ODVOZ  
STARÉHO NÁBYTKU  

NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 
Stěhování.

Tel.: 773 484 056
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Debata
LIKVIDACE PARKŮ U NÁS

Vážení spoluobčané, po zastupi-
telstvu 30. 11. jsem napsal článek do 
časopisu U  nás, dle sdělení redakč-
ní rady měl text vypjatý osobně útoč-
ný tón a  překročil limit 3 500 znaků. 
Byl jsem požádán o zkrácení a úpravu 
textu. Vzhledem k tomu, že jsem již le-
žel s covidem a se zápalem plic v ne-
mocnici, nebyl jsem schopen žádných 
úprav, a tak článek nebyl zveřejněn. Pl-
ně respektuji rozhodnutí redakční ra-
dy, a  tak pozměněný a  zkrácený člá-
nek následuje.

Víte, kolik úsilí musel vynaložit pan 
starosta k  tomu, aby z  prodejny kol 
nebyla prodejna potravin, ale na čer-
no postavená kavárna?
1. Toleroval, aby nájemce z  prodejny 
kol v objektu 317/64 načerno vybudo-
val kavárnu a osobně ji v dubnu 2018 
otevřel a nechal provozovat 16 měsí-
ců, bez kolaudace, zprávy hygieny, 
hasičů, a  vše až dodatečně zajistil. 
Dobrý ne?
2. Zdevastoval park zvaný Na Políč-
ku. Jak? Nechal vytrhat okrasné dřevi-
ny, vytrhat a odvézt zpevněný povrch 
chodníčků, vytrhat a odvézt lavičky.
3. Dokonce nechal vytrhat a  odvézt 
oplocení pomníku písnických občanů 
padlých v 1. světové válce. Je mi z to-
ho velice smutno.
4. A proč to všechno? Přece aby dětič-
ky mohly jezdit v parku na kolech po 
cestičkách a mezi plánovanými herní-
mi prvky, zatímco jejich rodiče v parku 
na lehátkách popíjejí své drinky.
5. Na zastupitelstvu pan starosta 
představil jím připravenou novou ná-
jemní smlouvu (na dobu určitou šes-
ti měsíců) a tak srdnatě za ni bojoval, 
aby nepřipustil změny navrhované 
opozicí, neboť jak řekl: já jsem akcep-
toval, já jsem přijal, já jsem neakcepto-
val. A koaliční zastupitelé, vše co pan 
starosta navrhne, samozřejmě auto-
maticky schválí, tak i tuto smlouvu. Po 
schválení nájemní smlouvy opoziční 
zastupitelé jednání opustili, ale jedná-
ní pokračovalo dál.
Je hořce komické, když starosta obce 
vypisuje anketu, zda jsou pro občany 
Písnice potřebnější potraviny, nebo na 
černo postavená kavárna. Za celých 
12 let, co je pan starosta ve funkci, ne-
měl ani snahu zajistit pro ně základ-
ní občanskou vybavenost. Panu sta-
rostovi jsem nabídl dva vážné zájem-
ce o  provozování prodejny potravin, 
ale stále se nic neděje. Byl jsem však 
informován, že zájemcům oznámil, že 
bude vypsané výběrové řízení. Tak se 
ptám, pane starosto – kdy?

Volnočasový areál Na Jezerách: Pa-
ne starosto, park v Písnici Na Políčku 
jste pro nájemce kavárny zničil, nyní 
mu chybí jen Vaše herní prvky a řetíz-
kový kolotoč. To ještě nikdo v okolí ne-
má a  nyní se chystáte zabránit další-
mu parku – přírodní volnočasový areál  

Na Jezerách. V  časopise U  nás bra-
vurně manipulujete se čtenáři a opět 
říkáte A, B i  C, a  stále postrádám D. 
Proč stavět školu, školku a  byty tam, 
kde chceme park, když zejména dal-
ší byty vůbec nejsou potřeba. Míst-
ní občané mají kde bydlet – zahus-
tit tuto část různorodou skladbou no-
vých obyvatel a k tomu nárůst osobní 
dopravy, parkovacích míst a  kde má-
te občanskou vybavenost? Potraviny, 
a jiné obchody? Proč na přilehlých po-
zemcích nestaví Praha 4 nebo Kunra-
tice, jak uvádíte. Víte, že cena bytové 
jednotky stoupla v  posledních letech 
o 100 % a od nové ceny se odvíjejí dal-
ší platby. Proč se snažíte tuto okrajo-
vou část Prahy násilím měnit? Upusťte 
od dalšího osidlování, nám se tady žije 
dobře a postarejte se hlavně o občan-
skou vybavenost a získáte zpět důvě-
ru voličů.

Miroslav Štancl, zastupitel

SUPERMARKET, NEBO KAVÁRNA?

Tak se již třikrát stala středobodem 
jednání místního zastupitelstva obec-
ní budova na „náměstíčku“ v  Písnici. 
Přesněji řečeno, ne vlastní budova, 
ale to, co by v ní mělo být. Začalo to 
peticí, jejímž obsahem byl požadavek 
na okamžité zrušení nájemní smlou-
vy se současným nájemcem, tj. firmou 
Bikeclinic, a v daném místě provozo-
vání prodejny potravin, pokud možno 
co nejrychleji. To je jasně srozumitel-
ný požadavek. Jedná se o zcela legi-
timní názor a  jako takový byl projed-
nán na červnovém zastupitelstvu. Již 
tehdy bylo také jasné, že tento názor 
nesdílí všichni občané z Písnice. Jinak 
bych v  předvečer jednání zastupitel-
stva asi neobdržel SMS zprávu, cituji: 
„Bikeclinic je celý moc fajn, mrzelo by 
mě, kdyby skončil. Moc dobře tam va-
ří a hezky se tam sedí. I ten parčík je 
tím oživený. Tak co pořád mají? Potra-
viny tam vždy zkrachovaly…“ a násled-
ně: „Pořád myslím na tu kauzu Bike- 
clinic, hrozně tam nechci Billu ani jiný 
pitomý krám. Teď je tam tak příjem-
ně živo, v  parčíku pobíhají děti, hez-
ky to žije. Je to opravdu v ohrožení?“ 
To je stejně legitimní, leč zcela opač-
ný názor. A mezi nimi nemůže dojít ke 
kompromisu.

Tak to alespoň vidím já. Stoupenci 
obchodu, a  není jich málo, však po-
važují za jediný správný názor ten je-
jich, a tak ho „dokazují“ dalšími pod-
půrnými „argumenty“. Např.: jednatel 
Bikeclinic pan Kaše porušil staveb-
ní zákon. To je pravda, ale od červ-
na 2019 je to napraveno. Nebo: rad-
nice má s panem Kaše nadstandard-
ní vztahy. Tak takové nařčení považuji 
za osvědčený a dobře fungující popu-
lismus. Za sebe k tomu můžu říct pou-
ze to, že s  panem Kaše mám úplně 
stejný vztah jako s kterýmkoliv jiným 
nájemcem, to jest víceméně žádný. 

Asi nejzajímavější podpůrný „argu-
ment“ dokumentující špatnost vede-
ní MČ je dar městské části ve výši 60 
tisíc Kč kunratické farnosti na opravu 
kostela sv. Jakuba v Kunraticích. Hra-
nice farností jsou totiž úplně jinde. Pís-
nice spadá pod Modřany a Libuš pod 
Lhotku. I takovou zajímavost se člověk 
dozví. Jenom nevím, co to má společ-
ného s  jadérkem sporu obchod ver-
sus kavárna.

Tak probíhalo červnové a  násled-
ně zářijové zastupitelstvo. Tehdy to-
ho měli stoupenci Bikeclinicu dost 
a  uspořádali další petici. Tentokrát 
za zachování Bikeclinic. Dopustili se 
však chyby. K  petici připojili několik 
podpisových archů, které neodpoví-
dají zákonu – neobsahují záhlaví se 
stručným obsahem petice. Tak to jed-
noznačně stanovuje zákon. A celkem 
často dochází k  opomenutí tohoto 
jednoduchého ustanovení. Před lety 
jsem byl novináři dotazován na „peti-
ci“ občanů proti provozování bleších 
trhů při Novodvorské. Musel jsem je 
opravit. Z  hlediska zákona se nejed-
nalo o petici – podpisové archy neob-
sahovaly záhlaví. Tehdy jsem to nazval 
protestním dopisem. Takže dnes bych 
rád uvedl čísla na pravou míru. Proti-
petici podepsalo 86 občanů. Ty další 
podpisy do celkového čísla 239 nelze 
uznat. Došlo k chybě a náš úřad měl 
toto konstatovat ihned při převzetí pe-
tice. Jedná se o chybu. Jednoznačně. 
Ale nazvat to podvodem? To je hod-
ně silné nařčení. To bych si nikdy ne- 
troufl. Na to nemám absolutně žádnou 
indicii, natožpak důkaz. Je zajímavé, 
že stejné chyby, byť v podstatně men-
ší míře, se dopustili i autoři první peti-
ce. Ta obsahuje 4 podpisové listy se 
záhlavím (z  toho jeden list podepsán 
oboustranně) s  celkem jedním stem 
podpisů a jeden list bez záhlaví se tři-
nácti podpisy. Tuto petici tedy pode-
psalo 100 občanů, nikoliv 113.

Jaký je skutečný poměr stoupenců 
a  odpůrců prodejny (supermarketu), 
by měla ukázat anketa, která proběh-
ne, jakmile to bude možné. S ohledem 
na korona situaci. Rozhodnutí bude na 
zastupitelích. Někteří mají jasno i bez 
ankety. Patřím mezi ně. Jsem a budu 
pro zachování kavárny.

Pavel Macháček, místostarosta

PS: Napsáno a posláno redakci 12. 
1. 2021. Dva dny po redakční uzávěr-
ce. Proto nemohlo být publikováno 
v únorovém čísle. Moje chyba.

JAKÝ BUDEME MÍT LETOS 
ROZPOČET?

Blbý. Jako vždycky. Tím vůbec ne-
potvrzuji, že bych snad konečně po-
chopil genialitu a  moudra naší opo-
zice. Nebo snad náhle procitl a  po-
chopil jako kolega Štancl. To už vů-
bec ne. Já jsem se úplně stejně vy-
jádřil již před lety. Bezprostředně po 
schválení tehdejšího rozpočtu. Ten-
krát se kdosi z  opozice vyjádřil (po 
pro mě absolutně nepodstatných 
a  zcela irelevantních přesunech ně-
kolika tisíc z jedné výdajové kapitoly 
do jiné), že konečně máme dobrý roz-
počet. To dnes určitě nehrozí. Dnešní 
opozice je mnohem kritičtější. A vše-
mu rozumí.

Já považuji naše rozpočty za bl-
bé z úplně jiného důvodu. Jsou totiž 
hrozně nízké. Tím chci říct, že máme 
k dispozici hrozně málo peněz. To je 
ale dáno tím, že nejsme samostatnou 
obcí. Jsme součástí Prahy, a tak je náš 
rozpočet určen téměř výhradně na 
provoz. V  rozpočtu máme peníze na 
chod úřadu a na základní údržbu na-
šich objektů. V rozpočtu je zhruba to-
lik peněz, aby nám naše objekty ne-
spadly na hlavu. To je zřejmé ze srov-
návací tabulky 1.

Tabulka 1
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Jak je vidět srovnatelně velká města 
mají k dispozici minimálně třikrát, spíše 
čtyřikrát více peněz než městská část. Fi-
nanční možnosti městské části naší veli-
kosti pak odpovídají možnostem zhruba 
pětkrát menšího městečka. Zde bych 
připomenul a pozdravil pana Mráze, bý-
valého starostu („ahoj Petře“). V  době 
jeho starostování jsme vstoupili, jako 
vůbec první městská část, do Národní 
sítě Zdravých měst. Když se na setkání 
starostů „pochlubil“ s naším rozpočtem,  
resp. s jeho výší, tak mu to nikdo nevě-
řil. Každý přece ví, že v Praze je peněz 
nejvíc. To je možná pravda, ale určitě ne 
v malých městských částech. Tady po-
rovnáváme neporovnatelné. Zde troj-
členka neplatí. A nemůže platit. Z mno-
ha důvodů.

Jak uvádím výše, rozpočet MČ je 
určen primárně na provoz, nikoliv na 
rozvoj a  investice. Pokud naše ob-
jekty, a to jsou na prvním místě školy 
a školky, potřebují zásadnější investi-
ci, tak musíme žádat zastupitelstvo hl. 
m. Prahy o poskytnutí financí na jejich 
realizaci. Teprve po schválení těch-
to investic v průběhu roku může dojít 
k navýšení našeho rozpočtu. To se dě-
je v rámci rozpočtových opatření (dří-
ve změn rozpočtu). Skutečnost pak 
vypadá úplně jinak než schválený roz-
počet. To dokazuje tabulka 2.

Investice obsažené v  této tabulce 
jsou takové, kterých si kromě učitelů 
a žáků asi nikdo nevšimne. Kromě to-
ho jsme hodně investovali do zbrojnic 
našich dobrovolných hasičů a nyní se 
staví nová služebna městské policie 
v Zahrádecké ulici.

A pak tady máme investice, kterých 
si naopak všimne každý. Investice do 
rekonstrukcí našich ulic. Tak ty zajiš-
ťuje přímo nějaká složka hl. m. Prahy 
a v našem rozpočtu se neobjeví nikdy. 
Rekonstrukci Libušské ulice v  r. 2018 
zajišťovala Technická správa komuni-
kací, a. s., a rekonstrukci ulic K Vrtilce, 
Na Konečné v minulém roce investiční 
odbor MHMP. Ten zajišťuje prakticky 
všechny rekonstrukce ulic. Výjimkou 
potvrzující pravidlo byla rekonstrukce 
ulic v  lokalitě Na Močále. Tu zajišťo-
val náš úřad, ale samozřejmě že až po 
poskytnutí příslušných finančních pro-
středků ze strany hl. m. Prahy.

Pokusil jsem se popsat, jak jsou 
karty (lépe řečeno peníze) rozdány. 

Již od revoluce. A není mi známo, že 
by existovala relevantní politická sí-
la, která by měla v  úmyslu zásadním 
způsobem posílit rozpočty městských 
částí tak, aby mohly být více finančně 
samostatné. Mně se zavedený systém 
nelíbí, ale nezbývá mi než ho respek-
tovat. A hledat v něm nevídané skry-
té možnosti? Skutečně netuším, jak to 
může někdo myslet vážně.

Pavel Macháček,  
místostarosta, 28. 1. 2021

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!

Dovoluji si vás, jak jsem slíbil, se-
známit s případným posunem, jaký na-
stal v záležitostech, které naše obča-
ny trápí, přejí si je od vedení naší MČ 
vyřešit, a které jsem si předsevzal po-
moci akcentovat. Zde je pro oživení 
předkládám ve stručném balíčku:

1. Zvýšení bezpečnosti v místě ne-
přehledného rohu ulic Klokotská / 
K  Lukám (Libuš), minimálně dosaže-
ním opětovné montáže přehledové-
ho zrcadla.

Ač zatím se situace na místě ne-
změnila, mohu čtenářům sdělit, že se 
podle nejnovějších informací podařilo 
dosavadní zamítavé stanovisko Policie 
ČR změnit, a je tedy šance, že k mon-
táži tolik potřebného zrcadla přece 
jen v dohledné době dojde. Snad dří-
ve, než se něco závažného přihodí (si-
tuační foto viz minulé číslo U nás).

2. Zlepšení průchodnosti lesní ces-
ty ze staré Písnice (od Kalibárny) do 
Modřanské rokle (do Dolů), zejména 
zvýšení bezpečnosti procházejících 
osob, odstraněním nejen dle mého 
názoru nebezpečného stromu s  ob-
naženými kořeny.

Zatím je opět nutno říci, že k  od-
stranění stromu stále nedošlo. Nyní se 
čeká na přizvaného arboristu. Snad 
k  vyřešení problému i  zde dojde dří-
ve, než se něco závažného přihodí (si-
tuační foto viz minulé číslo U nás).

3. Zlepšení odtokového režimu vo-
dy podél komunikace Dobronická 
(mezi Libuší a Kunraticemi) a v návaz-
nosti řešit problémy se vtékáním vody 
do suterénů v lokalitě V Koutě (Libuš).

Protože větší část zmíněné komu-
nikace je na katastru sousední MČ 
Kunratice, ale problémy se týkají domů 
občanů Libuše, tak je jedině na vede-

ní naší MČ jednat jak s MÚ Kunratice, 
tak s firmou TSK, jenž komunikaci spra-
vuje. Jedná se zejména o  reaktivaci 
funkčnosti odtokových struh, nyní z ne-
známých důvodů zavezených (Kým? 
Prý TSK ne...) a  oživení dávného pro-
jektu odkanalizování tohoto prostoru.

4. Podpora vznesených požadavků 
občanů Písnice jak pro zvýšení dět-
ské bezpečnosti (v  rámci možné le-
gislativy) u herních prvků umístěných 
mezi ZŠ L. Coňka a bývalým mlýnem 
západně od ní, tak v případě přislíbe-
ných jednání, především s MÚ Zlatní-
ky o zlepšení celkového stavu komu-
nikace od staré Písnice do Hodkovic.

5. Podpora (již v  r. 2018 i dále) vy-
jádřeného přání občanů na zachová-
ní prostoru Na Jezerách (Libuš) jako 
oblasti parkové zeleně bez uvažova-
né výstavby. Jak jsem si sám ověřoval 
(viz minulé číslo U nás) názor občanů, 
takové přání stále trvá a ani tzv. kom-
promisní návrh, stažený z  jednání za-
stupitelstva 16. 2., ho nenaplňuje. Mám 
tedy za to, že situaci je třeba dále zva-
žovat a  nepřijímat taková rozhodnutí, 
která by šla proti přání většiny občanů.

K  tomu je nutno říci, že považu-
ji za nepříliš šťastné předložit na jed-
nání zastupitelstva návrh o  tak důle-
žité otázce bez projednání v  Komisi 
výstavby a Komisi životního prostředí. 
Doufám, že k tomu dojde před koneč-
ným rozhodováním členů Zastupitel-
stva. Vždyť i  s  umístěním uvažované 
důležité stavby nové školy by ještě asi 
bylo možné najít řešení méně zasahu-
jící daný prostor. A to není vše!

6. Budeme věnovat pozornost i si-
tuaci okolo hřiště, situovaného poblíž 
ulice K Jezírku (Libuš).

Zde si stěžují někteří občané na 
problémy vznikající mezi hlučnými, 
neukázněnými návštěvníky a klid po-
žadujícími zde bydlícími. Doufejme, 
že jde jen o maličkost, urychleně vy-
řešenou pracovníky MÚ, jak přislíbili. 
Uvidíme...

Nedávno se na Libuši otvíral Depot-
ní sklad nábytku pro potřebné v Ob-
rataňské ulici. Zde se nachází neutě-
šená řada vraků vysokých lamp veřej-
ného osvětlení, nacházejících se v de-
zolátním stavu, podél zmíněné komu-
nikace. Ty již delší dobu nesvítí, jsou 
zkorodované, schází jim kryty i identi-
fikační štítky, a  co je nejhorší – mají 
obnaženou elektrickou instalaci (snad 
bezpečně odpojenou?). Dle mého ná-
zoru by buď měly být funkční a v řád-
ném stavu, nebo by tam raději být ne-
měly. Co myslíte? Jakékoliv vaše ná-
zory uvítám na svém e-mailu: meli-
charjj@seznam.cz. Jak na výše uve-
dené, tak na další případně se vyskyt-
nuvší problémy občanů hodlám dále 
upozorňovat, a to jak v rámci Komise 
ŽP, tak na jednáních zastupitelstva, 
dokud nebudou dořešeny ke spoko-
jenosti občanů. Vaše podněty k tomu 
budou vítanou pomocí! S přáním vše-
ho dobrého všem!

Jaroslav Melichar,  
předseda MO ČSSD

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ LOKALITY 
K LUKÁM – CHYBÍ 50 CM

V  minulém čísle se dva články 
v  Debatě dotknuly projektu lokali-
ty K  Lukám. Z  článků jakoby vyplý-
valo, že městské části je tento pro-
jekt volný. Není tomu tak. Umístě-
ní zrcadla je jen takový malý pro-
blém. Odbor dopravy Prahy 12 nám 
naši žádost zamítl, podali jsme no-
vou žádost a máme schváleno. Jis-
tě si můžeme povzdychnout, že by 
to mohlo jít rychleji, ale budiž. Úřed-
ník je pán a na něj je i  starosta-ža-
datel krátký. Větší problém je zjed-
nosměrnění lokality tak, aby byla 
omezena průjezdnost automobily. 
Oba autoři článků v únorové Debatě 
vědí, že MČ zafinancovala projekto-
vou dokumentaci, projednala návrh 
s místními občany, podala žádost na 
odbor dopravy Prahy 12. Po odsou-
hlasení zafinancujeme a  zrealizuje-
me dopravní značení. Co brání do-
tažení projektu do konce? Proč od-
bor dopravy Prahy 12 dosud nevy-
dal stanovení dopravního značení? 
Ulice Na Musilech v úseku mezi ulicí 
Klokotská a Betáňská má šíři 5,5 m. 
Aby zde mohla být jednosměrka, 
parkovací místa po jedné straně 
a oboustranný provoz cyklistů, musí 
mít komunikace šíři 6 metrů. K ideál-
nímu a elegantnímu řešení nám tedy 
chybí 50 cm, kvůli kterým odbor do-
pravy odmítl vydat příslušné povole-
ní. Jak z  toho ven? Jedním z  řeše-
ní je dovolit parkovat auta v ulici Na 
Musilech jedním kolem na chodníku 
(nevýhoda: zúží se průchod chodní-
kem), nebo směrem od jihu budou 
cyklisti vykázáni jet ulicemi Na Musi-
lech, Slavonická, Klokotská (nevýho-
da: pravděpodobně se bude muset 
otočit stávající jednosměrka v  části 
ulice Slavonická). Je to obtížný oří-
šek, který musí rozetnout projektan-
ti, odbor dopravy Prahy 12 a doprav-
ní policie. Někdo každopádně bude 
nespokojen, kvůli platným normám 
nelze vyhovět všem. Plané diskuze 
a  laciné závěry v  článcích, že „rad-
nice nic nedělá“ jsou z mého pohle-
du výkřiky, které nás k výslednému 
projektu neposunou. Tu normu jsem 
si nevymyslel. Není podstatné, zda 
cyklotrasou v  okolí jezdí málo cyk-
listů. Jednou zde cyklotrasa je ve-
dena, a projektant tudíž musí dodr-
žet normu. My jsme pro tento pro-
jekt udělali maximum, ale jsme ža-
datelé, nikoliv ti, kteří mohou roz-
hodnout. O  zjednosměrnění loka-
lity jsme požádali ve stejnou dobu 
jako o dva zpomalovací prahy. Oba 
se již v prosinci zrealizovaly. Kdyby-
chom na podzim obdrželi souhlasné 
stanovisko odboru dopravy o  zjed-
nosměrnění, zrealizovali bychom jej 
už také. Kdo chce pochopit, tak chá-
pe. Kdo nechce, bude po sté opako-
vat to samé.

Jiří Koubek, starosta,  
koubek@praha-libus.cz

Tabulka 2
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Městská část Praha-Libuš poskytne  
MÍSTNÍM PODNIKATELŮM 
A ŽIVNOSTNÍKŮM,  
kteří mají sídlo nebo provozovnu 
v Libuši a Písnici, 

ZDARMA plochu pro jeden inzerát  
o velikosti 1/8 tiskové strany (90 x 65 mm) 

v časopisu U nás jako podporu v době omezení z důvodů 
epidemie covid-19 (podnikání v době od května 2020 
do konce prvního pololetí 2021).

Podklady, nejlépe označené „covid inzerce“  
posílejte na redakční e-mail: hana.kolarova@post.cz.

covid inzerce zdarma

PNEUSERVIS SAPA
Libušská 514, Praha 4 | www.pneuservissapa.cz  

Po–Ne 8:00–18:00  Tel.: 774 540 025
Autoservis: 

Servis osobních i užitkových vozů všech značek
Příprava a zajištění technické kontroly a emisí

Servis klimatizace | Mechanické práce
Diagnostika | Geometrie

Výhodné podmínky pro firmy, každý týden nová akce!
Pneuservis:

Nabízíme nové i použité pneumatiky a disky
Přezutí pneumatik všech rozměrů bez objednání

Uskladnění letních a zimních pneumatik
Ekologická likvidace pneumatik

E-shop: www.dozivotnipneu.cz | Tel.: 776 686 097

inzerce

Právě před deseti lety, 
8. února 2011, bylo zaregis-
trováno občanské sdruže-
ní Dejme dětem šanci, které 
se později transformovalo 
v obecně prospěšnou spo-
lečnost a sídlí v Lojovické 
ulici v MČ Praha-Libuš.

Organizaci na pomoc dětem 
a mladým lidem z dětských do-
movů v České republice založilo 
pět přítelkyň. Čtyři z nich v DDŠ 
do dnešního dne na denní bázi 
pracují se stejným zapálením ja-
ko na začátku a spolu s dalšími 
posilami týmu, které přijaly po-
slání organizace za vlastní, dě-
lají každý den maximum pro to, 
aby podpora „našich dětí“ stále 
rostla a  byla efektivně využívá-
na. Za 10 let se nám s vaší po-
mocí podařilo dosáhnout krás-
ných výsledků: při studiu střed-
ních a vysokých škol jsme pod-
pořili 108 studentů částkou 5 
811 069 Kč, do samostatného 
života jsme 238 mladým lidem 
naspořili 5 215 370 Kč, rozda-

li jsme 209 startovacích balíč-
ků se základním vybavením do 
domácnosti v hodnotě 3 719 122 
Kč, splnili jsme 2 215 přání dě-
tí v celkové hodnotě 11 193 581 
Kč, splnili jsme 12 431 vánočních 
přání dětí v hodnotě 16 454 400 
Kč, zřídili jsme 2 startovací a kri-
zové byty. Celkem jsme za de-
set let podpořili přes 4 tisíce dě-
tí a mladých lidí částkou převy-
šující 42 milionů korun.

Navzdory nepříznivé době se 
podpora konkrétních dětí a  mla-
dých lidí meziročně navýšila 
i  v  uplynulém roce, za což patří 
náš obrovský dík všem přízniv-
cům. Kvůli pandemii jsme však 
přišli o  několik firemních podpo-
rovatelů i  o  možnost samofinan-
cování formou námi pořádaných 
akcí.

Stejně jako jiné společnosti 
i my musíme hradit náklady spo-
jené s  běžným provozem. Na-
še činnost je ve všech ohledech 
práce na plný úvazek. V kance-
láři nás často najdete před i po 
oficiální pracovní době, výjim-

kou pro nás není ani práce o ví-
kendu. Proto se na vás při té-
to významné příležitosti obrací-
me s  prosbou o  „narozeninový 
dárek“ v  podobě příspěvku na 
podporu naší činnosti. K 10. na-
rozeninám si přejeme, abychom 
mohli pomáhat dětem a mladým 
lidem z dětských domovů mini-
málně dalších deset let, což ne-
ní možné bez vaší pomoci. Bu-
deme moc vděční za jakýkoliv 
narozeninový příspěvek, v  li-
bovolné výši, dle vašich mož-
ností na hlavní účet organizace 
6072121001/5500 pod variabil-
ním symbolem 8210. Pokud je 
to pro vás pohodlnější, můžete 
přispět i prostřednictvím plateb-
ní karty.

My jsme se rozhodli k  10. vý-
ročí DDŠ vydat knížku autentic-
kých příběhů dětí a  mladých li-
dí, které podporujeme, aby-
chom lidem přiblížili, jaké děti 
v  dětských domovech vyrůsta-
jí, odkud a  za jakých okolností 
tam přicházejí a  jaké jsou jejich 
touhy a sny, případně, jak se jim 

je daří plnit. Každému, kdo nám 
pošle narozeninový příspěvek 
a  uvede své osobní údaje, vě-
nujeme jako poděkování jeden 
exemplář knihy, jejíž vydání při-
pravujeme na podzim tohoto ro-
ku, abyste měli lepší předsta-
vu, komu naším prostřednictvím 
pomáháte.

Rovněž vám můžeme slíbit, 
že budeme stále pokračovat 
v  podpoře dětí a  mladých lidí, 
kteří si naši pomoc plně zaslou-
ží, a že jejich počet bude každo-
ročně narůstat. 

Děkujeme za vaši přízeň, kte-
ré si velmi vážíme. 

Za celý tým obecně prospěš-
né společnosti Dejme dětem 
šanci:

Sarah Christensenová

Dáváme šanci dětem  
z dětských domovů už deset let

http://www.pneuservissapa.cz
http://www.dozivotnipneu.cz
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

Vždy hledám nové cesty, jak nemovitost
prodat velmi rychle, efektivně a za

nejvyšší možnou cenu

Profesionální
homestaging

inzerce

inzerce

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

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

– Malířské, lakýrnické,  
sádrokartonářské práce –

– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –
– Zednické práce, dlažby, obklady –

– Instalatérské, topenářské a elektro práce –
– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.fableskfablesk .cz

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

inzerce

inzerce
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ODHAD 
aktuální tržní ceny 
NEMOVITOSTI 
ZDARMA
Chcete prodat 
nemovitost? 
Využijte naše 
zkušenosti.
www.realitykoci.cz 
koci@realitykoci.cz 
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí, 
realitní poradce,
člen realitní komory
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