
1 Senioři z Libuše a Písnice opět dostali vánoční dárky díky ZŠ Meteorologická. 2 V ZŠ Písnice se nadělovalo a taky vyrazili 
na předvánoční výlet. 3 Betlémské světlo se v Libuši a Písnici šířilo díky mladým písnickým hasičům. 4 Libušský lakrosový 
oddíl podpořil zdravotníky Fakultní Thomayerovy nemocnice. 5 Veřejné prostory v oblasti Kamýku obohacuje občanská iniciativa 
keramickými mozaikami.  6 Gymnastická průprava je jedna z možností zdravého pohybu, které nabízí Klub Junior.

Foto: archiv ZŠ Meteorologická, archiv ZŠ Písnice, archiv SDH Písnice, Lívia Šavelková, Aleš Herzog a Lenka Koudelková
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Městská část Praha-Libuš na 
podzim 2021 pořádala jedenác-
tý ročník akce Veřejné fórum, 
setkání s občany, kteří diskutu-
jí se zastupiteli a zaměstnanci 
úřadu MČ Praha-Libuš o problé-
mech, námětech na zlepšování 
a prioritách městské části.

Náměty navržené na Veřejném 
fóru se staly základem pro anketu 
pro širokou veřejnost v  elektronic-
ké i  papírové verzi. Občané moh-
li v  anketě upřednostnit, nebo na-
opak upozadit některý z  navrže-
ných podnětů, celkově měli k  dis-
pozici maximálně šest hlasů, které 
mohli libovolně kombinovat. Celko-
vě se ankety zúčastnilo 330 hlasují-
cích. Přehled 10 priorit Libuše a Pís-
nice vidíte v tabulce.

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

Výsledky anketního hlasování  
o prioritách Libuše a Písnice 2021

Zachování plochy Park na Jezerách (vznik parku) 159 hlasů

Novou bytovou výstavbu podmínit občanskou vybaveností 151 hlasů

Postavit obchvat staré Písnice 130 hlasů

Zřídit prostory pro zdravotnictví 125 hlasů

Vznik zelených koridorů pro chodce mezi sousedními obcemi 123 hlasů

Konání občasných trhů 118 hlasů

Vytvoření centra městské části a služeb na Libuši 105 hlasů

Zřízení volnočasových ploch pro starší děti a dospělé 96 hlasů

Oprava chodníků na celé městské části 86 hlasů

Opravit kanalizační poklopy na Libušské ulici na Libuši 85 hlasů
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Slovo starosty
Vážení občané, dovolte mi 

dnes začít trochu netradič-
ně, a to praktickými informa-

cemi, které mohou pomoci vám či 
jakémukoli vašemu známému kde-
koli v Praze. Přijdete domů, zjistíte, 
že vám neteče z  kohoutku voda. 
Je to havárie, nebo plánovaná od-
stávka? Kdy to skončí? Kde získám 
informaci? Nebo druhý příklad: Vra-
cíte se večer domů, v ulici vám ne-
svítí lampa či celá řada lamp. Mám 
to nahlásit? Ale kam? Nebo už to 
někdo nahlásil? Zatímco výpadky 
v dodávkách elektřiny jsou v našich 
končinách stále zcela mimořádnou 
záležitostí (naposledy pamatuji vý-
buch a  následný požár trafostani-
ce v Šeberově v roce 2013, kdy ko-
lem půlnoci byla bez proudu sko-
ro polovina Pražanů), tak uvedené 
dva příklady poruch (neteče voda 
a nesvítí lampa) jsou poměrně čas-
té a  lokální. V  takových chvílích se 
obracíte na úřad či přímo na mne. 
My vám informace rádi poskytne-
me, ale logicky nejsme k  dispozici 
24 hodin denně sedm dní v týdnu. 
Co tedy dělat? Pokud neteče voda, 
zadejte do vašeho oblíbeného in-
ternetového vyhledávače tři slova: 
„havárie vody Praha“ a první odkaz 
vás zavede na stránku Pražských 
vodovodů a kanalizací, kde je prů-
běžně aktualizovaná tabulka s úda-
ji, kde na území Prahy momentálně 
neteče voda, a co je důležité – také 
předpokládaný termín opravy a zda 
je zajištěno náhradní zásobování 

pitnou vodou z cisterny. Pokud tam 
informaci o havárii nenaleznete, na 
telefonních číslech 840 111 112 ne-
bo 601 274 274, uvedených na té-
to stránce, si můžete havárii ověřit, 
popřípadě ji nahlásit. Po obnovení 
dodávek doporučuji zkontrolovat 
připojovací hadičky k WC nádržkám 
či hadičky u  myčky, které jsou ná-
chylné k tomu, že se při změně tla-
ku vody uvolní. Dva případy, kdy ná-
sledkem této okolnosti došlo k vy-
topení domu, jsem už u  nás také 
zaregistroval.

Nesvítí-li lampa v  ulici, či pokud 
uvidíte uvolněný kryt na lampě, je 
nahlášení poruchy též velmi jedno-
duché. Klíčové je najít na lampě je-
jí číslo (zhruba ve výšce očí dospě-
lého člověk), u novějších je možné 
použít i tzv. QR kód. Poté si otevřete 
webovou aplikaci na adrese: www.
prahasviti.cz nebo si aplikaci s ná-
zvem „Praha svítí“ stáhněte do 
svého chytrého mobilu. Jednodu-
še do ní zadáte číslo lampy (nebo 
vyfotíte QR kód), uvedete typ poru-
chy, případně kontakt, chcete-li být 
informováni o způsobu vyřízení po-
ruchy. Po Praze v průběhu celé no-
ci jezdí až tři auta techniků, kteří to-
to hlášení obdrží přímo do tabletů 
v servisních vozech a bezprostřed-
ně vyrážejí na místo. Netřeba nikam 
volat či psát e-maily, nebo dokonce 
čekat na úřední hodiny. Poruchy se 
řeší ihned a  bez dispečinku. Mám 
s nahlašováním poruch a  jejich vy-
řízením velmi dobré zkušenosti. Ve-

řejné osvětlení spravuje již několik 
let nová společnost Technologie 
HMP. Dřívější dlouholetý správce 
Eltodo již lampy nespravuje, je zby-
tečné tam volat. Na mnohých lam-
pách ještě bohužel kontakt na tuto 
firmu přetrvává. 

Hlavní město Praha na konci loň-
ského roku vysoutěžila zhotovite-
le rekonstrukce ulic Modravská 
a  Klenovická, začátkem letošní-
ho roku byla podepsána smlouva. 
Sešel jsem se se zástupcem firmy 
a dojednáváme poslední přípravné 
práce. Předpokládám, že zahájení 
stavební sezóny začne rekonstrukcí 
právě těchto ulic. Dotčené občany 
budeme informovat přímo.

Zastupitelstvo městské části 
schválilo rozpočet na rok 2022. Po-
drobněji vám jej uvnitř čísla před-
stavuje místostarosta pro ekonomi-
ku Pavel Macháček. Rozpočet stej-
ně jako v minulých letech máme na 
příjmové i  výdajové stránce vyrov-
naný neboli opět plánujeme hos-

podařit bez dluhů, a naopak šetří-
me peníze na významné investice, 
které nás v  budoucnu čekají, pře-
devším na přístavbu Základní školy 
v Písnici. Máme za sebou úspěšnou 
architektonickou soutěž, letos pro-
jektanti odevzdají dokumentaci pro 
územní řízení. Po projednání s nej-
bližšími sousedy bychom rádi zís-
kali co nejdříve územní rozhodnutí 
a ještě letos se pustili do zpracová-
ní dokumentace pro stavební povo-
lení. Projektanti připravili vizualizaci 
v podobě krátkého filmu, který mů-
žete zhlédnout na youtube kanálu 
MČ Praha-Libuš. Odkaz najdete na 
webových stránkách městské čás-
ti a na jejím facebookovém profilu. 
Budu rád za vaše ohlasy na adrese: 
koubek@praha-libus.cz.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

KOLIK LÁSKY SE VEJDE  
DO KRABICE?

Období přicházejících Vánoc nás 
opět naladilo k  tomu, abychom se 
pokusili udělat radost našim starším 
spoluobčanům. Stejně jako v  loň-
ském roce nás napadlo v  předvá-
nočním čase navštívit a  obdarovat 
seniory z Prahy-Libuše, kteří jsou ve 
věku 75 let a více. 

Na naši výzvu, uveřejněnou na 
webových stránkách školy k  této 
dobročinné akci, reagovala spous-
ta rodičů a drobných sponzorů. Po-
stupně se nám ve sborovně plnily 
krabice drobnými i  většími dárky. 
Někdo přinesl čaje nebo bonbóny, 
jiný voňavou svíčku. V dalším balíč-
ku byly teplé ponožky, šály, rukavi-
ce, nechyběly ani hezké knížky ne-
bo křížovky.

Jelikož nás v  letošním roce tolik 
neomezila distanční výuka ve škole, 
do celé akce se mohly aktivně za-
pojit i všechny děti z naší školy. Tvo-
řily přáníčka, vyráběly drobné dárky 
z papíru, dřeva a z přírodnin, pekly 

ZŠ Meteorologická

http://www.prahasviti.cz
http://www.prahasviti.cz
mailto:koubek@praha-libus.cz
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perníčky. V  rámci jednotlivých tříd 
vznikaly během tvoření i  zajímavé 
výzvy, takže např. děti ze 7. A doká-
zaly vyrobit během jedné dvouhodi-
novky výtvarné výchovy přesně sto 
pět přání! Do tvorby se zapojily dě-
ti i v rámci školní družiny a školního 
klubu. Taktéž náš skvělý tým školní 
jídelny zabodoval tím, že napekl ví-
ce než 600 perníkových srdcí.

Do dobročinné akce se zapo-
jil i náš pan ředitel a celou akci po-
sunul ještě o  kousek dál, směrem 
k  širší libušské komunitě. Podařilo 
se nám oslovit podnikatele ze Sa-
py a z nedaleké prodejny potravin, 
takže jsme díky nim mohli do ba-
líčků přidat i  další čaje, sladkosti, 
dezinfekční prostředky a  papírové 
kapesníky.

Přiblížil se předvánoční týden 
a  od pracovníků z  Úřadu městské 
části Praha-Libuš jsme obdrželi se-
znam obdarovaných. Teď už zbýva-
lo „málo“ – připravit přes 600 dár-
kových taštiček pro seniory, naplnit 
je dárky, přibalit perníček a přáníč-
ko a vytvořit strategický plán, která 
třída se kam vydá. V pátek se tedy 
sešla velká část zaměstnanců ško-
ly, rozložili jsme si taštičky po celé 
školní jídelně a plnili a plnili. V pon-
dělí jsme si pak s  dětmi ze školní-
ho klubu rozdělili jednu místnost na 
pomyslné libušské a písnické ulice 
a přiřazovali k nim babičky a dědeč-
ky, kteří v dané ulici bydlí a pro kte-
ré jsme společně nachystali dáreč-
ky. Bylo hezké sledovat děti, když 
objevily jméno souseda nebo sou-
sedky a hned se pídily po tom, zda 
je budou moct navštívit právě ony 
se svojí třídou.

V  úterý 21. prosince se sešly 
všechny děti před budovou ško-
ly, kde je přivítal ředitel školy pan 
Mgr. Jaroslav Kulik a  místostarost-
ka městské části Praha-Libuš paní 
Ing. Lenka Koudelková. Poděkova-
li dětem, rodičům, zaměstnancům 
i  sponzorům a  přidali i  své přání 
seniorům, které jsme pak s  dětmi 
rádi tlumočili při osobních setká-
ních. V  mrazivém slunečném do-
poledni jsme se slavnostně natě-
šeni rozprchli do blízkých (mladší 
žáci) i  vzdálenějších ulic (starší žá-

ci) naší městské části. Bylo oprav-
du velmi krásné sledovat obdarova-
né, ale i bezprostřední reakce dětí. 
Některé seniory jsme překvapili, ji-
ní o nás věděli ze SMS zpráv zasí-
laných Úřadem MČ a někteří se na 
nás po loňsku těšili a očekávali nás. 
Vždy to byla velmi milá a spontán-
ní setkání plná koled, přání, občas 
i  nabídnutých perníčků a  cukroví, 
a dokonce i slz dojetí. A věřte, že na 
obou stranách.

Doufáme, že jsme tím založili no-
vou tradici a že nás i v letošním ro-
ce čekají další společná setkání dě-
tí a  seniorů, která již budeme lé-
pe propagovat. Chtěli bychom na 
tomto místě poděkovat všem, kdo 
se na celé dobročinné akci podíle-
li – pracovníkům MČ Praha-Libuš, 
sponzorům (Saparia, a. s., Tamda 
Group, a. s.), dobrovolným anonym-
ním dárcům z  řad veřejnosti, dě-
tem, rodičům i  zaměstnancům ZŠ 
Meteorologická.

Pár reakcí ze strany 
obdarovaných

Dnes za mnou přišly děti z  vaší 
4. třídy s  vánočním přáním. Bohu-
žel jsem nemohla sejít dolů k vcho-
dovým dveřím a bohužel ani nefun-
govalo otevírání domovních dveří 
telefonem, aby mi přání mohly při-
nést k bytu. Prosím, vyřiďte jim mé 
poděkování, potěšila mě jejich ak-
tivita a  vyřiďte jim, že mě mrzí, že 
jsem je zklamala a že jim přeji pěk-
né Vánoce…

O den později…
Nakonec to dopadlo dobře, dě-

tem se pak zřejmě podařilo do-
stat se do domu a  dárek jsem na-
šla navečer za dveřmi. Takže děti to 
nevzdaly!!!

Ještě jednou děkuji a přeji všem 
pěkné Vánoce!!!

NF

Dovolte mi, abych Vám upřímně 
poděkovala za přání, které jsme ob-
drželi s drobnými pozornostmi a ko-
ledou od žáků Vaší školy v doprovo-
du jejich vyučujícího. Bylo to pro nás 
– seniory – milá pozornost v předvá-
noční době a jsem přesvědčena, že 

zaslouží poděkování v této i pro Vás 
složité době. Jsem ráda, že v  naší 
městské části je taková škola…

MG a VH

Nevím, jestli darovat lásku starým 
lidem prostřednictvím milých dá-
rečků byl Váš nápad, ale jistě s tím 
máte něco společného, a tak bych 
moc chtěla poděkovat. Moje situa-
ce v ten den byla nezáviděníhodná, 
protože jsem se právě vrátila od lé-
kaře, vyšlapala s bolestí kyčle vyso-
ké schody a  v  tu ránu někdo zvo-
nil. Šla jsem se podívat z  balkonu 
a vidím skupinku rozesmátých dětí, 
které na mě volají, že mají pro mě 
dárek. A  já jsem nějak vycítila, že 
bych se neměla ptát proč, ačkoliv 
jsem to vůbec netušila. Dva nemé-
ně příjemní dospělí mně vysvětlili, 
že jdou z Vaší školy a nesou mi dá-
rečky, tak jsem se omluvila, že zno-
vu dolů jít opravdu nemůžu, oni mi 
to velice ochotně přinesli ke dve-
řím a  sborově popřáli. Byla jsem 
úplně dojatá, ale pořád jsem nevě-
děla proč, až mi můj syn vyčetl, že 
holt nečtu věstník, a tak pak nic ne-
vím. Bylo to jak polití živou vodou, 
opravdu báječný nápad i provede-
ní a  i  tolik osobních dárečků nám, 
zcela neznámým lidem... Co to teď 
píšu, zase slzím, protože mi to udě-
lalo velkou radost a chtěla bych vy-
jádřit opravdu upřímné poděkování 
hlavně za ten úžasný nápad i pro-
vedení. A bylo mi líto, že jsem těm 
dětem poděkovala jen potleskem, 
ráda bych se jim i něčím jiným od-
měnila nebo je pohostila, ale bohu-
žel – holt nečtu věstník… Slibuju, že 
už budu a jsem pyšná na to, v jaké 
obci žiju a moc i  jménem manžela 
Vás i  všechny děti zdravím a  přeji 
do příštího roku hlavně co nejmíň 
testování, online výuky i dalších ne-
příjemných věcí a co nejvíce radosti 
a pevného zdraví Vám všem!

Rodina M.
Zážitek žáčků 1.–2. třídy

Jedna babička donesla dětem 
plyšáky. Jeden dědeček dal dětem 
čokoládové bonbóny, další dali dě-
tem po zazpívání koled mandarinky 
a cukroví.

Rozdali jsme 15 tašek ze 17, mys-
lím, že dětem se akce líbila a větši-
ně důchodců jsme zazpívanou pís-
ničkou udělali opravdu radost. Do-
konce jedna říkala, že učila až do 
65 let na ZŠ Meteorologická.

Ing. Barbora Hrušková,  
zástupkyně ředitele pro předškolní 

a zájmové vzdělávání
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

JAK JSME OBDAROVÁVALI

V úterý před Vánocemi jsme roz-
nášeli dárky seniorům. Byla pekel-
ná zima, pocitově −10 stupňů. Moje 
třída měla ulici Ke Kurtům. 

Johanka H.

Po první hodině jsme se oblékli 
a šli dělat radost seniorům. 

Adélka K.

Vždy byli vybráni tři žáci, kteří 
třem seniorům popřáli veselé Vá-
noce a  šťastný nový rok. Ostat-
ní žáci zazpívali vánoční písničku. 
Měl jsem strach, abych neřekl něco 
špatně, ale nakonec to bylo super! 

Marcel B.

Při předávání dárku jsem se bála, 
ale po předání jsem měla dobrý po-
cit, moc jsem si to užila. 

Adélka K.

Překvapilo mě, že někteří lidé ne-
byli doma a někteří nám dali dárky. 

Adélka H.

Jsem rád, že jsem udělal radost 
seniorům a udělal jsem dobrý skutek. 

Rudolf K.

Celá výprava za seniory trvala 
celé dopoledne. Někteří lidé byli při 
předávání dojatí, dokonce brečeli. 
Dali nám za přání také sladkou na-
dílku, bylo to od nich hezké. 

Emma V.

Je to krásné dárek dostat, ale 
krásnější darovat. Vidět, že jsi ostat-
ním udělal radost, vám udělá úsměv 
na tváři! 

Anička S.
Foto: Soňa Štefanová

BYLI JSME  
V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Dne 20. prosince 2021 jsme se 
jakožto žáci osmých tříd vydali do 
centra Prahy do Poslanecké sně-
movny. Každá třída jela se svým 
třídním učitelem a  měli jsme roz-
dílné časy prohlídky. My jsme šli 
jako druhá třída, takže jsme vyjíž-
děli chvilku po osmé hodině ráno. 
Museli jsme s  sebou mít certifikát 
o očkování, prodělaném covidu ne-
bo PCR test ne starší než 72 hodin.

Pan průvodce nás vzal dovnitř. Ře-
kl nám, kde vlastně jsme, co je na pro-
gramu, a pak nám pustil video. Ve vi-
deu jsme se dozvěděli, kdo jsou po-
slanci, co dělají, co každý den řeší 
a jak vypadá třeba takový návrh a jed-
nání a informace o zákonech a kolik 
musí mít hlasů a vše okolo toho.

Potom jsme museli projít kont-
rolou a naše věci rentgenem, aby-
chom u sebe neměli nic nebezpeč-
ného, a pak jsme šli na prohlídku po 
budově a  po takzvaném slavnost-
ním schodišti, kolem kterého by-
ly pověšené fotky např. pana pre-
zidenta, pana Hamáčka. Mimocho-
dem, tam na tom schodišti byl polo-
žený červený koberec.

Pan průvodce nás vzal do galerie 
pro veřejnost, kde jsme seděli nad 
zasedací místností, kde se právě 
hlasuje o zákonech a tak. Pan prů-
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vodce nám dával různé otázky a my 
jsme většinou měli odpověď na ti-
pování a  nakonec jsme to uhodli. 
Taky nám řekl, jak to je s pozlace-
ním stropu a že to celé není jen bar-
va. Potom jsme šli přímo do zaseda-
cí místnosti, kde nám pan průvod-
ce vysvětlil, jak se hlasuje s tlačítky 
a  jak se tam sedí (každý má svoje 
místo, kde má taky své jméno). Tam 
jsme nesměli na nic sahat, protože 
se stalo, že nějací žáci jiné školy si 
chtěli vzít něco domů.

Celkově se mi výlet líbil. Je super, 
že jsme měli tuhle možnost, protože 
do Poslanecké sněmovny se nedo-
stane každý, a navíc jsme měli úžas-
ného pana průvodce, který nám od-
pověděl na všechny naše otázky, 
byla s ním sranda a byl moc milý.

Barbora Fatková, 8.B
Foto: Jan Splítek

ZVONEK SE ROZEZNĚL 
O VÁNOCÍCH

„…sliby se maj plnit o Vánocích,“ 
zpívá Janek Ledecký v  písni, kte-
rá se stala jednou z mnoha dalších 
písní hraných v rozhlase v čase vá-
nočním. Vánoce si totiž nedokáže-
me představit bez dalších písní ja-
ko Christmas skupiny Wham!, Bí-

lých Vánoc autora Irwina Berlinga 
v podání Karla Gotta či v  „originál-
ním balení“ interpretů, jako byl El-
vis Presley, Bing Crosby a  dalších. 
Samozřejmě k Vánocům patří i ko-
ledy, a protože náš nově obrozený 
pěvecký sbor Zvonek neměl příleži-
tost vystoupit živě na Vánoční hvěz-
dě, rozhodli jsme se v poslední den 
před vánočními prázdninami uspo-
řádat alespoň minikoncert v  naší 
škole a za pomoci digitálních tech-
nologií tento koncert streamovat do 
všech tříd. Jako repertoár jsme zvo-
lili známé koledy Pásli ovce valaši, 
Nesem vám noviny a Den přeslav-
ný. Samozřejmě, když už jsem zmí-
nil vánoční evergreeny, i  my jsme 
jeden přidali – totiž Půlnoční od 
Václava Neckáře – a doufám, že se 
tato píseň jakož i celá naše produk-
ce nejen líbila, ale i vydařila. Takže 
si nemůžeme přát nic jiného než 
příště už jen „naživo“!

A. Charalambidis

JEŽÍŠEK V MONTESSORI

Děti se na Ježíška těšily celý pro-
sinec a přály si překvapit i své rodiče 
a prarodiče doma. A tak se pustily ve 
škole do pečení vanilkových rohlíč-
ků obalených v čokoládě a v kokosu 

a některé děti i do zdobených per-
níčků. Cukroví pak pečlivě zabalily 
do vyrobených papírových krabiček 
s barevnou mašlí. Celý postup výro-
by si podrobně zapisovaly a fotogra-
fovaly. Nakonec ke krabičce cukro-
ví vyrobily děti pro rodiče i fotoknihu 
s receptem, návodem a vlastními fo-
tografiemi, jak se takové cukroví vy-
rábí. Nezapomněly na poslední stra-
nu knihy nakreslit a napsat vánoční 
přání s věnováním a vše zabalit do 
vánočního papíru. A bylo překvape-
ní hotové a už zbývalo dát ho jen ne-
nápadně doma pod stromeček.

Škola s  rodiči také překvapila 
a  potěšila děti. Nakoupila dětem 
pod stromeček Montessori pomůc-
ky, které si rozbalily na vánoční be-
sídce už ve středu 22. prosince. 
Největší radost měly děti z  lidské 
kostry v životní velikosti, kterou za-
čaly hned po rozbalení skládat. Šlo 
jim to velmi dobře a  rychle. Vel-
mi děti zaujaly korálkové násobko-
vé řetězy, knihy a další Montessori 
pomůcky a  nemohly se už už do-
čkat, až si je v lednu po vánočních 
prázdninách všechny ve škole 
prozkoumají.

Radana Konarská,  
učitelka Monte, 1. a 2. třída

Foto: Radana Konarská

VÁNOČNÍ LAKROSOVÝ TURNAJ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V pátek 17. prosince se naše ško-
la Meteo účastnila lakrosového tur-
naje základních škol v Praze-Řepích, 
který se uskutečnil v rámci projektu 
Lakros do škol. Od září v hodinách 
tělesné výchovy navštěvoval mlad-
ší žáky lakrosový trenér Jakub No-
váček. S  tímto zábavným sportem 
žáky nejen seznámil, ale připravil 
je dokonce tak, že obsadili v turnaji 
třetí místo. Nevšední sport a nadše-
ní dětí jsme uvítali i my učitelé a la-
kros budeme pro zpestření do vý-
uky tělesné výchovy určitě zavádět.

Výsledky: 1. místo: Compass 
Kunratice; 2. místo: ZŠ Černošice; 
3. místo: ZŠ Meteorologická; 4. mís-
to ZŠ Drtinova red; 5. místo: ZŠ Li-
pence; 6. místo: ZŠ Drtinova blue.

Milena Rohanová, učitelka TV
Foto: Milena Rohanová

LIŠKA – POCHOP PŘÍRODU

Do naší družinky se přijela podívat 
malá lištička jménem Coco, která je 
ochočená, zvyklá na cizí lidi a malé 
děti. Dozvěděli jsme se spoustu za-
jímavých faktů o  lišce obecné. Kde 
tato u nás velmi rozšířená šelma ži-
je, co dokáže ulovit, proč je – oproti 
zažitým představám – užitečná a jak 
je to s jejím vztahem k lidem a člově-
ka k ní. Děti si ji mohly prohlédnout 
zblízka, a dokonce i pohladit.

Blanka Zirnsáková, ŠD
Foto: Blanka Zirnsáková
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ZŠ Písnice
NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
PROCHÁZKA

Původně jsme s naší pátou třídou 
plánovali čistě vánoční aktivitu, ale 
vzhledem k situaci okolo šíření covi-
du-19 jsme se nakonec rozhodli pro 
individuální procházku s vlastní do-
pravou, abychom nákazou neohro-
zili děti, a tím i rodinné příslušníky.

Naše akce směřovala do Prokop-
ského údolí, které jsme díky aplika-
ci Skryté příběhy prošli a ještě k to-
mu jsme se dozvěděli mnoho zají-
mavých informací. Sice jsme zcela 
minuli vánoční tematiku, nicméně 
příběh Tajná továrna se dětem také 
velice líbil. Procházka vedla od vla-
kové stanice Praha-Holyně podél 
Dalejského potoka kolem jezírek, 
lomů a skalních výběžků a končila 
u vlakové stanice Praha-Hlubočepy.

O  nadělování dárečků jsme se 
samozřejmě nepřipravili, to jsme 
zvládli ještě před odjezdem a moc 
jsme si to společně užili a  vánoč-
ní atmosféru přeci jen nasáli. Bylo 
to krásné a těšíme se na naši další 
společnou akci.

Třída 5.B

NOVÉ PŘÍRŮSTKY  
DO TŘÍDNÍCH KNIHOVNIČEK

Než se žáci ZŠ s  RVJ z  Písnice 
rozešli domů slavit vánoční svátky, 
měli nadílku také ve škole. Kromě 
vzájemného obdarovávání všech-
ny třídy dostaly před koncem ro-
ku tradiční dar – nové knihy. Třídní 
knihovničky se tak postupně roz-
růstají, aby byly knihy k dispozici při 
výuce a  k  možnému zapůjčení žá-
kům také domů. Často slouží pro 
čtenářské dílny a další aktivity k cí-
lenému rozvoji čtenářství. Nadšení 

čtenáři jsou ve škole podporováni 
a výběru kvalitních knih je věnová-
na zvláštní pozornost. Vždy je tam 
dost „kousků“, které byly ověnčeny 
literárními cenami a pozitivní recen-
zí. Letos jsou to vedle tradičně poe-
tických knih Pavla Čecha a Petra Sí-
se například díla spisovatelky Kláry 
Smolíkové S Komenským do komik-
su a Vojtěcha Matochy Prašina. Zde 
je část recenze novinářky MF Dnes 
Vladimíry Šumberové: „Tajemstvím 
zahalená, temná a na pokračování. 
To je Prašina. Debutový román Voj-

těcha Matochy si kromě nominací 
na Magnesii Literu, Cenu Jiřího Or-
tena nebo Zlatou stuhu a  ocenění 
učitelů za přínos k rozvoji dětského 
čtenářství získal i  nemalou základ-
nu fanoušků. Ty teď čeká minimálně 
jedna bezesná noc s  dalším dílem 
Prašiny, kterou znovu umně podtr-
hují ilustrace Karla Osohy.“ Tak, ať 
jsou takto atraktivní všechny knihy 
a čtenářům se líbí.

Mgr Milena Rážová

DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
NAVŠTÍVILY HASIČE

Rádi bychom tímto poděkovali 
za krásnou ukázku hasičské tech-
niky v  místní zbrojnici. Zde nám 
velmi ochotně vyprávěl o práci ha-
sičů pan Steiner. Děti si mohly vy-
zkoušet záchrannou vestu a také si 
prohlédly vnitřek auta. Na závěr se 
s  námi hasiči rozloučili zapnutými 
hasičskými majáky.

Vychovatelky ŠD
Foto: archiv ZŠ Písnice

Ve dnech 
28. 2. – 2. 3. 2022 

bude na parkoviště pod pís-
nickou školou přistaven kon-
tejner na sběr starého papíru.
Chtěli bychom požádat i míst-
ní občany, aby našim dětem 

se sběrem pomohli.
Sběrem podporujeme ekologii 

a zároveň české lesy.
Vychovatelky ŠD

Adventní a vánoční období 
v Mateřské škole Lojovická je 
vždy časem tajemna, očekává-
ní, příprav a především těšení 
se na jeden z nejkrásnějších 
svátků v roce.

Třídy jsou vánočně vyzdobené, 
nástěnky v  šatnách zdobí obráz-
ky a  výrobky připomínající blížící 
se svátky a  tradice. Tento předvá-
noční čas je v naší školce vyplněn 
rozmanitými činnostmi. S dětmi zpí-
váme koledy, vyprávíme si vánoč-
ní příběh, povídáme si o vánočních 
zvycích a  tradicích, vyrábíme vá-
noční přání a malý dáreček domů.

A  když si ve třídách ozdobíme 
stromeček, nastává čas pro to nej-

větší překvapení – vánoční nadílku. 
Děti mají z  nových hraček velikou 
radost a  všechny chtějí vyzkoušet. 
Ježíšek vždy pod stromečkem ne-
chá i  osobní dáreček, který si děti 
vezmou domů.

Vánoční atmosféra pokračuje až 
do svátku Tří králů. Teprve po něm 
společně odzdobíme stromeček, 
uklidíme betlém i  vánoční výzdobu 
ve třídách. Čas jde ale dál a my už se 
těšíme na zimní radovánky, masopust 
a vše, co nás v novém roce čeká.

Tak ať se nám ten rok 2022 vyda-
ří a hodně zdraví a štěstí všem.

Marie Holerová,  
učitelka MŠ Lojovická

Foto: archiv MŠ Lojovická

MŠ LOJOVICKÁ

Od Mikuláše do Tří králů
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Ale nevzdáváme se! Lakrosáci 
podpořili zdravotníky Fakultní 
Thomayerovy nemocnice.

Od druhé půli listopadu nám co-
vidová situace nepřála, padali jsme 
z  jedné karantény do druhé. Pro-
to byla účast v soutěžích až do po-
sledních momentů nejistá.

V interkrosu jsme hráli naposled 
ve všech věkových kategoriích o ví-
kendu 13. a  14. 11., bohužel turnaj 
o  víkendu 11. a  12. 12. jsme muse-
li v  kategoriích U11 a  U9 den před 
začátkem vypustit kvůli nedostatku 
hráčů z důvodu karantén. Neúčastí 
jsme se tak z průběžného první mís-
ta v kategorii U11 posunuli na druhé 
a v U9 na třetí. Turnaj tak odehrála 
jen proočkovaná U13, která se drží 
na průběžném druhém místě.

V  boxlakrosové soutěži JBLL 
a minilize jsme pro nedostatek hrá-
čů také odpadli z  posledního tur-
naje 27. a 28. 11., náhradní kolo se 
možná odehraje ke konci ledna 
2022.

Dne 17. 12. jsme asistovali týmu 
ZŠ Meteorologická při prvním tur-
naji mezi základními školami pro 
nováčky v  interkrosu, škole se po-
dařilo vybojovat třetí místo. Od lis-
topadu jsme se také pustili do plně-
ní nového projektu Sokola – Sokol-
ského odznaku zdatnosti.

V karanténách jsme však nezahá-
leli. Sice karantény a neúčast v sou-
těžích znamenaly pro mnoho dětí 
smutek a přinesly i slzy, ale vzali jsme 
to sportovně. Přeci jen jsme na tom 
dobře a  jsme zdraví, oproti jiným, 
kteří s nemocí bojují nebo nemocné 
zachraňují. Děti se pustily do vyrábě-
ní dárečků pro zdravotníky Fakultní 
Thomayerovy nemocnice, ti, co ne-
byli v karanténách, do pečení cukro-
ví. Dne 20. 12. jsme tak mohli předat 
mluvčímu Fakultní Thomayerovy ne-
mocnice panu Petrovi Sulkovi spous-
tu dárků, na jejichž výrobě, pořízení 
či balení se podíleli naši lakrosáci se 
svými rodiči. Sešly se tak čtyři bedny 
plné cukroví, ručně vyráběných sví-
ček, mýdel, obrázky, džusy, oříšky, 
čaje, různé dárky jako hrníčky, kníž-
ky, flešky, bedna mandarinek, různé 
dobroty a také dvě krabice chlebíčků 
z  renomovaného občerstvení. Potě-
šili jsme tak řadu zdravotníků covido-
vého oddělení Fakultní Thomayero-
vy nemocnice a dalších.

A  ještě jsme se 22. 12. vypravili 
obdarovat zvířata a  v  rámci sokol-
ské akce Strom pro lesní zvěř jsme 
ozdobili zeleninou, jablky, kaštany 
a zrním stromek v Modřanské rokli.

Přejeme všem hodně zdraví, 
štěstí a optimismu v roce 2022!

Lívia Šavelková, Lakros Libuš
Foto: Lívia Šavelková

LAKROS LIBUŠ 

Covid komplikuje účast v soutěžích

Pan ředitel Fakultní Thomayerovy 
nemocnice MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Zdravotníci s dárky  
od libušských lakrosáků

Zdobení stromku pro zvířata v Modřanské rokli

Myšlenka šířit Betlémské svět-
lo vznikla v roce 1986 v Rakous-
ku. Plamínek zažehnutý v Betlémě 
putuje ve speciálním bezpečnost-
ním obalu letecky z Izraele do Lin-
ce, odkud se předává do 25 zemí 
světa.

K  organizaci druhého ročníku bet-
lémského světla jsme přistoupili tro-
chu jinak než loni. Organizace akce 
se ujmuly samotné děti z kategorií pří-
pravky, mladších a starších žáků z ko-
lektivu mladých hasičů. Taky jsme se 
domluvili, že akce bude mít charitativní 
rozměr. Na dvou předvánočních schůz-
kách se děti věnovaly výrobě a  zdo-
bení perníčků, které obdrží návštěv-
níci, kteří přispějí finančním darem do 
sbírky.

Nakonec jsme vybrali charitativ-
ní projekt Pomozte dětem. Jedná se 
o dlouhodobý projekt spojený s celo-
národní veřejnou sbírkou, který pořádá 
Nadace pro rozvoj občanské společ-
nosti společně s Českou televizí. Přiná-
ší přímou a účinnou pomoc ohroženým 
a znevýhodněným dětem do 18 let vě-

ku v celé České republice. Má nejširší 
a nejkomplexnější záběr cílových sku-
pin dětí, kterým pomáhá.

Ve středu 22. prosince pak proběh-
lo na písnické hasičské stanici samot-
né vydávání betlémského světla obča-
nům Libuše a Písnice. Venku mrzlo, až 
praštělo, ale to neodradilo sedm od-
vážlivců, kteří se ujmuli organizace sa-
motné akce. Postupně dorazily zhruba 
dvě stovky zájemců o betlémské svět-
lo. Snad se jim ho podařilo bez problé-
mů uchovat a později rozzářilo štědro-
večerní stůl a přineslo trochu té vánoční 
pohody, klidu, míru a naděje, že již brzy 
bude lépe. Pevně doufáme, že za rok se 
nás na této akci bude moci setkat více.

Pro sbírku Pomozte dětem se poda-
řilo nejprve vybrat částku 1 975 Kč, ale 
na poslední chvíli dorazil ještě tatínek 
jednoho ze zúčastněných dětí, který se 
rozhodl, že taktéž přispěje, takže nako-
nec jsme na účet nadace mohli v před-
vánočním čase odeslat za kolektiv mla-
dých hasičů SDH Praha-Písnice krás-
ných 2 075 Kč.

–Plš–
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Betlémské světlo
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Záznamy jednání a usnesení 
Zastupitelstva městské části 
Praha-Libuš (ZMČ) jsou v plném 
znění, včetně příloh, dostupné 
na: www.praha-libus.cz.

Z usnesení Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš ze dne 7. 12. 2021: 
č. 44/2021
ZMČ: 1. schvaluje uzavření Doho-
dy o provedení práce s panem Mgr. 
Matějem Kadlecem za práce v Re-
dakční radě časopisu U  nás – his-
torie obce a vedení kroniky MČ Pra-
ha-Libuš; 2. pověřuje pana starostu 
Mgr. Jiřího Koubka podpisem Doho-
dy o provedení práce s panem Mgr. 
Matějem Kadlecem pro rok 2021 
a 2022 do konce volebního období.
č. 45/2021 
ZMČ: 1. bere na vědomí rezignaci 
člena Finančního výboru pana Ing. 
Jana Urbance ze dne 27. 11. 2021, 
2. volí členem Finančního výboru 
pana JUDr. Martina Prose, Ph.D., 
s účinností od 7. 12. 2021. 

č. 46/2021 
ZMČ: 1. schvaluje Pravidla rozpočto-
vého provizoria na rok 2022, která 
jsou nedílnou součástí tohoto usne-
sení; 2. ukládá panu starostovi Mgr. 
Jiřímu Koubkovi zabezpečit dodr-
žování Pravidel rozpočtového pro-
vizoria na rok 2022. 
č. 47/2021 
ZMČ bere na vědomí úpravu výpla-
ty platů od měsíce prosince 2021 
tak, že rozpočtové roky budou vždy 
obsahovat výplaty od prosince 
předcházejícího roku do listopadu 
aktuálního roku. 
č. 48/2021 
ZMČ bere na vědomí usnese-
ní RMČ č. 233/2021 ze dne 29. 9. 
2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-
-Libuš pro rok 2021 č. 13/2021 pro-
vedenou rozpočtovými opatřeními 
č. 27 – č. 28/2021; usnesení RMČ 
č. 249/2021 ze dne 27. 10. 2021 
a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 
pro rok 2021 č. 14/2021 provedenou 
rozpočtovým opatřením č. 29/2021. 
Změny rozpočtu v  roce 2021 byly 

schváleny Radou MČ Praha-Libuš 
na základě zplnomocnění ZMČ Pra-
ha-Libuš a  jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
č. 49/2021 
ZMČ schvaluje výši odměn členům 
Finančního a  Kontrolního výboru, 
kteří nejsou členy ZMČ Praha-Li-
buš, za jejich činnost za období od 
12/2020 do 11/2021 dle účasti členů 
výborů na jednáních výborů ve vý-
ši od 400 Kč do 2 000 Kč – viz ne-
veřejná příloha č. 1 tohoto usnesení. 
č. 50/2021 
ZMČ: 1. schvaluje uzavření Kupní 
smlouvy se společností HANAJ, s. 
r. o., se sídlem: Modřanská 621/72, 
143 00 Praha 4 – Modřany, IČO: 
28989139, zapsanou v  obchodním 
rejstříku vedeném Městským sou-
dem v  Praze, sp. zn. C 158175, na 
prodej pozemku parc. č. 13/5 v k. ú 
Písnice, obec Praha, o  výměře 50 
m2, ve svěřené správě MČ Praha-
-Libuš, za cenu ve výši 271 000 Kč 
dle znaleckého posudku č. 
5036/60/2021, vypracovaného Ing. 

Jaroslavou Hromádkovou; 2. pově-
řuje pana starostu Mgr. Jiřího Koub-
ka podpisem Smlouvy, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. 
č. 51/2021 
ZMČ bere na vědomí projektovou 
dokumentaci pro územní řízení na 
akci „Rekonstrukce a  přístavba zá-
kladní školy v  Praze Písnici“ zpra-
covanou společností Rusina Frei, 
s. r. o., dle Smlouvy o dílo ze dne 18. 
12. 2020 v  souladu se schválenou 
architektonickou studií. 
č. 52/2021 
ZMČ bere na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady městské části za období 
od 6. 9. 2021 do 8. 11. 2021.

K otištění připravila (red)

Z usnesení zastupitelstva PLÁNOVANÁ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ  
V ROCE 2022:

22. února, 19. dubna, 
21. června, 20. září.

Změna vyhrazena – sledujte 
informace na: www.praha-
libus.cz.

Letošní rozpočet městské čás-
ti Praha-Libuš je sestaven na 
základě stejných pravidel jako 
všechny předchozí rozpočty  
(viz U nás 2021/4, str. 9 a 10). 

Během minulého roku jsem na 
téma finance naší městské části pu-
blikoval poměrně dost článků. Po-
kusil jsem se popsat, proč jsou zá-
kladní finanční dokumenty takové, 
jaké jsou. Letos tedy jenom doplním 
několik podrobností.

Především považuji za nejdůleži-
tější znovu zopakovat, že schvále-
ný rozpočet není konečný, ale jed-

ná se o pouhý začátek. Stejně jako 
v letech minulých, tak i  loni, v roce 
2021, byly následně schváleny roz-
počtové změny. Bylo jich 32. Obsa-
hují zejména navýšení kapitálových 
výdejů, tedy investic. Krásně je to 
zřejmé z článku „Co se nám poved-
lo opravit a  postavit v  roce 2021“ 
(U nás 2022/1, str. 9 a 10, autor: Šár-
ka Pichová, vedoucí odboru správy 
majetku a investic MČ Praha-Libuš). 
Dovoluji si převzít část tabulky. ↑

Jenom dodávám, že zdroj uvedený 
jako Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) na-
konec formou rozpočtových opatření 
posílil rozpočty naší městské části.

Dále považuji za vhodné znovu 
připomenout, že rozpočet je pri-
márně provozní. Tomu odpovída-
jí rozpočtové příjmy. A  ty jsou dá-
ny rozpočtovými pravidly v  rám-
ci Prahy. Městským částem náleží 
daň z  nemovitostí, místní poplatky 
a  zejména převody neboli transfe-
ry z MHMP. Přesně se to jmenuje fi-
nanční vztahy k  městským částem 
z rozpočtu hl. m. Prahy, a ty jsou vy-
čísleny v příloze č. 8 rozpočtu hl. m. 
Prahy, což je veliká tabulka. Připoju-
ji výřez z této tabulky. ↓

FINANČNÍ VZTAHY  
K MĚSTSKÝM ČÁSTEM 
Z ROZPOČTU HL. M . PRAHY 
(ČÁST)

 Tento finanční vztah, tedy trans-
fer, je vypočten na základě počtu 
obyvatel, rozlohy, počtu dětí v  ZŠ 
a MŠ, plochy zeleně a plochy vozo-
vek ve správě městské části. Vyjde 
nějaké číslo. To se následně korigu-
je tak, aby každá městská část měla 
minimálně 3 tisíce a maximálně 5,5 
tisíce na jednoho obyvatele. Dále 

Rozpočet 2022 Finanční prostředky celkem
Zdroj

MČ MHMP

44 293 650 Kč 3 285 300 Kč 41 008 350 Kč

Přepočet FVz na r. 2022
Městská část Počet 

obyva-
tel k 1. 1. 

2021

Dle počtu 
obyv. MČ 
k 1.1.2021

Dle 
plochy 

MČ

Dle počtů 
dětí/žáků 
v ZŠ, MŠ  
k 30. 9. 
2020

Dle ploch 
zeleně 

v ha 
(8/2021)

Dle ploch 
vozovek 

mimo 
správu 

TSK

FVz k MČ 
r. 2022 

před 
dokrytím

FVz 2022 
na 1 obyv. 
MČ před 
dokrytím

Dokrytí na 
min. výši 3,0 

tis. /obyv., sní-
žení na max. 
5,5 tis./obyv.

FVz k MČ 
r. 2022 po 

dokrytí/
snížení

FVz 2022 na 
1 obyv. MČ 
po dokrytí / 

snížení

Dodatečný 
FVz dle 

počtu žáků/
dětí v ZŠ/MŠ 
(k 30.9.2020)

FVz 
k MČ na 
rok 2022 
CELKEM

FVz 
2022 
na 1 

obyv. 
vč. PnŠ

Celkem  
příspěvek 
na výkon 

státní sprá-
vy v r. 2022

P 22 Uhříněves 13 143 13 679,7 14 582,4 19 820,3 9 520,7 13 146,2 70 749,3 5,38 0,0 70 749,3 5,38 6 464,8 77 214,1 5,87 17 462,8

Čakovice 12 096 12 589,9 9 506,8 17 482,9 22 022,9 10 416,8 72 019,3 5,95 -5 491,3 66 528,0 5,50 5 702,4 72 230,4 5,97 388,0

P 21 Újezd n/L 10 919 11 364,9 9 474,2 14 073,6 11 723,0 12 281,0 58 916,7 5,40 0,0 58 916,7 5,40 4 590,4 63 507,1 5,82 16 521,0

Libuš 10 646 11 080,7 4 887,0 10 939,1 7 589,4 9 466,1 43 962,3 4,13 0,0 43 962,3 4,13 3 568,0 47 530,3 4,46 341,5

Zbraslav 10 025 10 434,4 9 198,6 11 123,0 14 010,0 13 419,7 58 185,7 5,80 -3 048,2 55 137,5 5,50 3 628,0 58 765,5 5,86 474,1

Kunratice 9 810 10 210,6 7 559,5 9 450,3 8 029,9 10 004,3 45 254,6 4,61 0,0 45 254,6 4,61 3 082,4 48 337,0 4,93 314,7

P 16 Radotín 8 817 9 177,0 8 680,3 11 292,2 7 013,5 12 692,5 48 855,5 5,54 -362,0 48 493,5 5,50 3 683,2 52 176,7 5,92 21 839,8

P 19 Kbely 7 379 7 680,3 5 603,6 11 243,2 14 399,6 5 907,8 44 834,5 6,08 -4 249,9 40 584,6 5,50 3 667,2 44 251,8 6,00 11 668,2

Suchdol 6 964 7 248,4 4 794,2 8 429,9 7 758,9 9 740,0 37 971,4 5,45 0,0 37 971,4 5,45 2 749,6 40 721,0 5,85 223,4

http://www.praha-libus.cz
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Celkem  
příspěvek 
na výkon 

státní sprá-
vy v r. 2022

P 22 Uhříněves 13 143 13 679,7 14 582,4 19 820,3 9 520,7 13 146,2 70 749,3 5,38 0,0 70 749,3 5,38 6 464,8 77 214,1 5,87 17 462,8

Čakovice 12 096 12 589,9 9 506,8 17 482,9 22 022,9 10 416,8 72 019,3 5,95 -5 491,3 66 528,0 5,50 5 702,4 72 230,4 5,97 388,0

P 21 Újezd n/L 10 919 11 364,9 9 474,2 14 073,6 11 723,0 12 281,0 58 916,7 5,40 0,0 58 916,7 5,40 4 590,4 63 507,1 5,82 16 521,0

Libuš 10 646 11 080,7 4 887,0 10 939,1 7 589,4 9 466,1 43 962,3 4,13 0,0 43 962,3 4,13 3 568,0 47 530,3 4,46 341,5

Zbraslav 10 025 10 434,4 9 198,6 11 123,0 14 010,0 13 419,7 58 185,7 5,80 -3 048,2 55 137,5 5,50 3 628,0 58 765,5 5,86 474,1

Kunratice 9 810 10 210,6 7 559,5 9 450,3 8 029,9 10 004,3 45 254,6 4,61 0,0 45 254,6 4,61 3 082,4 48 337,0 4,93 314,7

P 16 Radotín 8 817 9 177,0 8 680,3 11 292,2 7 013,5 12 692,5 48 855,5 5,54 -362,0 48 493,5 5,50 3 683,2 52 176,7 5,92 21 839,8

P 19 Kbely 7 379 7 680,3 5 603,6 11 243,2 14 399,6 5 907,8 44 834,5 6,08 -4 249,9 40 584,6 5,50 3 667,2 44 251,8 6,00 11 668,2

Suchdol 6 964 7 248,4 4 794,2 8 429,9 7 758,9 9 740,0 37 971,4 5,45 0,0 37 971,4 5,45 2 749,6 40 721,0 5,85 223,4

ještě následuje navýšení příspěvkem 
na školství. Na základě této konstruk-
ce je nám přiděleno 47  530  300  Kč. 
To je 4 460 Kč na obyvatele. Mohu jen 
konstatovat, že je to z  podobně vel-
kých městských částí nejméně. Mít na 
hlavu stejně jako Kunratice, tak nám 
náleží téměř o 5 milionů více. Ale ta-
ková je skutečnost, s níž nelze nic dě-
lat. Pouze posílá do říše pohádek dříve 
oblíbené tvrzení opozice, že podobně 
lidnaté městské části s větší rozlohou 
mají stejně peněz jako my. 

A  ještě vysvětlení, jak odhadujeme 
výdaje. Každý rok stejně. Pan tajem-
ník svolá schůzky s  vedoucími odbo-
rů a řediteli škol a školek za účasti sta-
rosty a  příslušného radního pro eko-
nomiku. Na těchto schůzkách vedou-
cí a  ředitelé sdělí svoje požadavky, 
na základě zkušeností z  let minulých 
a  předpokladů blízké budoucnosti. 
Následuje mírné licitování a stanovení 
konečných výdajů. Můžu konstatovat, 
že tajemník Sochůrek rozhodně není 
rozhazovačný.

Pro letošní rok se odhadovalo hů-
ře než v  letech minulých. Příčinou je 
těžko odhadnutelný vývoj inflace. Tak 
například na energie máme v rozpoč-
tu téměř o  6 milionů více, než jsme 
měli vloni. Dále musíme počítat s od-
vodem 4 milionů do rezervy na škol-
ní investice, stejně jako loni a předloni. 
Tato částka je dočasně „zaparkována“ 
v kapitole 04 běžné výdaje na školství 
mládež a sport. V průběhu roku bude 
z rozpočtu vyvedena do fondu rezerv.

Výsledkem je schodek pokrytý fi-
nancováním. A  podstatné je, že naše 
financování je tvořeno úsporami z  let 
minulých. To, dle mého názoru, svědčí 
o rozumné finanční politice naší radni-
ce i v letech minulých.

Rozpočet byl schválen zastupitel-
stvem naší městské části dne 11. 1. 
2022. Kompletní materiál včetně dů-
vodové zprávy je na webu městské 
části.

Pavel Macháček,  
místostarosta, 14. 1. 2022

ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2022
Rekapitulace příjmů v Kč

Třída 1 Daňové příjmy 12 332 000,00 

Třída 2 Nedaňové příjmy 2 082 500,00 

Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 

Třída 4 Přijaté transfery 49 071 500,00 

Příjmy celkem 63 486 000,00 

Rekapitulace výdajů v Kč

Kapitola 01 běžné Rozvoj obce 20 000,00 

Kapitola 02 běžné Městská infrastruktura 3 350 000,00 

Kapitola 03 běžné Doprava 930 000,00 

Kapitola 04 běžné Školství, mládež a sport 24 665 500,00 

Kapitola 05 běžné Zdravotnictví a sociální oblast 814 000,00 

Kapitola 06 běžné Kultura a cestovní ruch 1 093 500,00 

Kapitola 07 běžné Bezpečnost a pořádek 1 834 000,00 

Kapitola 08 běžné Hospodářství 300 000,00 

Kapitola 09 běžné Vnitřní správa 33 013 500,00 

Kapitola 10 běžné Pokladní správa 640 000,00 

Třída 5 Běžné výdaje 66 660 500,00

Kapitola 01 kapitálové Rozvoj obce 100 000,00 

Kapitola 02 kapitálové Městská infrastruktura 700 000,00 

Kapitola 03 kapitálové Doprava 0,00 

Kapitola 04 kapitálové Školství, mládež a zájmová činnost 600 000,00 

Kapitola 05 kapitálové Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 

Kapitola 06 kapitálové Kultura a cestovní ruch 0,00 

Kapitola 07 kapitálové Bezpečnost a pořádek 1 072 600,00 

Kapitola 08 kapitálové Hospodářství 0,00 

Kapitola 09 kapitálové Vnitřní správa 5 050 000,00 

Kapitola 10 kapitálové Pokladní správa 0,00 

Třída 6 Kapitálové výdaje 7 522 600,00

Výdaje celkem 74 183 100,00 

Přebytek (+) - Deficit (-) celkem -10 697 100,00 

schodek je pokryt financováním

Třída 8 Financování příjmy 10 697 100,00

Závazný ukazatel - městská část Praha-Libuš:

Nejvyšší druhové třídění, vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

12 332 000 Kč Daňové příjmy Třída 1

2 082 500 Kč Nedaňové příjmy Třída 2

49 071 500 Kč Přijaté transfery Třída 4

10 697 100 Kč Financování příjmy Třída 8

66 660 500 Kč Běžné výdaje Třída 5 – Kapitoly 1 až 10

7 522 600 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 pravidlech územních rozpočtů 

1 200 000 Kč Mateřská škola K Lukám

1 080 000 Kč Mateřská škola Ke Kašně

956 000 Kč Mateřská škola Lojovická

2 200 000 Kč Mateřská škola Mezi Domy

6 414 000 Kč Základní škola Meteorologická

1 325 000 Kč Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
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Na podzim loňského roku mohli 
občané městské části Praha-Li-
buš přihlašovat své nápady do 
tzv. participativního rozpočtu. 
Participativní rozpočet umožňu-
je veřejnosti zapojit se do roz-
hodování o využití peněz pro 
rozvoj městské části. Lidé díky 
němu mohou ovlivnit, kam bu-
de část veřejných prostředků 
investována.

Celkově bylo přihlášeno osm ná-
padů, ze kterých postoupily do hla-
sování čtyři nápady. Ostatní nápady 
byly z projektu vyloučeny z důvodu 
rozkolu s  územním plánem, nedo-
dání souhlasu majitelů pozemku či 
byl projekt navržen na místě, které 
nebylo veřejně přístupné.

Nyní je na vás, které ze čtyř pro-
jektů bude městská část realizo-
vat. Jen vaše hlasy rozhodnou. Na 
stránce: www.napadyprolibusapis-
nici.cz naleznete odkaz na hlaso-
vání a  samozřejmě všechny návr-
hy, o kterých rozhodujete. Máte na 
výběr dva kladné a  jeden záporný 
hlas. Kladnými hlasy označíte pro-
jekty, které preferujete, které se 
vám líbí, záporným hlasem označí-
te projekt, který se vám nelíbí, ne-
zdá se vám. Záporný hlas lze využít 
až po využití kladných hlasů. Využít 
můžete všechny tři hlasy, ale klidně 
i  jen jeden hlas (kladný). Hlasování 
proběhne pouze elektronicky pro-
střednictvím výše uvedených inter-
netových stránek. Pro online hlaso-
vání bude vyžadována autorizace 
pomocí SMS zprávy.

Pro občany, kteří si s  moderní 
technikou úplně nerozumí, je mož-
nost hlasovat i osobně, a to na po-
datelně ÚMČ Praha-Libuš (Libuš-
ská 1) s asistencí zaměstnance úřa-
du, vždy v pondělí a středy od 9:00 
do 11:00 a od 13:00 do 15:00. Hla-

sující musí disponovat mobilním 
telefonem.

Hlasování bude spuštěno 15. 
února, potrvá do 15. března.

A  jaké projekty bojují o  vaši 
přízeň?

1  Volnočasový přírodní prostor

V  severní části plochy Na Jeze-
rách, která je nevyužitá, vybudovat 
lavičky se stromy a  keři, odpočin-
kovou lavici se stolkem. Vybudovat 
hřiště na volejbal/nohejbal/badmin-
ton. Plochu doplnit o  cvičicí prvky 
pro psy a  informační tabuli. Na Li-
buši a Písnici je velmi málo prostoru 
pro podobné volnočasové aktivity. 
Jedná se o  veřejně přístupné mís-
to, projekt má obecně prospěšný 
charakter.
Předpokládaná cena projektu: 
181 000 Kč

2  Pamětní okruh

Umístění 4 ks informačních ta-
bulí z  akátového dřeva na území 
MČ Praha-Libuš. Tabule se týkají: 
1. stručné historie MČ Praha-Libuš 
zaměřené na budovu Libušská čp. 
1 a  přilehlou zvoničku, 2. libušské-
ho občana Jaroslava Rudolfa za-
vražděného německými okupanty, 
3. internace všeho dosažitelného 
mužského obyvatelstva obce Libuš 
v místní sokolovně 7.–8. 5. 1945, 4. 
řady starostů městské části od ro-
ku 1930. Úmyslem návrhu je připo-
menout si významné události utvá-
řející historii městské části, jejího 
genia loci a  historii jejích obyvatel 
a  nedopustit její zapomenutí. Do-
sud se žádný pamětní okruh s tímto 
zaměřením na území městské části 
nenachází.
Předpokládaná cena projektu: 
76 000 Kč

3  Výsadba 50 nových keřů 
u předzahrádek panelových 
domů v ulici K Lukám a V Rohu

Cílem návrhu je výsadba 50 no-
vých keřů u předzahrádek panelo-
vých domů v ulici K Lukám a V Ro-
hu. Důvody pro realizaci: Výměna 
stávajícího keřového porostu, kte-
rý neplní jak okrasnou, tak i  funkč-
ní úlohu (potrava pro ptactvo). Na-
sazení barevnější skladby keřů, kte-
ré zpříjemní prostředí a oživí stáva-
jící zeleň, která je vesměs jednoba-
revně zelená a  jednotvárná. Nasa-
zení nových keřových kultur, které 
lépe odolávají stále většímu suchu 
a  pomohou navrátit do této lokali-
ty hmyz, který tu prakticky vymizel 
(motýli atd.). Podpora aktivit míst-

ních obyvatel, kteří se věnují svému 
okolí (přeměna předzahrádek...). 
Zadržování vody v krajině, podpora 
nových keřů s novými typy benefitů 
pro okolní prostředí.
Předpokládaná cena projektu: 
30 000 Kč

4  Pingpongový stůl v parku 
U Zahrádkářské kolonie

Umístění pingpongového stolu 
do parku U  Zahrádkářské kolonie. 
Umístění bude takové, aby nebráni-
lo umístění např. pódia během akce 

www.napadyprolibusapisnici.cz

Participativní rozpočet – hlasování

1

2

http://www.napadyprolibusapisnici.cz
http://www.napadyprolibusapisnici.cz
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 NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ  
 
Hledáme nové kolegy se zájmem o poctivou práci do trvalého 

pracovního poměru nebo na brigádu nebo na Ž.L. v oboru výroby nerezového nábytku. 
Předcházející zkušenosti ze stejného nebo příbuzného oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou. 
Máme zájem i o čerstvé absolventy učebních oborů nebo průmyslových škol bez předchozí praxe. 
Volné pozice:  konstruktér  
 svářeč (TIG/WIG, tloušťky plechu 0,8 ÷ 2 mm) – svářecí průkaz není podmínkou 

 zámečník – obsluha CNC-lisů, konvenční tvářecí stroje a ruční práce 
 truhlář 
 elektrikář 

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami MHD z metra linky C Budějovická 
nebo Opatov. Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy. 
Nástup nejlépe ihned nebo dle dohody. 
Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz nebo tel. +420-602653157, popř. www.nerez-skorpa.cz 

INZERCE INZERCE

ODVOZ  
STARÉHO NÁBYTKU  

NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 

Tel.: 773 484 056

Jablkobraní. Umístění by bylo místo 
„lochnesky“ na mlatové ploše, kte-
rá není dětmi využívána. Umístění je 
také možné na jiné rovinaté ploše 
v parku. Na území MČ Praha-Libuš 
se nacházejí pouze tři pingpongo-
vé stoly, všechny v katastru Písnice, 
v katatastru Libuš žádný není. Ping-
-pong je oblíbená hra, kterou hrají 
všichni. Nároky na sportovní vyba-
vení pro jednoho rekreačního hráče 
jsou v řádu stokorun, je to dostupný 
sport pro všechny.
Předpokládaná cena projektu: 
24 000 Kč

Připravil Petr Borský,  
vedoucí OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

3

4
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Kalendář akcí Místního akčního plánu  
ve vzdělávání (MAP)

Projekt Místního akčního plánu 
ve vzdělávání na území měst-
ských částí Praha-Libuš, Praha 
12 a Praha-Kunratice realizova-
ný již šestým rokem si od svého 
počátku vytkl za cíl zlepšit kva-
litu vzdělávání na daném území 
prostřednictvím aktivního part-
nerství všech aktérů vzděláva-
cí politiky a společné stanovení 
prioritních směrů rozvoje vzdě-
lávání v tomto území.

Na únor 2022 je připraveno opět 
několik akcí pro děti i  pro dospě-
lé. Hned první z  nich – fotosoutěž 
„Chyťte Zmizíka!“, která navazuje 
na předchozí akci „Velká čtenářská 
loupež“, nabídne mnohé nevšední 
zážitky! Vzhledem k aktuální epide-
miologické situaci probíhají všech-
ny akce online. Bližší informace ke 
každé z nich naleznete v textu níže 
nebo na www.mappraha12.cz.  

„Chyťte Zmizíka!“ aneb velká 
čtenářská fotosoutěž!

Akce navazuje na ukončenou 
venkovní rodinnou hru „Velká čte-
nářská loupež“. Aby bylo možné 
nachytat zloděje Zmizíka, jemuž 
se naštěstí nepodařilo ukrást kni-
hy z knihoven, připravuje se na ně-
ho past. Jaká? Děti, žáci či studen-
ti se mohou převléknout za hrdiny 
své oblíbené knížky a pořídit z toho-
to převleku fotografii a  zaslat ji na 
e-mail: katerina.loukotova@mappra-
ha12.cz do 15. března 2022. Soutě-
ží vždy celé třídní kolektivy mateř-
ských i základních škol, zapojených 
do projektu MAP. Podrobné infor-
mace o  podmínkách této soutěže 
naleznete na: www.mappraha12.cz.

Úterý 1. února
online 15:00–17:00 hodin
PS Čtenářská gramotnost

Na svém únorovém setkání se 
pracovní skupina bude věnovat ak-
tualizaci strategických dokumentů 
a v druhé části se zájemci podrob-
něji seznámí s  projektem MAPo-
Granty. Bližší informace naleznete 
na webových stránkách MAP.

Úterý 8. února
online 19:00–21:00 hodin
Rodičovská akademie ve formátu 
EduCoffee: Grafomotorika pro 
rodiče předškoláků

Mgr. Martina Simonidesová 
z Grafomotorické poradny na tomto 
online setkání popíše vývoj dětské-
ho grafického projevu a  specifika 
jednotlivých období. Ukáže správ-
né úchopy psacího náčiní a vysvět-
lí, co by mělo každé dítě umět, než 
nastoupí k  povinné školní docház-
ce. Pozornost zaměří i  na rozvoj 
jemné motoriky předškoláků a  na 
to, jak ji mohou rodiče u svého dí-
těte podporovat. Dále upozorní na 
obtíže v  grafomotorice, kterých by 
si rodiče měli rozhodně všímat.

Pondělí 14. + 21. února
online 12:30–16:00 hodin
Setkání pro pedagogy na téma: 
Formativní hodnocení 

Na společném setkání pod vede-
ním Mgr. Marie Majerové se zamě-
říme na možnosti využití informací 
o žákově výkonu získaných pozoro-
váním při procesu učení, v procesu 
naslouchání diskusím se spolužáky 
(autentické hodnocení), z analýzy žá-
kova produktu coby výstupu z uče-
ní (autentické hodnocení), z  testu, 

ze žákova sebehodnocení, ze sebe-
reflexe žáka po procesu učení apod. 
Určeno školám zapojeným v projek-
tu „MAP Praha 12 pokračuje“.

Středa 16. února
online, zahájení v 16.00 hodin 
Elixír do škol: Krásy optiky

Jaké krásy skrývá obor Optika, 
si ukážeme prostřednictvím fyzi-
kálních experimentů pod vedením 
Mgr. Věry Koudelkové.

Středa 23. února
online 19:00–21:00 hodin 
Rodičovská akademie:  
Přípravná třída

Setkání je určeno rodičům před-
školáků, kterým zkušená pedagož-
ka představí zajímavé možnosti nul-
tého ročníku vzdělávání, tj. příprav-
né třídy. Přiblíží konkrétní prostředí, 
jež dítěti umožní v klidu a postupně 
si osvojit nastavená pravidla ško-

ly, jež později jako prvňáček bude 
schopen už přirozeně dodržovat při 
povinné školní docházce. Na setká-
ní budou zodpovězeny otázky tý-
kající se rozdílu mezi přípravnou 
třídou na základní škole a  posled-
ním ročníkem v  MŠ anebo otázce: 
Pro koho je přípravná třída zejmé-
na vhodná?

Zaujalo vás některé z  témat? 
Ještě jste se žádného setkání 
nezúčastnili?

Vězte, že stačí nahlédnout do  Ka-
lendáře akcí na: www.mappraha12.
cz, kde se můžete bezplatně přihlá-
sit a obdržíte pozvánku. Neváhejte 
– akce jsou tu pro vás!

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství, sociální 
a tělovýchovy
Foto: Pixabay

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

Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Tel.: 604 740 696

Hlavní město Praha, prostřed-
nictvím své organizace ROPID, 
zajišťuje od 1. 1. 2022 dopravu 
pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
s trvalým pobytem v Praze (tedy 
včetně MČ Praha-Libuš) za zvý-
hodněných finančních podmínek.

Přepravu zajišťují společnosti 
Vega Tour, s. r .o., a  Lutan, s. r. o., 
a k dispozici jsou vozidla o kapaci-
tě 3–4 cestujících, ale i pro jedno-
ho cestujícího. Bližší informace lze 
získat a  elektronickou objednávku 
přepravy lze podat na: www.bez-

ba.cz. Žádosti o  přepravu lze též 
uplatnit na tel. č.: 234 704 572 ne-
bo e-mailu: bezbadoprava@ropid.
cz. V případě, že s požadavkem ne-
uspějete, lze se obrátit na další do-
pravce, u nichž však nelze předpo-
kládat obdobně zvýhodněnou ce-
nu. Kontakt na ně získáte u koordi-
nátora sociální pomoci MČ Praha-Li-
buš, tel.: 604 740 696 nebo e-mail: 
koordinatorpomoci@praha-libus.cz.

Bc. Iveta Ouředníčková,  
vedoucí odboru správního 

a školství ÚMČ Praha-Libuš

Informace pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením o novém 
systému dopravních služeb

http://www.mappraha12.cz
mailto:katerina.loukotova@mappraha12.cz
mailto:katerina.loukotova@mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.bezba.cz
http://www.bezba.cz
mailto:bezbadoprava@ropid.cz
mailto:bezbadoprava@ropid.cz
mailto:koordinatorpomoci@praha-libus.cz
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Hlavní město Praha zajišťuje 
pro své obyvatele v rámci mo-
bilního sběru odložení následu-
jících druhů odpadů:

– rozpouštědla, kyseliny, zásady
– fotochemikálie, pesticidy
– zářivky a jiný odpad s obsahem 

rtuti
– baterie a akumulátory
– oleje a tuky
– barvy, tiskařské barvy, lepidla, 

pryskyřice
– detergenty obsahující nebez-

pečné látky (čisticí prostředky)
– léky a teploměry

Kapalné nebezpečné odpady 
musí být předány v  pevně uzavře-
ných nádobách!

Dále lze v rámci mobilního svozu 
nebezpečných odpadů také ode-
vzdat jedlé oleje z domácností, a to 
pouze v uzavřených PET lahvích.

Před odevzdáním odpadů při 
mobilním sběru jsou občané po-
vinni prokázat se občanským prů-
kazem za účelem potvrzení trvalé-
ho pobytu na území Prahy. Občané 
mohou využívat všechny trasy mo-
bilního sběru na území města, ne-
ní tedy nutné mít trvalý pobyt na 
území příslušné městské části, kde 
sběr aktuálně probíhá.

Od letošního roku se v MČ Praha-
-Libuš podařilo zajistit další zastáv-
ku a na parkovišti v ulici Zbudovská 
(naproti bývalým garáží).

Výše uvedené druhy odpadu mů-
žete odevzdat i  na sběrných dvo-
rech. Pro naši městkou část je nej-
bližší sběrný dvůr v ulici Dobronic-
ká (vjezd z ulice Obrataňská) a dá-
le v  ulici Generála Šišky. Ve sběr-
ných dvorech můžete odevzdat 
i  vyřazená elektrozařízení, staveb-
ní suť, pneu (za poplatek). Vždy je 
nutno se prokázat platným občan-
ským průkazem (s trvalým pobytem 
v Praze).

Provozní doba sběrných dvorů:
Po–Pá: 8:30–18:00 hod. (zimní 

období 8:30–17:00 hod.) 
So: 8:30–15 00 hod.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů  
Praha-Libuš

Čtvrtek 24. 2.
Čtvrtek 19. 5.

Sobota 13. 8.

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

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

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

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

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

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

7. křižovatka ul. Třebějická x Na Močále 18:00−18:20 11:00−11:20

8. parkoviště naproti Zbudovská 760/1 (bývalé garáže) 18:30–18:50 11:30–11:50

9. křižovatka ul. Lojovická x Ohrobecká 19:00–19:20 12:00–12:20

Do hnědé popelnice už odkládá 
své odpady rostlinného původu 
přes 16 000 pražských domác-
ností. Chcete také?  
Pokud jste vlastník nemovitosti, 
vyplňte formulář na:  
https://bio.praha.eu/formular/.

Členové sdružení vlastníků, by-
tových družstev apod. se muse-
jí nejdříve dohodnout. Jako běž-
ný nájemník požádejte o objedná-
ní biopopelnice vlastníka objektu 
nebo osoby jednající za vlastníka. 
Objednávat můžete na: https://bio.
praha.eu/formular/. Pokud bude 
popelnice na bioodpad umístěna 
na veřejném místě nebo bude vy-
užívána šesti a více domácnostmi, 
musí být opatřena zámkem na víku. 
Nádobu se zámkem a dvěma klíči 
dodává vlastníkovi objektu svozo-
vá společnost také bezplatně.

Náklady se službou mohou 
vzniknout v případě, že si objedná-
te vyšší počet klíčů nebo nadstan-
dardní služby zanášky. Pokud ob-

sah biopopelnice bude znečištěn 
odpady, které tam nepatří, nebude 
při pravidelném svozu obsah nádo-
by vyvezen a  vývoz nádoby si na 
své náklady zajistí vlastník objektu.

Poskytnutí biopopelnice a zajiš-
tění pravidelného vývozu je od ro-
ku 2022 bezplatné.

Pokud plátce poplatku má k ob-
jektu nádobu na bioodpad objed-
nanou z přechozích let, nemusí nic 
měnit a od letošního roku mu nebu-
de účtován poplatek za nádobu na 
bioodpad.

Do hnědé nádoby se smí dávat 
pouze bioodpad rostlinného půvo-
du, a  to: tráva, listí, plevel, košťály, 
zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, ča-
jové sáčky, kávová sedlina, zemina 
z  květináčů, drny se zeminou, vět-
vičky, štěpka z větví, neznečištěné 
piliny, hobliny, seno, sláma a kůra.

Do nádoby je zakázáno odklá-
dat všechny typy sáčků (nesmí se 
odkládat ani sáčky biologicky roz-

Poskytnutí biopopelnice 
a zajištění vývozu  
nově zdarma

ložitelné), obalové materiály, sklo, 
živočišné zbytky z kuchyní, mléčné 
výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkre-
menty, uhynulá zvířata, peří, chlu-
py, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, 
podestýlky, kamení.

Aktuální harmonogram svozu 
bioodpadu je uveden na stránce:
https://www.psas.cz/
harmonogram-svozu-bioodpadu.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš,  

zdroj MHMP

https://bio.praha.eu/formular/
https://bio.praha.eu/formular/
https://bio.praha.eu/formular/
https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu
https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu
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Velký úspěch na Jablkobra-
ní v parku Kamýk v září 2021 
měla keramická dílna – tvor-
ba barevných mozaik ze střepů 
dlaždiček. Vzniklo kolem stovky 
mozaik, do aktivity se zapojilo 
na 130 dětí a zhruba 50 rodičů. 
Aktivitu inicioval a organizoval 
pan Aleš Herzog.

Část mozaik si nechali sami jejich 
tvůrci a zhruba osmdesátka zů-
stala k umístění na veřejná pro-
stranství. Dokončování přípravy 
pro vylepení jste zamýšlel nabíd-
nout v rámci arteterapie seniorům 
ze sociálně terapeutického centra 
Zárubova, aby posléze i tyto mo-
zaiky doplnily jako veselý prvek 
sídliště. Podařilo se? 

Ano, v listopadu jsem převzal od 
tamní arteterapeutky Katky Von-
kové čtyřicet opravených mozaik 

a už jsou vylepeny. Senioři mozaiky 
opravili velmi pečlivě, takže to by-
la radost s nimi pracovat.  Najdete 
je mezi deskovými domy „velká Ma-
chuldova“ a Pavlíkova. 

Mozaikami z rozbitých obklada-
ček jste zprvu, ještě před Jablko-
braním, oživovali stará betonová 
ohrazení např. pískovišť na Kamý-
ku v okolí Obzoru. Kdo, proč a jak 
iniciativu vymyslel a realizoval?

My jsme začali kytkami. Přece 
jen bydlíme v paneláku – na libuš-
ském Kamýku v těsném sousedství 
Libuše. Chtěli jsme něco pěstovat. 
Nejdřív jsme zvažovali založit ko-
munitní zahradu, a pak nás napad-
lo, že celé sídliště je plné bývalých 
pískovišť, ze kterých zbyl jen be-
ton, v lepším případě zarostlý. Roz-
hodli jsme se je oživit, zpočátku jen 
s rodinou Vyšohlídových a s Katkou 

Koldinskou. Když jsme zasadili kyt-
ky, řekla Katka, že má pár skleně-
ných kamínků a  mohli bychom je 
tam nalepit. V tu chvíli se mi rozsví-
tilo a  vzpomněl jsem si na návště-
vu parku Güell v Barceloně. Ale na 
Gaudího nemáme… Mozaiky dělá-
me s dětmi, mají na nich velký podíl, 
ale někdy je to dost živelné a podle 
toho to vypadá.

Jaký měly mozaiky ohlas me-
zi místními, když se objevily na 
pískovišti?

Velmi pozitivní. Pokaždé, když 
něco s dětmi lepíme, se někdo staví 
a pochválí nás. 

Narazili jste na nějaké problémy?
Ano, technologické, ale tím ne-

budu zatěžovat.  Pak koordinovat 
třeba pět dětí, které pracují s  ce-
mentovým lepidlem je náročné… 

Ale abych přidal nějakou pikant-
nost, tak máme „hlídačku“. Pokud 
se někdo příliš přiblíží k našemu le-
vandulovému pískovišti, paní z blíz-
kého balkonu na něj zařve, ať jde 
pryč, že se o to stará. Omlouvám se, 
pokud někoho paní takto vyděsila, 
sám se taky často leknu, neznáme 
ji, ale „má nás v merku“.

Byl jste překvapen úspěchem, 
jaký měla keramická dílna na 
Jablkobraní?

Spíš vyděšen. Počítal jsem tak 
s  padesáti vytvořenými mozaikami 
a  k  tomu jsme připravovali mate- 
riál, navíc hodně narychlo před akcí. 
Mozaik vzniklo dvojnásobně, nejná-
ročnější to bylo, když došly lahvičky 
s  lepidlem a  bylo třeba je doplňo-
vat. Naštěstí přišli na pomoc man-
želé Vyšohlídovi a  pomohli zvlád-
nout největší nápor. Ale zároveň 
to byla taková silná sonda – vidět 
sto místních dětí, jak tvoří. Byla tam 
řada dětí šikovných a  pečlivých 
a část, u kterých je vidět, že je ni-
kdo k trpělivosti ani ruční práci ne-
vede. Věnujme se dětem.  

Jak to dopadlo s dokončenými 
mozaikami?

Část si účastníci odnesli. Část 
jsme dali do Sociálně ošetřovatel-
ského centra Zárubova, kde je po-
stupně dokončují a opravují, a my je 
vylepíme na další betonová pískovi-
ště. Jak už jsem uvedl, část je vy-
lepena v oblasti velké Machuldovy 
a Pavlíkovy ulice. 

Na Gaudího nemáme, ale…  
co třeba kamýcko-libušský betlém?

← Keramická dílna na Jablkobraní 2021.
Foto: Kryštof Štafl
→ Mozaiky z Jablkobraní umístěné na 
betonovém ohrazení bývalého pískoviště, 
dnes záhonu
→ Mozaiky za panelákem v Pavlíkově ulici, 
foto: Aleš Herzog
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Vážení přátelé, máme opět mě-
síc únor, který pro obyvatele MČ 
Praha-Libuš přináší i výročí 40 let 
od chvíle, kdy se do panelového 
sídliště okolo ulice K Lukám na vý-
chodní straně obce, u areálu teh-
dejších Vodních staveb, nastěho-
vali první obyvatelé.

1. 2. 1952 došlo k organizační změ-
ně v systému školství, a  tak se tehdy 
sloučily dva subjekty působící v  naší 
libušské škole v Meteorologické ulici. 
Šlo o dosavadní pětitřídní národní (tzv. 
obecnou) základní školu s tamtéž fun-
gující sedmitřídní školu střední do tzv. 
dvanáctiletky.

1. 2. 1342 náš král Jan Lucemburský 
založil na Smíchově Kartouzský kláš-
ter. Vydržel bohužel jen do zničení na 
počátku husitských bouří. V místní pa-
měti, jak dokládá tamní Kartouzská uli-
ce, se ale udržel dodnes.

2. 2. slaví Nely a tradičně jde i o svá-
tek Hromnic, kdy se v  kostelích světí 
svíčky, které pak naši předkové pou-
žívali jako magickou ochranu stavení 
před úderem blesku.

Pro obyvatele Prahy a blízkého oko-
lí byl významný 3. 2. 1342, kdy díky 
povodni došlo k  poboření předchůd-
ce Karlova mostu, na téměř stejném 
místě postaveného kamenného mos-
tu Juditina. Ten byl pod patronací pa-
novníka Vladislava II. a  zejména jeho 
ženy Judity Durynské vybudován me-
zi r. 1158–1172. Oproti pozdějšímu mos-
tu Karlovu byl nižší a měl více menších 
oblouků.

4. 2. popřejme vše nejlepší Jarmi-
lám a  zapomínat bychom, my Češi, 
rozhodně neměli na výročí pronesení 
tajného projevu tehdejšího pána nad 
naší zemí, německého říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha k předá-
kům německých okupantů, který měl 
o  jimi plánované budoucnosti české-
ho národa právě 4. 2. 1942. Nacisté 
tehdy ještě věřili, že II. světovou vál-
ku vyhrají a  pak skoro celý svět pře-
dělají podle svých představ. Jaké mě-
li o nás? To právě Reinhard Heydrich, 
sám jeden z nejvýše postavených na-
cistů, řekl jasně. V české kotlině nebu-
dou mít Češi po válce co pohledávat! 
Zatím nás zde ponechávají nacisté prý 
jen kvůli potřebě obsluhy průmyslu. 
Postupně měli být Češi rozděleni do 
čtyř kategorií: a) rasově vhodní (árij-
ského typu) s pronacistickým smýšle-
ním – těm bude povoleno zůstat a po-
němčit se; b) rasově vhodní, ale nena-
cisté a c) rasově nevhodní, ale nacisté 
– tyto dvě kategorie měly být přesídle-
ny částečně na dobytou Sibiř a částeč-
ně do nacisty ovládnuté Afriky, kde je 
Němci chtěli využít jako své pohůnky 
nad zotročeným domácím obyvatel-
stvem. Konečně za d) rasově nevhodní 

nenacisté – tak tato skupina obyvatel 
měla být celá zlikvidována… Sám Rein-
hard Heydrich, nacisty považovaný za 
typ nordického nadčlověka, byl štíhlý 
blondýn, přes 1,9 m vysoký s  rázným 
a úsečným vystupováním.

11. 2. 1252 si vzal náš následník trů-
nu, syn krále Václava I., t. č. morav-
ský markrabě Přemysl Otakar II. (1233 
– 26. 8. 1278) rakouskou šlechtičnu, 
vdovu po samotném císaři Jindřichu 
VII. Štaufském, Markétu Babenber-
skou (1204–1269). Byla sice o cca 30 
let starší, což naději na potomstvo pře-
dem vyloučilo, ale přineslo to Přemys-
lovi možnost dočasně ovládnout větši-
nu rakouských zemí.

13. 2. 1992 došlo v  pražských pro-
storech ČVUT k  prvnímu připojení 
k nové síti – internetu v naší zemi. Je 
to tedy pouhých 30 let!

14. 2. nezapomeňte, vážení přátelé, 
že je sv. Valentýna, a květinou či vhod-
ným dárkem udělejte radost těm, kte-
ré milujete!

16. 2. zde máme významné výročí, 
protože v r. 1862 byla v Praze z iniciati-
vy aktivistů Miroslava Tyrše a Jindřicha 
Fügnera založena česká tělovýchovná 
organizace, která zanedlouho přijala 
název Sokol. Vznikl víc než soubor tě-
locvičných spolků, vznikl dlouhotrvají-
cí český fenomén Sokolské hnutí, vy-
jadřující nejen tělocvičné, ale i  ostat-
ní, národní, politické i duchovní, tužby 
české společnosti. Tak, bratři, nazdar!

19. 2. 982 byl ve starém přemyslov-
ském hradišti na Levém Hradci slav-
nostně zvolen pražský biskup (tepr-
ve druhý), kterým se stal slavníkovský 
knížecí syn Vojtěch. Víme, že studo-
val v Magdeburku a byl na tuto funkci 
dobře připraven. Leč bral ji příliš váž-
ně, přísně káral hříchy a  to se moc-
ným šlechticům příliš nelíbilo. Vždyť na 
nich, dokonce i na samotném panovní-
kovi Boleslavovi II., požadoval ctnost-
ný způsob života! Dodržovat půsty, de-
satero přikázání a mít jen jednu man-
želku – kdo to kdy v  Čechách viděl? 
Proti Vojtěchovi se postupně zvedla 
vlna nepochopení, kterou řešil odjez-
dem do ciziny. Nakonec zakončil svůj 
život r. 997, kdy byl utlučen pohany na 
severu Polska.

20. 2. jsou v  kalendáři Oldřichové 
a 21. 2. rozšířené Lenky.

22. 2. bývalo oslavováno nastole-
ní sv. Petra římským biskupem, tj. prv-
ním papežem, a  proto mají i  svátek 
Petrové.

28. 2. si připomeňme rozdělení teh-
dejší Karlo-Ferdinandovy univerzity 
v Praze na oddělenou českou (Karlo-
vu) a německou část v r. 1882.

Vážení přátelé, vám všem, ať zmí-
něným, či nezmíněným patří tradiční: 
Všechno nejlepší!

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky:  
únor 2022

Umísťujete je ještě jinam 
než na omšelá betonová 
pískoviště?

Zatím ne, ale rád bych udě-
lal nějaké okrasné misky, ša-
chový stolek.

Používáte rozbité dlaždič-
ky, jako recyklaci materiá-
lů, nebo i nové, nepoužité 
dlaždice?

Zpočátku jsme díky podpo-
ře MČ Praha 12 jezdili do sběr-
ného dvora. Postupně nám 
sousedi i  kolemjdoucí leccos 
dali. Na Jablkobraní díky pod-
poře MČ Praha-Libuš jsme 
dlaždice zakoupili, takže jsme 
pracovali s  čistým materiálem 
a hezkými barvami. 

Jak se vám podařilo zapojit 
seniory ze sociálně terapeu-
tického centra?

To se podařilo Katce Von-
kové, která je tamní artetera-
peutkou. Viděl jsem na inter-
netové mozaikářské skupině 
krásná díla jejích klientů a na-
padlo mne možné propojení. 
Senioři vytvořili krásné vzory, 
které jsme na Jablkobraní vy-
stavili pro inspiraci, a následně 
opravují a dokončují ty mozai-
ky, které tam děti vytvořily. 

Pokud jsem dobře porozu-
měla, jste vzděláním i profesí 

sociální pracovník, máte zku-
šenosti s terénní a terapeu-
tickou prací s uživateli drog, 
s nízkoprahovými progra-
my pro mládež apod. Čím se 
konkrétně zabýváte v sou-
časné době?

Čtyřiadvacet let se věnuji 
tzv. nízkoprahovým službám, 
tedy práci s lidmi na okraji spo-
lečnosti. Nyní jsem už čtrnáct 
let terénní pracovník. Pracu-
ji s  lidmi, kteří injekčně užíva-
jí drogy v  centru Prahy, mám 
na starosti velký tým „street-
workerů“. Je to náročná práce, 
která ale kombinuje pomoc-
nou ruku konkrétním lidem 
s  ochranou veřejného zdraví. 
Nyní rok a půl testujeme a také 
očkujeme na covid-19 lidi, kte-
ří by do běžných očkovacích 
center nedorazili. 

Budete s mozaikovou aktivi-
tou pokračovat?

Určitě musíme dokončit roz-
dělanou práci. Pak uvidíme, co 
dál. Mám myšlenku udělat mo-
zaikový kamýcko-libušský bet-
lém. A na Jablkobraní bychom 
workshop rádi zopakovali.

Za odpovědi děkuje  
Hanka Kolářová.

Spolupráce: 
 Šárka Fruncová Vlčková
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Jsou mezi námi lidé, jejichž záli-
bou, relaxací, ba i náplní života 
se staly výstupy do závratných 
výšek velehor nebo „jen“ leze-
ní po skalách. Táhne je poznání 
života na vrcholcích, snaha po-
sunout hranice nepřístupnos-
ti, lidských možností a sil, nebo 
krása krajiny či nebezpečí, kte-
rému mohou čelit jen odvážní 
a dobře připravení?

To všechno slibuje horolezectví 
těm, kteří se vydali v dobrodružné 
stopě. Stačí však osudová chyba 
a myšlenka na šťastný návrat zmizí 
v nedohlednu. Nejvíc zmařených ži-
votů, které si vzaly hory, dokumen-
tuje slovenská publikace Micha-
la Argalácse a  Dominika Michalíka 
Symbolický cintorín – fiktivní hřbi-
tov obětí Tater i  jiných hor se roz-
kládá nedaleko Popradského plesa. 
Každá tabulka se jménem znamená 
jednu či více lidských tragédií, a tře-
baže jde o  hřbitov bez hrobů, po-
myslných křížů v něm stále přibývá. 
Autorská dvojice se rozhodla k  ta-
bulkám přiřadit příběhy mrtvým na 
památku, živým pro výstrahu, což 
znamenalo pátrání v  dobovém tis-
ku, vyprávěních pamětníků i zázna-
mech horské služby. A tak se před 
námi vynořují stručné záznamy 
o  tragické smrti bratrů Lehockých, 
kteří zahynuli den před Vánocemi 
1989 na Kriváni, pád laviny v lednu 
1974 v Mengusovské dolině a smrt 
dvanácti účastníků lyžařského škol-
ního zájezdu, vražda dvou lesníků 
v  r. 1921 pytláky v  Livorově žlabu, 
válečný rok 1944 a  deska se jmé-
ny dvaadvaceti vojáků II. Cs para-
desantní brigády, kteří zahynuli po 
pádu letadla. Oběti si vybraly Hima-
láje, Alpy, Matterhorn a Mont Blanc, 
Kavkaz, Pamír… Víc než tři stovky 
záznamů dokumentují, jak k tragic-
ké události došlo.

Hory miloval fotograf, publicista 
a horolezec Vilém Heckel (autor ti-
tulů Naše hory, Hory a  lidé, Scho-
dy pod vesmír aj), jehož život vyha-
sl příznačně v lavině pod Huascará-
nem v Peru v  r. 1970 s dalšími čtr-
nácti členy československé expedi-
ce. Vzpomínkou na ně je např. kni-
ha Jana Suchla Cesta končí pod 
Huascaránem nebo titul Libora 
Duška Peru 1970.

Úvodní titulek jsem si vypůjčila 
z  knihy sportovního novináře Mila-
na Vranky Hory byly jejich osudem. 
Vypráví rovněž o životech českých 
a  slovenských horolezců, kteří se 
z hor nevrátili. Tragický osud Bací-
ka, Božíka, Jaška a Justa, které ne-
známo kde pohřbil r. 1988 Mount 
Everest, mapuje Vrankova kniha 
Ztraceni na Everestu. Dlouhole-
tý člen horské služby ve Vysokých 
Tatrách Jaroslav Švorc popisuje pří-
běhy tragické i  se šťastným kon-
cem, které zažil při dobrovolné zá-
chranářské práci, v  knížce Smrt si 
nevybírá.

Americký sportovní novinář Jon 
Krakauer byl jako vynikající horo-
lezec pověřen napsáním článku 
o  rostoucí komercializaci výstupů 
na Everest a byl přijat jako klient do 
výpravy úspěšného horského vůd-
ce Roberta Halla. Při výstupu v květ-
nu 1996 zahynulo v důsledku náhlé 
sněhové bouře šest lidí, z nichž tři 
byli profesionální horští vůdci. Au-
tor nejen detailně popisuje tragic-
kou výpravu, ale zamýšlí se v  jejím 
rámci i  nad problémy komerčních 
výstupů, nad otázkami odpověd-
nosti jednotlivce, mezilidskými vzta-
hy a etikou vysokohorského sportu 
v knize Peklo blízko nebe.

Výstup Reinholda Messnera se 
členy jeho expedice na Nanga Par-
bat v roce 1970 a nejasné okolnos-
ti tragické smrti jeho bratra při tom-
to výstupu popisuje poutavá kniha 

Hanse Salera Mezi světlem a stíny.
V  srpnu 2008 zahynulo na K2 

za jediný den jedenáct horolezců. 
O  lezcích ze západního světa, ať 
už o těch, kteří přežili, nebo o těch, 
kteří zahynuli, byla napsána hroma-
da knih a  natočeno několik doku-
mentů. V centru celé tragédie, při-
tom mimo pozornost světových mé-
dií, tehdy ale stáli dva Šerpové – Či-
ring Dordže a Pemba Gjalje. Nejen-
že sami jako zázrakem přežili, ale 
svým hrdinským počínáním navíc 
zachránili několik dalších životů. Je-
jich udivující příběh se stal brzy sou-
částí horolezeckých legend a přibli-
žuje ho vyprávění Petera Zuckerma-
na Pohřbeni v oblacích.

Před nedávnem vyšla životopis-
ná kniha Kukuczka věnovaná pa-
mátce polského horolezce Jerzy-
ho Kukuczky (jako druhý člověk – 
po Reinholdu Messnerovi – zdolal 
všech čtrnáct osmitisícovek, zahy-

nul v r. 1989 v Nepálu).
Za všemi tragédiemi stojí lidská 

selhání, technické závady, vliv po-
časí a  přírodních katastrof. Co ne-
zachytily knihy, dokumentuje por-
tál Horydoly.cz se zprávami v  sek-
ci Černá vdova. Např. před dese-
ti lety, v  r. 2012, zahynul při sestu-
pu z Lhotse český horolezec Milan 
Sedláček, na Broad Peak v  Hima-
láji horolezkyně Zuzana Hofmano-
vá, ve Vysokých Tatrách slovenský 
horolezec Dino Kuráň a výčet není 
zdaleka úplný. Slovy zmiňovaných 
slovenských autorů: Čtěte pozor-
ně tyto příběhy, jsou součtem chyb, 
kterých bylo možné se vyvarovat. 
Lidé přicházejí a  budou přicházet 
do hor, kronika tragických horole-
zeckých událostí však patří k  těm 
bez konce.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ ÚNOR

Hory byly jejich osudem

MĚSTSKÁ KIHOVNA V PRAZE, 
POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

Otevřeno: 
pondělí, středa, čtvrtek 
13.00–19.00
úterý, pátek  
9.00–16.00

Doučování s Novou školou:
Bezplatná první pomoc se 
školou pro žáky ZŠ a SŠ 
s dobrovolníky z o. p. s. Nová 
škola, registrace není nutná, 
stačí přijít – každý čtvrtek 
17.00–19.00

Oznamujeme všem známým  
v Libuši a Písnici, že nás opustil
Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Měl výjimečné znalosti, byl vý-
jimečný člověk. Byl nám velmi 
dobrým společníkem na ces-
tách, výletech, na Slovensku, 
v Maďarsku, v Harrachově i ve 
sklípku v Hodoníně. Rádi jsme 
se společně s ním pobavili, ale 
i poučili. Uctěte společně s ná-
mi tichou vzpomínkou jeho 
památku.

Za Klub Senior  
Zdena Prchlíková

Ráda bych 
poděkovala, jistě 
jako i další senioři 

z Libuše, za vánoční 
dárek, který 

mně přinesli žáci 
libušské základní 

školy. Bylo to velmi 
milé.

Anna Rychterová, 
Libuš
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Harry Potter a Fénixův řád
Kdo z vás by neznal Harryho 
Pottera. Jedná se o řadu fan-
tasy románů britské spisovatel-
ky J. K. Rowlingové.

Romány zachycují dobrodružství 
mladého kouzelníka Harryho Potte-

ra a jeho přátel, kteří studují na Ško-
le čar a kouzel v Bradavicích. Romá-
ny jsou směsicí žánrů fantasy a tzv. 
vývojového románu s prvky myste-
ry, thrilleru, dobrodružného romá-
nu a  romantického románu. Přes-
tože bývají řazeny mezi dětskou li-
teraturu, zabývají se velmi vážnými 
tématy.

Od publikace první knihy Harry 
Potter a kámen mudrců 30. června 
1997 si romány získaly obrovskou 
popularitu po celém světě a  by-
ly přeloženy do 67  jazyků. Jsou to 
knížky, které naučily spoustu dětí 
číst, nyní se staly už i  součástí po-
vinné četby na mnoha školách. Me-
zi dětmi jsou oblíbené, a  kdo rád 
čte, jistě si postupně vydávané díly 
nenechá ujít. U nás na škole k nim 
patří např. Julie Kubrychtová z 5.A, 
která by se s  vámi ráda podělila 
o dojem z pátého dílu Harry Potter 
a Fénixův řád:

„Jedná se o pátý díl příběhů Ha-
rryho Pottera. Harry se spolužá-
ky založí Brumbálovu armádu, což 
je kroužek, ve kterém učí kama-
rády obranu proti černé magii. Po 
různých dobrodružstvích se utka-
jí s  černokněžníkem Voldemortem. 
V  boji zemře Harryho kmotr Sirius, 
ale ostatní zachrání Brumbál, které-
mu pomáhají kouzelníci z Fénixova 
řádu. Kniha se mi moc líbila, má sice 
nejvíce stran, ale je čti-
vá a napínavá podobně 
jako předchozí díly, kte-
ré se mi také moc líbily. 
Má však poněkud smut-
nější konec. Doporučila 
bych ji všem, kdo mají 
rádi kouzelnické příběhy 
a dobrodružství.“

Autorku Harryho Po-
ttera J. K. Rowlingovou 
zná snad každý. Mluví 
se o ní jako o ženě, kte-

rá v dětech probudila chuť ke čte-
ní. Všechny díly Harryho Pottera 
byly zfilmované a filmy byly stejně 
úspěšné jako knižní předlohy. Row-
lingová vydala také několik knih 
pro dospělé. Například detektivky 
Volání Kukačky, Hedvábník a  Ve 
službách zla, které vyšly pod pseu-
donymem Robert Galbraith.

Lenka Veisová

Jan Evangelista Purkyně byl český 
přírodovědec, básník a filozof.

Narodil se v Libochovicích, pěkném 
městečku nad řekou Ohří, kde byl je-
ho otec panským důchodním. Bydlili 
v zámku s krásnou panskou zahradou 
a měli všeho dostatek. Otec však brzy 
zemřel, maminka dostala malou pen-
zičku a musila se odstěhovat s dětmi 
do města a plně pracovat.

Po čtyřech letech byl dán desítiletý 
Jan na studia do Mikulova na Moravě 
na německé piaristické gymnázium. 
Když vystudoval, splnil maminčino 
dávné přání, vstoupil do piaristické-
ho řádu a začal učit na řádových ško-
lách. Ale když mu bylo dvacet, došel 
k přesvědčení, že se pro kněžské po-
volání nehodí. Proto vystoupil z piari-
stického řádu a vrátil se domů. Zauja-
ly ho přírodní vědy. Věnoval se horli-
vě studiu medicíny a stal se profeso-
rem fyziologie na univerzitě v polské 
Vratislavi.

Brzy byl znám svými objevy po ce-
lé Evropě. Uveřejnil řadu studií o zra-
kovém ústrojí, o nervstvu, o pokožce, 
o příčinách závrati. A zejména proslul 
objevem tak zvaného zárodkového 
měchýřku, proto také na jeho náhrob-
ku čteme nápis: „Omne vivum ex ovo.“ 
Všechno živé pochází z vajíčka.

Spolu s  Josefem Jungmannem 
stál Jan Evangelista Purkyně u počát-
ků české vědy, psal do časopisu Krok 
a později sám založil časopis Živa. Měl 
rád i umění, zejména poezii, překládal 
do češtiny verše Schillerovy a byl pří-

telem velkého německého básníka Jo-
hanna Wolfganga Goetha. Dožil se vy-
sokého věku 82 let a byl ctěn v kruhu 
českých vlastenců.

Vzpomínky na dětství v  Libochovi-
cích a na dobu studií obsahují jeho Vý-
ryvky z mého života.

Jak se u nás žilo
V domácnosti byla moje matka vel-

mi čilá. Ve Vlachově Březí u  sestry, 
paní vrchní, měla příležitost přiučit se 
všem domácím pracím. Tehdáž, kdy 
o továrnách nebylo ani slechu, muse-
lo se ve větším hospodářství všechno 
doma hotoviti.

Táhly se svíčky, dělalo se mýdlo, za-
bíjela se příhodným časem prasat, dě-
laly se klobásy. Krmily se husy šiškami, 
líhla se kuřata na podzim. Sušilo, za-
dělávalo se ovoce všeho druhu. V zi-
mě se dralo peří, předlo se, na jaro bí-
lila se plátna, dělal se škrob, prádla by-
lo bez konce. V kuchyni jako v koste-
le, v jídelně co den jako na posvícení.

Když se vdala, přišla arci na malé 
hospodářství. Vychovávala nás děti, 
a tak utuchly pomalu choutky činnosti 
velkolepé. Když se stala vdovou, zase 
počaly klíčiti, i viděl jsem ji činnou na 
všechny jmenované způsoby. Vždy se 
chovalo několik hus, jež se poškubá-
valy na peří, které jsme v zimních ve-
černích hodinách drávali. Nejprve se 
husy krmily, i  nebylo mi milo hleděti, 
jak se husy cpávají, pak přišla doba na 
zabíjení hus, vyškvařování sádla, také 
se koupila zásoba másla, jež se na zi-
mu přepouštělo. Také mladé prase se 

vykrmilo a zabilo. Říkávala pa-
nímáma, že vnitřnosti prase-
te jsou jako člověčí plíce, 
srdce, játra, žaludek, slezi-
na, střeva, ledviny. Toť byli 
asi počátkové mého ana-
tomického a fyziologické-
ho poznávání!

Co se týče kuchaření, 
nebylo hostiny na děkan-
ství libochovickém a  bu-
dyňském, kde by matka 
nebyla pozvána, aby řídi-
la kuchyňské práce. Při tom 
i  já měl všelijaké zaměstnání 
i  také pamlsků. Točil jsem ro-
žeň, míchal vaječné těsto, strou-
hal perník, syrečky, tloukl v moždíři 
všeliké koření, mrskal bílky na pěnu aj.

Moje matka byla svého způsobu že-
na výtečná. Byla zvána v  městě i  na 
vsi na posvícení, aneb když se nějaká 
bohatá svatba vystrojila. Matka svým 
zdravým humorem, jsouc při tom jako 
někdejší úřednice velevážená, rozve-
selívala celou společnost. Jinak bylo 
na děkanství v  Budyni, když jsme co 
vzácní hostě váženi byli a když i já při 
stole slušně zasedal.

Mohl bych ještě nekonečný počet 
takových vzpomínek uváděti. Milý čte-
nář vidí z  toho, že jsem měl u  matky 
dosti praktický výcvik. Musím se však 
přiznat, že na školu mně zbylo velice 
málo vzpomínek. Na tresty od mat-
ky mám také málo vzpomínek, ně-
kdy mne odbyla, když jsem si to za-
sloužil, malou faňorou, však nebylo to 
k pláči.

Jen na jeden trest jsem dlouho ne-
mohl zapomenout, a  to na nezaslou-
žený. Ve dvoře zůstávala nájemnice se 
svoji dceruškou. S tou jsem se jednou 
škádlíval a zavíral ji do chlévku, ona to-
mu nerozuměla a na mne žalovala. Bylo 
mně asi osm let, i byl jsem velmi citlivý. 
Tuť matka vyndala z hrnce metlu a not-
ně mě vyšvihala. Pak měla ke mně řeč, 
že chudým a sirotkům nemáme ubližo-
vat. Já se omlouval pláčem, že to byl 
jen žert, avšak již bylo vykonáno, ale 
mně ta událost utkvěla hluboko v mysli, 
zvláště to slovo „ubohý sirotek“, jak nás 
matka sama někdy jmenovala.

Z knihy Vladimíra Kováříka  
Když velcí byli malí  

vybrala a upravila Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR / České literární osobnosti
Jan Evangelista Purkyně / 1787–1869

Portrét J. E. Purkyně  
od Jana Vilímka.  

Zdroj: cs.wikipedia.org
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Klub  
Senior

Klub Senior, K Lukám 664/1, 
142 00 Praha-Libuš

Klub  
Junior

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

HÝBEJME SE KE ZDRAVÍ!

V loňském roce v únoru jsme byli 
v naší zemi všichni bez rozdílu s kra-
tičkou předvánoční pauzou již v pá-
tém měsíci lockdownu a v distanč-
ním vzdělávání napříč obory. Přes-
to dokázali mnozí rodiče důsledně 
a  láskyplně vést dál své potomky 
k  pravidelnému pohybu a  zajistili 
jim i v tak obtížné době nepřeruše-
ný, zdravý fyzický i psychický vývoj. 
I v letošním roce 2022 ve spoluprá-
ci s trenérkou Gymnastiky Mgr. Eliš-
kou Froňkovou, fyzioterapeutkou 
a  trenérkou II. třídy sportovní gym-
nastiky, instruktorkou dětského ae-
robiku a  rozhodčí II. stupně České 
gymnastické federace, procházejí 
děti gymnastickou průpravou. Dle 
nastavené optimální fyzické zátěže 
dostávají děti pod vedením své tre-
nérky vše potřebné pro zdárný ce-
lostní psychosomatický rozvoj. Pra-
videlné devadesátiminutové trénin-
ky probíhají na nářadí v  tělocvičně 
Klubu Junior každý čtvrtek od 16:00 
do 17:30 hodin. Více informací na: 
www.klubjunior.cz v  sekci Kroužky, 
Lektoři.

Ing. Lenka Koudelková
Foto: Lenka Koudelková

Vážení a milí senioři!
Co můžeme dodat k této pro nás 

velmi tíživé době, o  které nevíme 
stále, kdy skončí… Avšak přeci je-
nom plánujeme měsíc únor a  věří-
me, že to tak i  bude. Samozřejmě 
se chystáme informovat opět před 
termínem otevření 1. února, leč ne-
můžeme si dovolit vytrhovat naše 
seniory do nebezpečí, a to podtrhu-
ji, z jejich domácího bezpečí.

Na celý rok 2022 plánujeme opět 
přehled našich aktivit v tabulce, a to 
v  časopise v  březnu. Ještě čeká-
me na cenové odpovědi ohledně 
Maďarska, Šumavy. Všechno bude 
pokračovat, ovšem s  velkou nejis-
totou. Plánované pobyty se budou 
se muset do konce dubna potvrdit, 
nahlásit počet osob. Nebude-li to-

ZZvvee  nnaa  PPííssnniicckkýý  

ddnnee  2266..  22..  22002222
sraz účastníků se koná ve 14:00h. v parku

mezi ulicemi Libušská a K Vrtilce v Písnici 

masopustní průvod masek - průvod masek projde starou 

Písnicí k hasičské zbrojnici v ulici Hoštická.

soutěže pro děti v rámci karnevalového veselí

(v cíli průvodu).

občerstvení - skvělé zabijačkové pochoutky (ovar, jitrnice 

zabijačková polévka, tlačenka) k zakoupení v cíli průvodu.

Každý účastník v masce obdrží na konci trasy odměnu.

Těšíme se na vás

Masky a dobrou náladu s sebou

Za SDH Písnice
starosta Milan Černý

Nezávazná
registrace účastníků:

S finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy  

mu tak a počet bude méně než 30 
osob, bohužel bude pobyt zrušen – 
bez finanční ztráty.

Všechno budu podrobně ozna-
movat v  klubu podle časového 
programu, sdělovat paní Urbano-
vé, aby si založila seznamy a  byla 
mi k  ruce k  této nemalé povinnos-
ti s výběrem zálohy 1 000 Kč v této 
složité době.

Letos počítáme, že bude asi šest 
jednodenních výletů, budou vždy 

oznámeny v klubu nebo v časopise 
U nás s měsíčním předstihem.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
NA MĚSÍC ÚNOR 2022

1. 2. Zahájení klubu
8. 2. Policie – prevence
15. 2. Zámek Dobříš – oslava nové-
ho roku s posezením
22. 2. O historii s paní prof. Novákovou

Tak ať se nám to podaří!

KNIHOVNA

Knihovna bude souběžně s  na-
ším klubem také otevřena, a  to od 
14 do 16 hodin. Všechny natěše-
né seniory očekává naše milá paní 
knihovnice Evička.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková,  

tel. 608 511 980

http://www.klubjunior.cz
mailto:kjunior@centrum.cz
http://www.klubjunior.cz
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Modrý klíč o. p. s. přijme:
Pracovnici/pracovníka v sociálních službách 

do denního a týdenního stacionáře pro práci s dospělými 
uživateli s mentálním a kombinovaným postižením. 

Požadujeme odborné vzdělání, minimálně kurz 
Pracovníka v sociálních službách.

Pracovnici/pracovníka v sociálních službách se vzděláním 
zdravotní sestra. Směnnost – ranní, odpolední, noční 

služby. Náplň práce: příprava a podávání léků, přímá péče 
o klienty s mentálním a kombinovaným postižením.

Profesní životopis a motivační dopis zašlete na 
adresu:modryklic@modry-klic.cz,  

více informací na tel. 602 768 793.

HYPOTÉKY – REFINANCOVÁNÍ – KONSOLIDACE               
Jedna z nejsilnějších českých 
makléřských firem v oblasti realizace 
hypotečních úvěrů GEPARD FINANCE  
nově v Praze 12. Poradenství a služby 
hypotečního specialisty zdarma.                               
GSM:725 050 050                   

Hitem: Pohotovostní hypotéky bez nemovitosti; 
Refinancování hypotéky 
s předstihem až 3 roky; 
Hypotéky na družstevní 
bydlení; Americké 
hypotéky (neúčelové)                                                                                                                  

Zbraslavské noviny 
4/2019 pozvánky / inzerce 17

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

 

KARATE 
NÁBOR 

Každé úterý a čtvrtek 

                       

 

Pro DĚTI od 7 let          
i pro DOSPĚLÉ 

zájemce 
____ 

KARATE 
není jen  

SPORT 
____ 

Kvalifikovaný 
instruktor KWF 

____ 

Zlepšení fyzické 
kondice 

____ 

Trénink  probíhá 
Út 16.45 
Čt 17.00 

KARATE 
KWF Praha 
Komunitní centrum 

Jasoň 
Praha PÍSNICE  
Putimská 716/4 

+420 775 105 597 

karate-praha.webnode.cz 
  

de,malin k.s.r.o. 
Kožní a lymfologická ambulance 

Jílovská 14a, Praha 4 
(Lékařský dům) 

• převzali jsme následnou péči
o pacienty MUDr. Vyskočilové

• přijímáme nové pacienty
• ošetřujeme děti i dospělé

• péče hrazená ze zdravotního 
pojištění

• kosmetologické poradenství
• LYMFOLOGIE

Tel. pro objednání +420 604 120 223

WWW.DERMALINK.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

Zuzana Radová
Realitní specialista
mobil: +420 724 189 167

email: zuzana@zuzanaradova.cz
web: www.zuzanaradova.cz

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

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

– Malířské, lakýrnické,  
sádrokartonářské práce –

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

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

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.fableskfablesk .cz
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Realitní a finanční služby 
 

 
 

  
 

 

                                                                               
AKCE! Prodáme vaši nemovitost             

bez nároku na standardní provizi! 
RK s působností zejména v Praze a Středočeském kraji 
• Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí 
• Profesionální prodejní marketing; Home staging  
• Výkup nemovitostí i s právní vadou, např. exekucí 
• Zdarma: odhad nemovitosti, poradenská činnost 
• Odhady pro dědická řízení 
• Kompletní právní servis; notářská úschova 
• Hypoteční servis; Služby hypotečního poradce 

zdarma; Nejnižší úrokové sazby hypotečních úvěrů 
(HÚ); Spolupracujeme se všemi bankami v ČR 

• Pohotovostní HÚ; Konsolidace; Refinancování HÚ 
• HÚ na družstevní byt i bez zajištění nemovitostí 

                GSM: 725 050 050 
www.maxrealfin.cz                                          Praha 4 – Libuš 

               Naše Franšízy        
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