
1 Mateřská škola K Lukám zve na online prohlídku. 2 Mladí hasiči z Písnice soutěžili při zimních olympijských hrách. 
3 Mateřská škola Lojovická nabízí dětem čtyři různé třídy. 4 Ukliďme Modřanskou rokli – zve Mateřská škola Mezi Domy.
5 Klub Junior nachází způsoby, jak podporovat aktivity dětí v době protiepidemických opatření. 
6 Libušští hasiči představují nové garáže a techniku.

Foto: archiv MŠ K Lukám, archiv SDH Písnice, archiv MŠ Lojovická, archiv MŠ Mezi Domy, archiv Klubu Junior, archiv SDH Libuš
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Čas utíká a máme za sebou prv-
ní jarní den, mezinárodní svátek 
žen, svátek Josefů, množství 
oslav našich seniorů, celkové 
probuzení přírody, změnu času 
na letní... Máme ovšem na mys-
li: Duben, za kamny budem!

Ale sluníčko začne svítit a  bude 
nám veseleji. To bude pro naše se-
niory nejlepší, co pro ně jaro může 
připravit. Hodně sluníčka, hodně vi-
tamínu D a hodně imunity.

V době pandemie nám doba ne-
přeje, očkování probíhá, ale úmrt-
nost je stále velká! Je to nadále vý-
sledek porušování pravidel hry, li-
dé jsou nedisciplinovaní, například 
demonstrující stále neberou na zře-
tel, že vir zde je, že se stále mno-
ží a dochází i k nebezpečné mutaci 
viru. Potřebujeme táhnout za jeden 
provaz, abychom pandemii zdolali. 
Přesvědčíme nepřizpůsobivé, neu-
vědomělé a nevěřící?

Vybrali jsme pro seniory pár pra-
videl ze zpravodajství:
– Virový oblak se chová jako ciga-
retový kouř – pokud můžete cítit vy-
dechovaný kouř, může se na tuto 
vzdálenost přenést i vir.
– K nákaze stačí i jediné vdechnutí.
– Nepoužívejte hromadnou dopra-
vu, nevstupujte do vnitřního prosto-
ru, kde se lidé shromažďují. Virus 
může ve vzduchu vydržet i několik 
desítek minut.
– Pravidelně si umývejte ruce 
a obličej.

– Otřete povrchy, kterých jste se 
mohli dotknout svými prsty (klíče, 
mobily, karty, ucha tašky či jiného 
zavazadla, hůlky, kliky).
– Dezinfekce předmětů ozařováním 
UV světlem nemá velký význam.
– Větrání – nejlépe konstantním 
proudem vzduchu.
– Vždy se k ostatním chovejte, jako 
byste byli infikováni.
– Vytvořte si sociální bublinu, na-
příklad složenou ze dvou rodin, kte-
ré se dále s nikým nestýkají.
– Co nejvíce času pobývejte na 
sluníčku, slunce pomáhá udržovat 
vaši rezervu vitamínu D.
– Žádná studie nepotvrdila, že by 
vitamíny přímo chránily proti one-
mocnění covid, jsou však důležité 
pro vaše celkové zdraví a  odolný 
imunitní systém.
– Deprese uvolňuje kortizol a dal-
ší faktory, které oslabují váš imunit-
ní systém.
– Udržujte psychologicky příznivé 
návyky – relaxaci, meditaci, spánek, 
komunikaci s rodinou a přáteli.
– Návštěvy lékaře lze omezit, ale 
ne odkládat důležitou péči.
– Snažte se být trpěliví. Pokud vidí-
te někoho, kdo nemá respirátor či ne-
dodržuje jiná ochranná opatření, opa-
trně ho upozorněte – nehádejte se!

Pro povzbuzení

V době stále se prodlužující karan-
tény přibývají i stovky pozdravů po te-
lefonu s přáními a vzpomínkami z cest, 

výletů a  rekreací – společné velké 
vzájemné stýskání po nás všech.

Na místa známá i  neznámá, kde 
působili někteří spisovatelé, tentokrá-
te zabrousíme nahlédnutím do čet-
by o našich velkých literárních osob-
nostech. Snad vás to zaujme. Bude-
te svědky toho, v jakých podmínkách 
mnozí spisovatelé vyrůstali a co mu-
seli podstoupit. Byl to boj o zachová-
ní českého jazyka a českou zemi, boj 
o  lepší podmínky žití. Tato díla jsou 
a  budou ukázkou, jak se postupně 
překonávaly těžkosti, jak si lidé po-
máhali a  jak jeden jako druhý s  lás-
kou vzpomínají na rodiče a dětství po-
važují přese všechno za nejkrásnější.

Dnešním dětem by se ani ve snu 
nezdálo, v  jakých podmínkách se 
rodina tehdy nacházela, ve srovná-
ní s  dnešní dobou, kdy člověk má 
všeho, na co si jen může pomyslet, 
bez hladu, v  teple domova; přesto 
pro mnohé je to málo…

Těšíme se na zájezdy

Všechny informace o  zájezdech 
budu předávat p. Urbanové, mobil 
731  230  713, která bude ode mne 
také informována, jaká jsou aktuál-
ně vládní nařízení, zda se rozvolňu-
je a zda odjedeme!

Dále bych se chtěla podělit o my-
šlenku, která mě stále provází: výlet 
na zámek Dobříš by se mohl usku-
tečnit, a to v úterý 7. prosince 2021. 
Držme si navzájem palce! Naděje 
by zde byla! Na to si musíme při-
pít a  věřit! A  pro dobrou mysl ješ-

tě dodáváme něco z moudrostí na-
šich vinařů:
Dobré víno tvoří dobrou krev,
dobrá krev je předpokladem dob-
ré nálady,
dobrá nálada přináší dobré myšlenky,
dobré myšlenky dávají vzniknout 
dobrým skutkům,
dobré skutky dělají člověka 
člověkem.

Upozorňujeme

V  měsíci dubnu má v  plánu p. 
Prchlíková oslovit všech 150 senio-
rů z klubu telefonem, jednak si s ni-
mi popovídat o zdraví a jejich situa- 
ci, dále by chtěla dát ve známost, 
že klub stále běží a že počítáme se 
všemi seniory a že Klub Senior stále 
čeká na rozvolnění s možností vidět 
se osobně. Na to se moc těšíme.

Dále se výbor klubu usnesl, že kaž- 
dý, komu v tomto roce bude 75, 80, 
81, 82, 83… a tak dále, obdrží gratu-
laci zaslanou poštou na místo bon-
boniéry předávané v klubu. V  roce 
2021 je to celkem 50 oslavenců. Od 
ledna již zasílá p. Prchlíková.

Pár slov na závěr

Proto žijte prostě.
Mluvte s každým laskavě.
Milujte velkoryse.
Pečujte o sebe, jak nejvíce můžete.
Ostatní přenechte bohu.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

BOŽENA NĚMCOVÁ (1820–1862)

Babičku Boženy Němcové zná u nás 
každé dítě. Napsala ji dospělá žena 
v době svého největšího utrpení, v bo-
lesti nad ztrátou milovaného synka, kdy 
se utíkala ke vzpomínkám na dětská 
léta, prožitá v  krásné přírodě ratiboř-
ského údolíčka, aby zapomněla na bí-
du, zimu, hlad a nepřátelství a všechny 
strasti života. Více než sto let uplynulo 
od vzniku Babičky a dodnes je to nej-
krásnější a nejmilovanější kniha české 
literatury.

Také známe povídku Pan učitel. Bo-
žena Němcová v ní postavila krásný po-
mník svému učiteli a všem dávným ven-
kovským kantorům, kteří vychovávali 
z dětí vzdělané, poctivé a čestné lidi.

Babička i Pan učitel vycházejí z dět-
ských vzpomínek, ale Božena Němco-
vá je přetvořila v umělecká díla. Leccos 
bylo jiné, mnohá životní skutečnost na-
byla jiné podoby, když Božena Němco-
vá dávala pevný tvar svým snům, ale 
právě v  uměleckém zpodobení proži-
té reality je část velikosti Boženy Něm-
cové. O tom, jak vznikalo dílo Boženy 
Němcové, se dovídáme mnoho z  je-
jí korespondence. V  nejtěžších do-
bách svého života psávala ráda dlou-
hé dopisy svým přátelům a v nich jsou 
nejupřímnější zpovědi a  nejkrásnější 
vyprávění ženy, která měla odvahu jít 
vlastní cestou.

Z dopisu přítelkyni a ze dvou dopisů 
neznámému adresátovi pochází krátké 
vzpomínání na doby šťastného mládí 
Boženy Němcové:

Láska k vlasti

Já také více po 
Německu vycho-
vána jsem by-
la, a  jedině mo-
je babička, tako-
vá upřímná Staro-
češka, jakých posud 
leckde nalézáme po Če-
chách, jenže si jich nevšímají, ta napo-
mínávala mne k  lásce k  vlasti, povídá-
vala děje z historie české, nejraději o Li-
buši a Přemyslovi, a hleděla vždy zošk-
livit mi němčinu, zastávala jsem ji, neboť 
jsem velké zalíbení nacházela v knihách 
německých, a  to české čtení a  ta řeč 
zdála se mi tuze sprostá. Mluvila jsem 
sice více a lépe česky než německy, ale 
ta němčina se mi přece lépe líbila.

Byla jsem již kolik let vdaná, když se 
mi dostaly do rukou Spisy Tylovy, ty mi 
hnuly srdcem a živě mi na mysl uved-
ly dobrou mou babičku. Stála přede 
mnou skvěle, krásně, co obrázek pros-
té upřímné lásky vlastenecké. Upomín-
ky na moje dětská léta obživly jasně 
v duši mé, slyšela jsem všecka ta slova 
srdečná napomínání, přemítala v mysli 
mé a seznala pravdu jejích. Tak pozne-
náhlu upevňovala se ve mně láska k ja-
zyku mateřskému a k národu, z něhož 
jsem vzešla.

Z knihy Vladimíra Kováříka  
Když velcí byli malí, která poprvé vyšla 

v roce 1959, vybrala  
a upravila Zdena Prchlíková

Dobová rytina od Jana Vilímka.

KLUB SENIOR

Setkáváme se zatím  
aspoň na dálku

Milá děvčata sborečková,
zítra se slaví MDŽ. Přesně před rokem 10. března jsme měli poslední vy-
stoupení pro Senior Klub v Libuši. Měli jsme docela pěkný delší program, 
ve kterém Věrka Hradecká zazpívala sólově svou píseň. Bylo to krásné 
a pak jsme dostali pohoštění s vínkem. Tak to bylo skutečně naše poslední 
vystoupení. Pak se nás ještě pár setkalo 2. června, kdy bylo malé uvolně-
ní, a 22. září se nás setkala větší část na Šeberáku venku u rybníka. A pak 
už jen velmi smutné setkání u hrobu Hradeckých, kde jsme vzdali hold 
Věrce kyticí, svíčkami a zpěvem. Jistě pro všechny nenahraditelná ztráta 
přítelkyně, vynikající zpěvačky a opory sborečku.
Tak tedy rok už se nemůžeme setkávat a zpívat. Trvá to už velice dlouho, 
nemá to zatím žádnou světlou perspektivu a je to psychicky náročné!!! 
Zvláště teď, poslední zákazy na tři týdny jsou nemilosrdné.
Myslím na Vás všechny a vím, že pro nás, starší, je tento dlouhý čas vel-
mi náročný.
A tak děkuji Vám, kteří se ozýváte telefonicky, ale spíš mailem a na mo-
bilu WhatsAppem, popovídáním, posíláním vtipných vzkazů, obrázků pro 
povzbuzení a zasmání. Je to vždy malá oáza vtipu, smíchu v této vleklé 
ponuré době, kdy je člověk osamocený.
Přeju Vám všem hodně zdravíčka, statečnosti a věřím, že nic netrvá 
věčně!!!

Ahojky, Vaše Jana Kaněrová
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Slovo starosty
Vážení občané, jak jste mož-

ná v  médiích zaregistrovali, 
ve výrobních halách při Dob-

ronické ulici bylo v uplynulých týd-
nech postaveno několik linek na vý-
robu respirátorů. Některé linky jsou 
darem, který někteří naši ústavní či-
nitelé vyjednali při návštěvě Tchaj-
-wanu. Majitel společnosti Good 
Mask pan Martin Ladyr, který je 
naším občanem, pozval mě a  mís-
tostarostu Pavla Macháčka na pro-
hlídku výrobních linek a při té příle-
žitosti nám daroval deset tisíc re-
spirátorů. Dalších deset tisíc jsme 
u něj zakoupili, a mohli tak věnovat 
respirátory zaměstnancům našich 
škol, nabídnout je hasičům, policis-
tům a případě těm, kteří jsou v nou-
zi a požádají si o ně. Dar pro naše 
učitele jsme domluvili ještě dříve, 
než se školky a školy zase uzavře-
ly. Snad se ještě do konce školního 
roku otevřou. Chtěl bych tímto ma-
jiteli společnosti panu Martinu La-
dyrovi za jeho velkorysý dar velmi 
poděkovat.

V březnu to byl rok od vypuknu-
tí pandemie, která nás všechny vy-
čerpává. V souladu s vládním dopo-
ručením jsme na tři týdny uzavřeli 
dětská a sportovní hřiště. Když jsme 
k  tomuto kroku přistoupili před ro-
kem, veřejnost to plně akceptova-
la. Nyní se ozvalo několik občanů, 
kteří vyjádřili nad počínáním radni-
ce údiv a  rozčarování. Nebyli jsme 
v Praze jediní, kdo hřiště v souladu 

s  vládním doporučením a  doporu-
čením hlavní hygieničky hlavního 
města Prahy zavřeli. Ke stejnému 
kroku se rozhodly například radni-
ce na Praze 6, 7, 8 či v Dolních Mě-
cholupech. Sousední městské části 
ponechaly hřiště otevřená. Rozho-
dování bylo těžké a vybírali jsme ze 
dvou špatných řešení. Děkuji všem, 
kteří toto rozhodnutí vedení radni-
ce respektovali a pro své děti našli 
jinou alternativu vyžití na čerstvém 
vzduchu. Naším dobrým úmyslem 
bylo přispět ke zlepšení epidemic-
ké situace, neboť počet pacientů 
v nemocnicích od začátku roku stá-
le narůstal. Děkuji všem, kteří na-
lezli pro tento krok pochopení, ale 
i těm z vás, kteří sice náš zákaz ne-
respektovali zcela, ale na sportoviš-
tích a hřištích trávili méně času než 
obvykle, cedule a  bezpečnostní 
pásky ponechávali na svém místě, 
nevytvářeli houfy dětí a  chovali se 
navzájem ohleduplně. Bohužel se 
našli i  tací návštěvníci, kteří ozna-
movací cedule opakovaně strhávali 
a ničili, v jednom případě i polili pi-
vem a  plechovku odhodili na hřiš-
tě. Zřejmě si v tu chvíli přišli jako hr-
dinové. Po třech týdnech jsme se 
rozhodli hřiště znovu otevřít. Počet 
hospitalizovaných pacientů s  ne-
mocí covid-19 mírně poklesl a  no-
vě diagnostikovaných i při vysokém 
počtu testů ubývá. Jako otec dvou 
dětí, které měly před pandemií tři-
krát až pětkrát týdně trénink, vím, 

jak toto období bez pravidelného 
sportování na děti dopadá. Na spor-
toviště a hřiště jsme vyvěsili dopo-
ručující pokyny, jak se chovat. Dů-
razně všechny prosím, aby tyto po-
kyny respektovali a  pokud možno 
omezili svůj čas strávený na hřišti či 
sportovišti na minimum tak, aby se 
na nich mohlo vystřídat co nejvíce 
dětí a  sportovců. K  ukončení pan-
demie pomůžeme tím, že budeme 
dodržovat známá opatření: roze-
stupy, řádně nasazený respirátor či 
roušku a dezinfekci rukou.

Oproti minulým letům v rámci ak-
ce Ukliďme Česko neorganizujeme 
hromadný úklid, ale prosíme, abys-
te se do této tradiční dubnové ak-

ce přesto individuálně zapojili. Na-
jděte si ve svém okolí místo, které 
zkrášlíte. Od úřadu dostanete zdar-
ma pytle, rukavice a respirátory. Za-
nechte pytle s nasbíranými odpad-
ky na viditelném místě a  nahlaste 
nám, kde je máme vyzvednout. Za-
pojme své děti a spolu s nimi učiň-
me naše okolí zase o něco krásněj-
ší. Bližší informace naleznete spolu 
s několika tipy uvnitř čísla. 

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Foto: Jitka Zykánová

Zleva: Jiří Koubek, starosta, Pavel Macháček, místostarosta,  
a Martin Ladyr, ředitel společnosti Good Mask, s. r. o.

Městská část Praha-Libuš si 
vás dovoluje pozvat na dob-
rovolnou akci Ukliďme Libuš 
a Písnici. Úklid proběhne indi-
viduálně o víkendu ve dnech 
17.–18. dubna 2021.

Ochranné pomůcky (rukavice), 
respirátory a  pytle na odpad se 
budou vydávat na úřadu městské 
části v ulici K Lukám 664 od stře-
dy 12. dubna do pátku 14. dubna 
v čase od 9:00 do 14:00 (ve stře-
du do 17:00). V sobotu 17. dubna 
v čase od 9:00–11:00 hodin. Pyt-
lomat (zásobník pytlů) bude umís-
těn o  víkendu u  úřadu městské 
části v ulici K Lukám 664, u hasič-
ské zbrojnice SDH Libuš, Libuš-
ská 81, u Klubu Junior, Na Okruhu 
395, u  nové hasičské zbrojnice 
SDH Písnice, Hoštická ulice, u Zá-
kladní školy s RVJ v Písnici.

Úklid proběhne individuálně 
o víkendu 17.–18. dubna. Nasbíra-
ný odpad lze zanechat na dostup-
ném místě (u cesty, u silnice atd.), 

místo jeho uložení prosíme nahlá-
sit k zajištění odvozu prostřednic-
tvím SMS: 732 643 920, e-mailu: 
ziv.prostredi@praha-libus.cz ne-
bo na facebooku MČ Praha-Libuš.

Každý, kdo se této akce zú-
častní, si může vytipovat lokalitu, 
kam půjde uklidit. Buďte, prosím, 
všichni opatrní pro případ nále-
zu injekčních stříkaček, tlakových 
lahví či jiných podezřelých před-
mětů. Na takové předměty, pro-
sím, nesahejte a  nález ohlaste 
na úřad městské části nebo dle 
závažnosti nálezu rovnou slož-
kám Záchranného integrovaného 
systému.

Bc. Petr Borský,  
odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Ukliďme Libuš a Písnici
 

 

 

Ukliďme

LIBUŠ a PÍSNICI

17. a 18 dubna 2021
Individuální akce. Vydávání pytlů a rukavic na 

úřadu MČ v ulici K Lukám od středy 12. dubna do 
pátku 14. dubna v čase od 9:00 do 14:00 (ve 
středu do 17:00). V sobotu 17. dubna v čase 

9:00–11:00 hodin. 
Pytlomaty u budov: SDH Libuš, SDH Písnice, ZŠ 
Písnice, Klub Junior, úřad MČ (ulice K Lukám)

p. Borský
732 643 920 
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Blíží se zápisy do mateřských 
škol a my bychom vám rády při-
blížily MŠ Ke Kašně.

Mateřská škola se nachází v klid-
ném prostředí staré Písnice, v dosa-
hu polí, lesů a luk. Od září 2021 bu-
deme mít dvě třídy po 24 dětech – 
Želvičky pro děti 3–5 let a Slůňata 
pro děti téměř předškolní, předško-
láky a  děti s  odkladem školní do-
cházky (5–7 let). O děti se s největší 
pečlivostí starají čtyři paní učitelky, 
paní ředitelka, paní asistentka a čty-
ři milé provozní zaměstnankyně.

Budova mateřské školy je dvou-
podlažní, v  každém podlaží je pro-
storná třída s  příslušenstvím. Samo-
statnou část tvoří hospodářský pavi-
lon a technické zázemí. Disponujeme 
velkou členitou zahradou, jejíž domi-
nantou je uměle vytvořený kopec, 
který využíváme zejména v  zimních 
měsících k bobování. Děti mohou ke 
svým hrám dále využívat dvě zastíně-
ná pískoviště, sportovní plochu, ně-
kolik zajímavých herních prvků a ce-
lou řadu venkovních stavebnic urče-
ných k rozvoji hrubé motoriky.

Při tvorbě školního programu 
jsme vycházely z  toho, že nejpřiro-
zenější činností dítěte v  tomto ob-
dobí je hra. Při ní vnímavý peda-
gog pozná stupeň rozvoje osob-
nosti dítěte. Každá hra má motivaci, 
pravidla a splňuje určitý záměr. Po-
znáváme, jak dalece je dítě schop-
né se soustředit, být pozorné, tvo-
řivé a  nápadité, jak řeší neúspěch 
či prohru. Motivujeme děti k  tomu, 
aby poznávaly okolní svět, kama-
rády a  samy sebe. Pomáháme dě-
tem rozvíjet řeč, učíme je naslou-
chat druhým a komunikovat s nimi, 
ptát se, chápat okolní svět. Je dů-

ležité učit děti uvědomovat si své 
emoce a umět je pojmenovávat. Po-
mocí tvořivých her zdokonalují jem-
nou a  hrubou motoriku, pohybové 
dovednosti, smyslové vnímání, lo-
gické myšlení i výtvarné schopnos-
ti. Podněcujeme je, aby při tvořivé 
činnosti projevovaly vlastní fantazii 
a nápady.

Jako součást školního vzděláva-
cího programu máme několik za-
vedených projektů – velmi oblíbe-
né Cesty za poznáním pro předško-
láky (vycházky do okolí, výlety do 
vzdálenějších míst, kulturní, spor-
tovní a vzdělávací programy), Hurá 
pondělí pro menší děti (naučné pro-
gramy, tvořivé dílny, delší vycház-
ky), Knihy nás baví na podporu čte-
nářské gramotnosti (čtenářské de-
níky, čtení dětem, návštěva knihov-
ny) a výtvarný projekt Mladí umělci 
zakončený výstavkou dětských pra-
cí na školní zahradě.

Děti mohou navštěvovat kroužky 
vedené externími lektory – Anglič-
tinu pro nejmenší a Pohybovou vý-
chovu. Během roku pořádáme pro 
děti spousty zajímavých akcí a pro-
gramů (divadla, ekologické progra-
my, výlety, soutěže, exkurze a další), 
a pokud situace dovolí, jezdíme na 
školu v přírodě do českých hor.

Jsme si vědomy toho, že vychovat 
šťastné a  spokojené dítě je dlouhá 
a náročná cesta. Na začátku stojí rodi-
na a mateřská škola se přidává hned 
jako první pomocník. Spolupráce me-
zi rodinou a mateřskou školou je ne-
smírně důležitá a  těší nás, že v naší 
mateřské škole je tradičně dobrá.

Sami se můžete přesvědčit, jak 
se nám toto vše daří. Můžete na-
vštívit naše webové stránky www.
mskekasne.cz, zavolat si pro in-
formace na tel. č.: 601  555 007 
nebo přijít k  zápisu na školní rok 
2021/2022. S ohledem na součas-

nou epidemiologickou situace jsou 
Dny otevřených dveří zrušeny, ale 
individuální konzultaci si můžete 
domluvit s  paní ředitelkou na tel.: 
601 555 007. Těšíme se na vás!

Kolektiv MŠ Ke Kašně
Foto: archiv MŠ Ke Kašně

Mateřská škola Ke Kašně – pozvání k zápisu
INFO K ZÁPISU  
DO MŠ KE KAŠNĚ  
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Více informací k zápisu na: 
www.mskekasne.cz/zapis.html

KYTIČKA

Ve třídě Kytička se věnujeme 
všem činnostem, které harmonicky 
rozvíjejí osobnost dětí. Rádi kreslí-
me a malujeme v našem výtvarném 
ateliéru, kde si dle zájmu a  beze 
spěchu můžeme tvořit na volné ne-
bo dané téma. V  Kytičce také rádi 
zpíváme, hrajeme na různé hudební 
nástroje a tančíme. S dětmi cvičíme 
v  prostoru naší třídy a  využíváme 
různé sportovní nářadí a náčiní. Učí-
me se básničky, povídáme si o svě-
tě kolem nás, chodíme do přírody, 
ale hlavně si hrajeme. Jsme rádi, 
když děti do naší mateřské ško-
ly chodí rády, když jsou spokojené 
a  všechny činnosti probíhají v  pří-
jemné a radostné atmosféře.
Marie Holerová, Dagmar Bumbalová, 

učitelky

ČTYŘLÍSTEK

Ve Čtyřlístku si hrajeme, bavíme 
se, učíme se, zpíváme, kreslíme, cvi-
číme, a  to zejména díky kamarád-
ské a  pohodové atmosféře, kterou 
naše třída nabízí. Umožňujeme dě-
tem rozvíjet se v tvůrčích činnostech, 
pracovat dle vlastní fantazie, proží-
vat volnou hru spontánně, se zauje-
tím a s radostí. Pro námětové hry děti 
využívají zařízené pódium vybavené 
tematickými koutky, jako je například 
kuchyňka s  kompletním vybavením 
nebo koutek vědy a  zábavy. Nava-
zujeme přátelské vztahy, učíme se 
vyjadřovat, rozvíjíme schopnost spo-
lupráce a vzájemného respektu. Se-
znamujeme se s pravidly. Předškolá-
ci mají během dne svůj prostor pro 
přípravu do školy. Děti se učí písnič-
ky, které běžně neznají, stále ma-

Jak to chodí v Mateřské škole Lojovická

POZVÁNÍ K ZÁPISU 
DO ZÁKLADNÍCH 

ŠKOL

Aktuální informace 
o vyhlášení distančních 

zápisů, prodloužení 
lhůt a kritéria pro 

přijetí do prvních tříd 
a přípravných tříd 

obou základních škol 
naleznete na jejich 

webových stránkách:

www.zsmeteo.cz

www.zspisnice.info
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jí k  dispozici různé hudební 
nástroje. Zájem o  dramatic-
kou výchovu podporujeme 
výraznou četbou. Pohádky 
s  velkým zájmem děti diva-
delně ztvárňují, využívají k to-
mu čepičky a kostýmy. Nená-
silnou formou se učí veřejné-
mu vystupování před větším 
publikem. Nejen výtvarná  vý-
chova s nepřeberným množ-
stvím kreativních nápadů, ale 
i  sportovní vyžití dělá dětem 
radost. Pohyb je pro děti při-
rozený a  sportování je baví. 
Vzduch ve třídě zlepšujeme 
nově zakoupenou, bezhluč-
nou aktivní čističkou vzdu-
chu a  zároveň výkonným io-
nizátorem vzduchu. V letních 
teplých dnech pak doplňuje-
me ještě bezpečným stolním 

větrákem s čističkou vzduchu. 
Třídu Čtyřlístek děti navštěvu-
jí rády.

Dana Fáberová, Petra 
Dufková, učitelky

SLUNÍČKO

V  naší třídě Sluníčko má-
me stále dobrou náladu. Za-
jímá nás všechno kolem nás, 
i  proto máme rádi vycházky 
do lesoparku, kde můžeme 
pozorovat zvířátka a přírodu. 
A když nejsme zrovna venku, 
užíváme si za oknem ptáčky, 
bažanty a  veverky na na-
ší zahradě, nebo rybičky ve 
velkém akváriu ve třídě. 

Máme rádi knížky plné po-
hádek, básniček a hádanek, 
ale i  encyklopedie, ze kte-

rých se dozvídáme spoustu 
zajímavých věcí. Třeba jak 
pečovat o  svoje zdraví, jak 
chránit přírodu nebo proč 
prší a  proč kytičky potřebu-
jí sluneční paprsky. Protože 
nejsme žádní lenoši, rádi si 
zacvičíme a  zatančíme. Od 
začátku kalendářního roku 
máme ve třídě díky evrop-
ským dotacím z  Operační-
ho programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání Šablona III opě-
tovně posilu, asistentku Ja-
rušku Klášterkovou, a všichni 
se těšíme na nové kamarády.

Helena Böhmová, Bc. 
Kateřina Černá a Jaroslava 

Klášterková
Foto z výstavy MŠ Lojovická – 

40 let: Natalia Yakunina

Den otevřených dveří v Mateř-
ské škole K Lukám plánovaný 
na 22. dubna 2021 od 15 do 17 
hodin je vzhledem k nevhod-
ným epidemiologickým pod-
mínkám zrušen.

Zvu vás proto na prohlídku na-
ší mateřské školy na našich webo-
vých stránkách (www.msklukam), 
kde si můžete v galerii prohlédnout 
jak vnitřní prostory školky, tak škol-
ní zahradu.

Můžete zhlédnout i  fotografie 
z našich akcí, které proběhly v pře-
dešlých letech a  počátkem tohoto 
školního roku.

Těšíme se na lepší časy, těšíme 
se, až se vrátí normální život do na-
ší školičky.

Krásné dny, pevné zdraví a  ne-
ztrácejme humor.

Marta Hrubá,  
ředitelka MŠ K Lukám

Foto: archiv MŠ K Lukám

Vážení rodiče, milé děti, všichni 
jsme se v loňském roce těšili na 
další jaro, které bude bez co-
vidových starostí. Jak šeredně 
jsme se mýlili.

Jsme nuceni zrušit den otevře-
ných dveří plánovaný na úterý 4. 
5. 2021. Epidemiologická situace 
rozhodně nebude v květnu taková, 
abychom mohli směle provádět ro-
diče s dětmi budovou školy, odpo-
vídat na všechny potřebné dotazy 
a pohrát si s dětmi, které by od září 
2021 k nám začaly docházet. 

Podívat se k nám můžete nejlépe 
na facebookovém profilu: https://
www.facebook.com/Mateřská-ško-
la-Mezi-Domy-102158931449415/.

Potřebné informace jsou rovněž 
na: www.msmezidomy.cz.

Zápis do mateřské školy proběh-
ne v květnu 2021. Přestože je v běž-
ných podmínkách zápis za přítom-
nosti dětí a rodičů významnou udá-

Mateřská škola Mezi Domy:  
Rok se s rokem sešel

UKLIĎME SVĚT  
– UKLIĎME MODŘANSKOU ROKLI!
https://uklidmesvet.cz/

Organizátor: MŠ Mezi Domy
Začátek akce: 23. 4. 2021
Konec akce: 25. 4. 2021
Mateřská škola Mezi Domy se připojuje k akci 
Ukliďme svět a vyhlašuje akci Ukliďme Modřan-
skou rokli a přilehlé okolí.
Akce je určena pro rodinné skupinky a případ-
né další zájemce se vztahem k této krásné loka-
litě, kde čerpáme síly a čerstvý vzduch i v době 
covidové a  jsme za to vděční. Příroda nás ne-
nechává na holičkách a měli bychom jí to vrátit.
V pátek v době od 14.00 do 17.00 si můžete vy-
zvednout pytle a jednorázové rukavice na hlav-
ní budově mateřské školy. Uklidit kousek svého 
světa můžete od pátku po celý víkend.
Zavázané pytle s odpadky, prosím, zanechte na 
přístupné cestě, ideálně na asfaltové cyklostez-
ce, vedoucí z Libuše do Modřan. V jiném přípa-
dě zanechte koordinátorovi vzkaz na telefonu, 
kde jste pytel zanechali.
Prosíme, doržujte aktuální protiepidemická 
opatření.
Děkujeme vám, že vám není lhostejné naše 
společné životní prostředí a  ukazujete dětem 
správnou cestu.
Koordinátorka: Eliška Leblová, tel.: 605 916 148

lostí pro rodinu i mateřskou školu, jsme nuceni i letos připra-
vit se na zápis v distanční podobě. Sledujte tedy náš web, 
rovněž tak úřední desku u prostředního vchodu hlavní bu-
dovy Mezi Domy 373/10.

Všem přejeme hlavně pevné zdraví!

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ Mezi Domy
Foto: arvhiv MŠ Mezi Domy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, je 
nám to velmi lí-
to, ale Den ote-
vřených dveří ani 
Hrací dopoledne 
se, vzhledem k ak-
tuální situaci s ko-
ronavirovou pan-
demií, v  letošním 
roce neuskuteční.
Děkuji za pocho-
pení, chráníme děti, vás i nás. Sledujte naše webo-
vé stránky, kde máte dostupné informace, podmín-
ky přijetí a  termíny ohledně zápisu na školní rok 
2021/2022. Případné dotazy ráda telefonicky zod-
povím na: 241 471 378.

Ivana Sýkorová, ředitelka MŠ Lojovická
www.mslojovicka.cz

Prohlídka Mateřské školy  
K Lukám na webu
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ZŠ Meteorologická

DRUHÁ TŘÍDA  
OPĚT NA DISTANCI

V novém roce jsme měli štěstí, že 
jsme mohli chodit do školy. Sice to 
znamenalo celé dopoledne v rouš-
kách, ale byli jsme všichni pohroma-
dě a bylo nám fajn.

Nyní se vidíme opět pouze přes 
videokonference. Pro někoho po-
hodlné, pro někoho otrava. Přesto 
výuka pokračuje bez větších pro-
blémů. Všichni žáci zodpovědně 
plní úkoly, a  užijeme si i  nějakou 
legraci. Dobrovolné úkoly plní té-
měř všichni. Jeden týden jsme pra-
covali s  textem J. Zemana Dobro-
družství veverky Zrzečky. Po práci 
s  literárním textem měli žáci mož-
nost prohlédnout si zblízka na vi-
deu veverku, která si přišla na náš 
okenní parapet pro oříšky. Za úkol 
potom měli připravit si referát o ve-
verce. Některým se práce moc po-
vedla. Vedle povinných úkolů se 
žáci zaměřují na to, co je baví. Ten-
tokrát si můžete přečíst příběh Fili-
pa Krátkého.

Lenka Veisová

KLUB NADŠENCŮ

Paní učitelky, které vidíte na fot-
kách, jsou ze Základní školy v  La-
dislava Coňka v  Písnici a  rozhod-
ly se, že dětem zpříjemní dny on-
line kreativními činnostmi. Taneč-
ním studiem, dílnou kresby a malby 

a  také dílnou experimentů a bádá-
ní, což jistě pobaví každého nadše-
ného žáka. Věřím, že v příštím čísle 
vás pobavíme fotkami a výtvory na-
šich malých nadšenců. Moc se na to 
těšíme.

Na konci školního roku děti na 
školní akademii předvedou vystou-

pení, které bude doprovázeno ori-
ginální výstavou děl. Datum a  čas 
ještě upřesníme. Přijďte se podívat!

Lenka Červená
Foto: archiv ZŠ Písnice

ZŠ Písnice „Kdo nechce, hledá důvod. 
Kdo chce, hledá způsob.“

Ráda bych touto cestou oslo-
vila obyvatele Písnice, kteří se 
s  chutí zapojí do akce „Remí-
zek“, kterou chystáme v  polo-
vině dubna. Jmenuji se Len-
ka Červená a  jsem učitelka na 
zdejší základní škole. Organizuji 
úklid remízku v  ulici Velká lada 
a přivítám jakoukoli pomoc. Při-
dejte se k  nám a  pojďme spo-
lečně zkrášlit kousek naší milé 
Písnice. Remízek dřív sloužil ja-
ko skládka všeho možného. Do-
přejme mu opět jeho krásný pří-
rodní vzhled.
Datum a čas upřesníme. Sledujte 
facebookovou stránku městské 
části Praha-Libuš anebo face-
bookovou stránku „Žít naplno“.

BUĎME S DĚTMI DĚTMI

Chystat snídani, otevřít pracov-
ní notebook, dítěti tablet… další on-
line den začíná. Za chvíli svačina, 
rychle přečíst deset nových zpráv, 
aniž bych na jedinou smysluplně 
odpověděla, a  do toho kontrolo-
vat správné výsledky domácí prá-
ce z matematiky. Je skoro 11 hodin 
a  začnu žhavit plotny na přípravu 
oběda. Ideálně něco rychlého, vý-
živného a  hlavně poživatelného 
pro mlsný dětský jazýček. Asisten-
ce u  pracovního listu českého ja-
zyka a  kontrola pravopisu. Vracím 
se k hrnci a uvědomuji si, že jsem 
zatím neodpověděla na jediný pra-
covní e-mail, natož vyhotovila pre-
zentaci, kterou po mě chce do 15 

hodin šéfová. Po obědě na to sed-
nu, slibuji si. Místo oběda do sebe 
kopnu kávu a nechám dítě hypno-
tizovat mobil. Musím přeci taky pra-
covat. Ze soustředění mě vytrhne 
požadavek na svačinu a  příprava 
online hudební nauky. Nepořád-
ku v  bytě jsem si zakázala všímat 
a obsluhuji ratolest žádoucí nějaké 
mojí pozornosti. Uvědomuji si, že 
mám dítě, které nebylo skoro dva 
dny venku a nepotkalo kromě mat-
ky robota živé duše. V  posledních 
týdnech jedu na režim autopilota, 
abych zvládla základní potřeby mé-
ho okolí. Říká vám to něco?

Když je dětí víc, všechno popsa-
né výše se násobí. Nebudeme si 
stěžovat, přizpůsobujeme se, sna-
žíme se a děláme, co můžeme. Za 

nás, dospěláky, myslím, výkony 
uspokojivé na tuto dobu.

Ale… jsou tu taky ti „malí do-
spěláci“. Co musí všechno zvládat, 

přizpůsobovat se, snažit se a  co 
nejmíň o  sobě dávat vědět. Jedou 
v tom s námi, naším tempem, v po-
lovičním těle. Nasávají naše staros-
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ti, obavy, stresy… A přesto mají stále 
dobrou náladu. Jak to dělají?

Zkusme se s  dětmi alespoň na 
chvilku, když si uděláme kávu, za-
stavit a třeba zamíchat karty, než se 
načtou všechny ty otravné e-maily. 
Namalujte si jednu princeznu, kterou 
jste chtěla být jako malá, než se do-
vaří brambory v hrnci. Postavte ales-
poň pár kostiček lega, které jste ja-
ko kluk nemohl mít, dokud vás zase 
nebude někdo nahánět na mobilu. 
Ti malí lidičky, co rozhodně dospě-
láci ještě nejsou, to nesmírně ocení 
a  hlavně vám s  tím pomůžou. Kro-
mě toho, že jsme rodiče, zaměstnan-
ci, kuchaři, učitelé, zkusme na chvíli 
být dětmi s našimi dětmi. To je to, co 
dává v době všech nesmyslů smysl.
Petra Lehovcová, vychovatelka ŠD

ŠKOLA NA DÁLKU VE 4. B

Malý (velký) zálesák  
– dokončení příběhu

Ve škole na dálku dostáváme 
úkoly povinné a někdy i dobrovolné. 
Jedním z  dobrovolných úkolů bylo 
přečíst příběh Malý (velký) zálesák 

a dovyprávět jej dle vlastní fantazie.
Příběh o chlapci, který našel v les-

ním porostu trosky letadla a při pro-
hledávání vraku narazil na mrtvé tělo 
pilota. Byl z toho nálezu tak rozruše-
ný, že se dal na útěk. Když se mu ko-
nečně podařilo vyběhnout z lesa na 
volné prostranství, uslyšel zasténání. 
Všiml si dalšího zraněného muže…

Příběh dokončila a ilustrovala žá-
kyně Sara Elizabeth Dvořáková:

Vzal jsem mapu a buzolu. V ma-
pě jsem uviděl, kde se nacházím. 
Nedaleko, asi jeden kilometr ode 
mne, tekl potok. Myslel jsem si, že 
když půjdu podél potoka, mohu se 
dostat do města nebo do vesnice.

U potoka už jsem nemohl, protože 
jsem neměl dost sil. Položil jsem mu-
že do trávy a dal jsem mu napít vo-
dy z potoka. Otevřel ústa a snažil se 
mi něco říct. Ale neměl sílu. Naznačil 
jsem mu, aby se šetřil. Po chvíli jsme 
pokračovali dál, až jsme došli k roz-
cestí. Na rozcestníku jsme si přečetli, 
že jedna cesta vede do vesnice. Vy-
dali jsme se tím směrem. Bylo to ja-
ko běžet maraton o život. Po dlouhé 
a namáhavé cestě jsme dorazili do 
vesnice. Potkali jsme člověka, který 
nám pomohl. Zavolal číslo 112 a při-
jela sanitka. Potom jsem omdlel.

Probudil jsem se až na nemoc-
niční posteli. Zdravotní sestra mi 

řekla, že ten muž, kterému jsem po-
mohl, je v pořádku. Šťastně jsem se 
vracel domů.

DRUŽINA ONLINE

V době, kdy se neustále situace 
spíše zhoršuje a  nejistota trvá, je 
těžké napsat něco povzbudivého.

Většina z nás už je unavená, ně-
kteří i v depresích, někteří mají na-
opak snahu opatření bojkotovat.

Symbolem dnešní doby se bez-
pochyby stala i distanční výuka.

A tak i školní družina nabízí dětem 
tuto formu „vzdělávání“. V  březnu 
jsem se v celodružinovém projektu 
vydali na online Cestu kolem světa 
a také společně vítáme jaro vyrábě-
ním různých kytiček a zvířátek.

A  i  když se vidíme jen přes ka-
meru, alespoň se na sebe může-
me usmívat. Protože úsměv je to, 
co jsme pod rouškou vidět nemohli.

Tak ještě chvíli vydržme.

Markéta Žáčková,  
vedoucí vychovatelka

Foto: archiv ZŠ Meteorologická

Pohyb – to je život! Dokud se 
pohybujeme vpřed, žijeme. 
Jakmile se zastavíme, dochází 
ke stagnaci a pomalému usy-
chání. V posledních týdnech 
se v našich životech mnohé 
jen pomalu vleče a jen málo-
co směřuje vpřed – a to nejen 
fyzicky. Něco se v našich živo-
tech posunulo, něco odsunulo, 
mnohé omezilo. A něco už bu-
de prostě jinak.

Něco bude prostě jinak, proto-
že už teď je to úplně jiné. Jiné jsou 
děti, ty mladší i ty starší, a jiní jsme 
i my, lektoři. Nalézáme a vymýšlíme 
způsoby výuky, kterými děti i sebe 
posunujeme vpřed, někam dál, za-
žíváme teď věci, ke kterým bychom 
se dobrovolně ani my, ani nikdo ji-
ný asi neodhodlal – a přitom obje-

vujeme, kolik ochoty, radosti, do-
vednosti, samostatnosti a  zodpo-
vědnosti v sobě každý máme. A ko-
lik jí v sobě mají děti! Jak kreativně 
si u  všech činností počínají – s  ja-
kou radostí se věnují výběru skla-
deb při online výuce na hudební ná-
stroje, s  jakým nadšením přistupují 
k  rozcvičkám při pravidelném onli-
ne sportování, s  jakou dychtivos-
tí se vrhají do filců a plstí při online 
rukodělných pracích! Podpořme je 
a buďme jako ony – čisté a upřímné 
v každodenním prožívání svých po-
vinností, radostí i starostí.

Tým lektorů Klubu Junior
www.klubjunior.cz

Kontakt: Ing. Lenka Koudelková,  
tel.: 604 273 968,  

kjunior@centrum.cz
Foto: archiv Klubu Junior

KLUB JUNIOR

Omezeno? Ano, ale nezastaveno!
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Ani v únoru se epidemiologická situa- 
ce nezlepšila a opět nám nedovolila 
uspořádat akci, na které bychom se 
mohli všichni společně sejít.

Nechtěli jsme však zahálet doma za pe-
cí, a tak jsme si pro naše děti připravili zim-
ní olympiádu mladých hasičů. V době, kdy 
jsme tuto akci plánovali, jsme ani netušili, 
že příroda bude stát za námi a nadělí nám 
nejenom hromady sněhu, ale i mráz, díky 
kterému sníh neroztaje.

Při plánování jsme však mysleli i na situa- 
ci, kdyby sníh nebyl, a děti se tak mohly 
bez obav zapojit do soutěžení. Cílem bylo, 
aby děti byly venku a bavily se.

Oficiálně jsme naši olympiádu zahájili 
8. února na pravidelné pondělní virtuální 
schůzce, kde zazněla olympijská hymna, 
ale byl zažehnut i olympijský oheň.

Přehled soutěžních disciplín:
– sjezdové lyžování – sjeď na lyžích/no-
hách nějaký kopeček;
– skoky na lyžích – skoč na lyžích nějaký 
skokánek / stoupni si na hromadu sněhu 
a skoč do dálky;
– běžecké lyžování – vyraz si na běžkách 
na nějaké to závodní kolečko / vyběhni/vy-
jdi si na výlet;
– sjezd na bobech – tady snad napovídat 
nikomu nemusíme;
– biatlon – vyraz si na běžkách na něja-
ké to závodní kolečko / vyběhni/vyjdi si na 
výlet a po cestě se občas zastav a snaž se 
něco trefit pomocí sněhové koule;
– krasobruslení/hokej – užij si to na ledě, 
ať s bruslemi, či bez bruslí;
– challenge č. 1 a 2 – udělej cokoliv, čím pře-
konáš sám sebe, jsi venku a  souvisí to se 
zimou.

Splnění dané disciplíny pak rodiče dětí 
doložili vložením fotografie či krátkého vi-
dea na naše facebookové stránky.

Do plnění disciplín zimní olympiády se 
nakonec zapojilo jedenáct dětí, které ab-
solvovaly aspoň pět soutěžních disciplín. 
Nejvíce jsme se těšili na jednotlivé výzvy 
a nebyli jsme zklamáni. Našli se mezi ná-
mi otužilci, kteří se koupali v  ledové vo-
dě sudu na zahradě či ve vodách zamr-
zlého jezera, běhal se orientační závod 
na běžkách, stavělo se iglú, proběhly zá-
vody v musherství, zapaloval se oheň na 
sněhu a  vrcholem všeho bylo opalování 
v plavkách.

Podle zaslaných videí a  fotografií si 
myslím, že se dětem naše zimní olympij-
ské hry mladých hasičů líbily. Za účast 
tak na každého čeká pravá a  nefalšova-
ná medaile.

–Plš–
Foto: archiv SDH Libuš

Zimní olympijské hry  
mladých hasičů

Ke konci loňského roku by-
la završena jedna z připravo-
vaných investičních akcí naší 
městské části, a to stavba ga-
ráží pro techniku libušských 
hasičů.

Staveniště bylo 7. února 2020 
předáno zhotoviteli, společnosti 
Walco, s. r. o., který vzešel z výběro-
vého řízení, a  kolaudace proběhla 
17. prosince 2020.

Libušští hasiči patří dlouhodobě 
v Praze mezi hojně využívané a po-
sílané k zásahům jak v naší městské 
části, tak i po celé Praze. V loňském 
roce byla libušská Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů povolána Ha-
sičským záchranným sborem hlav-
ního města Prahy k více jak 78 mi-
mořádným událostem a zálohovala 
jednotky HZS na své zbrojnici.

Nejen proto jsme moc rádi, že li-
bušští hasiči také začínají mít ade-
kvátní podmínky pro svoji obětavou 
práci a mají zázemí pro svou tech-
niku a  možnost zásahové automo-
bily garážovat a  provádět na nich 
nezbytnou údržbu a drobné opravy. 
Zároveň v garážích vznikl i prostor 
pro zásahové obleky a jiné nezbyt-
né pomůcky pro hasičskou činnost.

Vzhledem k  zastaralému výjez-
dovému vozu Liaz a  aktivní účasti 
libušských hasičů u  mimořádných 
událostí nabídl náměstek ředite-
le HZS hlavního města Prahy na-
ší městské části a  Jednotce sbo-
ru dobrovolných hasičů Praha-Li-
buš bezplatné převedení podstatně 
mladšího a technicky lepšího zása-
hového vozu ze zálohy HZS značky 
Volvo. I  díky tomu se budou libuš- 
ští hasiči moci i nadále aktivně sta-

rat o ochranu zdraví a majetku ob-
čanů naší městské části.

Děkuji tímto všem, kdo se na vý-
stavbě garáží podíleli, ať již z  řad 
úředníků naší městské části, nebo 
dobrovolných hasičů, dále zhotovi-
teli a v neposlední řadě našemu pa-
nu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi, 
za dlouhodobou podporu a získání 
finančních prostředků pro stavbu 
z dotace Magistrátu hlavního města 

Prahy. Jakmile to tato nelehká do-
ba dovolí a z dnešní covidové situa- 
ce se dostaneme, připravíme den 
otevřených dveří, aby si všichni ob-
čané naší městské části mohli přijít 
nové garáže prohlédnout.

Přeji všem pevné zdraví.
Bc. Michal Korbel,  

místostarosta MČ Praha-Libuš 
a místostarosta SDH-Libuš

Foto: archiv SDH Libuš

Libušští hasiči v nových garážích

 

 

Ukliďme 

Písnici 

12. dubna 2021 
Sejdeme se v 16:30 hodin 

před budovou hasičské stanice, Hoštická 
701/33, Praha 4 – Písnice. 

Pytle zajištěny, nezapomeňte na 
rukavice a pevnou obuv! 

mladez@sdhpisnice.cz 

775 209 219 
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Náš letošní rozpočet byl schvá-
len na zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš dne 17. 2. 2021. Vychází 
z úplně stejných zásad jako ve všech 
uplynulých letech. Pokusil jsem se je 
popsat v minulém čísle (v rubrice De-
bata Jaký budeme mít letos rozpo-
čet?). Ono to ani jinak dělat nejde. 
Musíme postupovat podle platných 
právních předpisů a  ty jsou jasné 
a jednoznačné.

Zásadním údajem jsou rozpočto-
vé příjmy. To jsou, laicky řečeno, pe-
níze, které během roku „do baráku“ 
přijdou. V  případě městských částí 
Prahy jsou vypočítány dle zásad da-
ných tzv. Statutem hl. m. Prahy. V na-
šem případě to dělá 59,08 milionů 
Kč. Z  nich nejvyšší podíl tvoří přija-
té „transfery“ ve výši 45,3 milionů Kč. 
To jsou peníze přidělované hlavním 
městem Prahou na základě poměrně 
složitého výpočtu.

Opakem příjmů jsou rozpočtové 
výdaje. To jsou peníze, které během 
roku „z  baráku“ odejdou. Jedná se 
převážně o běžné neboli provozní vý-
daje. Jak jejich název říká, jde o pení-
ze na zajištění provozu našeho úřadu, 
škol, školek, zásahových jednotek 
dobrovolných hasičů atd. To nám vy-
chází na 64,6 milionů Kč. K tomu mu-
síme přidat nezbytně nutné kapitálo-
vé výdaje čili investice. Ty nám letos 
vychází na necelých 10 milionů Kč. To 
máme, suma sumárum, 74,59 milionů 
Kč výdajů celkem. Takže výsledkem 
je, ejhle, schodek ve výši 15,52 mili-
onů Kč. Ten se musí něčím vyrovnat 
neboli pokrýt. Schodek pokrýváme 
takzvaným financováním. Dělá se to 
naprosto běžně, protože jinak to dě-
lat nejde. A  provádí to zdrcující vět-
šina městských částí i  samostatných 
obcí. Pan Petr Novotný, zastupitel 
a písnický buditel v  jedné osobě, se 
na jednání zastupitelstva domníval, 
že to chceme pokrýt jakýmsi starým 
dluhem. Tak to určitě ne. To nejde. To 
je naprostá blbost. Nehledě na to, že 
žádný starý dluh nemáme. Nevím, jak 
na takový nesmysl přišel.

Zde musím zdůraznit poměrně dů-
ležitý údaj. Rozpočet je „zkreslen“, ne-
boť v něm „straší“ rovných 10 milionů 
Kč. Jak je to možné? Jednoduše. V ro-
ce 2019 jsme dospěli k závěru, že od 
školního roku 2020/21 musíme zpro-
voznit dvě nové třídy v MŠ K Lukám. 
Abychom to včas stihli, tak jsme si od 
matky (HMP) půjčili rovných 10 milio-
nů Kč. Teprve se zpožděním jsme na 
stavbu a vybavení těchto dvou tříd do-
stali peníze, jinak též dotaci, formou 
rozpočtových opaření. Takže inkrimi-
novaných 10 milionů jsme vlastně do-
stali dvakrát. A onu, řekněme, překle-
novací půjčku musíme letos vrátit. Tím 
pádem máme provozní výdaje vyšší 
o 10 milionů. Konkrétně jde o kapitolu 

pokladní správa. Ale to vůbec nevadí, 
neboť oněch 10 milionů máme k dis-
pozici na účtu a do rozpočtu je vrací-
me již uvedeným financováním.

Ještě se pokusím vysvětlit, co se 
skrývá pod termínem financování. 
Teoreticky to může být jakýkoliv ne-
rozpočtový příjem. Například ban-
kovní úvěr. Ten vřele doporučuje již 
zmíněný pan Novotný. Opakovaně 
říká, investujme – úroky jsou nízké. 
Jsem zásadně proti. Jakýkoli úvěr, 
i  ten nejvýhodnější se jednou musí 
splácet. Kde bychom na splácení asi 
vzali? Obávám se, že tento úžasný 
nápad postrádá elementární finanč-
ní gramotnost bohužel. Ale zpět od 
„zajímavé“ teorie k praxi. Financová-
ní v  našem letošním rozpočtu před-
stavují, kromě již popsaných 10 mili-
onů, výhradně úspory z let minulých. 
Tedy peníze, které „v  baráku“ jsou. 
A úspory jsou, alespoň myslím, pra-
vým opakem dluhu.

Závěrem lze konstatovat, že 
náš letošní rozpočet je, stejně ja-
ko vždycky, zdrojově, někdy se ta-
ké píše finančně, vyrovnaný. To je ve 
zdánlivém rozporu s existencí schod-
ku. Ale taková je terminologie. Já ji 
nepředělám. Proto považuji za nut-
né sdělit: MČ není zadlužená, žádný 
úvěr neplánuje, a  tudíž žádný dluh 
ani nehrozí.

Vlastní rozpočet je jednoduchá tabul-
ka, jinak příloha č. 1 příslušného usne-
sení, viz tabulka – ta postihuje pouze 
základní ukazatele. Ty jsou dále roz-
pracovány v  dalších tabulkách, přílo-
hách 2a–2g usnesení a  zdůvodněny 
v 27stránkové důvodové zprávě. Vše je 
na webu městské části. Autorem toho-
to materiálu je vedoucí našeho ekono-
mického odboru paní Eliška Čančíková. 
Tímto jí děkuji. Ve funkci je od minulé-
ho podzimu. Na odboru jsme měli per-
sonální nestabilitu. Poslední tři roky po-
každé zpracovávala rozpočet jiná oso-
ba. Proto se měnila grafická úprava, 
ale „vnitřnosti“ jsou pokaždé vytvořeny 
podle stále stejného principu: rovnová-
ha mezi má dáti – dal. Na obou stranách 
je shodný součet předpokládaných čí-
sel. Jedná se o  jednoduché kupecké 
počty. Hledat v tom vědu nemá smysl. 
Žádná tam není.

Asi deset dní před jednáním za-
stupitelstva došlo v Radě MČ Praha-
-Libuš k  dohodě, že budu předkla-
datelem rozpočtu. Týden před zase-
dáním zastupitelstva jsem požádal 
všechny zastupitele o  zaslání připo-
mínek, případně o upozornění na pře-
klepy. Těch čísel je opravdu dost. Ne-
přišlo nic. Pokud kohokoli zajímá, jak 
byl rozpočet projednáván zastupitel-
stvem, toho odkazuji na stenografický 
záznam, rovněž k  nalezení na webu 
městské části. Podstatný je výsledek. 
I  přes doporučení finančního výboru 
(kde má opozice převahu 5 : 2) nikdo 
z opozičních zastupitelů pro rozpočet 

nehlasoval. Takže pro bylo pouze 9 
zastupitelů. To není důkazem toho, že 
by byli starostovými „ovcemi“. To na-
opak prokazuje jejich zodpovědnost. 
Bez schváleného rozpočtu by se nám 
pracovalo dost špatně.

V  minulém čísle měsíčníku U  nás 
jsem upozornil na fakt, že schvále-
ný rozpočet se od skutečnosti dia-

metrálně liší. Je to způsobeno fak-
ticky průběžnými úpravami rozpočtu 
prováděnými rozpočtovými opatře-
ními. V  roce 2020 jich bylo 32 (slo-
vy třicet dva), v  roce 2019 dokonce 
47 (slovy čtyřicet sedm). Také letos 
již máme dvě rozpočtová opatře-
ní. Hned to první obsahuje navýše-
ní rozpočtových příjmů o  12 milionů 

Rozpočet 2021 očima předkladatele
Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2021
Rekapitulace příjmů v Kč
Třída 1 Daňové příjmy 12 760 000,00 
Třída 2 Nedaňové příjmy 1 011 000,00 
Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 
Třída 4 Přijaté transfery 45 307 700,00 
Rozpočtové příjmy celkem 59 078 700,00 
Rekapitulace výdajů v Kč
Kapitola 01 běžné Rozvoj obce 30 000,00 
Kapitola 02 běžné Městská infrastruktura 2 542 000,00 
Kapitola 03 běžné Doprava 830 000,00 
Kapitola 04 běžné Školství, mládež a sport 18 529 200,00 
Kapitola 05 běžné Zdravotnictví a sociální oblast 804 000,00 
Kapitola 06 běžné Kultura a cestovní ruch 686 500,00 
Kapitola 07 běžné Bezpečnost a pořádek 1 348 000,00 
Kapitola 08 běžné Hospodářství 300 000,00 
Kapitola 09 běžné Vnitřní správa 28 739 000,00 
Kapitola 10 běžné Pokladní správa 10 790 000,00 
Třída 5 Běžné výdaje 64 598 700,00
Kapitola 01 kapitálové Rozvoj obce 100 000,00 
Kapitola 02 kapitálové Městská infrastruktura 400 000,00 
Kapitola 03 kapitálové Doprava 105 000,00 
Kapitola 04 kapitálové Školství, mládež a zájmová činnost 5 780 000,00 
Kapitola 05 kapitálové Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 
Kapitola 06 kapitálové Kultura a cestovní ruch 0,00 
Kapitola 07 kapitálové Bezpečnost a pořádek 0,00 
Kapitola 08 kapitálové Hospodářství 0,00 
Kapitola 09 kapitálové Vnitřní správa 3 610 000,00 
Kapitola 10 kapitálové Pokladní správa 0,00 
Třída 6 Kapitálové výdaje 9 995 000,00
Rozpočtové výdaje celkem 74 593 700,00 
Přebytek (+) - Schodek (-) celkem -15 515 000,00 
Schodek pokryt financováním
Třída 8 Financování příjmy 15 515 000,00

Závazný ukazatel - městská část Praha-Libuš:
Nejvyšší druhové třídění, vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

12 760 000 Kč Daňové příjmy Třída 1
1 011 000 Kč Nedaňové příjmy Třída 2

45 307 700 Kč Přijaté transfery Třída 4
15 515 000 Kč Financování příjmy Třída 8

64 598 700 Kč Běžné výdaje Třída 5
Kapitoly  1 až 10

9 995 000 Kč Kapitálové výdaje Třída 6
Kapitoly  1 až 10

Závazný ukazatel - příspěvkové organizace zřízené MČ Praha-Libuš:
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele, zákon č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů 

1 128 000 Kč Mateřská škola K Lukám
980 000 Kč Mateřská škola Ke Kašně
920 000 Kč Mateřská škola Lojovická

2 000 000 Kč Mateřská škola Mezi Domy
6 614 000 Kč Základní škola Meteorologická
1 280 000 Kč Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
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Kč (tj. o 26 %) na investice. Konkrét-
ně na rekonstrukci hygienických za-
řízení a  elektroinstalace v  ZŠ Mete-
orologická. Bylo nám schváleno Za-
stupitelstvem hl. m. Prahy dne 18. 2., 
tj. den po schválení našeho rozpoč-
tu. Kdybychom schválený rozpočet 
neměli, tak nevím, co bychom dělali. 
Obávám se, že neexistující rozpočet 
nejde upravovat.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Co se pod tímto téměř nevyslo-
vitelným výrazem vlastně skrývá? 
Strašné slovo, skutečně. Dle výro-
ků naší opozice jde o  úžasnou věc 
a  její neexistence u nás je také jed-
ním z mnoha důvodů, proč nemohou 
hlasovat pro rozpočet. Mám dojem, 
že skutečnost je celkem jednodu-
chá a k úžasnosti má hodně daleko. 
Jde o to, že marginální část rozpočtu, 
v Praze průměrně do 1 %, je určena 
na výdaje tak, jak si přejí občané. Sa-
mozřejmě, že ne všichni. Pouze ti, co 
se do participativního rozpočtu (dále 
PR) zapojí. Konkrétně se jedná napří-
klad o sázení stromů, osazování herní 
prvků, laviček apod.

PR vznikl naprosto náhodně v bra-
zilském velkoměstě Belo Horizon-
te. Město se ocitlo na pokraji krachu 
a  tehdy tamní radní rozhodli, ať sami 
občané určí, na co se poslední pení-
ze použijí. Tak se i stalo. To bylo inspi-
rací pro zavádění PR různě ve světě. 
I u nás. V Praze ho aplikuje několik má-
lo městských částí, konkrétně šestnáct 
z pětapadestáti, tj. 29 %. Čtyři další již 
praktikování PR zrušili, viz tabulka. 

Faktem je, že v současné době má 
PR podporu na hl. m. Praze. Hradí ho 
z 50 %. To ale může vést k tomu, že 
v  rámci PR budou realizovány věci 

zbytné, nebo dokonce zbytečné. Tím 
netvrdím, že tomu tak bude, pouze 
upozorňuji na možné úskalí.

Domnívám se, že PR je v současné 
době spíše módní záležitostí. To ne-
myslím nijak pejorativně. Co je mód-
ní, nemusí být špatné. Jako vždy, vše 
ukáže čas. Možná se ukáže, že jde 
o humbuk, možná se PR stane stan-
dardní záležitostí. Nevím. Neumím 
odhadnout. Můj současný vztah k PR 
je naprosto neutrální. Nehodlám ho 
iniciovat, ale ani mu nehodlám bránit. 
Dokonce jsem připraven ho podpořit.

Pokud kterýkoli zastupitel pova-
žuje PR za zásadní záležitost, tak 
by měl zpracovat příslušný materiál 
a požádat o jeho projednání zastupi-
telstvem. Není mi jasné, proč tak do-
sud nikdo neučinil, když to považuje 
za tak významné. Pakliže chce, aby-
chom měli PR v příštím roce, tak mu-
sí tento návrh předložit nejpozději na 
červnové zasedání zastupitelstva. Ji-
nak to nelze stihnout. K PR totiž sa-
mozřejmě patří nějaká administrace, 
anketa atd., lidově řečeno zúřadová-
ní. Reálný předpoklad harmonogra-
mu: červen vyhlášení, červenec–září 
přijímání žádostí, říjen posouzení žá-
dostí, představení projektů, listopad–
prosinec hlasování, 2022 realizace.

K  získání více informací na té-
ma PR v  celé ČR doporučuji webo-
vou aplikaci: www.participativni-roz-
pocet.cz provozovanou neziskovou 
společností Agora.

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Neexistence rozklikávacího roz-
počtu bývala dalším důvodem kriti-
ky ze strany opozice. Vůbec nevadi-
lo, že tuto vymoženost mělo skuteč-
ně hodně málo obcí nebo městských 

částí. A  pokaždé to vypadalo jinak. 
Bylo otázkou, jakému modelu dát 
přednost. Vždy šlo o to nalézt vhod-
ný program neboli software.

Konečně máme toto dilema za se-
bou. MHMP spustil webovou aplika-
ci CitiVizor.cz. Jako jedna z prvních 
městských částí ho využíváme i  my 
(nečíslované městské části ho zatím 
využívají pouze dvě, Zbraslav a my). 
Je to novinka, a  tak můžeme, jako 
u všech novinek, očekávat „porodní 
bolesti“. Ale ty se časem určitě od-
straní. V každém případě jde o správ-
ný krok. Aplikace je jednoduchá. Po 

jejím spuštění uvidíme na monito-
ru jednoduchou mapu Prahy a  erby 
městských částí. Stačí kliknout na ten 
náš nebo na naši polohu na mapě 
a  můžeme zkoumat místní finance. 
Rozpočet, jeho čerpání, faktury. Vše 
podstatné, a kromě toho také všech-
ny uzavřené smlouvy.

Jednoznačně jde o další důkaz, že 
se snažíme všechno podstatné zata-
jit nebo zamlžit, případně zamést pod 
koberec.

Pavel Macháček, místostarosta,  
11. 3. 2021, doplněno 15. 3. 2021

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
v únoru schválilo vyhlášení anke-
ty s anketní otázkou: „Má městská 
část Praha-Libuš ukončit spolu-
práci s nájemcem objektu K Vrtil-
ce 317/64, kterým je společnost 
EMAP, s. r. o., a vypsat soutěž o nej-
vhodnější nabídku pronájmu toho-
to objektu jako prodejny potravin?“.

Odpovídat se bude zakřížková-
ním odpovědí „ano“, nebo „ne“. An-
kety se mohou zúčastnit obyvatelé 
staré Písnice, kteří jsou zvyklí volit 
ve volební místnosti v ZŠ s RVJ v Pís-
nici v ulici Ladislava Coňka. Zde bu-
de také místo, kde bude možné ode-
vzdat svůj anketní lístek. Další mož-
ností je požádat okrskovou komisi, 
aby obyvatel mohl hlasovat tzv. z do-
mova. Den konání ankety není do-
sud s ohledem na epidemickou situa-
ci stanoven, podle rozhodnutí zastu-

pitelstva se musí konat do poloviny 
května. Podrobné podmínky anke-
ty otiskujeme v  plném znění, zde je 
odpověď na několik nejdůležitějších 
a nejzákladnějších otázek.

Kde seženu předem anketní lístek?
Lístek bude k  dispozici až v  den 

konání ankety.

Mohu hlasovat elektronicky?
Ne, anketa má povahu místního 

referenda. Hlasovat je možné pouze 
osobně, a  to buď v ZŠ v Písnici, ne-
bo na vyžádání členové okrskové ko-
mise přijdou s volební urnou k zájem-
cům domů v den konání ankety.

Bydlím v Libuši nebo na sídlišti Písni-
ce, mohu se ankety také zúčastnit?

Ne, zastupitelstvo rozhodlo, že vy-
jádřit se mohou pouze obyvatelé sta-
ré Písnice.

Bydlím ve staré Písnici, ale nemám 
zde trvalé bydliště, mohu se ankety 
zúčastnit?

Ne. Anketa je omezena pouze na 
obyvatele staré Písnice s trvalým po-
bytem, právoplatnost hlasujícího se 
bude kontrolovat podle občanského 
průkazu nebo cestovního pasu v tzv. 
volebních seznamech.

Mohu hlasovat za jinou osobu, kte-
rá nemůže přijít a má trvalé bydliš-
tě ve staré Písnici?

Ne. Odevzdat anketní lístek za 
druhou osobu není možné, stejně ja-
ko u voleb není možné odevzdat vo-
lební lístek za někoho dalšího. Pří-
pustná je pouze osobní volba.

Mám trvalé bydliště ve staré Písni-
ci, chci volit v místě trvalého bydliš-
tě, co mám pro to udělat?

Požádat Úřad MČ Praha-Libuš 

o  možnost volit doma, ideálně jeden 
den až sedm dní před konáním anke-
ty například na telefonním čísle: 261 
711 380, nebo poslat žádost e-mailem 
na adresu: mc.libus@praha-libus.cz.

Sousedům nepřišel dubnový výtisk 
časopisu, jak se o anketě dozví?

Úřad MČ Praha-Libuš zajistí roznos 
informace o konání ankety do schrá-
nek ve staré Písnici osobně (nikoliv 
přes Českou poštu), informace bu-
de rovněž zaslána obyvatelům staré 
Písnice přes aplikaci Hlášení rozhla-
su, přihlásit se k této aplikaci můžete 
na adrese https://praha-libus.hlase-
nirozhlasu.cz/, informace pak přijde 
e-mailem nebo na mobil formou sms. 
Informace budou též na webových 
stránkách www.praha-libus.cz a  Fa-
cebooku městské části Praha-Libuš.

Úřad MČ Praha-Libuš

Bikeclinic, nebo prodejna potravin?  
Vyjádřete se v anketě!

Participativní rozpočty v městských částech
Městská část Počet 

obyvatel 
(k 31.12.2019)

Rozpočet Parcipativní 
rozpočet

PR/R

Praha 5 88 225 1 243 166 000 15 000 000 1,21 %
Praha 6 107 213 1 084 434 000 5 000 000 0,46 %
Praha 10 110 571 1 104 159 000 5 000 000 0,45 %
Praha 11 77 324 760 970 000 6 000 000 0,79 %
Praha 12 57 821 920 474 000 1 000 000 0,11 %
Praha 14 47 761 518 702 000 5 000 000 0,96 %
Praha 15 34 720 283 421 000 400 000 0,14 %
Praha 20 15 652 203 808 000 600 000 0,29 %
Praha 21 10 860 97 944 000 2 000 000 2,04 %
Praha 22 12 599 255 880 000 1 000 000 0,39 %
Praha-Běchovice 2 733 41 633 000 2 000 000 4,80 %
Praha-Čakovice 11 868 121 739 000 500 000 0,41 %
Praha-Ďáblice 3 647 48 942 000 300 000 0,61 %
Praha-Kolovraty 3 912 46 043 000 300 000 0,65 %
Praha-Suchdol 7 225 74 505 000 450 000 0,60 %
Praha-Zbraslav 10049 142 070 000 1 500 000 1,06 %

Průměr 0,94 %
Praha 3, Praha 7, Praha 8, Praha-Slivenec již nerealizují participativní rozpočty.
Poznámka:
Zpracoval Petr Borský, vedoucí OŽPD, na základě údajů z uvedených MČ. Při 
shromažďování tolika údajů z různých zdrojů mohlo dojít k chybě. Pokud nějaké 
chyby nebo opomenutí najdete, informujte nás, rádi tabulku opravíme. Děkujeme.
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PODMÍNKY ANKETY

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-
-Libuš č. 5/2021, příloha č. 3: Návrh 
postupu přípravy, průběhu a zpra-
covaní výsledků Ankety.

1. Vyhlášení Ankety

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš vyhlá-
sí Anketu svým usnesením. Anketa se 
koná nejpozději 90 dnů od vyhlášení. 
Starosta oznámí konání Ankety na úřed-
ní desce nejpozději 15 dnů před dnem 
konání Ankety. V  oznámení bude uve-
deno územní vymezení včetně adresy 
místa pro odevzdání Anketního lístku, 
otázka Ankety, den konání Ankety a ho-
dina, kdy je možné se Ankety zúčastnit 
a  odevzdat Anketní lístek. Úřad měst-
ské části na vlastní náklady doručí to-
to oznámení do všech schránek ve vo-
lebním okrsku 38002 nejpozději 7 dní 
před konáním Ankety. Oznámení o ko-
nání Ankety bude oznámeno na vývěs-
ných či informačních deskách v Písnici, 
dále bude zasláno formou Hlášení roz-
hlasu pro obyvatele registrované na ad-
resách ve volebním okrsku 38002. 

2. Jmenování okrskové komise 

Usnesením Rady bude jmenová-
na okrsková komise, minimálně deví-
tičlenná. Členy mohou delegovat zá-
stupci politických subjektů zastoupe-
ných v zastupitelstvu městské části ( je-
den subjekt = maximálně 1 člen komi-
se, celkem maximálně 3 zástupci), dále 
pak jednotlivci, kteří projeví zájem být 
členy komise a doručí svou žádost mi-
nimálně 6 dní před konáním Ankety na 
úřad MČ Praha-Libuš, nebude-li již na-
plněn maximální počet členů okrskové 
komise. Dalšími členy komise budou 
také minimálně tři úředníci, kteří ově-
ří identitu oprávněných osob hlasovat. 
Maximální počet členů komise je sta-
noven na 11. 

Úkolem okrskové komise je zejména: 

1.  zajistit plynulý průběh hlasování, do-
zorovat na správné odevzdávání 
hlasů 

2.  sečíst odevzdané hlasy 
3.  sepsat Zápis o  průběhu a  výsledku 

hlasování 

Postup při volbě předsedy komise, 
stanovení zapisovatele bude obdobný 
jako u volební okrskové komise, zapiso-
vatel z řad úředníků MČ bude jmenován 
starostou, předseda komise bude zvo-
len členy komise v tajném hlasování. 

3. Hlasovací místnost 

Hlasování bude probíhat v  hlasova-
cí místnosti, která bude upravena stej-
ně jako v  případě voleb, tedy místnost 
bude vybavena hlasovací schránkou, 
plentou, za kterou bude možné upravit 
Anketní lístek. V  místnosti bude na vi-
ditelném místě vyvěšen Anketní lístek 
s  označením „vzor“. Úřední obálky bu-

dou neprůhledné, stejné velikosti, ja-
kosti a  barvy, opatřené razítkem měst-
ské části. 

4. Seznamy oprávněných osob 

Členové komise z  řad úředníků bu-
dou mít k  dispozici seznamy oprávně-
ných osob a  k  nim tyto údaje: jméno, 
příjmení, rok narození. Po předložení 
občanského průkazu nebo cestovního 
pasu bude do seznamu vepsáno čís-
lo občanského průkazu nebo cestovní-
ho pasu. 

5. Anketní lístek 

Anketní lístek musí obsahovat číslo 
volebního okrsku, ve kterém se Anke-
ta koná, datum konání Ankety, otázku či 
otázky v Anketě, v levé polovině Anket-
ního lístku slovo „ano“ a v pravé polovi-
ně slovo „ne“; případně u každé hlasující 
otázky opakovaně „ano“ a „ne“. Anketní 
lístky musí být vytištěny písmem téhož 
druhu a shodné velikosti, na papíru téže 
barvy, jakosti a týchž rozměrů, s otiskem 
razítka městské části a poučení o způso-
bu hlasování. 

6. Průběh hlasování 

a. Před zahájením hlasování předseda 
komise spolu s  ostatními členy ko-
mise ověří, že hlasovací schránka je 
prázdná, schránku zapečetí. Shod-
ně bude komise postupovat i u pře-
nosných uren. Po provedení kont-
roly předseda prohlásí hlasování za 
zahájené. 

b.  Oprávněná osoba hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné. 

c.  Oprávněná osoba se prokáže plat-
ným občanským průkazem členům 
komise z  řad úředníků, kteří do se-
znamu zapíší číslo občanského prů-
kazu. Neprokáže-li osoba splnění 
podmínek pro hlasování (trvalé byd-
liště, věk), nemá oprávnění hlasovat 
a hlasování jí nebude umožněno. 

d.  Po ověření výše uvedených skuteč-
ností člen komise vydá oprávněné 
osobě Anketní lístek a obálku. 

e.  Oprávněná osoba je povinna se ode-
brat do prostoru určeného na úpra-
vu Anketního lístku. V  tomto pro-
storu nesmí být nikdo jiný přítomen 
s oprávněnou osobou. 

f.  S  oprávněnou osobou, která nemů-
že sama upravit Anketní lístek pro tě-
lesnou vadu anebo nemůže číst ne-
bo psát, může být s jejím souhlasem 
v  prostoru určeném pro úpravu An-
ketního lístku přítomna jiná oprávně-
ná osoba, nikoliv však člen komise, 
a Anketní lístek za ni upravit a vložit 
do úřední obálky. 

g. Oprávněná osoba může ze závaž-
ných důvodů, zejména zdravotních, 
požádat úřad MČ a  v  den hlasová-
ní okrskovou komisi, aby mohla hla-
sovat mimo hlasovací místnost, a  to 
pouze v  územním obvodu hlasova-
cího okrsku, pro který byla okrsková 
komise jmenována. V takovém přípa-

dě okrsková komise vyšle k oprávně-
né osobě 2 své členy a 1 úředníka MČ 
s  přenosnou hlasovací schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacím lístkem. 
Při hlasování postupují členové ko-
mise tak, aby byla zachována tajnost 
hlasování. Za závažné důvody se po-
važuje i obava z šíření nakažlivé ne-
moci covid-19. 

h.  Jakmile uplyne doba stanovená pro 
dobu hlasování, předseda okrskové 
komise dá pokyn k uzavření hlasova-
cí místnosti, avšak předtím se umožní 
hlasovat všem, kteří jsou v hlasovací 
místnosti nebo před ní. Potom prohlá-
sí předseda hlasování za ukončené. 

7. Sčítání hlasů 

a.  Po ukončení hlasování předseda sou-
středí nepoužité hlasovací lístky a ne-
použité úřední obálky a  zapečetí je. 
Poté dá otevřít hlasovací schránku. 

b.  V případě, že okrsková komise na žá-
dost oprávněné osoby použila i pře-
nosnou hlasovací schránku, okrsko-
vá komise obsah přenosné hlasovací 
schránky po jejím otevření smísí s ob-
sahem hlasovací schránky v hlasova-
cí místnosti. 

c.  Okrsková komise nejprve vyloučí jiné 
než úřední obálky, poté spočítá úřed-
ní obálky a  porovná počet úředních 
obálek s počtem oprávněných osob, 
které hlasovaly v okrsku. 

d. Každý člen okrskové komise může 
nahlížet do odevzdaných hlasovacích 
lístků. 

e. Neplatné jsou hlasovací lístky, které 
nejsou 

   i. odevzdané oprávněné osobě v hla-
sovací místnosti 

    ii. v úřední obálce 
f. Přeložení nebo poškození hlasovací-

ho lístku nemá vliv na jeho platnost, 
jsou-li z něj patrny potřebné hlasova-
né údaje. 

g. Hlas oprávněné osoby je platný, je-li 
zaškrtnuta „křížkem“ jedna ze dvou 
odpovědí u otázky nebo není-li ozna-
čena žádná odpověď. 

h. Hlas oprávněné osoby je neplatný, 
….i. je-li v úřední obálce několik hlaso-

vacích lístků, 
….ii. je-li označena křížkem současně 

odpověď „ano“ i „ne“ u jedné otáz-
ky, nebo 

….iii. je-li Anketní lístek označen jiným 
způsobem než způsobem stano-
veným v bodě 7.g. 

i. Platnost hlasovacího lístku potvrdí 
okrsková komise, přičemž neplatné 
hlasovací lístky vyloučí. 

j. Okrsková komise sečte zvlášť hla-
sy odevzdané pro odpověď „ano“ 
a  zvlášť hlasy odevzdané pro odpo-
věď „ne“ a zvlášť hlasovací lístky, na 
kterých není křížkem označena žád-
ná odpověď, a zjištěný počet zazna-
mená v Zápise o průběhu a výsledku 
hlasování. Poté předseda zajistí za-
pečetění všech hlasovacích lístků. 

k. Rozhoduje-li se v Anketě o více otáz-
kách, zjišťují se odevzdané hlasy pro 
každou otázku samostatně. 

l.  Předseda kontroluje správnost sčítá-
ní obálek a správnost sčítání hlasů. 

8. Nečekané komplikace 

Nastanou-li v průběhu hlasování sku-
tečnosti, které nejsou explicitně zmíně-
ny v  tomto postupu, komise přihlédne 
k zákonu č. 22/2004 Sb., o místním refe-
rendu, a postupuje v daném případě ob-
dobně, pokud je tato situace v  zákoně 
o místním referendu řešena. V opačném 
případě rozhoduje o  postupu hlasová-
ním (prostou většinou hlasů všech čle-
nů) okrsková komise; o hlasování a jeho 
výsledku musí být pořízen zápis. 

9. Zápis okrskové komise o průběhu 
a výsledku hlasování v Anketě 

a. Okrsková komise vyhotoví Zápis 
o  průběhu a  výsledku hlasování. Zá-
pis podepíší členové okrskové komi-
se; jestliže některý z členů této komi-
se podpis odepře, písemně se uvedou 
důvody v samostatné příloze k Zápisu. 

b. V Zápise okrskové komise o průběhu 
a výsledku hlasování se uvede 
….i. doba počátku a ukončení hlaso-

vání, popřípadě odložení zaháje-
ní hlasování, přerušení hlasování 
nebo prodloužení doby hlasování 
s uvedením důvodů; 

….ii. celkový počet oprávněných osob 
v hlasovacím okrsku zapsaných ve 
výpisu ze seznamu oprávněných 
osob; 

….iii. počet oprávněných osob, kte-
rým byly vydány hlasovací lístky 
a úřední obálky; 

….iv. počet odevzdaných úředních 
obálek; 

….v. celkový počet platných hlasů; 
….vi. počet platných hlasů pro jednot-

livé odpovědi; 
….vii. počet oprávněných osob, kte-

ré neoznačily křížkem žádnou od-
pověď na otázku, a zdržely se tak 
hlasování; 

….viii. stručný obsah oznámení a stíž-
ností, které byly podány okrskové 
komisi, usnesení, která komise při-
jala a jejich stručné zdůvodnění; 

….ix. jméno a příjmení člena okrskové 
komise, který se po určitou dobu 
neúčastnil průběhu jednání, a dů-
vod a doba jeho neúčasti. 

c. Po sečtení hlasů a podepsání Zápisu 
o průběhu a výsledku hlasování v An-
ketě předá předseda nebo jím po-
věřený člen okrskové komise zápis 
včetně případných příloh neprodleně 
tajemníkovi Úřadu MČ Praha-Libuš 
nebo jemu pověřenému pracovníko-
vi. Úřad zajistí následné zveřejnění 
na úřední desce a dalších obvyklých 
místech. 

10. Platnost a závaznost Ankety 

Výsledek Ankety je nezávazný a slou-
ží pouze jako podklad pro přijetí usnese-
ní Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
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KDE JE NÁBYTKOVÁ BANKA?

Na titulní straně U nás 2/2021 by-
lo, že na Libuši se otevřela nábyt-
ková banka. Nemělo být napsáno, 
že MČ Kunratice otevřela nábyt-
kovou banku ve spolupráci s  MČ 
Libuš, neboť adresa Obrataňská 
1430, PSČ 148 00, je MČ Kunrati-
ce? Zájemci, pokud banku budou 
hledat na Libuši, budou zmatení.

Eva Fortinová,  
bývalá zaměstnankyně 

a zastupitelka MČ Praha Libuš

Nábytkovou banku otevřelo Cen-
trum sociálních služeb Magistrátu hl. 
m. Prahy, nikoliv MČ Praha-Kunrati-
ce. K hale je možné se dostat pou-
ze z Dobronické ulice skrz ulici Ob-
rataňskou, která leží na území MČ 
Praha-Kunratic, ale samotná hala je 
již na území MČ Praha-Libuš. Snad 
nikdo nebloudí. Doporučuji předem 
do Nábytkové banky zavolat či na-
psat. Vedoucím je Tomáš Valenta, 
tomas.valenta@csspraha.cz; mobil: 
704 610 086.

Jiří Koubek,  
starosta MČ Praha-Libuš

NÁZORY ZASTUPITELŮ  

V  MČ Praha-Libuš zasedá 17 za-
stupitelů. Dobře. Jen bych ráda 
občas četla v časopise U nás ná-
zory našich zastupitelů, kandidátů 
politických stran, vyjádření či ná-
zor k jednotlivým problémům MČ. 
Dětičky našich 2 škol a  4 školek 
jsou roztomilé, jenže funkce úřa-
du a život v MČ je ještě o něčem 
jiném, jak všichni víme. Již jsem 
mluvila s panem starostou, jak se 
z novin MČ Prahy 4 a Prahy 12 ob-
čané mohou dozvědět o  problé-
mech a názorech zástupců jednot-
livých politických stran. Že by na-
še MČ neměla co řešit? Že by na-
ši zastupitelé neměli svůj názor či 
o činnosti úřadu vědí málo?

Eva Fortinová,  
bývalá zaměstnankyně 

a zastupitelka MČ Praha Libuš

Časopis U nás je pro názory i ja-
kékoli jiné příspěvky otevřen nejen 
všem zastupitelům, ale všem ob-
čanům; názorové a  polemické pří-
spěvky vycházejí v rubrice Debata, 
další příspěvky zejména v  rubrice 
Radnice a Kronika.

Hana Kolářová, redakce U nás

PŘESTĚHOVÁNÍ  
PAMÁTNÉHO KŘÍŽKU

Mám dotaz k přestěhování památ-
ného křížku. Při procházce po Sta-
ré Písnici vidíme už drahnou dobu 
rozebraný křížek na pozemku v ul. 
K Vrtilce u čp. 50. Stojí zde torzo, 

pouze podstavec v hromadě hlíny. 
Tedy nedůstojně. Křížek zde stojí 
od nepaměti, pozemek patřil ob-
ci. Kdysi stál u domu rodiny Kořín-
ků, která okolí vždy krásně upra-
vovala. Možná, že špatně čtu, ale 
nikde jsem se nedočetla, jak a kdy 
bude s touto památkou naloženo. 
V době mého působení na úřadě 
se již vyhradilo místo, kam se jed-
nou křížek přemístí, a to je roh ul. 
K  Vrtilce a  ul. Na Konečné, u  ko-
várny, o který pečuje rodina ková-
ře pana Poláka. Křížky stávaly na 
hranici pozemků obcí a to by mělo 
být zachováno. Druhý křížek, kte-
rý stojí na hranici staré Písnice, je 
na rozcestí ulic Putimská a  Nová 
louka. I  toto místo by si zaslouži-
lo vypadat důstojněji. Věříme, že 
obec bude mít zájem tyto památ-
ky udržovat, i  když nejsou evido-
vány jako boží muka v ul. K Vrtil-
ce na „náměstíčku“ na KP rejst. č. 
ÚSKP 41102/1-1884, památkově 
chráněná pod kat. č. 1000153198, 
konec 18. a  zač. 19. stol. Věříme, 
že i  pan starosta. Opravdu by si 
křížky zasloužily rychle a důstojně 
přemístit na chráněné a opečová-
vané místo či upravit jejich okolí.

Eva Fortinová,  
bývalá zaměstnankyně 

a zastupitelka MČ Praha Libuš

Památný křížek u rodinného domu 
čp. 50 je na restauraci u uměleckého 
kováře pana Poláka, pokud technic-
ký stav podstavce dovolí, bude pod-
stavec přesunut na nové místo, navr-
žen je zelený ostrůvek na nově zre-
konstruované komunikaci K  Vrtilce 
v místě křížení s ulicí Těšovická. Ná-
vrh definitivního vzhledu místa prav-
děpodobně vzejde z odboru životní-
ho prostředí a  dopravy. Ostatní pa-
mátné sochy, křížky a stavby na úze-
mí MČ Praha-Libuš, včetně památ-
kově chráněných božích muk v Pís-
nici, se podařilo konečně letos zařa-

dit na základě metodického pokynu 
z Magistrátu hl. m. Prahy do majetku 
městské části, takže je můžeme začít 
opravovat a udržovat.

Šárka Pichová,  
vedoucí odboru správy majetku 

a investic ÚMČ Praha-Libuš

ROZPOČET

Mám připomínku k článku v U nás 
3/2001 „Jaký budeme mít letos roz-
počet“ od p. Ing. Macháčka, radní-
ho MČ, že: 1. sděluje, že hodně má-
lo peněz, 2. porovnává velká měs-
ta, které mají k dispozici minimálně 
třikrát tolik, viz Čáslav, Nové Měs-
to na Moravě. Zapomněl podotk-
nout, že my nejsme město, pouze 
městská část Prahy. Podíváme-li 
se na webové stránky města Čás-
lav, zjistíme, že: Pravda, mají 21 za-
stupitelů (starosta, radní a zastupi-
telé), ale mají zde veškerou státní 
správu. Krom jiného např. sportovi-
ště jako zimní stadion, krytý bazén, 
atletický stadion, fotbalové a  te-
nisové hřiště, koupaliště; z  kultu-

ry městské muzeum, kino, divadlo. 
Více nebudu pokračovat. Městská 
část Praha-Libuš má 17 zastupitelů 
(starosta, radní a  zastupitelé), te-
dy o 4 méně. Jenže veškerou stát-
ní správu máme v Praze 12 – Mod-
řanech: odbory sociálních věcí, vý-
stavby, živnostenský, evidence ob-
čanů (obč. průkazy a  pasy), Praž-
skou správu sociálního zabezpe-
čení, dopravy. To vše vyřizujeme 
v Modřanech. O sportovištích pod 
MČ já nic nevím, krom fotbalové-
ho hřiště v Písnici. Cvičení v libuš-
ské TJ Sokol si cvičenci řádně platí, 
úřad přispívá. Bývaly časy, že jsme 
měli v  Písnici u  masokombinátu 
krásný plavecký bazén se saunou 
a velkou tělocvičnou. Bohužel nyní 
toto zařízení slouží k jinému účelu. 
Na webové stránky Nového Města 
na Moravě už se nedívám, všich-
ni ale jistě známe město ze světo-
vých zimních běžeckých závodů – 
biatlon. Co k tomu dále říci: mám, 
či nemám pravdu?

Eva Fortinová,  
bývalá zaměstnankyně 

a zastupitelka MČ Praha Libuš

Vážená paní Fortinová, moc vás 
zdravím. Pokud mi vytýkáte, že, ci-
tuji, „Zapomněl podotknout, že my 
nejsme město, pouze městská část 
Prahy“, tak nezapomněl. Píši to tam. 
Asi jste to přehlédla. Jinak se vším, 
co píšete, souhlasím, neboť pouze 
jinými slovy popisujete totéž co já. 
Nejsme v rozporu. Snad se i shodu-
jeme v tom, že na větší investice ne-
jsou v našem rozpočtu prostředky. 
Ty se získávají průběžně a je téměř 
nemožné cokoli přesně napláno-
vat. Jako někdejší pracovnice naše-
ho odboru správy majetku a inves-
tic mi jistě dáte za pravdu. Mějte se 
hezky. S pozdravem

Pavel Macháček,  
místostarosta MČ Praha-Libuš

Otázky a odpovědi

Umístění Nábytkové banky.
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V loňském roce vzniklo v ulici 
Na Okruhu na soukromém po-
zemku parkoviště. Jeho zříze-
ním došlo k částečnému ome-
zení pohybu chodců na chodní-
ku podél jižní strany ulice.

Narážíme zde bohužel na pro-
blém, kdy stavba chodníku má jiné-
ho vlastníka než pozemek, na kte-
rém je chodník vybudován. Správu 
chodníku doposud prováděla Tech-
nická správa komunikací hl. m. Pra-
hy (TSK), a aby mohl silniční správ-
ní úřad vyzvat majitele parkoviš-

tě k odstranění překážek na chod-
níku, je třeba, aby TSK, respektive 
hl. m. Praha, doložily nabývací titu-
ly k předmětnému chodníku. To se 
dosud nestalo, a proto zábrany na 
chodníku zůstávají. MČ Praha-Li-
buš nevlastní ani pozemek, není ani 
správcem chodníku. Požádali jsme 
odbor dopravy ÚMČ Prahy 12, aby 
situaci řešil.

Zuzana Kuryviálová,  
odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv OŽPD

Parkoviště versus chodník 
v ulici Na Okruhu

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 online.

Středa 7. dubna
14:00–15:30 hodin on-line
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI na téma: 
PEDAGOGICKÉ  INTERVENCE 
a NOVELA VYHLÁŠKY č. 27/2016 
S OHLEDEM NA POTŘEBY ŠKOL 

Cílem setkání, které povede Mgr. 
Helena Pravdová, je rozpracová-
ní tématu a diskuze nad situacemi, 
s  nimiž se potýkají školy vzhledem 
ke změnám v této vyhlášce. Na se-
tkání bude dostatečný čas věnován 
problematickým situacím a  přípa-
dům, jež mohou vznikat při aplika-
ci novely vyhlášky. Jde především 
o podporu školám v jejich nové ro-
li, v  nápomoci minimalizovat chyby 
v  poskytování podpůrných opatře-
ní. Cílovou skupinou jsou zejména 
pedagogové, asistenti pedagoga 
a ostatní pedagogičtí pracovníci zá-
kladních škol, kteří vnímají potřebu 
sdílet své zkušenosti a jsou otevřeni 
společné diskuzi. Toto setkání volně 
navazuje na pracovní setkání z  12. 
února pod vedením Mgr. Mariky Kro-

píkové. Expertní diskuzní tým tento-
krát bude tvořit: Mgr. Marika Kropí-
ková a zástupkyně PPP Praha 12 Ph-
Dr. Milada Fiedlerová, Mgr. Lenka 
Novotná, Mgr. Jitka Zemanová.

Středa 7. dubna
20:00–21:30 hodin on-line
Znovuopakování žádaného 
EduCoffee na téma: JAK NA 
ROZVOJ GRAFOMOTORIKY 
U PŘEDŠKOLÁKA

I  na tomto EduCoffee se zájem-
ci setkají s Mgr. M. Simonidesovou, 
odbornou poradkyní, která se té-
matu grafomotorického projevu dí-
těte v jeho vývojových etapách vě-
nuje. EduCoffee je určeno zejména 
rodičům předškoláků, kteří se chtě-
jí seznámit a být nápomocni svému 
dítěti při osvojování správných ná-
vyků, jakým je např. úchop psací-
ho náčiní, příp. se zajímají o rozsah 
žádoucích dovedností, jež by mělo 
dítě zvládnout před nástupem po-
vinné školní docházky. Dozví se ta-
ké, jak mohou u svého dítěte rozvoj 
jemné motoriky cíleně podporovat.

Čtvrtek 8. dubna
10:00–11:30 hodin 
Řídící výbor MAP

Další setkání členů Řídícího vý-
boru projektu „MAP Praha 12 po-

kračuje“ se bude tentokrát věnovat 
revizím rámcového vzdělávacího 
programu základního vzdělávání. 
Diskutovat přijde Mgr. Jaroslav Fidr-
muc, ředitel odboru kurikula všeo-
becného vzdělávání Národního pe-
dagogického institutu. Následuje:
Tisková konference projektu 
„MAP Praha 12 pokračuje“

MAP provedl v  prosinci 2020 
průzkum mezi rodiči dětí navštěvu-
jících základní školy na území MČ 
Praha-Libuš, MČ Praha 12 a MČ Pra-
ha-Kunratice. Cílem realizovaného 
průzkumu na téma „Kvalita distanč-
ního vzdělávání“ bylo zjistit, co se 
během distanční výuky probíhající 
na základních školách během ro-
ku 2020 osvědčilo a co se naopak 
v rámci této mimořádné podoby vý-
uky ukázalo jako problematické. Na 
tiskové konferenci, která proběhne 
online, budou podrobně představe-
ny výsledky dotazníku a dozvíte se, 
kam bude MAP směřovat ve druhé 
polovině své realizace.

Pondělí 12. dubna
WORKSHOP pro již přihlášené 
pedagogy na téma FORMATIVNÍ 
HODNOCENÍ

Zaměřeno primárně na sdílení 
zkušeností.

Čtvrtek 15. – pátek 16. dubna
Dvoudenní LEADERSHIP na téma: 
PRÁCE S MOTIVACÍ UČITELE

Jak mapovat motivaci ve škole? 
Co přispívá k  vytváření dobrého 
klimatu ve škole? Jaké jsou klíčo-
vé prvky motivace? Na tyto a další 
otázky odpoví Jitka Jilemnická a Jiří 
Kocourek v oblíbeném formátu, ur-
čeném ředitelům ZŠ a MŠ. Akce se 
uskuteční pouze v případě, že bude 
možné uspořádat ji „naživo“.

Sobota 17. – neděle 25. dubna
Akce KnihoMAP: „Robinsonův 
ostrov“

Pojďte si zMAPovat Robinsonův 
ostrov! Nebojte se, nemusíte na 
něm hned ztroskotat. Postačí, když 

Kalendář akcí Místního akčního plánu ve vzdělávání (MAP)

CHCEME OPĚT
SLYŠET, JAK
BYLO VE ŠKOLE?
Očkování většiny populace proti covid-19 
je způsob, jak začít žít jako dřív.

Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.

Bezplatná linka 800 160 166
ockovani.praha.eu

Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.
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Vážení přátelé, jaro je zde, což 
je důvod k dobré náladě, a tak 
i měsíc duben jsme snad zapo-
čali rozverně – hned 1. 4. tra-
dičním drobným žertem, prostě 
aprílem.

V  tradičním duchu bychom 1. 4., 
což je letos velikonoční Zelený čtvr-
tek, si měli dát k jídlu něco zelené-
ho, tím myslím např. špenát, nikoliv 
uzeninu staršího data. 2. 4. je zde 
svátek, velikonoční Velký pátek, 
a v r. 1981 byl otevřen pražský Palác 
kultury. 3. 4. je Bílá sobota a máme 
i Mezinárodní den spodního prádla. 
4. 4. je nejvýznamnější křesťanský 
svátek – Boží hod velikonoční, při-
pomínka zmizení Ježíše z jeho stře-
ženého hrobu, svátek jeho Zmrt-
výchvstání. Svátek slaví i  Ivany. 5. 
4. je Velikonoční pondělí a slaví Mi-
roslavy. Též uplynulo 10 let od chví-
le, kdy zmizelo při návštěvě v Chile 
protokolární pero v kapse tehdejší-
ho prezidenta Václava Klause.

9. 4. je zde i pro obyvatele Čech 
významné výročí nešťastné bitvy 
u polské Lehnice z r. 1241, ve které 
hordy mongolských nájezdníků pře-
válcovaly narychlo sehnané křes-
ťanské rytíře, a  poté plenily širo-
ko daleko. Jak známo, jeden jejich 
proud se dostal i  na Moravu, kde 
ale díky našim, vedeným Jarosla-
vem ze Šternberka, neuspěl. Proto-
že Mongolové schraňovali uřezané 
křesťanské uši do kožených pytlů, 
které k hrůze vítězů byly na bojišti 
nalezeny, se dodneška na památku 

na Náchodsku a okolí peče tradič-
ní pečivo – Štramberské uši. Dob-
rou chuť! 10. 4. 1741 došlo ke ztrátě 
velké části území Slezska, protože 
po prohrané bitvě u  Molwitz si ho 
přivlastnilo vítězné Prusko.

12. 4. 1961 se zdařil první úspěšný 
let kosmonauta okolo Země. Protože 
šlo tehdy o významnou a celosvěto-
vě i u nás s obrovským zájmem sle-
dovanou událost, povězme si o ní ví-
ce. V 7:00 našeho času tehdy z kos-
modromu Bajkonur vzlétla raketa 
Vostok 1, ve které byl první kosmo-
naut světa – Jurij Alexejevič Gaga-
rin. Dobovou náladu věrně vykre-
sluje fakt, že okolo poledne, tj. asi 
dvě hodiny po oznámení v rozhlase, 
již vznikl text oslavné písně od ost-
ravského redaktora Pavla Pacla, na-
rychlo opatřený hudbou Jaromíra 
Hniličky, a  stejně urychleně nahra-
ný orchestrem Gustava Broma. Ten-
to kapelník píseň známou jako „Dob-
rý den, majore Gagarine“ i nazpíval! 
Vzpomínáte, pamětníci? Po úspěš-
ném startu byl totiž, do té doby nad-
poručík, Gagarin okamžitě povýšen 
na majora a po návratu se stal celo-
světovou celebritou. Narodil se 9. 3. 
1934 v Klušinu u Smolenska. Vyučil 
se slévačem, dále studoval, vstoupil 
do aeroklubu a v r. 1955 do armád-
ní letecké školy v Orenburgu, kde se 
i  v  r. 1957 oženil se zdravotnicí Va-
lentinou, spolu měli dvě dcery. Mezi 
lety 1957 a 1959 působil jako vojen-
ský stíhač, pak se přihlásil do nábo-
ru kosmonautů. Uspěl při náročných 
testech z asi 3 500 přihlášených. Po 

letu se J. A. Gagarin stal vedoucím 
oddílu kosmonautů a  měl zákaz lé-
tat. Byl tichý (i  když žádný suchar), 
skromný, ale vyznačoval se i někdy, 
ke své škodě, říkáním pravdy nadří-
zeným. Stal se poslancem a studoval 
na vojenské akademii, kde 17. 2. 1968 
dosáhl titulu inženýra. Chtěl opět lé-
tat, avšak když toho dosáhl, tak hned 
27. 3. 1968 při cvičném letu na stroji 
MIG-15 UTI (z  licenční českosloven-
ské výroby) zahynul i s instruktorem 
V. S. Serjoginem. Okolnosti tragédie 
nebyly nikdy plně objasněny.

14. 4. 1851 si všichni připomínáme 
nevědomky dodnes, protože v Pra-
ze a  okolí započala tehdy veřejná 
sbírka na vybudování Národního di-
vadla, spojená s voláním „na zdar“ 
(tohoto úmyslu) od vybírajících. Vo-
lání zlidovělo jako obvyklý přátelský 
pozdrav, tak ho i my oslavme naším 
vzájemným: Nazdar!

17. 4. 1711 zemřel císař Josef I. 
(*26. 7. 1678). Byl velmi odvážný 
(sám se zúčastnil bojů s Francouzi 
i s Turky) i vzdělaný – ovládal sedm 
řečí (včetně češtiny). Právě v r. 1711, 
kdy vojenská i politická situace vy-
padala na úspěch jeho snažení 
o stabilizaci poměrů, se ale, prý ve 
vojenském ležení, nakazil neštovi-
cemi a zemřel. 17. 4. 1966 se poprvé 
šel dálkový pochod Praha – Prčice. 
20. 4. slaví Marcely a v Praze r. 1571 
proběhla za značného zájmu mon-
táž tzv. Zpívající fontány u letohrád-
ku Belveder na Hradčanech. 23. 
4. mají svátek Vojtěchové a  též je 
Světový den knihy, který se slaví na 

památku známých autorů Williama 
Shakespeara a Miguela de Cervan-
tese, kteří oba zemřeli 23. 4. 1616.

24. 4. je zde sv. Jiří, v  r. 1811 za-
počala výuka na pražské konzer-
vatoři, nejstarší ve střední Evropě. 
27. 4. slaví svůj svátek Jaroslavové 
a 28. 4. jsou v kalendáři jména Vlas-
tislav a sv. Petr Chanel (vlastně Pie-
rre Louis Marie Chanel). Tento fran-
couzský světec a mučedník se naro-
dil 12. 7. 1803 v Montrevel-en-Bresse 
a zemřel právě 28. 4. 1841 na ostro-
vě Futuna v  Oceánii. Vyrůstal jako 
pasáček, avšak později se stal vzor-
ným studentem a  r. 1827 i knězem. 
R. 1836 odplul na misii, a to na sou- 
ostroví Nové Hebridy v  Pacifiku. 
Usadil se na ostrově Futuna, kde ne-
bylo obyvatelstvo příznivě naladěné, 
zejména pro čerstvý zákaz provádě-
ní kanibalismu, vydaný náčelníkem 
Niulikim. No uznejte, takové novo-
ty! Náčelník ho zprvu přivítal, ale br-
zy začal na jeho vzrůstající vliv žárlit, 
a když se dozvěděl, že o křest požá-
dal i jeho syn, tak se rozzuřil dočista. 
Poslal tedy skupinu válečníků, která 
kněze neprodleně utloukla. Událost 
ale měla opačný efekt a již po dvou 
letech, v r. 1843, byl ostrov zcela ka-
tolický (ke zklamání anglosaských 
kolegů misionářů-metodistů). 30. 4. 
se v r. 1916 v našich zemích poprvé 
zaváděl letní čas a je též čas opatrně 
přikročit k tradičnímu pálení čaroděj-
nic. Vážení přátelé, všem zmíněným 
i nezmíněným, přeji srdečné: Všech-
no nejlepší! 

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky: duben 2021

Vážené dámy,  
vážení pánové z řad seniorů,

dovolte pozvat vás k účasti na kurzech spo-
lečnosti Seznam.cz v  projektu Sherlock Se-
nior – kurzech mediálního vzdělávání a gra-
motnosti pod vedením pana Mgr. Michala Ka-
derky, jednoho z našich spolupracovníků na 
městské části, jenž působí i jako učitel mediál- 
ní výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlan-
ce a též jako vyučující budoucích pedagogů 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Na kurzy, které budou probíhat online vždy 
v  devadesátiminutových lekcích v  dopoled-
ním čase jednoho z pracovních dnů od dub-
na do června, se lze přihlásit na stránkách: 
https://o.seznam.cz/pomahame/medialni-gra-
motnost/seniori/, kde je možné si příp. domlu-
vit i rozesílání měsíčníku News Letter.

Ing. Lenka Koudelková, místostarostka 
pro oblast vzdělávání, školství, sociální 

a tělovýchovy

Pozvánkasi zahrajete rodinnou hru, během níž se za-
čtete do oblíbeného románu Robinson Cru-
soe od Daniela Defoa. Hru si přijďte zahrát 
do lesoparku Hodkovičky na Praze 12 nebo 
do kunratického lesa – více naleznete pří-
mo v pozvánce!

Úterý 20. dubna 
16.00–17:30 hodin on-line
Elixír do škol

Fyzika – to nejsou pouze vzorečky a de-
finice, ale hlavně – pokusy! Jak nejlépe dě-
tem přiblížit fyzikální zákony, to nám opět 
ukáže Věra Koudelková, lektorka Elixíru do 
škol.

Zaujalo vás některé téma online Edu-
Coffee či setkání pracovních skupin? Ještě 
nikdy jste se žádného setkání nezúčastnili?

Vězte, že stačí nahlédnout do  Kalendáře 
akcí na: www.mappraha12.cz, kde se může-
te bezplatně přihlásit a obdržíte pozvánku. 
Neváhejte – akce jsou tu pro vás!

Ing. Lenka Koudelková, místostarostka 
pro oblast vzdělávání, školství, sociální 

a tělovýchovy

DUBEN – MĚSÍC KNIHY 
aneb Po stopách Robinsona Crusoa 
do kunratického lesa či Hodkoviček

Letošní měsíc duben se nese ve znamení 
KnihoMAPu. Tak trochu jiný letošní ročník té-
to doposud podzimní akce zavede pátrající 
(nejen rodiny s dětmi) po stopách Robinsona 
Crusoa do kunratického lesa či do Hodkovi-
ček – podle toho, kam to máte blíž!
Od soboty 17. dubna do následující neděle 
25. dubna pro vás MAP připravil terénní hru, 
k níž potřebujete pouze mobilní telefon, tuž-
ku a papír. Úspěšné dohledání jedenácti sta-
novišť, (které odkazují na jedenáct tematic-
kých pracovních skupin MAP) vás nasměruje 
na dvanáctku: záchranný člun!
Podrobné informace k této terénní hře (včet-
ně místa srazu a dalších informací) naleznete 
na: www.mappraha12.cz. A protože v měsíci 
dubnu slavíme i Světový den zdraví, neváhej-
te vstát od obrazovek svých počítačů, narov-
nat si záda a vyběhnout i v rouškách do lesa 
užít si trochu toho čerstvého jarního povětří!
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O dubnu je známo, že je Měsí-
cem lesů. „Lesy nejsou oblaka, 
lze jimi bloudit,“ podotýká spi-
sovatel Julius Zeyer.

Krajina je bez nich neúplná, jsou 
strážci vod, dárci stínu v  horkých 
dnech, domovem zvířat i  rostlin, 
zdrojem čistého vzduchu a pro člo-
věka oblíbeným místem procházek, 
houbaření, sportovních aktivit, rela-
xace. V lesích se odehrává celá řa-
da zajímavých knih.

Budeme-li les považovat za neod-
dělitelnou součást venkova, pak je 
třeba začít na Šumavě, jejímž zele-
ným vrchům věnoval velkou část po-
vídek, románů i fejetonů Karel Klos-
termann. Román V ráji šumavském 
zachycuje zdevastovanou krajinu po 
silné vichřici r. 1870, která způsobi-
la obrovské polomy následně napa-
dené kůrovcem. Kalamita může při-
nést místním lidem práci včetně vy-
sokých výdělků, šumavské lesy však 
mění v planinu. Ze světa lesních sa-
mot a V srdci šumavských hvozdů 
jsou též situovány do divokého kra-
je neprostupných lesů, nebezpeč-
ných bažin, samot dřevorubců a les-
níků, kteří svádí – mnohdy neúspěš-
ně – boj s drsnou přírodou, pytláky 
a podloudníky. Německy píšící Adal-
bert Stifter je autorem povídky Les-
ní poutník, jež vypráví o svérázném 
obyvateli šumavské samoty, Hvozd 
je inspirován zlomky starých pověs-
tí z dob třicetileté války, která zniči-
la malebný kout uprostřed lesů a po-
hřbila lásku dvou sester. Kousek ve-
dle, na Chodsko, se vypravíme s J. 
Š. Baarem za jeho závěrečnou částí 
Chodské trilogie Lůsy (nářečně „le-
sy“, nikoli synonymum pro sebranku, 
lůzu). Právě spor o vlastnictví lesů se 
táhne celým dílem z  doby před re-

volučním rokem 1848. Baarův bratra-
nec, spisovatel Jan Vrba, byl lesem 
okouzlen natolik, že si ho vybral jako 
místo svého působení. Znalosti les-
níka využil pak při psaní knih s mysli-
veckou tematikou – Les, Zelené še-
ro, Lesáci, Dražinovská hora, Mniš-
ka. Český venkov dále přiblíží drama 
Vlasty Javořické Mezi lesy a  mysli-
vecké povídky najdete v knize Zdeň-
ka Šíbra Duha nad lesy.

Do Ameriky se podíváme se sou-
borem přírodních esejů literáta a fi-
lozofa Henryho Thoreaua Walden 
aneb Život v  lesích – dvouletý po-
byt ve vlastnoručně postavené cha-
tě na břehu jezera daleko od společ-
nosti dal autorovi možnost přemýšlet 
nad otázkou lidské existence a vzta-
hu k přírodě. Mainské lesy jsou pak 
zápisky ze tří cest do divočiny státu 
Maine podniknutých v letech 1846–
1857. Norský venkov dávných let při-
bližuje rodová sága Trygve Gulbran-
ssena, první díl je znám pod názvem 
Věčně zpívají lesy. „Wilda před třice-
ti lety jako malého kluka našli v  le-
sích, kde přežíval úplně sám a  ne-
vzpomínal si na nic. Policie se snažila 
vypátrat jeho rodinu, ale nepodařilo 
se, a tak byl umístěn do pěstounské 
rodiny. Wilde dodnes netuší, odkud 
pochází, a  jako dospělý žije dobro-
volně v  mobilním domě v  lesích za 
městem.“ To je začátek krimithrilleru 
amerického autora Harlana Cobena 
Chlapec z lesů, v němž samotář pá-
trá po dvou zmizelých teenagerech. 
I  další Cobenův detektivní román 
má v názvu les: Temné lesy skrýva-
jí tentokrát nikdy nevyřešený případ 
vraždy čtyř mladých lidí na prázdni-
novém táboře. Detektivka V  lesích 
irské spisovatelky Tany French nás 
zavede do městečka nedaleko Dub-
linu, kde v srpnových dnech r. 1984 
zmizely dvě dvanáctileté děti a  vy-
šetřování nepřineslo žádné výsled-

ky. Po dvaceti letech se pokusí jeden 
z  přímých účastníků případ znovu 
otevřít. Drsné severské krimi nepopí-
rá ani norský thriller Samuela Bjørka 
V lese visí anděl. Román Juraje Čer-
venáka Les přízraků je šestý díl z čti-
vé řady historických detektivek Kapi-
tán Stein a notář Barbarič. Při pátrá-
ní po synovci a zároveň dědici boha-
té šlechtičny se Stein s pobočníkem 
Jarošem propátrají až ke složitému 
propojení zločinných spádů zahrnu-
jících únosy, loupeže a vraždy.

V  žánru sci-fi byl napsán román 
Tonke Dragtové Planoucí lesy Ve-
nuše. Průzkumník Edu Jansen zatou-
ží vidět lesy, které již na Zemi zmizely 
před stále rostoucími městy. Přihlásí 
se tedy jako dobrovolník na Venuši, 
kde lesy dosud existují, jsou však ne-
přátelské vůči všemu pozemskému. 
Hrdina poruší přísný zákaz a přista-
ne v  lesích, odkud se před ním ješ-
tě nikdo živ a  zdráv nevrátil. Fan-
tasy představuje Les mytág Rober-
ta Holdstocka – příběh mladého mu-
že, který po návratu z války pozná-
vá hrůzostrašné tajemství tajuplného 
lesa, na jehož okraji prožil své dět-
ství. V lese se hrdina setkává s bra-
trem, který stejně jako kdysi jejich 
otec propadl kouzlu prastarého lesa 
obývaného prapodivnými tvory. Tyto 
postavy – mytága – vznikají vzájem-
ným působením energetické aury le-
sa a podvědomí hrdinů příběhu.

Kniha, která vznikla v moravských 
lesích u Řečkovic a Bílovic, je sbírka 
poezie S. K. Neumanna Kniha lesů, 
vod a strání („Oblaka bílá temné své 
stíny / pomalu vodí po vrších, / kde 
ještě mnoho hnědavé hlíny / a  le-

sů sivozelených…“). Pokud se chce-
te pokochat fotografiemi přírodních 
scenérií, pak jsou tu knihy Lesy Čes-
ké republiky J. Svobody, Zelené ti-
cho J. Holečka nebo třeba Střední 
Brdy V. Cílka. Do blízké lokality mů-
žeme nahlédnout s dětskou knihou 
A. Víta Pohádky z Kunratického le-
sa. A mnozí si pamatujeme oblíbený 
seriál podle knihy J. Müllera Přátelé 
Zeleného údolí.

Krásu lesů objevujme ohledupl-
ně, aby se nenaplnila slova písně 
Wabiho Daňka: „Dívka z  informací 
když jsem se jí ptal, řekla – někde 
jistě bude, musíte jet dál. Prý snad 
na Moravě nebo u Semil podle taj-
né zprávy ještě kousek lesa zbyl.“

Radost z  objevování lesů nejen 
v knihách přeje

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ DUBEN

Z lesů

Po nějakém čase jsem opět sáh-
la po knize Petra Síse, uznáva-
ného autora knih pro děti, ilust-
rátora, grafika a tvůrce animo-
vaných filmů českého původu.

Příběh, který napsal v  knize Ko-
modo, byl inspirován vlastní rodi-
nou, což také na úplném začátku 
připomíná.

Kniha je zajímavá z několika dů-
vodů. Jednak autor sděluje čtenáři 
osobní informace, z nichž čerpal při 
psaní příběhu, dále je to samotný 
příběh, který je krásně ilustrovaný 
a vybízí čtenáře k detailnímu zkou-
mání obrázků, a v neposlední řadě 

se čtenář dozví spoustu zajímavých 
informací o varanu komodském.

Kniha Komodo vypráví příběh 
chlapce, který má od dětství moc rád 
draky. Rodiče ho vezmou s sebou na 
cestu do daleké Indonésie, kde na 
ostrově Komodo žijí opravdoví draci.

I když kniha neoplývá množstvím 
textu, o to propracovanější je obra-
zová část s úžasnými postřehy a de-
taily. Je to jedna z knih, která rozví-
jí dětskou fantazii. Zkuste se zeptat 
dětí, jak si představují draka. Neu-
věříte, kolik podob se našlo v jedné 
třídě! Když jsme si po přečtení pou-
štěli video o  komodském drakovi, 

uvědomily si, 
že se nejed-
ná o  žádný 
smyšlený pří-
běh. Abych 
podpořila jejich nadšení, slíbila jsem 
jim návštěvu pražské zoo, kde tyto 
draky (Varanus komodoensis, ještěr 
z čeledi varanovitých) chovají.

Myslím si, že kniha potěší ne-
jen malé čtenáře toužící po dobro-
družství, ale i  nejednoho staršího 
čtenáře.

Lenka Veisová
Foto: Jindřich Nosek,  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Sís

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Komodo

Jarní realita

Před rokem jsme netušili,
co všechno nás čeká.
Mizí zbytky optimismu,
budoucnost nás leká.

Papaláši vracejí se
na výsluní po čase,
když se sejdou s kamarády 
na sportovním zápase.

Republika uzavřena. 
Nejeď mimo okres!
Kdybys tohle nedodržel, 
pokutou bys odnes´.

Respirátor místo roušky 
obličej nám halí, 
mnoho pilných živnostníků 
podnikání balí.

Houfují se popírači, 
ignorují nemoc. 
Bez ochrany nakazí se, 
pak budou řvát: Pomoc!

Horší je, že politika 
do všeho se plete. 
Vakcinace ruská, čínská?
Jen když byznys kvete!

Zdravotnictví zahlcené,
pohřebnictví taky.
Svět i naše duše kryjí
neprůhledné mraky.

Dost už bylo pesimismu!
Příroda nám rozkvete,
slunce, kvítí, vůně jara 
smutky z hlavy vymete.

M.T.
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Debata
OMEZOVÁNÍ HLASŮ OBČANŮ 
LIBUŠE A PÍSNICE POKRAČUJE

Poslední změna Jednacího řádu 
Zastupitelstva v  městské části Pra-
ha-Libuš přinesla jednu nepříjemnou 
novinku. Koubkova vládnoucí koali-
ce omezila vystoupení občanů MČ 
Libuš, nečlenů Zastupitelstva, k jed-
notlivým bodům programu zasedá-
ní Zastupitelstva na jedno vystoupe-
ní v délce max. 3 minut. Opozice na 
únorovém jednání podala pozměňo-
vací návrh s  tím, aby každému ob-
čanovi bylo umožněno mluvit v jed-
né věci až 3x, bude-li to požadovat, 
a délka jednoho vystoupení by byla 
omezena na tři minuty. Myslíme si, že 
poslední úprava silně omezuje mož-
nost svobodného zapojení občanů 
MČ Libuš do činnosti a  budoucího 
rozvoje naší obce. Náš pozměňovací 
návrh bohužel nebyl podpořen.

Petr Novotný,  
zastupitel Písnice & Libuš jinak

UZAVÍRÁNÍ ÚST OBČANŮ

Vážení přátelé! Následující řádky 
se týkají nás všech! Víte, že podle no-
vého jednacího řádu, který si u nás 
schválila 30. 11. 2020 většinová část 
našich a námi zvolených zastupitelů 
MZ Praha-Libuš, ztratili naši občané 
možnost opakovaného vystoupení 
na veřejných zasedáních zastupitel-
stva? Je to tak! Do té doby měli ob-
čané Prahy – Libuše a Písnice mož-
nost vystoupit na veřejném jednání 
svého zastupitelstva celkem 3x, a to 
v limitu (1. vystoupení max. 5 min, 2. 
vystoupení max. 3 min, 3. vystoupení 
max. 3 min – tj. celkem max. 11 min), 
nyní podle nového jednacího řádu je 
to pouze 1x max. 3 min! Pokud bu-
de na podnět občana (který možná 
do 3 min ani nestačí svoji záležitost 
vylíčit) odpovězeno nedostatečně, 
nadále ztrácí možnost zpřesňující-
ho doptání! Takový limit zde nebyl 
ani za totality! Ke schválení této ob-
čany diskriminující změny došlo 30. 
11., kdy vzhledem k nastání nucené-
ho odchodu veřejnosti kvůli zákazu 
nočního vycházení se změnilo ze 
zákona veřejné zasedání zastupitel-
stva na prakticky neveřejné, a  pro-
to odešla i menšinová, tzv. opoziční 
část zastupitelů a na místě zbyla jen 
jejich většinová část, tj. skupina na-
vázaná na p. starostu a jeho formaci 
TOP 09. Ti v  tu chvíli asi zapomně-
li, že jako pravice mají na programu 
prosazování práv jednotlivce, proto-
že si tak (sami mezi sebou) schválili 
výše zmíněný nový jednací řád. Do-
mnívám se, vzhledem k nadřazené-
mu právnímu principu, že takové za-
sedání musí být veřejné, tedy by měl 
předsedající zasedání po okolnost-
mi vynuceném odchodu veřejnosti 
schůzi přerušit, zvláště když navrho-

vatel nebyl osobně přítomen. Podle 
mne je právní otázkou, zda rozhod-
nutí neveřejného zasedání mají ne-
spornou platnost. Na příštím jednání 
zastupitelstva (16., 17. 2. 2021), které 
probíhalo separátně (veřejnost v čp. 
1, zastupitelé v Klubu Junior), tuto si-
tuaci ještě ke všemu potvrdili, když 
hlasovali proti návratu do původní si-
tuace, který požadovali jak menšino-
ví zastupitelé, tak zazněl i z úst ob-
čanů. Tehdy bylo ještě protentokrát 
(viz stenozáznam) umožněno p. sta-
rostou opakované vystoupení obča-
nů, ale jen cestou jeho laskavé mi-
losti (byť za ni děkuji), a  ne občan-
ského nároku. Je to tak správné? Má 
se občan cítit jako poddaný? Má za 
možnost vystoupení se svými pod-
něty žádat jako o milost? Tento dis-
kriminující stav musí být změněn! 
Rovněž doufám, že na příště bude 
zajištěno (jak p. starosta přislíbil) ka-
merové propojení, protože veřejnost 
a zastupitelé v sále se navzájem ne-
viděli! Šlo vůbec o veřejné zasedá-
ní? Domnívám se, že pro příště je 
taková situace neakceptovatelná. 
Jsem toho názoru (vaše uvítám na 
melicharjj@seznam.cz), že veřejnost 
má v  demokracii právo přednášet 
své podněty na veřejných jednáních 
svých volených zástupců. Je to zá-
kladní demokratické právo a  nemá 
být odvislé od, třeba dobře míněné, 
laskavosti. Co myslíte? Žádám tímto 
demokraticky smýšlející občany, aby 
si daný stav líbit nenechali a aby da-
li svým zastupitelům svůj názor do-
statečně najevo. Vyzývám též de-
mokraticky smýšlející zastupitele ne-
přestat a v zájmu občanů (svých voli-
čů) docílit příslušné revokace a ob-
čanům navrátit možnost jejich opa-
kovaného vystupování při veřejných 
jednáních Zastupitelstva MČ Praha-
-Libuš. Připomínám, že jiné MČ, např. 
sousední Kunratice, žádný limit svým 
občanům nestanovují. Jistá limitace, 
taková, jakou jsme ji měli doposud, 
je pochopitelná, protože brání neú-
měrnému protahování bodů, v nichž 
občané vystupují, tj. bodu „Interpela-
ce občanů“ na počátku a bodu „Růz-
né“ v  závěru zasedání. Proto nebyl 
důvod být s původní možností opa-
kovaného vystoupení do 11 minut 
nespokojený, a  i když nebylo obča-
nům umožněno vystoupit nad tuto 
hranici (jako mně 30. 11.), nebyl ke 
stížnostem důvod. Nyní je to ale ji-
nak! Vždyť občané mají právo na své 
vystupování! 1 x 3 minuty považuji za 
výsměch! Mohu jen slíbit, že nasta-
lou situaci nepřestanu pranýřovat až 
do dosažení opětovné možnosti ob-
čanů na veřejných jednáních svého 
zastupitelstva opakovaně vystoupit. 
S pozdravem vám všem!

Jaroslav Melichar,  
předseda MO ČSSD

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA!

Vážení přátelé! S potěšením vás 
tímto informuji, že 8. 3. 2021 (byť 
po skoro dvouletém žádání), do-
šlo k  montáži přehledového zrca-
dla na nepřehledném, a  tedy ne-
bezpečném rohu libušských ulic 
Klokotská a K Lukám. Velmi se zde 
zvýšila bezpečnost! Děkuji tímto 
všem zúčastněným, jak orgánům 
PČR, Dopravního odboru P 12, pa-
nu starostovi, vedení a  pracovní-
kům místního úřadu i  občanům, 
kteří svými podněty záležitost ak-
centovali! Protože se zde do dosa-
žení opětovné montáže zrcadla nic 
závažného nestalo, byť určitě moh-
lo, dovolte mi směrovat poděková-
ní i  podstatně výše! Dobrá věc se 
podařila! Díky!

Jaroslav Melichar
Foto: Jaroslav Melichar

ROZPOČTOVÁ OSTUDA NA 
LIBUŠSKÉ RADNICI POKRAČUJE. 
VERZE 2021

V  únoru Zastupitelstva MČ Li-
buš přistoupilo ke schvalování klí-
čového bodu pro chod obce, a tím 
je rozpočet. Je zajímavé, že když je 
tento důležitý dokument předsta-
vován, chybí na jednání často jeho 
samotný předkladatel (pan Korbel). 
Občas se jeho velmi prosté obhajo-
by ujme pan starosta, tentokrát do-
stal v zastoupení tento horký bram-
bor místostarosta pan Macháček, 
který má ale k  porozumění finan-
cování a účetních knih obce stejně 
tak daleko jako jeho předkladatel, 
a tak většinu dotazů opozice k jeho 
složení posílal rovnou do autu. Mr-
zí nás především struktura rozpoč-
tu, která již roky ignoruje investice. 
Poměr běžných výdajů a investic je 
6,5 : 1, pro porovnání MČ Kunrati-
ce 1,2 : 1 nebo Zbraslav 2,3 : 1. Nej-
více je již po několik let za sebou 
zarážející, jak velkou část rozpoč-
tu spolkne rozbujelý aparát radnice 

např. v porovnání se sousední MČ 
Kunratice, která má podobný počet 
obyvatel a dvakrát větší katastrální 
území, a že více než 86 procent pe-
něz bylo vyvedeno mimo další kon-
trolu zastupitelstva. Další z mnoha 
důkazů, jak do nebe volajícím způ-
sobem neefektivně, netransparent-
ně a  bez kvalitního investičního 
plánování hospodaří náš pan sta-
rosta Koubek. Jen připomínám, že 
ekonomiku obce mají na starost šé-
fové našich dvou hasičských sborů, 
místostarosta pan Korbel a investi-
ce a majetek jsou nově v gesci mís-
tostarosty pana Franka.

Petr Novotný,  
zastupitel Písnice & Libuš jinak

PETICE PROTI PŘIPRAVOVANÉ 
BYTOVÉ ZÁSTAVBĚ V LOKALITĚ 
NA JEZERÁCH A ZA VYTVOŘENÍ 
NOVÉHO PARKU – PROČ MÁ 
STÁLE SMYSL SBÍRAT PODPISY?

Možná jste i  vy podepsali Petici 
proti připravované bytové zástavbě 
v lokalitě Na Jezerách a za vytvoře-
ní nového parku. Možná o  tom te-
prve uvažujete a ptáte se – má to 
ještě smysl? Odpověď je jasná – 
ano, má. I když po dlouhé době se 
v této záležitosti objevují i pozitivní 
zprávy.

Klíčovým pozitivním bodem je, 
že radnice, zdá se, odstoupila od 
záměru vybudovat na tomto poli 
byty pro více než 700 obyvatel. To 
přičítáme probíhající petici, aktivitě 
petičního výboru a  podporujících 
zastupitelů, kteří otevřeně proti té-
to výstavbě vystupovali a vystupu-
jí. Díky všem! Nemáme to ale potvr-
zeno, studie zatím nebyla vyloženě 
odmítnuta a původně byla ze stra-
ny vedení radnice výstavba do to-
hoto území zadána. Indicií pro na-
dějné směřování záměru parku je 
návrh, který se měl projednávat na 
únorovém zastupitelstvu – tam rad-
nice pracuje pouze se školou, nikoli 
s byty. S ohledem na epidemii a na 
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to, že nebylo avizováno dopředu, 
že se tato studie dostane na pro-
gram jednání zastupitelstva (přes-
tože jsme program s  předstihem 
poptávali), požadoval petiční výbor 
a  někteří zastupitelé přesunutí to-
hoto bodu. Tak, aby se mohla aktiv-
ně zapojit veřejnost, kterou rozvoj 
tohoto území zajímá, což nyní bylo 
s ohledem na epidemii velmi obtíž-
né. Tento bod se nakonec na tomto 
zastupitelstvu neprojednával a  je 
odložen na červen.

Radnice stále ale podle této stu-
die požaduje, aby zelená volná plo-
cha, kde má vzniknout park, by-
la zastavěna budovami pro ZŠ pro 
více než 1 000 žáků. Potřeby MČ 
z  hlediska kapacit pro ZŠ je třeba 
nepochybně řešit, dlouhodobě na 
to upozorňujeme, ale nedomnívá-
me se, že tato plocha je pro tako-
vé řešení vhodná z  následujících 
důvodů:
– zastupitelstvo MČ zde v  roce 
2018 odsouhlasilo vznik parku;
– nebyla provedena hlubší ana-
lýza, nevedla se ani diskuse, že 
právě zde je umístění takové ško-
ly vhodné s  ohledem na plánova-
né rozvojové plochy v MČ a s ohle-
dem na další možnosti, které se 
v  lokalitě nabízejí (například rozší-
ření ZŠ Meteorologická či využití 
budov bývalého potravinářského 
učiliště);
– v  Písnici chybí druhý stupeň 
(i  s chystaným rozšířením se škola 
se rozroste pouze o další prvostup-
ňové třídy);
– dopravní napojení, plánované ja-
ko smyčka z ulice Dobronická přes 
pole ke škole – intenzita dopravy 
pro takto velkou školu nesmyslně 
rozdělí prostor a  zcela zašlápne 

pointu relativně velké zelené plo-
chy, kde si děti budou smět běhat 
bez strachu, že je srazí auto. Ani 
přilehlé ulice ze strany od Libuš-
ské ulice neumožňují tak intenziv-
ní provoz.

Pokud je již v  této lokalitě ne-
zbytné ZŠ umístit, nabízí se jako 
vhodnější řešení vybudovat ško-
lu na místě průmyslového areálu 
(skladů) na západ od Obrataňské 
ulice. Nebude rozrušena kompaktní 
zelená plocha a děti si užijí přilehlý 
park. Na červnovém zastupitelstvu 
tedy budeme usilovat o to, aby: 
– v žádném případě nebyla v této 
lokalitě bytová a  komerční zástav-
ba – jakkoli se z  návrhu usnesení 
zdá, že od tohoto záměru radnice 
odstoupila, stále neexistuje žádné 
oficiální stanovisko zastupitelstva, 
které by rozporovalo studii poříze-
nou MČ, a současná podoba odpo-
vídá původnímu zadání ze strany 
radnice;
– ZŠ byla umístěna nejlépe na 
místě současných skladů, kde jsou 
k  dispozici dostatečně velké sta-
vební pozemky;
– zde byl vybudován park pro re-
kreaci, odpočinek a  volnočasový 
pohyb obyvatel naší obce.

Petice je tedy stále platná a ak-
tuální. Pokud vás záměr parku na 
naší MČ oslovuje a máte zájem jej 
podpořit, stáhněte si ji na www.pa-
desatarovnobezka.cz. Podpisy jsou 
stále velmi potřebné. Najdete zde 
i Prověřovací a podkladovou studii 
ZŠ Libuš – byla zveřejněna v pod-
kladech pro zastupitele na strán-
kách MČ, můžeme ji tedy konečně 
zveřejnit i my. Základní koncepci si 
můžete prohlédnout na přiloženém 
obrázku. A rezervujte si prosím čas 

29. června od 18 hodin – bude se 
konat zastupitelstvo, kde bude 
možné vyjádřit svůj názor k  tomu-
to tématu. Abychom se totiž moh-
li projít po novém parku, čeká nás 
ještě dlouhá cesta... 

Držte se všichni ve zdraví. Vaše 
zastupitelky,

Lucie Jungwiertová,  
Pavla Tůmová a Eva Radová

KAM LETOS (NE)PŮJDOU  
VAŠE PENÍZE?

Rozpočet MČ Praha-Libuš na 
2021 byl schválen, najdete ho na 
webu městské části. Byl podpořen 
těsnou většinou devíti hlasů koalicí 
pana starosty Koubka. Proč jej opo-
zice nepodpořila? A  jakou má roz-
počet vlastně strukturu?

Na rok 2021 máme schválen 
schodkový rozpočet, kdy na výda-
jové straně je poměr běžných vý-
dajů a  investic cca 6 : 1. Největší 
investicí z  našeho rozpočtu bude 
rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ 
Meteorologická za 4 mil. Kč a opra-
va fasády budovy, kde se schází za-
stupitelstvo v ulici Libušská čp.1 za 
2 mil. Kč. Oproti roku 2020 se běž-
né výdaje zvýšily o 10 mil. Kč a  in-
vestiční výdaje snížily o 14,8 mil. Kč. 
Vlastní schodek se snížil z  16,5 na 
15,5 mil. Kč. Největší díl běžných 
výdajů jde na vrub chodu radnice 
(28,7 mil. z 65 mil. Kč), největší část 
investic jde do školství (5,7 mil. z 10 
mil. Kč). Příjmová stránka rozpočtu, 
jejímž hlavním zdrojem je finanční 
transfer od hl. m. Prahy, zůstala me-
ziročně v podstatě nezměněna.

Proč tento rozpočet nezískal 
větší podporu zastupitelstva? Dě-
lá totiž ze zastupitelů nepotřebnou 
stafáž. Více než 86 procent všech 
výdajů bylo vyvedeno mimo dal-
ší kontrolu zastupitelstva a  rada si 
s nimi může zcela volně hospoda-
řit, neboť rozpočet nebyl připraven, 
aby měl potřebnou závaznost. Ani 
jednotlivé investiční akce nejsou 
schváleny závazně, je proto mož-
né, že na opravu fasády půjde mili-
onů třeba pět (doufejme, že ne, ale 
takto navržený rozpočet by to bez 
mrknutí oka a souhlasu zastupitelů 

umožnil). Pokud si to rada rozmyslí, 
může realizovat v  rámci 10 mil. in-
vestičních výdajů prakticky coko-
liv. Takto byla v minulosti náhle re-
alizována např. tzv. zeměkoule na 
kruhovém objezdu v  Písnici mís-
to opravy budovy radnice, aniž by 
přesun investičních prostředků za-
stupitelstvo schválilo. Zastupitelům 
letos (a ani v minulých letech) nebyl 
předložen žádný investiční plán, 
o  které dotace městská část bu-
de žádat, které projekty realizovat. 
Rozhodování o  investičních zámě-
rech naší městské části jde bohužel 
zcela mimo orgán zastupitelstva.

Již vloni jsme jako opozice žáda-
li, aby naše městská část přispíva-
la na rodilé mluvčí a lepší výuku IT 
pro naše školáky. Nevyhověli nám. 
A  paradoxně loňské vyjádření sta-
rosty, že miliony vybrané od obča-
nů v  rámci nového zvýšení daně 
z  nemovitosti budou vyčleňovány 
jako investiční rezerva na přístav-
bu písnické školy, již letos zase ne-
platí! Prostě se nějak „rozpustily“ 
v  rozpočtu. A  starosta to ani sám 
nepostřehl, protože na zastupitel-
stvu tvrdil, že tyto peníze vůbec ne-
jsou zapojovány do rozpočtu. Sa-
mozřejmě že jsou, a  to jak na pří-
jmové straně v rámci Daňových pří-
jmů, tak na výdajové straně rozpoč-
tu – tam jsou ovšem někde amorf-
ně utraceny.

Rozpočet není nijak ambiciózní 
žádným směrem, jedná se o klasic-
ký udržovací provoz. V nejisté době 
pandemie je to však pochopitelné. 
Co příliš pochopitelné není, je malý 
objem peněz na jakékoliv prospek-
tivní studie, strategický plán tak, 
aby se rozvojové záležitosti nemu-
sely řešit sériemi petic. Opět chy-
bí i participativní část rozpočtu, na 
které by se mohla projevit invence 
občanů, když už radnice přílišnou 
invenci nepřevádí. Třeba Zbraslav 
takto občanům k  participaci nabí-
zí 3,5 mil, aby se zapojili a rozhodli, 
co vidí ve svém okolí jako potřeb-
nou investici/opravu. Velkým poziti-
vem tohoto participativního přístu-
pu k  části rozpočtu je skutečnost, 
že magistrát významnou část tako-
vých projektů dofinancovává – při-

Základní koncepce prezentovaná Prověřovací a podkladovou studií ZŠ Libuš.
Zdroj: UNIT Architekti (07/2020): Prověřovací a podkladová studie ZŠ Libuš, str. 42.

VOLBY 2021
Výzva pro občany, kteří chtějí pomáhat 
v okrskové volební komisi při volbách  

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Volby se konají ve dnech 8. října 2021 a 9. října 2021.

Případné zájemce prosíme o zaslání jména a kontaktních údajů 
Odboru správnímu a školství Úřadu městské části Praha-Libuš na 
e-mail: spravni@praha-libus.cz nebo doručení vyplněné přihlášky, 

viz webové stránky MČ Praha-Libuš: www.praha-libus.cz.

Podrobnější informace na telefonech: 
244 021 421–23, 734 756 890.
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náší to tedy další prostředky na roz-
voj obce. Vysoké částky určené na 
různé nespecifikované externí služ-
by a  na pohoštění v  rámci chodu 
úřadu jsou stálicemi našeho míst-
ního hospodaření. Tzv. střednědo-
bý výhled rozpočtu vlastně žádný 
výhled nenabízí a ukazuje, že nějak 
„nemáme plán“.

Budu tedy závěrem vedení naší 
radnice přát, aby se jim letos dařilo 
hospodařit v  zájmu našich občanů, 
aby využilo energie všech lidí, kte-
ří na úřadě pracují, a aby se peníze 
z  kapes daňových poplatníků utrá-
cely tak, aby byl rozvoj naší městské 
části zjevný. Nám, řadovým zastupi-
telům, zbývá pouze přihlížet, radni-
ce totiž o náš souhlas a o názor, kam 
mají letos vaše peníze jít, nestojí.

Pavla Tůmová,  
zastupitelka MČ Praha-Libuš

STAROSTA KAZISVĚT

V březnovém čísle jsme si mohli 
přečíst, jak jsem ve funkci starosty 
zničil park v centrální části staré Pís-
nice. Zastupitel Miroslav Štancl pí-
še: „Starosta zdevastoval park zva-
ný Na Políčku. Jak? Nechal vytrhat 
okrasné dřeviny, vytrhat a  odvézt 
zpevněný povrch chodníčků, vytr-
hat a  odvézt lavičky. Dokonce ne-
chal vytrhat a  odvézt oplocení po-
mníku písnických občanů padlých 
v  1. světové válce.“ Konec citace. 
Ten, kdo se snad do naší městské 
části přistěhoval v  poslední době, 
po přečtení musel logicky začít uva-
žovat o emigraci. Sám jsem se zhro-
zil, co strašného jsem v minulých le-
tech spáchal. Naštěstí dnes existu-
jí paměťové digitální stopy a tu krá-
su, kterou jsem zničil, jsem si mohl 
připomenout. Osvěžte si paměť se 
mnou, prosím. Níže uvedená fotka 
je z roku 2012.

Léta zanedbaná Boží muka by-
la odborně renovována (na obráz-
ku označena jako A), s rekonstruk-
cí Libušské v Písnici jsme vyměnili 
dlažbu před pomníkem (B), vzácný 
„skoro barokní“ plůtek kolem po-
mníku jsem skutečně nechat zlikvi-
dovat a  dobrovolně se přiznávám, 

že se mi nelíbil (C), místo keřů ja-
lovce jsme vysadili květinový zá-
hon a  lípu u  příležitosti vítání ob-
čánků (D). Snad nikomu nechybí ani 
ty dva pytle odpadků, které zahrad-
nická firma z  těch jalovců při vyře-
zání vysbírala. U  příležitosti sta let 
republiky jsme hned vedle vysadi-
li památnou lípu. Ano, náměstíčko 
doznalo proměny včetně nových 
cest a loni i rekonstrukce přilehlých 
parkovacích míst. Obešel bych se 
i bez toho nového plotu kolem po-
mníku, ale ten si vynutil pan zastupi-
tel Štancl! Budiž. Je sice hezčí, než 
býval, ale stále si nemyslím, že byl 
nutný. Nicméně dnes už tam plot 
opět je. Celkovou proměnu dostává 
Písnice i nadále. Vloni jsme zrekon-
struovali ulici K  Vrtilce a  prostran-
ství před školou. Letos bychom rá-
di zrekonstruovali ulici Modravskou 
a  Klenovickou. Vypisuje se výbě-
rové řízení na zhotovitele. Dokon-
čuje se projekt rekonstrukce uli-
ce Putimská, dokončujeme projekt 
přístavby písnické školy. A hodlám 
v tomto zvelebování – pardon, „ni-
čení“ – Písnice pokračovat dál. Je 
mi líto, ale jiný už nebudu.

Jiří Koubek, starosta

ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU – 
PRAVIDLA NEJSOU POVIDLA

Pravidelný přispěvatel této rub-
riky pan Jaroslav Melichar mi po-
slal s předstihem článek o údajném 
zavírání úst občanům. Děkuji za to, 
mohu tak reagovat již v tomto čísle, 
nikoliv až v dalším, a uvést některé 
skutečnosti na pravou míru. Velice 
oceňuji aktivní zájem pana Melicha-
ra o dění v naší obci. Často mi za-
sílá podněty a  jistě nemůže říci, že 
bych je neřešil. Přijde mu nebez-
pečný strom na stezce v Modřanské 
rokli? Vyrazil jsem tam s ním osob-
ně a  požádal Lesy hlavního měs-
ta Prahy o  nápravu. Rád by navští-
vil po mnoha letech Kunratický zá-
mek? Zavolal jsem paní starostce 
z Kunratic a domluvil návštěvu. Vši-
ml si zrezivělých lamp ve slepé uli-
ci Obrataňská? Do čtrnácti dnů jsem 
měl na místě schůzku se společnos-

tí Technologie hlavního města Prahy 
a dohodli jsme další postup. A další 
a další. Proto mě udivuje ten útočný 
tón, jako bych ho snad já chtěl uml-
čet. Nyní tedy pár faktů, které v člán-
ku nejsou a měly by být:

Změnu jednacího řádu připravil 
pan zastupitel Miroslav Štajner. Ne-
byl na mé kandidátce, není v koali-
ci. Jeho občanské sdružení vydává 
tzv. Písnické listy, které mě v  kaž-
dém čísle ostře kritizují. Pan zastupi-
tel jako zkušený politik hlasuje pod-
le svého nejlepšího vědomí a  svě-
domí. Někdy se mnou, někdy pro-
ti mně. To je demokracie. Jsem rád, 
že se novely jednacího řádu ujal. 
Problematice rozumí, nechce jen 
kritizovat, chce také něco pozitivní-
ho dělat, na rozdíl od některých ji-
ných zastupitelů. Klíčovou změnou 
jednacího řádu bylo nové ustanove-
ní, že se zastupitelé mohou účastnit 
jednání zastupitelstva online. Když 
to zvládnou děti ve škole, proč by to 
nezvládli zastupitelé? V  současné 
epidemické situaci je možnost dál-
kového připojení vysoce žádoucí. 
Hned v únoru tohoto nového usta-
novení využilo pět zastupitelů ze 
zdravotních důvodů nebo z  důvo-
du péče o své rodiče po očkování. 
Další úpravy jednacího řádu zastu-
pitelstva z  roku 2013 byly buď jen 
zpřesňující formulace, nebo jsem 
nebyl jejich autorem. Návrh nové-
ho jednacího řádu měli zastupite-
lé na podzim k dispozici týden do-
předu. Nikdo proti novému návrhu 
znění nevznesl jedinou připomínku 
před konáním zastupitelstva. Jed-
nací řád byl řádně ohlášen na pro-
gram jednání a  poté byl na jedná-
ní zastupitelstva náležitě projednán 
(debatovali jsme o něm půl hodiny). 
Nemohu za to, že část zastupitelů 
se jednání již nezúčastnila – odešla 
předčasně domů. Nebylo to ostat-
ně poprvé, kdy hromadně předčas-
ně odešli. V únoru se tito absentující 
zastupitelé ohradili proti některým 
změnám jednacího řádu, kterých si 
údajně v  listopadu nevšimli! Prostě 
si ten materiál nepřečetli, nezúčast-
nili se diskuze a pak se divili. Ihned 
jsem umožnil počet vystoupení ob-
čanů podle původního jednacího 
řádu, tedy opět třikrát. Nikdo z ob-
čanů nebyl omezen!

Závěrem dodávám: Pan Melichar 
v uplynulých letech opakovaně do-
stával prostor k vystoupení nad rá-
mec jednacího řádu, tedy i více než 
třikrát. Nikoliv třikrát za večer, ale tři-
krát ke každému bodu, mnohdy i ví-
cekrát. Že zrovna on tu bude psát 
o  umlčování občanů, mi přijde po-
někud nepatřičné. A  na doplnění 
pro čtenáře – na zastupitelstvo cho-
dí vesměs stále stejní občané, z dr-
tivé většiny ti, kteří kandidovali, ale 
do zastupitelstva se nedostali. Ti 
občané, kteří potřebují něco akutně 
vyřešit, tak zavolají či napíší. Neče-
kají na zastupitelstvo.

Aby však zastupitelstvo řádně 
fungovalo, potřebujeme stanovit 
pravidla, tedy funkční jednací řád. 
Pravidla, která budou dodržovat 
zastupitelé i  občané. Jinak se ze 
zastupitelstva stane bezbřehá „co-
chcárna“ podobná té, jakou zde 
v časopise v  rubrice Debata před-
vádějí někteří diskutující.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice,  

koubek@praha-libus.cz

JAKÝ BUDEME MÍT  
LETOS ROZPOČET…

V  minulé debatě se k  rozpoč-
tu MČ vyjádřil pan Macháček. Od 
předkladatele rozpočtu v  zastupi-
telstvu je to vítané vyjádření pro ob-
čany a nemuselo by být nutně v ná-
zorové rubrice. Příspěvek však byl 
pojat jako názorový, byl tedy umís-
těn správně a  zřejmě v  souladu 
s přáním autora.

Neztotožním se však s postojem 
p. Macháčka, když uvádí, že roz-
počet máme: „Blbý. Jako vždycky.“ 
Od předkladatele bych očekával 
vyjádření v  tom smyslu, že přesto, 
že máme k dispozici „hrozně málo 
peněz“, děláme vše pro to, aby byl 
co nejlepší. Neznělo by to jako re-
zignace, že jakkoli připravený roz-
počet je blbý, takže to vlastně ne-
má ani cenu.

Finančních prostředků je oprav-
du málo, v tom se shodneme. A tak 
návrhy na přesun, třebaže jen tisí-
cových částek, mezi kapitolami, se 
snaží vylepšit blbý rozpočet na roz-
počet alespoň přijatelný. Tyto opo-
ziční návrhy jsou však vnímány jako 
kritické a jejich původci „všemu ro-
zumí“ nebo „procitli“. Ani v letošním 
roce nebyly připomínky zastupite-
lů mimo koalici akceptovány, takže 
rozpočet skutečně zůstal takový, jak 
ho p. Macháček nazval, a byl schvá-
len minimálním počtem potřebných 
hlasů. Zásadní dokument městské 
části tak má pouze devět hlasů ze 
sedmnácti.

Jak nevýhodně je na tom měst-
ská část, měla dokladovat také ta-
bulka, kde srovnatelně velká měs-
ta středočeského kraje obdrží 3–4x 
více finančních prostředků. Nebylo 
ale konstatováno, že si tato města 
zajišťují samostatně mnoho agend, 
jako je svoz odpadů, vodovody a ka-
nalizace nebo autobusové spojení, 
které má naše městská část zajiště-
ny Prahou. Srovnávat proto musíme 
pouze rozpočty městských částí.

Každý z  nás osobně víme, že 
čím menší rozpočet máme, tím více 
se musíme snažit a  šetřit, kde lze. 
A o  to více výdaje plánovat – i na 
pouhý provoz. Slyšel jsem již názor, 
že s provozním rozpočtem se plá-
novat nedá. Ale lze vést městskou 
část bez plánu?

Matěj Kadlec,  
předseda finančního výboru
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Zejména po tom plotu se nám všem určitě stýská… Foto: maps.google.com
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MČ Praha-Libuš
Úřad městské části hledá správce, správkyni na zajištění 
provozu hřiště Klokotská pro sezonu duben až říjen 2021 

(otevřeno podle vládních opatření).

Podrobnější informace na Odboru správy majetku a investic 
ÚMČ Praha-Libuš, kontakt: sprava.majetku@praha-libus.cz.

inzerce

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, léč-

ba 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 inzerce

ODVOZ  
STARÉHO NÁBYTKU  

NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 
Stěhování.

Tel.: 773 484 056

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

EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE  

AUTOVRAKU

ZDARMA
602 229 415

www.sekova-knizka.cz

S Šekovou knížkou ušetříte 
až 20 % za servis, díly i příslušenství.

Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete 
ušetřit peníze za opravy nebo výměnu opotřebovaných dílů, 
pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám. 
Šeková knížka obsahuje kupony s až 20% slevou na 
materiál i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod 
pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči 
v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma 
připravena v našem servisu.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

   ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA 
       ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy
    z Šekové knížky.

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000, e-mail: info@auto-brejla.cz
Vlasákova 1800, Vlašim
Tel.: 317 845 990, e-mail: vrba@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.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

PRONÁJEM
POJÍZDNÉHO
LEŠENÍ

T: 722208428

PROMOKARA.CZ/leseni

 

inzerce


