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Pondìlí 18. øíjna. Schùzka ohlednì 
zápachu poblíž libušské sokolovny. 
„Navštívila mì zástupkynì obèanù iniciu-
jící petici, která se zabývá tímto problé-
mem,“ vysvìtluje starosta Petr Mráz. 
Mìstská èást Praha-Libuš v roce 2003 
žádala hygienickou stanici a zástupce 
Pražských vodovodù a kanalizací o po-
moc pøi øešení této nepøíjemné situace. 
Starosta pøizval k jednání vedoucí odboru 
životního prostøedí a dopravy ing. Annu 
Rusiòákovou, která znovu požádá dotèe-
né orgány o opakovanou prohlídku s 
cílem zjistit pùvod zápachu a pomoct s 
øešením situace.

Støeda 20. øíjna. Probìhlo Zastupitel-
stvo naší mìstské èásti. Rozhodlo o pro-
deji pozemkù pod privatizovanými domy 
na sídlišti Vodní stavby. „Jsem rád, že 
koneènì došlo k dohodì. Obì strany, tj. 
MÈ Praha-Libuš a obyvatelé tìchto 
domù, kromì jednoho vchodu, podepsali 
smlouvy,“ øíká starosta. „Též jsem rád, že 
øeditel Magistrátu ing. M. Trnka odpovì-
dìl na dopis nìkterých zastupitelù naší 
mìstské èásti týkající se pøipomínek 
k usnesením z Rad MÈ od 14. 1. do 13. 4. 
2004. Kontrolní výbor Magistrátu neshle-
dal pochybení, usnesení Rad nebylo v roz-
poru se zákonem.“ Na Zastupitelstvu 
o tom informoval ing. František Herc, 
pøedseda kontrolního výboru našeho 
Zastupitelstva.

Nedìle 24.  øí jna.  Sportovní  den 
Jezdeckého klubu TJ Tempo. „Byl jsem 
pozván panem ing. Subhi Brožem, pozvá-
ní jsem pøijal a byl jsem velmi pøekvapen 
hojnou úèastí jak jezdcù, tak divákù,“ 
vzpomíná starosta. „Mám radost, že v na-
ší mìstské èásti máme tyto aktivity, které 
sdružují velké množství dìtí a rodièù. Je to 
strašnì dùležité pro obec. Rád bych podì-
koval touto cestou organizátorùm za 
pozvání a za pomoc pøi výchovì našich 
dìtí  k dobrému vztahu ke zvíøatùm
a k péèi o nì.“

Pondìlí 25. øíjna. Návštìva Mini-
sterstva pro místní rozvoj. Starosta zjiš-
�oval možnosti získávání finanèních pro-
støedkù z fondù Evropské unie. „Zjistil 
jsem, že možnosti jsou a pokusím se jich 
maximálnì využít pro naši mìstskou 
èást,“ shrnuje výsledek návštìvy. 

Úterý 26. øíjna. Schùzka se starostou 

MÈ Praha 12 p. Petrem Hánou. Jednalo 
se na téma spolupráce pøi rozvoji našich 
sousedních mìstských èástí. 

Støeda 27. øíjna. Rozhovor s øedite-
lem TSK ing. Luïkem Dostálem o kru-
hových objezdech v naší MÈ. Jde o nedo-
statek finanèních prostøedkù. Uvidíme 
v roce 2005.

Sobota 30. øíjna. Výlov velkého rybní-
ka v lese pod Kalibárnou. „Dostal jsem 
pozvánku od pana Zedníka jako zástupce 
organizace místních rybáøù, kteøí obhos-
podaøují tento rybník. Pozvání jsem pøijal. 
Na této schùzce jsem se dozvìdìl nìco 
málo o historii a problémech, které rybáøe 
provází pøi provozování této vodní nádr-
že. Jsem také rybáø, ale amatér a tuším, že 
jejich práce není jednoduchá, spíše nao-
pak. Rád bych touto cestou našim rybá-
øùm podìkoval a popøál Petrùv zdar! pøi 
jejich další èinnosti,“ vzkazuje starosta 
Petr Mráz. 

Úterý 2. listopadu. Schùzka s øedite-
lem Mìstské policie Prahy 12. Na jedná-
ní starosta prezentoval JUDr. Karlu 
Radíkovi stížnosti a potøeby našich obèa-
nù. Dostal informaci, že parkovištì pøed 
Sapou bude dále využíváno k odtahùm 
vozidel. „To mne moc nepotìšilo,“ dodá-
vá. 

Úterý 2. listopadu. Návštìva Klubu 
Senior. Probìhla informaèní schùzka. 
Senioøi si pøipravili dotazy, na které se sta-
rosta snažil odpovìdìt. „Sdìlil jsem jim 
pár informací, co nového na radnici a co 
se podaøilo, nepodaøilo apod. Rád bych 
touto cestou podìkoval seniorùm za 
pozvání a za dotazy. Myslím, že tyto 
schùzky jsou velmi dùležité a inspirující,“ 
hodnotí starosta. 

Støeda 3. listopadu. Schùzka ve firmì 
ZAVOS. Jednání s øeditelem ing. Pavlem 
Pøikrylem a ing. Jaroslavou Kubovou o ro-
z e s t a v ì n o s t i  v  n a š í  m ì s t s k é  è á s t i .  
Starosta shrnuje: „Dotazovali jsme se na 
finanèní prostøedky pøi realizaci technic-
ké vybavenosti Libuše za rok 2004 a jejich 
rozdìlení do dílèích etap. Dále jsme se 
dotazovali na termín dokonèení kanaliza-
ce v Písnici, na termíny rekonstrukce 
Libušské ulice, na odvodnìní okružní køi-
žovatky Libušská  Kunratická spojka, 
odkanalizování Písnických zahrad, 
dokonèení povrchu Hoštické ulice,  
odvodnìní a koneènou úpravu povrchu 
v ulici V Zákopech, prodloužení komuni-
kace Ke Bøezinì k panu Nechvátalovi v 
Písnici, vodovodní øad v ulici U Pejøárny 
vèetnì kanalizace, kanalizaci v ulici Na 
Moèále,  termín rekonstrukce ulice  
Putimské, odkanalizování a možnost 
umístìní výtlaku v ulici Ke Kašnì. Také se 
jedná o ulicích Vacovské, K Pomníku a Vl-
tavické a dokumentaci pro územní roz-

Pohledem divaèek
V nedìli 24. øíjna jsme se (po dlouhém 

smlouvání o krátkých pìt minut spánku 
navíc, závody zaèínaly v 9.30) s kamarádkou 
vypravily na Jezdecké závody v Písnici, které 
poøádal jezdecký oddíl TJ Tempo. Nejprve 
jsme si chvilku povídaly s panem Brožem, 
který vlastnì celé závody poøádal, takže jsme 
se dozvìdìly, že bude soutìžit devatenáct 
koní, z toho deset z TJ Tempo Krè, a že soutì-
žit mùže kdokoliv – dìti i dospìlí – bez ohledu 
na vìk. Proto jsme v sedle mohly vidìt sedmi-
letou sleènu stejnì dobøe jako její osmdesáti-
letou prababièku. Ne že bychom je opravdu 
vidìly, ale teoreticky jsme mohly. Závody se 
konají dvakrát do roka, na jaøe a na podzim, 
a letos to byl snad už 20. roèník. Chvíli jsme 
sledovaly drezúru (konì byli nádherní, vìtši-
nou poslušní, a velcí), a pak jsme se šly projít 
dál za „opracovištì“ až k výbìhùm dalších 
koní (oddíl TJ Tempo jich má celkem 16). 
Tam, kolem statku, stájí a jízdárny, se rozpro-
stíraly louky, na kterých byly rozestavìné pøe-
kážky pro další závody, a procházeli tudy jezd-
ci, kteøí už mìli drezúru za sebou. Ještì pár 
desítek minut podupávání a poskakování v té 
zimì, ve které konì nevypadali, že by mrzli, na 
rozdíl od nás, a pak už jsme se musely vrátit 
domù, kvùli tak zanedbatelným vìcem, jaký-
mi nìmèina a biologie nespornì jsou. A tak 
pokud chcete vìdìt ty nejdùležitìjší informa-

ce, jako napøíklad, kdo že to vlastnì vyhrál a 
jak to celé dopadlo, radím vám pøeèíst si i ten 
druhý èlánek…          –Katka Koudelková (13)–

Pohledem poøadatelù
V nedìli 24. øíjna probìhla v areálu statku 

jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha významná 
sportovní akce – každoroèní neoficiální závo-
dy.

Letos se jich úèastnilo celkem pøes 100 sou-
tìžících z Písnice, Prahy 4 a okolních ètvrtí 
a obcí. Na poøadu byly dvì soutìže v drezúøe, 
a poté parkur 60 cm, 80 cm a 100 cm (èíslo 
oznaèuje výšku pøekážek). Za poøádající jez-
decký oddíl TJ Tempo Praha startovalo ve 
všech disciplínách pøes 28 závodníkù.

V komisích rozhodèích tradiènì zasedli 
vážení hosté pan ing. Michal Veselý a pan 
Václav Svítil spolu s paní Alicí Limburskou. 
Tento den se vydaøil nejen pøekrásným poèa-
sím, ale i velkou úèastí návštìvníkù z øad 
veøejnosti i pozvaných hostù. Více než dvì stì 
návštìvníkù sledovalo jednak samotné kol-
bištì a drezurní obdélník, tak i opracovištì. 
Zde stály zejména zástupy rodièù, sledující 
napjatì své nadìjné ratolesti, které se již od 
konce prázdnin svìdomitì pøipravovaly na 
tento den. Podívat se a povzbudit soutìžící 
pøišli i starosta mìstské èásti Praha-Libuš pan 
Petr Mráz a èlen rady mìstské èásti Praha-
Libuš pan Václav Èerný, stejnì tak jako øada 

bývalých èlenù jezdec-
kého oddílu, dnes hr-
dých majitelù vlast-
ních koní, kteøí ne-
zøídka podlehli úžas-
né atmosféøe závodù 
a také startovali.

Aèkoliv témìø v kaž-
dé z disciplín startova-
lo pøes 30 profesionál-
ních i  amatérských 
závodníkù, naše dìti – 
– èlenové jezdeckého 
o d d í l u  T J  Te m p o  
Praha se v konkurenci 
pozvaných „pøespol-
ních“ hostù neztratily 
a obsadily pøední mís-
ta na výsledkových 
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listinách. Øada z nich pøitom startovala na 
podobné akci poprvé. Zejména bychom chtìli 
pogratulovat Kateøinì Neugebauerové, která 
obsadila s konìm Dambo 6. místo v soutìži 
parkuru do 60 cm, a Michale Králové, která 
obsadila s klisnou Kathy 4. místo v soutìži 
drezúry – úlohy Písnice 2004. Z tìch, kteøí 
získali své první závodní „ostruhy“, nám nej-
vìtší radost udìlala v téže disciplínì jezdkynì 
Anna Hemerová, která se umístila s klisnou 
Kathy na 2. místì. 

Na naše písnické závody budou urèitì vzpo-
mínat nejen soutìžící radující se ze svých jez-
deckých úspìchù a trofejí, ale snad to bude 
i hezká vzpomínka pro všechny èleny jezdec-
kého oddílu TJ Tempo, kteøí pomáhali dlou-
hou øadu dnù pøipravovat areál statku pro 
tuto akci, a nabídli tak svým sousedùm, rodi-
èùm a kamarádùm hezký podzimní zážitek.

–S. Svobodová a Ing. S. Brož, JO TJ Tempo 
Praha, foto Roman Klemeš

a archív JO TJ Tempo Praha–

Jezdecké závody v Písnici

hodnutí. O pøípravì všech uvedených akcí 
se bude dále jednat. Dostal jsem také 
informaci, že v roce 2004 bylo investová-
no z rozpoètu hlavního mìsta Prahy do 
technické vybavenosti v naší obci skoro 
60 miliónù Kè. Aby se zdárnì podaøilo 
odkanalizovat celou Písnici v roce 2005, 
je tøeba ještì asi 70 miliónù Kè. Nìkteré 
stavby jsou již zahájeny.“

Ètvrtek 4. listopadu. Zahájení perio-
dického finanèního auditu v naší mìst-
ské èásti. Je to kontrolní pøezkoumání 
hospodaøení za r. 2004. Audit bude trvat 
asi 2 mìsíce.

Ètvrtek 4. listopadu. Návštìva areálu 
Sapa. Schùzka probìhla na pozvání jed-
natelù spoleènosti. Souèasnì se starostou 
se za naši mìstskou èást zúèastnili vedou-
cí humanitního odboru ÚMÈ Iva Hájko-
vá, radní pro ekonomiku Michal Svìrák 
a šéfredaktorka èasopisu U nás Hana 
Koláøová. Jednání probíhalo v pøátelské 
atmosféøe. Dotazy smìøovaly na možnos-
ti zlepšování vzájemného soužití vietnam-
ské komunity a našich obèanù.

Úterý 9. listopadu. Prohlídka stavby 
domu s peèovatelskou službou v Kun-
raticích. „Byl jsem pozván starostkou 
Kunratic paní ing. Ivanou Kabelovou na 
prohlídku stavby DPS,“ vypráví starosta, 
„poté jsme ještì jeli na prohlídku DPS ve 
Zbraslavi. Tam dùm s peèovatelskou služ-
bou v souèasné dobì uvádìjí do provozu. 
Ptali jsme se zbraslavského starosty ing. 
Petra Valenty a jeho tajemnice Marcely 
Bøeòové na problémy pøi stavbì a provo-
zu celého zaøízení. Kunratice stavbu 
dokonèují a nás stavba teprve èeká. 
Chceme tak omezit na minimum problé-
my, se kterými mají ve Zbraslavi už zkuše-
nosti, a zjistit provozní náklady.“

Úterý 9. listopadu. Zajištìny kontej-
nery na listí. „Vzhledem k mnoha žádos-
tem obèanù se podaøilo po dohodì s ve-
doucí odboru životního prostøedí a dopra-
vy našeho úøadu ing. Rusiòákovou zajistit 
kontejnery na listí  a jiný bioodpad. 
Vytipovali jsme místa s vìtším výskytem 
zelenì, tak snad se podaøilo vìtšinu lidí 
uspokojit,“ doufá starosta.  

Pondìlí 15. listopadu. Soutìž o nej-
hezèí obrázek na PF 2005 a obrázky na 
kalendáø na rok 2005. Probìhl výbìr. 
„Rád bych podìkoval dìtem, které se sou-
tìže zúèastnily, i øeditelùm ZŠ Blance 
Rachotové a Bohumíru Šumskému, paní 
Ivì Hájkové, paní Lence Koudelkové a pa-
ní Darinì Polákové za práci v porotì,“ 
øíká starosta a ještì na závìr pøeje:

„Všem obèanùm naší mìstské èásti bych 
rád popøál krásné a radostné prožití 
vánoèních svátkù a hodnì zdraví a úspì-
chù do nového roku, který se neúprosnì 
blíží, a doufejme, že se podaøí realizovat 
i pøání, která jsme v tomto roce bohužel 
nestihli…“

–Zaznamenala Hana Koláøová –
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MÈ Praha 12 p. Petrem Hánou. Jednalo 
se na téma spolupráce pøi rozvoji našich 
sousedních mìstských èástí. 

Støeda 27. øíjna. Rozhovor s øedite-
lem TSK ing. Luïkem Dostálem o kru-
hových objezdech v naší MÈ. Jde o nedo-
statek finanèních prostøedkù. Uvidíme 
v roce 2005.

Sobota 30. øíjna. Výlov velkého rybní-
ka v lese pod Kalibárnou. „Dostal jsem 
pozvánku od pana Zedníka jako zástupce 
organizace místních rybáøù, kteøí obhos-
podaøují tento rybník. Pozvání jsem pøijal. 
Na této schùzce jsem se dozvìdìl nìco 
málo o historii a problémech, které rybáøe 
provází pøi provozování této vodní nádr-
že. Jsem také rybáø, ale amatér a tuším, že 
jejich práce není jednoduchá, spíše nao-
pak. Rád bych touto cestou našim rybá-
øùm podìkoval a popøál Petrùv zdar! pøi 
jejich další èinnosti,“ vzkazuje starosta 
Petr Mráz. 

Úterý 2. listopadu. Schùzka s øedite-
lem Mìstské policie Prahy 12. Na jedná-
ní starosta prezentoval JUDr. Karlu 
Radíkovi stížnosti a potøeby našich obèa-
nù. Dostal informaci, že parkovištì pøed 
Sapou bude dále využíváno k odtahùm 
vozidel. „To mne moc nepotìšilo,“ dodá-
vá. 

Úterý 2. listopadu. Návštìva Klubu 
Senior. Probìhla informaèní schùzka. 
Senioøi si pøipravili dotazy, na které se sta-
rosta snažil odpovìdìt. „Sdìlil jsem jim 
pár informací, co nového na radnici a co 
se podaøilo, nepodaøilo apod. Rád bych 
touto cestou podìkoval seniorùm za 
pozvání a za dotazy. Myslím, že tyto 
schùzky jsou velmi dùležité a inspirující,“ 
hodnotí starosta. 

Støeda 3. listopadu. Schùzka ve firmì 
ZAVOS. Jednání s øeditelem ing. Pavlem 
Pøikrylem a ing. Jaroslavou Kubovou o ro-
z e s t a v ì n o s t i  v  n a š í  m ì s t s k é  è á s t i .  
Starosta shrnuje: „Dotazovali jsme se na 
finanèní prostøedky pøi realizaci technic-
ké vybavenosti Libuše za rok 2004 a jejich 
rozdìlení do dílèích etap. Dále jsme se 
dotazovali na termín dokonèení kanaliza-
ce v Písnici, na termíny rekonstrukce 
Libušské ulice, na odvodnìní okružní køi-
žovatky Libušská  Kunratická spojka, 
odkanalizování Písnických zahrad, 
dokonèení povrchu Hoštické ulice,  
odvodnìní a koneènou úpravu povrchu 
v ulici V Zákopech, prodloužení komuni-
kace Ke Bøezinì k panu Nechvátalovi v 
Písnici, vodovodní øad v ulici U Pejøárny 
vèetnì kanalizace, kanalizaci v ulici Na 
Moèále,  termín rekonstrukce ulice  
Putimské, odkanalizování a možnost 
umístìní výtlaku v ulici Ke Kašnì. Také se 
jedná o ulicích Vacovské, K Pomníku a Vl-
tavické a dokumentaci pro územní roz-

Pohledem divaèek
V nedìli 24. øíjna jsme se (po dlouhém 

smlouvání o krátkých pìt minut spánku 
navíc, závody zaèínaly v 9.30) s kamarádkou 
vypravily na Jezdecké závody v Písnici, které 
poøádal jezdecký oddíl TJ Tempo. Nejprve 
jsme si chvilku povídaly s panem Brožem, 
který vlastnì celé závody poøádal, takže jsme 
se dozvìdìly, že bude soutìžit devatenáct 
koní, z toho deset z TJ Tempo Krè, a že soutì-
žit mùže kdokoliv – dìti i dospìlí – bez ohledu 
na vìk. Proto jsme v sedle mohly vidìt sedmi-
letou sleènu stejnì dobøe jako její osmdesáti-
letou prababièku. Ne že bychom je opravdu 
vidìly, ale teoreticky jsme mohly. Závody se 
konají dvakrát do roka, na jaøe a na podzim, 
a letos to byl snad už 20. roèník. Chvíli jsme 
sledovaly drezúru (konì byli nádherní, vìtši-
nou poslušní, a velcí), a pak jsme se šly projít 
dál za „opracovištì“ až k výbìhùm dalších 
koní (oddíl TJ Tempo jich má celkem 16). 
Tam, kolem statku, stájí a jízdárny, se rozpro-
stíraly louky, na kterých byly rozestavìné pøe-
kážky pro další závody, a procházeli tudy jezd-
ci, kteøí už mìli drezúru za sebou. Ještì pár 
desítek minut podupávání a poskakování v té 
zimì, ve které konì nevypadali, že by mrzli, na 
rozdíl od nás, a pak už jsme se musely vrátit 
domù, kvùli tak zanedbatelným vìcem, jaký-
mi nìmèina a biologie nespornì jsou. A tak 
pokud chcete vìdìt ty nejdùležitìjší informa-

ce, jako napøíklad, kdo že to vlastnì vyhrál a 
jak to celé dopadlo, radím vám pøeèíst si i ten 
druhý èlánek…          –Katka Koudelková (13)–

Pohledem poøadatelù
V nedìli 24. øíjna probìhla v areálu statku 

jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha významná 
sportovní akce – každoroèní neoficiální závo-
dy.

Letos se jich úèastnilo celkem pøes 100 sou-
tìžících z Písnice, Prahy 4 a okolních ètvrtí 
a obcí. Na poøadu byly dvì soutìže v drezúøe, 
a poté parkur 60 cm, 80 cm a 100 cm (èíslo 
oznaèuje výšku pøekážek). Za poøádající jez-
decký oddíl TJ Tempo Praha startovalo ve 
všech disciplínách pøes 28 závodníkù.

V komisích rozhodèích tradiènì zasedli 
vážení hosté pan ing. Michal Veselý a pan 
Václav Svítil spolu s paní Alicí Limburskou. 
Tento den se vydaøil nejen pøekrásným poèa-
sím, ale i velkou úèastí návštìvníkù z øad 
veøejnosti i pozvaných hostù. Více než dvì stì 
návštìvníkù sledovalo jednak samotné kol-
bištì a drezurní obdélník, tak i opracovištì. 
Zde stály zejména zástupy rodièù, sledující 
napjatì své nadìjné ratolesti, které se již od 
konce prázdnin svìdomitì pøipravovaly na 
tento den. Podívat se a povzbudit soutìžící 
pøišli i starosta mìstské èásti Praha-Libuš pan 
Petr Mráz a èlen rady mìstské èásti Praha-
Libuš pan Václav Èerný, stejnì tak jako øada 

bývalých èlenù jezdec-
kého oddílu, dnes hr-
dých majitelù vlast-
ních koní, kteøí ne-
zøídka podlehli úžas-
né atmosféøe závodù 
a také startovali.

Aèkoliv témìø v kaž-
dé z disciplín startova-
lo pøes 30 profesionál-
ních i  amatérských 
závodníkù, naše dìti – 
– èlenové jezdeckého 
o d d í l u  T J  Te m p o  
Praha se v konkurenci 
pozvaných „pøespol-
ních“ hostù neztratily 
a obsadily pøední mís-
ta na výsledkových 
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listinách. Øada z nich pøitom startovala na 
podobné akci poprvé. Zejména bychom chtìli 
pogratulovat Kateøinì Neugebauerové, která 
obsadila s konìm Dambo 6. místo v soutìži 
parkuru do 60 cm, a Michale Králové, která 
obsadila s klisnou Kathy 4. místo v soutìži 
drezúry – úlohy Písnice 2004. Z tìch, kteøí 
získali své první závodní „ostruhy“, nám nej-
vìtší radost udìlala v téže disciplínì jezdkynì 
Anna Hemerová, která se umístila s klisnou 
Kathy na 2. místì. 

Na naše písnické závody budou urèitì vzpo-
mínat nejen soutìžící radující se ze svých jez-
deckých úspìchù a trofejí, ale snad to bude 
i hezká vzpomínka pro všechny èleny jezdec-
kého oddílu TJ Tempo, kteøí pomáhali dlou-
hou øadu dnù pøipravovat areál statku pro 
tuto akci, a nabídli tak svým sousedùm, rodi-
èùm a kamarádùm hezký podzimní zážitek.

–S. Svobodová a Ing. S. Brož, JO TJ Tempo 
Praha, foto Roman Klemeš

a archív JO TJ Tempo Praha–

Jezdecké závody v Písnici

hodnutí. O pøípravì všech uvedených akcí 
se bude dále jednat. Dostal jsem také 
informaci, že v roce 2004 bylo investová-
no z rozpoètu hlavního mìsta Prahy do 
technické vybavenosti v naší obci skoro 
60 miliónù Kè. Aby se zdárnì podaøilo 
odkanalizovat celou Písnici v roce 2005, 
je tøeba ještì asi 70 miliónù Kè. Nìkteré 
stavby jsou již zahájeny.“

Ètvrtek 4. listopadu. Zahájení perio-
dického finanèního auditu v naší mìst-
ské èásti. Je to kontrolní pøezkoumání 
hospodaøení za r. 2004. Audit bude trvat 
asi 2 mìsíce.

Ètvrtek 4. listopadu. Návštìva areálu 
Sapa. Schùzka probìhla na pozvání jed-
natelù spoleènosti. Souèasnì se starostou 
se za naši mìstskou èást zúèastnili vedou-
cí humanitního odboru ÚMÈ Iva Hájko-
vá, radní pro ekonomiku Michal Svìrák 
a šéfredaktorka èasopisu U nás Hana 
Koláøová. Jednání probíhalo v pøátelské 
atmosféøe. Dotazy smìøovaly na možnos-
ti zlepšování vzájemného soužití vietnam-
ské komunity a našich obèanù.

Úterý 9. listopadu. Prohlídka stavby 
domu s peèovatelskou službou v Kun-
raticích. „Byl jsem pozván starostkou 
Kunratic paní ing. Ivanou Kabelovou na 
prohlídku stavby DPS,“ vypráví starosta, 
„poté jsme ještì jeli na prohlídku DPS ve 
Zbraslavi. Tam dùm s peèovatelskou služ-
bou v souèasné dobì uvádìjí do provozu. 
Ptali jsme se zbraslavského starosty ing. 
Petra Valenty a jeho tajemnice Marcely 
Bøeòové na problémy pøi stavbì a provo-
zu celého zaøízení. Kunratice stavbu 
dokonèují a nás stavba teprve èeká. 
Chceme tak omezit na minimum problé-
my, se kterými mají ve Zbraslavi už zkuše-
nosti, a zjistit provozní náklady.“

Úterý 9. listopadu. Zajištìny kontej-
nery na listí. „Vzhledem k mnoha žádos-
tem obèanù se podaøilo po dohodì s ve-
doucí odboru životního prostøedí a dopra-
vy našeho úøadu ing. Rusiòákovou zajistit 
kontejnery na listí  a jiný bioodpad. 
Vytipovali jsme místa s vìtším výskytem 
zelenì, tak snad se podaøilo vìtšinu lidí 
uspokojit,“ doufá starosta.  

Pondìlí 15. listopadu. Soutìž o nej-
hezèí obrázek na PF 2005 a obrázky na 
kalendáø na rok 2005. Probìhl výbìr. 
„Rád bych podìkoval dìtem, které se sou-
tìže zúèastnily, i øeditelùm ZŠ Blance 
Rachotové a Bohumíru Šumskému, paní 
Ivì Hájkové, paní Lence Koudelkové a pa-
ní Darinì Polákové za práci v porotì,“ 
øíká starosta a ještì na závìr pøeje:

„Všem obèanùm naší mìstské èásti bych 
rád popøál krásné a radostné prožití 
vánoèních svátkù a hodnì zdraví a úspì-
chù do nového roku, který se neúprosnì 
blíží, a doufejme, že se podaøí realizovat 
i pøání, která jsme v tomto roce bohužel 
nestihli…“

–Zaznamenala Hana Koláøová –
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Výtvarná soutìž o nejkrásnìjší obrázky 
na novoroèenku naší mìstské èásti a ka-
lendáø pro rok 2005 už má své vítìze. 
Posledním termínem pro odevzdání 
výtvarných návrhù byl 12. listopad. Soutìž 
pro dìti ve vìku 10–15 let inspirovala nìko-
lik jednotlivcù, kteøí své zpracované námì-
ty pøinesli v prùbìhu mìsíce listopadu 
pøímo do sekretariátu MÈ Praha-Libuš. 
Nejvíc návrhù pak vytvoøily dìti z obou 
našich základních škol. Pìtièlenná porota 
vybrala 14 nejzdaøilejších dìl z témìø 40 
doruèených obrázkù. Tato díla budou tvo-
øit kalendáø pro rok 2005, který každý z au-
torù po vytištìní obdrží a který bude urèen 
jako dar oficiálním návštìvám radnice MÈ 
Praha-Libuš. Mimoøádnì zdaøilé PF bude 
rozesláno všem partnerùm naší mìstské 
èásti jako blahopøání k novému roku. Ètr-
náct vybraných obrázkù bude tedy repre-
zentovat Prahu-Libuš na nejrùznìjších 
úrovních. Dìkujeme všem dìtem, které se 
soutìže zúèastnily, za krásné obrázky, bla-
hopøejeme vítìzùm a tìšíme se na další 
spoleèný projekt v blízkém budoucnu.
–Lenka Koudelková, foto Roman Klemeš–

Na první fotografii porota ve složení (zle-
va paní Iva Hájková, HO, Ing. Lenka 
Koudelková, klub Junior, Mgr. Bohumír 
Šumský, øeditel ZŠ Meteorologická, ak. 
výtvarnice paní Poláková, starosta úøadu 
pan Petr Mráz vybírá obrázky.

Na druhé a tøetí fotografii: Vítìzkou sou-
tìže, jejíž obrázek bude na PF MÈ Praha-
Libuš, se stala Monika Šetinová (8.B ZŠ 
Meteorologická). Autoøi obrázkù do kalen-
d á ø e  j s o u :  I l o n a  B a b i j o v á  ( 8 . C  Z Š  
Meteorologická), Tomáš Kodad (4. tø. ZŠ 
L. Coòka), Eva Syrovátková (6.A ZŠ 
Meteorologická), Lukáš Horna (8.A ZŠ 
Meteorologická), Michaela. Skanderová 
( 8 . C  Z Š  M e t e o r o l o g i c k á ) ,  K r i s t ý n a  
Janovjaková (4. tø. ZŠ L. Coòka), Filip 
R ù ž i è k a  ( 8 . B  Z Š  M e t e o r o l o g i c k á ) ,  
Dominik Sixta (4. tø. ZŠ L. Coòka), Filip 
Vìtrovec (4. tø. ZŠ L. Coòka), Tereza 
Dušková (8.C ZŠ Meteorologická), Monika 
Š e t i n o v á  ( 8 . B  Z Š  M e t e o r o l o g i c k á ) ,  
Barbora Fliegerová (4. tø. ZŠ L. Coòka). 
Autorem obrázku na titulní stranì tohoto 
vánoèního èísla èasopisu U nás je Jenda 
Hoa Phú (5. tø. ZŠ L. Coòka).
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Černá skládka

zmizela

Již delší dobu se na konci ulice Na 
Moèále v Libuši hromadilo velké množ-
ství odpadù, a vznikla tak èerná skládka 

2na ploše témìø 3 000 m . O pomoc, 
zejména finanèní, jsme požádali odbor 
infrastruktury  Magistrátu hl. m. Prahy. 
Na základì jejich objednávky byla v øíjnu 
celá plocha uklizena odbornou firmou 
A.S.A., s. r. o.

To, že se jednalo o velkou plochu a velké 
množství rùznorodého  i nebezpeèného  
odpadu (pneumatiky, plechový sklad  
garáž, døevìný domek, sutì, PVC sudy 
s olejem, komunální i jiný odpad) doklá-
dají jak poøízené fotografie, tak i vynalo-
žená finanèní èástka cca 420 000 Kè.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

ZŠ Meteorologická: cestování po mapě i ve skutečnosti

Beseda o Africe
Dne 30. záøí se v tìlocviènì naší školy 

konala akce s názvem Beseda o Africe. 
Mìli jsme možnost dozvìdìt se spoustu 
i n f o r m a c í  n e j e n  z  v y p r á v ì n í  d v o u  
Afrièanù v tradièních odìvech, ale i ze 
zajímavého televizního dokumentu. 
Dokonce jsme se nauèili hrát na africké 
bubny píseò Balumuna. Na závìr celé 
dvouhodinové besedy jsme si mohli kou-
pit pìkné upomínkové pøedmìty doveze-
né pøímo z Afriky. Poøad se nám velice 
líbil a uvítali bychom tìchto zábavných 
a zároveò nauèných akcí více.

–Sandra Vojtìchová,
Maruška Nguyen, 8.A–

Škola v pøírodì v Pístinì
Poèátkem  øíjna jsme odjeli na školu 

v   p ø í r o d ì  d o  P í s t i n y  u  S t r á ž e  n a d  
Nežárkou. Bìhem pobytu jsme poznávali 
krásné lesy a rybníky jižních Èech. 
Navštívili jsme Tøeboò a Jindøichùv 
Hradec, zhlédli film v místním biografu. 
Také jsme si vyzkoušeli své vìdomosti  

v orientaèním bìhu a odvahu v noèní 
bojovce. Deset dní pobytu se nám oprav-
du vydaøilo, poèasí nám pøálo a dokonce 
jsme si i zahoubaøili.

–Žáci 6.B a Monika Exnerová–

Devá�áci v Krkonoších
Poèátkem øíjna se žáci 9.A vypravili na 

školu v pøírodì do Dolního Dvora v Kr-
konoších. Kromì uèení si vydatnì užili 
pìkného poèasí, houbaøení, procházek 
i sportování. Nejdramatiètìjším zážit-

kem však nebyla veèerní bojová akce 
O dobytí soupeøova území, ale celodenní 
výlet na Snìžku. Aèkoliv vrchol nakonec 
kvùli nepøíznivému poèasí dobyt nebyl, 
mrazivá vzpomínka zùstane všem. 

–Jiøina Dušková–

Zemìpisná soutìž
Jako v minulých letech, i letos jsme 

uspoøádali školní kolo zemìpisné soutì-
že Pražský globus. Do oblastního kola 

postoupili  Michael  
Figel (9.A), Lukáš Èer-
mák (8.B) a Jan Bajer 
(9.A).  V oblastním 
kole, které se konalo 8. 
listopadu, se Michael 
Figel umístil na tøetím 
postupovém místì.  
Pražské kolo se usku-
t e è n í  6 .  p r o s i n c e .  
Všem tøem blahopøe-
jeme a postupujícímu 
držíme palce do další-
ho kola.

–Monika Exnerová–

Předškoláci v Lojovické

Radost z vlastnoruènì vyrobené koláže 
z pøírodních materiálù zachytily fotoapará-
tem uèitelky Lenka Bártová a Ludmila 
Likavèanová v MŠ Lojovická, aby vás, ètenáøe 
a rodièe zúèastnìných dìtí, potìšily tvùrèí 
a radostnou atmosférou budoucích školáèkù. 
Dìti se v tomto školním roce schází jedenkrát 
mìsíènì ve výtvarném kroužku, který poøádá 
školka zdarma v rámci dopoledního progra-
mu výchovné práce. Mají možnost se sezná-
mit s rùznými i nároènìjšími výtvarnými tech-
nikami. Pøedškoláci si už vyzkoušeli kombi-
novanou techniku  nanášení barev a vosku 
a vytvoøili „kvìtinový ubrus“. Velkou radost 
jim udìlal barevný sítotisk s tématem doprav-
ních prostøedkù. Ještì ani neoschlo lepidlo na 

obrázcích  z pøírodnin a již se tìší na další hodi-
ny s barvièkami, nùžkami èi lepidlem.

L. Bártová, uèitelka MŠ
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Výtvarná soutìž o nejkrásnìjší obrázky 
na novoroèenku naší mìstské èásti a ka-
lendáø pro rok 2005 už má své vítìze. 
Posledním termínem pro odevzdání 
výtvarných návrhù byl 12. listopad. Soutìž 
pro dìti ve vìku 10–15 let inspirovala nìko-
lik jednotlivcù, kteøí své zpracované námì-
ty pøinesli v prùbìhu mìsíce listopadu 
pøímo do sekretariátu MÈ Praha-Libuš. 
Nejvíc návrhù pak vytvoøily dìti z obou 
našich základních škol. Pìtièlenná porota 
vybrala 14 nejzdaøilejších dìl z témìø 40 
doruèených obrázkù. Tato díla budou tvo-
øit kalendáø pro rok 2005, který každý z au-
torù po vytištìní obdrží a který bude urèen 
jako dar oficiálním návštìvám radnice MÈ 
Praha-Libuš. Mimoøádnì zdaøilé PF bude 
rozesláno všem partnerùm naší mìstské 
èásti jako blahopøání k novému roku. Ètr-
náct vybraných obrázkù bude tedy repre-
zentovat Prahu-Libuš na nejrùznìjších 
úrovních. Dìkujeme všem dìtem, které se 
soutìže zúèastnily, za krásné obrázky, bla-
hopøejeme vítìzùm a tìšíme se na další 
spoleèný projekt v blízkém budoucnu.
–Lenka Koudelková, foto Roman Klemeš–

Na první fotografii porota ve složení (zle-
va paní Iva Hájková, HO, Ing. Lenka 
Koudelková, klub Junior, Mgr. Bohumír 
Šumský, øeditel ZŠ Meteorologická, ak. 
výtvarnice paní Poláková, starosta úøadu 
pan Petr Mráz vybírá obrázky.

Na druhé a tøetí fotografii: Vítìzkou sou-
tìže, jejíž obrázek bude na PF MÈ Praha-
Libuš, se stala Monika Šetinová (8.B ZŠ 
Meteorologická). Autoøi obrázkù do kalen-
d á ø e  j s o u :  I l o n a  B a b i j o v á  ( 8 . C  Z Š  
Meteorologická), Tomáš Kodad (4. tø. ZŠ 
L. Coòka), Eva Syrovátková (6.A ZŠ 
Meteorologická), Lukáš Horna (8.A ZŠ 
Meteorologická), Michaela. Skanderová 
( 8 . C  Z Š  M e t e o r o l o g i c k á ) ,  K r i s t ý n a  
Janovjaková (4. tø. ZŠ L. Coòka), Filip 
R ù ž i è k a  ( 8 . B  Z Š  M e t e o r o l o g i c k á ) ,  
Dominik Sixta (4. tø. ZŠ L. Coòka), Filip 
Vìtrovec (4. tø. ZŠ L. Coòka), Tereza 
Dušková (8.C ZŠ Meteorologická), Monika 
Š e t i n o v á  ( 8 . B  Z Š  M e t e o r o l o g i c k á ) ,  
Barbora Fliegerová (4. tø. ZŠ L. Coòka). 
Autorem obrázku na titulní stranì tohoto 
vánoèního èísla èasopisu U nás je Jenda 
Hoa Phú (5. tø. ZŠ L. Coòka).

K
R

O
N

IK
A

K
R

O
N

IK
A

Černá skládka

zmizela

Již delší dobu se na konci ulice Na 
Moèále v Libuši hromadilo velké množ-
ství odpadù, a vznikla tak èerná skládka 

2na ploše témìø 3 000 m . O pomoc, 
zejména finanèní, jsme požádali odbor 
infrastruktury  Magistrátu hl. m. Prahy. 
Na základì jejich objednávky byla v øíjnu 
celá plocha uklizena odbornou firmou 
A.S.A., s. r. o.

To, že se jednalo o velkou plochu a velké 
množství rùznorodého  i nebezpeèného  
odpadu (pneumatiky, plechový sklad  
garáž, døevìný domek, sutì, PVC sudy 
s olejem, komunální i jiný odpad) doklá-
dají jak poøízené fotografie, tak i vynalo-
žená finanèní èástka cca 420 000 Kè.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

ZŠ Meteorologická: cestování po mapě i ve skutečnosti

Beseda o Africe
Dne 30. záøí se v tìlocviènì naší školy 

konala akce s názvem Beseda o Africe. 
Mìli jsme možnost dozvìdìt se spoustu 
i n f o r m a c í  n e j e n  z  v y p r á v ì n í  d v o u  
Afrièanù v tradièních odìvech, ale i ze 
zajímavého televizního dokumentu. 
Dokonce jsme se nauèili hrát na africké 
bubny píseò Balumuna. Na závìr celé 
dvouhodinové besedy jsme si mohli kou-
pit pìkné upomínkové pøedmìty doveze-
né pøímo z Afriky. Poøad se nám velice 
líbil a uvítali bychom tìchto zábavných 
a zároveò nauèných akcí více.

–Sandra Vojtìchová,
Maruška Nguyen, 8.A–

Škola v pøírodì v Pístinì
Poèátkem  øíjna jsme odjeli na školu 

v   p ø í r o d ì  d o  P í s t i n y  u  S t r á ž e  n a d  
Nežárkou. Bìhem pobytu jsme poznávali 
krásné lesy a rybníky jižních Èech. 
Navštívili jsme Tøeboò a Jindøichùv 
Hradec, zhlédli film v místním biografu. 
Také jsme si vyzkoušeli své vìdomosti  

v orientaèním bìhu a odvahu v noèní 
bojovce. Deset dní pobytu se nám oprav-
du vydaøilo, poèasí nám pøálo a dokonce 
jsme si i zahoubaøili.

–Žáci 6.B a Monika Exnerová–

Devá�áci v Krkonoších
Poèátkem øíjna se žáci 9.A vypravili na 

školu v pøírodì do Dolního Dvora v Kr-
konoších. Kromì uèení si vydatnì užili 
pìkného poèasí, houbaøení, procházek 
i sportování. Nejdramatiètìjším zážit-

kem však nebyla veèerní bojová akce 
O dobytí soupeøova území, ale celodenní 
výlet na Snìžku. Aèkoliv vrchol nakonec 
kvùli nepøíznivému poèasí dobyt nebyl, 
mrazivá vzpomínka zùstane všem. 

–Jiøina Dušková–

Zemìpisná soutìž
Jako v minulých letech, i letos jsme 

uspoøádali školní kolo zemìpisné soutì-
že Pražský globus. Do oblastního kola 

postoupili  Michael  
Figel (9.A), Lukáš Èer-
mák (8.B) a Jan Bajer 
(9.A).  V oblastním 
kole, které se konalo 8. 
listopadu, se Michael 
Figel umístil na tøetím 
postupovém místì.  
Pražské kolo se usku-
t e è n í  6 .  p r o s i n c e .  
Všem tøem blahopøe-
jeme a postupujícímu 
držíme palce do další-
ho kola.

–Monika Exnerová–

Předškoláci v Lojovické

Radost z vlastnoruènì vyrobené koláže 
z pøírodních materiálù zachytily fotoapará-
tem uèitelky Lenka Bártová a Ludmila 
Likavèanová v MŠ Lojovická, aby vás, ètenáøe 
a rodièe zúèastnìných dìtí, potìšily tvùrèí 
a radostnou atmosférou budoucích školáèkù. 
Dìti se v tomto školním roce schází jedenkrát 
mìsíènì ve výtvarném kroužku, který poøádá 
školka zdarma v rámci dopoledního progra-
mu výchovné práce. Mají možnost se sezná-
mit s rùznými i nároènìjšími výtvarnými tech-
nikami. Pøedškoláci si už vyzkoušeli kombi-
novanou techniku  nanášení barev a vosku 
a vytvoøili „kvìtinový ubrus“. Velkou radost 
jim udìlal barevný sítotisk s tématem doprav-
ních prostøedkù. Ještì ani neoschlo lepidlo na 

obrázcích  z pøírodnin a již se tìší na další hodi-
ny s barvièkami, nùžkami èi lepidlem.

L. Bártová, uèitelka MŠ
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Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš 
v období od 13. 10. do 2. 11. 2004 

Rada mìstské èásti Praha-Libuš: 
+Ruší usnesení Rady è. 185/2004 ze dne 12. 10. 2004. 
Souhlasí s uzavøením Smlouvy o dílo se stavební spoleènos-
tí J.L.T., s. r.o., na provedení opravy èásti chodníku v ul. 
Kolektivní,  parc. è. 1135/1, k. ú. Libuš, povìøuje starostu 
Petra Mráze podpisem smlouvy na realizaci zakázky v cel-
kové finanèní výši   182 727,-  Kè vèetnì DPH.
+Souhlasí se zmìnou ve složení Rady školy pøi Základní 
škole L. Coòka 40, 142 00 Praha 4-Písnice. 
+Nesouhlasí s dalším prodloužením provozu doèasné 
s t a v b y  „ B e t o n á r n a  L i b u š ,  P r a h a - K u n r a t i c e “  ( z a  
AutoGapem) a trvá na ukonèení provozu. 
+Nesouhlasí s pøeložením pøíslušných inženýrských sítí 
z pozemku parc. è. 557/59 k. ú. Libuš uvedeného na LV 
1323 pro k. ú. Libuš ve vlastnictví Roberta Šikala a Moniky 
Šikalové do pozemku parc. è. 557/1 k. ú. Libuš, uvedeného 
na LV 849 pro k. ú. Libuš ve vlastnictví Hl. m. Praha  svìøe-
ná správa nemovitostí MÈ Praha-Libuš.
+Souhlasí s uzavøením dohody o budoucí smlouvì o zøízení 
vìcného bøemene s Èeským Telecomem, a. s., k  pozemku 
parc. è. 557/27 k. ú. Libuš, uvedeného na LV 849 obec 
Praha k. ú. Libuš, za úèelem zøízení a provozování vedení 
veøejné telekomunikaèní sítì v rámci stavby PH4, K Lukám 
664, ÚPS, P-033-2-1128. 
+Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 1147 k. ú. 
Libuš, uvedený na LV 849 pro k. ú. Libuš za úèelem výstav-
by veøejné èásti pøípojky plynu k p. p. è. 538/2 k. ú. Libuš ul. 
K Lukám za podmínky, že komunikace bude po výstavbì 
veøejné èásti pøípojky plynu uvedena do pùvodního stavu. 
Souhlasí s uzavøením smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy 
o zøízení vìcného bøemene k pozemku parc. è. 1147 k. ú. 
Libuš mezi budoucím oprávnìným z vìcného bøemene Ing. 
Barborou Klofáèovou a budoucím povinným z vìcného 
bøemene mìstskou èástí Praha-Libuš, která bude uzavøena 
pøed zapoèetím prací a bude souèástí tohoto usnesení.
+Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 1147 k. ú. 
Libuš, uvedený na LV 849 pro k. ú. Libuš za úèelem výstav-
by veøejné èásti kanalizaèní pøípojky k p. p. è. 538/2 k. ú. 
Libuš ul. K Lukám dle projektové dokumentace. Výše uve-
dený souhlas se vydává jako pøíloha ke stavebnímu øízení, 
resp. øízení o odstranìní stavby. 
+Nemá námitek proti úplatnému pøevodu èásti pozemku 

2
parc. è. 939 k. ú. Libuš o výmìøe 9 m  za úèelem majetko-
právního vypoøádání. 

+Nesouhlasí s vybudováním 19 prefabrikovaných garážo-
vých stání na pozemku parc. è. 910/91, k. ú. Písnice (pøi 
ulici Na Okruhu pod vedením vysokého napìtí za tenisový-
mi halami). 
+Souhlasí s vybudováním pøípojek splaškové kanalizace 
budované v rámci stavby „Stavba è. 0088, TV Libuš, etapa 
0006 + 0011, kanalizace Písnice“ v ulicích Libušská, Ke 
Kašnì, Ke Bøezinì,  K Vrtilce,  Vltavická,  V Kálku, 
U Jednoty, Klenovická, Modravská a  Na Losách v k. ú. 
Písnice.  
+Jmenuje novým èlenem komise pro spolupráci se zahra-
nièními mìsty paní Ivu Hájkovou, vedoucí humanitního 
odboru Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš. 
+Souhlasí s provádìním prací v zimním období pøi prová-
dìní rekonstrukcí v ulicích K Lesu, U Zahrádkáøské kolonie 
a Pøírodní v rámci akce „Stavba è. 0088, TV Libuš, komuni-
kace Libuš“ (v ulicích K Lesu, U Zahrádkáøské kolonie 
a Pøírodní).
+Souhlasí s provádìním prací v zimním období pøi výstav-
bì kanalizace v Písnici budované v rámci akce „Stavba è. 
0088, TV Libuš, etapa 0006 + 11, kanalizace Písnice“ 
(uprostøed Písnice). 
+Souhlasí s uzavøením dohody o zrušení pøedkupního 
práva MÈ Praha-Libuš na domy èp. 685 a 686 v ul. Na 
Domovinì k. ú. Libuš.

+Nesouhlasí se zmìnou užívání øadového rodinného domu 
è. 6 (pracovní oznaèení) parc. è. 34/14 k. ú. Libuš, ulice 
Šátalská, Praha 4 z domu pro bydlení na dùm s kanceláø-
skými prostory.
+Souhlasí s uzavøením Smlouvy o uzavøení budoucí smlou-
vy o zøízení vìcného bøemene kabelové pøípojky 1 kV k po-
zemku parc. è. 294 k. ú. Libuš mezi budoucím oprávnìným 
Ing. Jiøím Sobíškem a budoucím povinným mìstskou èástí 
Praha-Libuš.
+Souhlasí s uzavøením Smlouvy o uzavøení budoucí smlou-
vy o zøízení vìcného bøemene pøípojky plynu k pozemku 
parc. è. 294 k. ú. Libuš mezi budoucím oprávnìným Ing. 
Jiøím Sobíškem a budoucím povinným mìstskou èástí 
Praha-Libuš.
+Souhlasí se záborem èásti pozemkù 910/1 a 910/53 k. ú. 
Písnice pro zøízení a provozování podzemního vedení veøej-
né telekomunikaèní sítì pro obytný soubor RD „Lokalita 
Na Okruhu“ v Praze 4-Písnici dle projektové dokumentace 
ze dne 11. 7. 2003 za podmínky, že žadatel Èeský Telecom, 
a.s., zajistí identifikaci dotèených pozemkù.       
+Souhlasí s vybudováním pøípojek splaškové kanalizace 
budované v rámci stavby „Stavba è. 0088, TV Libuš, etapa 
0005 odkanalizování Písnice“ v ulici V Zákopech v k. ú. 
Písnice.

–K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–
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Z usnesení Zastupitelstva

Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-
Libuš ze dne 20. 10. 2004 jsou v plném znìní vèetnì 
pøíloh k dispozici na Úøadu MÈ.
& è. 34/2004 – Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš: Souhlasí s dohodou o narovnání a dohodou 
o ukonèení nájmu se spol. SPD 641, s.r.o., se sídlem 
K lukám 641, Praha 4. Povìøuje starostu podepsáním 
dohody o narovnání a dohody o ukonèení nájmu se 
spol. SPD 641, která je nedílnou souèástí tohoto usne-
sení. Souhlasí s prodejem pozemku parc. è. 557/18 
k. ú. Libuš spol. SPD 641 za cenu 79.603,- Kè. 
Povìøuje starostu podepsáním kupní smlouvy se spol. 
SPD 641 na pozemek parc. è. 557/18 k. ú. Libuš, která 
je nedílnou souèástí tohoto usnesení. Smlouva je veøej-
ná.

(Následující usnesení jsou témìø totožná, liší 
se pouze jmény spoleèností, èísly pozemkù 
a prodejní cenou, proto z usnesení pøetiskuje-
me pouze tyto základní údaje.)
& è. 35/2004– Spol. LIBUŠ 642, s.r.o., se sídlem 
K lukám 642, Praha 4; pozemek parc. è. 557/62 k. ú. 
Libuš za cena 263 516,- Kè. 
& è. 36/2004 – Spol. VÁŽKA, s.r.o., se sídlem K lukám 

643/22, Praha 4; pozemek parc. è. 557/63 k. ú. Libuš 
za cenu 167 102,- Kè. 
& è. 37/2004 – Bytové družstvo „K Lukám 644“, se 
sídlem K lukám 644, Praha 4; pozemek parc. è. 557/64 
k. ú. Libuš za cenu 193 962,- Kè. 
& è. 38/2004 – Spol. LUKA 645, s.r.o. , se sídlem 
K Lukám 645/18, Praha 4; pozemek parc. è. 557/65 k. 
ú. Libuš za cenu 97 540,- Kè. 
& è. 39/2004 – Spol. LUKA 646, s.r.o., se sídlem 
K Lukám 646, Praha 4 Libuš-Písnice; pozemek parc. 
è. 557/66 k. ú. Libuš za cenu 101 645,- Kè. 
& è. 40/2004 – Spol. DOMOV 647, s.r.o., se sídlem 
K Lukám 647, Praha 4; pozemek parc. è. 557/69 k. ú. 
Libuš za cenu 265,- Kè. 
& è. 41/2004 – Spol. K Lukám 649, s.r.o., se sídlem 
K Lukám 649, Praha 4; pozemek parc. è. 557/67 k. ú. 
Libuš za cenu 170.430,- Kè. 
& è. 42/2004 – Spol. K lukám 650, s.r.o., se sídlem 
K Lukám 650, Praha 4; pozemek parc. è. 557/19 k. ú. 
Libuš za cenu 7 132,- Kè. 
& è. 43/2004 – Družstvo Libuš-Domovina, se sídlem 
Na Domovinì 686, Praha 4; pozemky parc. è. 557/40 
a 557/70 k. ú. Libuš za cenu 440,- Kè. 

& è. 44/2004 –Družstvo Libuš 687 a 688, se sídlem 
Na Domovinì 687, Praha 4;  pozemky parc. è. 557/73 
a 557/46, k. ú. za cenu 441,- Kè. 
& è. 45/2004 – Bytové družstvo Na domovinì, se síd-
lem Na Domovinì 689, Praha 4; pozemky parc. 
è. 557/72 a 557/45, k. ú. Libuš za cenu 446,- Kè. 
& è. 46/2004 – Družstvo Na domovinì 691, družstvo, 
se sídlem Na Domovinì 691,  Praha 4; pozemek parc. 
è. 557/71 k. ú. Libuš za cenu 49 185,-  Kè. 
& è. 47/2004 – Družstvo Na domovinì 692, se sídlem 
Na domovinì 692, Praha 4; pozemek parc. è. 557/44 
k. ú. Libuš za cenu 221 550,- Kè.
& è. 49/2004 – Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš na základì doporuèení pracovní skupiny pro 
výbìr èlenù Bytového družstva Libuš souhlasí, aby se 
èleny Bytového družstva Libuš mohli stát obèané uve-
dení v pøíloze, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní. 
& è. 50/2004 – Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš bere na vìdomí rezignaci pana Bohumila 
Staroby jako èlena finanèního výboru a tímto mu dìku-
je za dosavadní èinnost.
& è. 51/2004 – Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš bere na vìdomí rezignaci paní Evy Fortinové jako 
tajemnice finanèního výboru a dìkuje jí za dosavadní 
èinnost.

–K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–

Silniční okruh kolem Prahy

Stavba 513 Vestec  Lahovice

Dne 29. øíjna 2004 vydalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj rozhodnutí, kterým stanovilo: Projektová doku-
mentace bude obsahovat návrh dopravního opatøení 
(dopravní znaèení a mechanické zábrany), zajiš�ujícího 
uzavøení pøipojovacích a odpojovacích vìtví MÚK (mi-
moúrovòové køižovatky) SO (silnièního okruhu) s míst-
ní komunikací Písnice – Dolní Bøežany do doby vybudo-
vání a zprovoznìní východního silnièního obchvatu 
Písnice.

Dále uvádí: Východní obchvat Písnice do nabytí práv-
ní moci rozhodnutí povolujícího užívání stavby východ-
ního obchvatu Písnice budou pøipojovací a odpojovací 
vìtve MÚK, vzájemnì pøipojující silnièní okruh a místní 
komunikaci Písnice – Dolní Bøežany, dopravním opatøe-
ním uzavøeny.

Toto rozhodnutí MMR je koneèné nelze se proti nìmu 
odvolat. Tolik z rozhodnutí. Celé rozhodnutí má 29 strá-

nek. Je zveøejnìno na internetových stránkách naší MÈ 
(www.praha-libus.cz). K nahlédnutí je k dispozici na 
sekretariátu Úøadu MÈ.

Dále je rozhodnutím stanoveno, že stavba 513 mùže 
být uvedena do provozu souèasnì se stavbou 512 
Vestec D1.

Co to znamená pro naši mìstskou èást:
Silnièní okruh bude uveden do provozu od Lahovic až 

na mimoúrovòovou køižovatku s dálnicí D1. Sporná 
a naší MÈ odmítaná køižovatka mezi Písnicí a Dolními 
Bøežany bude postavena, ale nebude uvedena do provo-
zu. K tomu dojde až po vybudování východního obchva-
tu Písnice. Ten ale dle platného územního plánu konèí na 
Kunratické spojce. Proto nám nezbývá, než ve spoluprá-
ci se sousedními Kunraticemi nadále prosazovat pro-
dloužení tohoto obchvatu severním smìrem (východní 
obchvat Libuše a souèasnì západní obchvat Kunratic).

–Pavel Macháèek  –

Setkání starosty s podnikateli

Starosta Mìstské èásti Praha-Libuš 
uspoøádá dne 8. 12. 2004 od 18 hodin 
v prostorách Klubu Senior, ÚMÈ 
Praha-Libuš, K Lukám 664, setkání 
s podnikateli a se zástupci firem. Toto 
v poøadí již 3. setkání navazuje na 
setkání zástupcù nestátních nezisko-
vých organizací a setkání lékaøù se sta-
rostou MÈ Praha-Libuš. 

V naší mìstské èásti provozuje svoji 
podnikatelskou èinnost mnoho sub-
jektù, proto na 3. setkání v poøadí byla 
pozvána zatím èást podnikatelù, se kte-
rými spolupracujeme pøi zabezpeèení 
každoroènì konaného dìtského dne 
v Písnici. Byli bychom velice rádi, kdy-

byste nám vy, podnikatelé a zástupci 
firem v Libuši a Písnici, napsali nìco 
o sobì, abychom mohli zaèít vytváøet 
registr firem a podnikatelù v naší mìst-
ské èásti. Chtìli bychom pokraèovat 
v setkáních i s dalšími firmami a živ-
nostníky, protože jsou dùležitým èlán-
kem pøi pomoci v rozvoji naší mìstské 
èásti. 

Kontaktujte nás na humanitní odbor 
ÚMÈ Praha-Libuš, tel. 261 910 145 
nebo e-mailové adresy: humanitni@-
praha-libus.cz, pøípadnì na e-mail 
redakce U nás: hana.kolarova@tisca-
li.cz.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

Co se děje s garážemi v Dobronické?

V poslední dobì se objevilo mnoho dota-
z ù  o h l e d n ì  h a l o v ý c h  g a r á ž í  v  u l i c i  
Dobronické, které má v pronájmu firma 
AutoGap, s.r.o.  Podnìt k tomu dala infor-
mace zveøejnìná v èasopise U nás, ale pøe-
devším sama firma AutoGap, která zaèala 
svým nájemcùm rozesílat výpovìdi s vy-
svìtlením, že vznikly tlaky ze strany pro-
najímatele, kterým je mìstská èást Praha-
Libuš, a proto je firma nucena svou èin-
nost v tomto objektu ukonèit. Pravda, jak 
už to bývá, je ale trochu jiná a myslím, že 
v tomto pøípadì dosti výraznì. 

V roce 2002 bylo vypsáno mìstskou 
èástí Praha-Libuš výbìrové øízení na nové-
ho provozovatele garáží Dobronická 694. 
Garáže mìla v té dobì, a to od roku 1992, 
v nájmu firma AutoGap. Do výbìrového 
øízení se tehdy pøihlásilo celkem 7 subjek-
tù. Hlavními kritérii pro výbìr tehdy byla 
výše a délka nájmu spojená se závazkem 
provést opravy støechy, podlah a deš�o-
vých svodù budovy. Ve výbìrovém øízení 
zvítìzila firma AutoGap, která nabídla 
nejvyšší cenu. Vzhledem k tomu, že objekt 
velmi dobøe znala a MÈ s ní mìla dobrou 
zkušenost, jevila se výbìrové komisi jako 
nejvhodnìjší nájemce. Dne 19. 7. 2002 
byla podepsána nájemní smlouva na 9 let, 
která obsahuje závazek spoleènosti 
AutoGap do tøí let od vzniku smlouvy (tj. 
do 19. 7. 2005) provést na vlastní náklady 
zmínìné opravy. Právì z tìchto dùvodù 
byla smlouva uzavøena na dobu urèitou, 
aby mìl nájemce možnost si investici do 
rekonstrukce objektu tzv. odbydlet.

V roce 2003 provedl finanèní výbor 
Zastupitelstva (jehož jsem byl v té dobì 
pøedsedou) spoleènì s kontrolním výbo-
rem inventarizaci a kontrolu smluv uza-
vøených za pøedchozí období. Mezi nimi 
byla i smlouva o nájmu garáží s firmou 

AutoGap. Po jejím prostudování bylo 
doporuèeno odboru správy majetku a teh-
dejší Radì celou záležitost více sledovat 
a kontrolovat. V srpnu 2003 MÈ provedla 
kontrolu stavu objektu a jeho fotodoku-
mentaci. Pøi této kontrole byly shledány 
nedostatky v úklidu garáží a v jejich údrž-
bì. Spoleènost AutoGap nebyla schopna 
pøedložit doklady o pojištìní objektu a re-
vizní správy (požární, elektro, výtah atd.). 
Kontrola konstatovala, že doposud neby-
ly zahájeny práce spojené s opravou budo-
vy. Proto byla spoleènost AutoGap vyzvá-
na, aby pøedložila do tøí mìsícù harmono-
gram prací spoleènì s rozpoètem.

V listopadu 2003 AutoGap pøedložil 
ètyøi nabídkové rozpoèty na opravy, 
j e j i c h ž  c e n a  s e  p o h y b o v a l a  k o l e m  
8 000 000 Kè. Souèasnì byla MÈ upozor-
nìna na poškozený obvodový panel. MÈ 
objednala u mìstského statika znalecký 
posudek, byl zpracován projekt a odborná 
firma na náklady MÈ panel v letošním 
roce opravila.

Jinak spoleènost AutoGAP investovala 
do údržby a rozvoje garáží jen velmi ome-
zenì, aèkoliv MÈ souhlasila se zøízením 
doprovodných služeb, jako je drobný ser-
vis a opravy, pneuservis èi mytí.

Dne 4. 11. 2004 se uskuteènila schùzka 
obou stran za pøítomnosti právních 
zástupcù. Bylo konstatováno, že návrhy 
spoleènosti AutoGap jsou pro MÈ neak-
ceptovatelné. MÈ kromì výše uvedeného 
nezaplaceného nájemného vzniká další 
škoda ve výši milionù korun za dosud 
nesplnìný závazek nájemce vyplývající ze 
smlouvy o nájmu. Dne 15. 11. 2004 bude 
pokraèovat jednání, na kterém by spoleè-
nost mìla pøedložit nìkteré dùležité úèet-
ní doklady a také odhad soudního znalce 
na cenu oprav.

Rada MÈ se snaží celou záležitost øešit a 
má pøipraveno nìkolik variant postupu. 
Hlavním zájmem je zachovat øádný chod 
garáží. Nejdùležitìjší jsou ale stanoviska 
a doporuèení právních zástupcù obou 
stran, které jednání vedou. Rada MÈ je 
povinna starat se o majetek MÈ s péèí øád-
ného hospodáøe a maximálnì snížit pøí-
padné ztráty. Zároveò se musí držet 
postupù, které jí umožòují zákony a uza-
vøená smlouva. Všichni víme, že tato cesta 
nebývá vždy nejjednodušší a nejkratší.

Faktem zùstává, že MÈ v dobré víøe uza-
vøela se spoleèností AutoGap nájemní 
smlouvu v roce 2002. Firma AutoGap se 
ve smlouvì zavázala provést úpravy 
objektu, pøièemž lze mít za to, že takový 
závazek mìl jistou váhu pøi posuzování 
ostatních nabídek v soutìži. Po uplynutí 
dvou let spoleènost AutoGap oznámila 
statutárnímu zástupci obce, že navrhuje 
ukonèit dohodou nájemní vztah. MÈ na 
takovou dohodu není povinna pøistoupit 
a je oprávnìna požadovat po spoleènosti 
AutoGap nájemné i za taková období, kdy 
se v objektu již nebude provozovat žádná 
èinnost. Na co spoléhá firma AutoGap, je 
nasnadì. Nicménì smlouva stanovila 
práva a povinnost stran jasnì a mìstská 
èást se možná nedomùže celé dlužné èást-
ky. Nicménì mùžeme garantovat, že 
v tomto smyslu uèiníme veškeré možné 
kroky, aby MÈ dosáhla co nejvìtšího uspo-
kojení, jakožto – již nyní – vìøitel dlužníka 
– spoleènosti AutoGap. V tomto smyslu 
již probìhlo šetøení o osobním majetku 
spoleèníkù a probìhly další úkony, které 
v tuto chvíli s pøihlédnutím k vìci nemù-
žeme zveøejnit. Tím nevyluèujeme mož-
nost dohody se firmou AutoGap. I na to 
smlouva nájemní pamatuje, ovšem nikoli 
tak, že mìstská èást pøijme veškeré 
návrhy spoleènosti AutoGap, kterými je 
to, že tato spoleènost nebude plnit nic a 
mìstská èást si objekt pøevezme doslova 
v y b y d l e n ý,  b e z  n á j e m c ù  a   s   d l u h y.  
Rozhodnutí o možném podání návrhu na 
k o n k u r z  b u d e  p ø e d l o ž e n o  R a d ì  a   
Zastupitelstvu po prošetøení majetkových 
pomìrù spoleènosti AutoGap a jejích 
pøedstavitelù.

O dalším vývoji budeme neprodlenì 
informovat.

–Michal Svìrák, radní MÈ–
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Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš 
v období od 13. 10. do 2. 11. 2004 

Rada mìstské èásti Praha-Libuš: 
+Ruší usnesení Rady è. 185/2004 ze dne 12. 10. 2004. 
Souhlasí s uzavøením Smlouvy o dílo se stavební spoleènos-
tí J.L.T., s. r.o., na provedení opravy èásti chodníku v ul. 
Kolektivní,  parc. è. 1135/1, k. ú. Libuš, povìøuje starostu 
Petra Mráze podpisem smlouvy na realizaci zakázky v cel-
kové finanèní výši   182 727,-  Kè vèetnì DPH.
+Souhlasí se zmìnou ve složení Rady školy pøi Základní 
škole L. Coòka 40, 142 00 Praha 4-Písnice. 
+Nesouhlasí s dalším prodloužením provozu doèasné 
s t a v b y  „ B e t o n á r n a  L i b u š ,  P r a h a - K u n r a t i c e “  ( z a  
AutoGapem) a trvá na ukonèení provozu. 
+Nesouhlasí s pøeložením pøíslušných inženýrských sítí 
z pozemku parc. è. 557/59 k. ú. Libuš uvedeného na LV 
1323 pro k. ú. Libuš ve vlastnictví Roberta Šikala a Moniky 
Šikalové do pozemku parc. è. 557/1 k. ú. Libuš, uvedeného 
na LV 849 pro k. ú. Libuš ve vlastnictví Hl. m. Praha  svìøe-
ná správa nemovitostí MÈ Praha-Libuš.
+Souhlasí s uzavøením dohody o budoucí smlouvì o zøízení 
vìcného bøemene s Èeským Telecomem, a. s., k  pozemku 
parc. è. 557/27 k. ú. Libuš, uvedeného na LV 849 obec 
Praha k. ú. Libuš, za úèelem zøízení a provozování vedení 
veøejné telekomunikaèní sítì v rámci stavby PH4, K Lukám 
664, ÚPS, P-033-2-1128. 
+Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 1147 k. ú. 
Libuš, uvedený na LV 849 pro k. ú. Libuš za úèelem výstav-
by veøejné èásti pøípojky plynu k p. p. è. 538/2 k. ú. Libuš ul. 
K Lukám za podmínky, že komunikace bude po výstavbì 
veøejné èásti pøípojky plynu uvedena do pùvodního stavu. 
Souhlasí s uzavøením smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy 
o zøízení vìcného bøemene k pozemku parc. è. 1147 k. ú. 
Libuš mezi budoucím oprávnìným z vìcného bøemene Ing. 
Barborou Klofáèovou a budoucím povinným z vìcného 
bøemene mìstskou èástí Praha-Libuš, která bude uzavøena 
pøed zapoèetím prací a bude souèástí tohoto usnesení.
+Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 1147 k. ú. 
Libuš, uvedený na LV 849 pro k. ú. Libuš za úèelem výstav-
by veøejné èásti kanalizaèní pøípojky k p. p. è. 538/2 k. ú. 
Libuš ul. K Lukám dle projektové dokumentace. Výše uve-
dený souhlas se vydává jako pøíloha ke stavebnímu øízení, 
resp. øízení o odstranìní stavby. 
+Nemá námitek proti úplatnému pøevodu èásti pozemku 

2
parc. è. 939 k. ú. Libuš o výmìøe 9 m  za úèelem majetko-
právního vypoøádání. 

+Nesouhlasí s vybudováním 19 prefabrikovaných garážo-
vých stání na pozemku parc. è. 910/91, k. ú. Písnice (pøi 
ulici Na Okruhu pod vedením vysokého napìtí za tenisový-
mi halami). 
+Souhlasí s vybudováním pøípojek splaškové kanalizace 
budované v rámci stavby „Stavba è. 0088, TV Libuš, etapa 
0006 + 0011, kanalizace Písnice“ v ulicích Libušská, Ke 
Kašnì, Ke Bøezinì,  K Vrtilce,  Vltavická,  V Kálku, 
U Jednoty, Klenovická, Modravská a  Na Losách v k. ú. 
Písnice.  
+Jmenuje novým èlenem komise pro spolupráci se zahra-
nièními mìsty paní Ivu Hájkovou, vedoucí humanitního 
odboru Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš. 
+Souhlasí s provádìním prací v zimním období pøi prová-
dìní rekonstrukcí v ulicích K Lesu, U Zahrádkáøské kolonie 
a Pøírodní v rámci akce „Stavba è. 0088, TV Libuš, komuni-
kace Libuš“ (v ulicích K Lesu, U Zahrádkáøské kolonie 
a Pøírodní).
+Souhlasí s provádìním prací v zimním období pøi výstav-
bì kanalizace v Písnici budované v rámci akce „Stavba è. 
0088, TV Libuš, etapa 0006 + 11, kanalizace Písnice“ 
(uprostøed Písnice). 
+Souhlasí s uzavøením dohody o zrušení pøedkupního 
práva MÈ Praha-Libuš na domy èp. 685 a 686 v ul. Na 
Domovinì k. ú. Libuš.

+Nesouhlasí se zmìnou užívání øadového rodinného domu 
è. 6 (pracovní oznaèení) parc. è. 34/14 k. ú. Libuš, ulice 
Šátalská, Praha 4 z domu pro bydlení na dùm s kanceláø-
skými prostory.
+Souhlasí s uzavøením Smlouvy o uzavøení budoucí smlou-
vy o zøízení vìcného bøemene kabelové pøípojky 1 kV k po-
zemku parc. è. 294 k. ú. Libuš mezi budoucím oprávnìným 
Ing. Jiøím Sobíškem a budoucím povinným mìstskou èástí 
Praha-Libuš.
+Souhlasí s uzavøením Smlouvy o uzavøení budoucí smlou-
vy o zøízení vìcného bøemene pøípojky plynu k pozemku 
parc. è. 294 k. ú. Libuš mezi budoucím oprávnìným Ing. 
Jiøím Sobíškem a budoucím povinným mìstskou èástí 
Praha-Libuš.
+Souhlasí se záborem èásti pozemkù 910/1 a 910/53 k. ú. 
Písnice pro zøízení a provozování podzemního vedení veøej-
né telekomunikaèní sítì pro obytný soubor RD „Lokalita 
Na Okruhu“ v Praze 4-Písnici dle projektové dokumentace 
ze dne 11. 7. 2003 za podmínky, že žadatel Èeský Telecom, 
a.s., zajistí identifikaci dotèených pozemkù.       
+Souhlasí s vybudováním pøípojek splaškové kanalizace 
budované v rámci stavby „Stavba è. 0088, TV Libuš, etapa 
0005 odkanalizování Písnice“ v ulici V Zákopech v k. ú. 
Písnice.

–K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–
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Z usnesení Zastupitelstva

Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-
Libuš ze dne 20. 10. 2004 jsou v plném znìní vèetnì 
pøíloh k dispozici na Úøadu MÈ.
& è. 34/2004 – Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš: Souhlasí s dohodou o narovnání a dohodou 
o ukonèení nájmu se spol. SPD 641, s.r.o., se sídlem 
K lukám 641, Praha 4. Povìøuje starostu podepsáním 
dohody o narovnání a dohody o ukonèení nájmu se 
spol. SPD 641, která je nedílnou souèástí tohoto usne-
sení. Souhlasí s prodejem pozemku parc. è. 557/18 
k. ú. Libuš spol. SPD 641 za cenu 79.603,- Kè. 
Povìøuje starostu podepsáním kupní smlouvy se spol. 
SPD 641 na pozemek parc. è. 557/18 k. ú. Libuš, která 
je nedílnou souèástí tohoto usnesení. Smlouva je veøej-
ná.

(Následující usnesení jsou témìø totožná, liší 
se pouze jmény spoleèností, èísly pozemkù 
a prodejní cenou, proto z usnesení pøetiskuje-
me pouze tyto základní údaje.)
& è. 35/2004– Spol. LIBUŠ 642, s.r.o., se sídlem 
K lukám 642, Praha 4; pozemek parc. è. 557/62 k. ú. 
Libuš za cena 263 516,- Kè. 
& è. 36/2004 – Spol. VÁŽKA, s.r.o., se sídlem K lukám 

643/22, Praha 4; pozemek parc. è. 557/63 k. ú. Libuš 
za cenu 167 102,- Kè. 
& è. 37/2004 – Bytové družstvo „K Lukám 644“, se 
sídlem K lukám 644, Praha 4; pozemek parc. è. 557/64 
k. ú. Libuš za cenu 193 962,- Kè. 
& è. 38/2004 – Spol. LUKA 645, s.r.o. , se sídlem 
K Lukám 645/18, Praha 4; pozemek parc. è. 557/65 k. 
ú. Libuš za cenu 97 540,- Kè. 
& è. 39/2004 – Spol. LUKA 646, s.r.o., se sídlem 
K Lukám 646, Praha 4 Libuš-Písnice; pozemek parc. 
è. 557/66 k. ú. Libuš za cenu 101 645,- Kè. 
& è. 40/2004 – Spol. DOMOV 647, s.r.o., se sídlem 
K Lukám 647, Praha 4; pozemek parc. è. 557/69 k. ú. 
Libuš za cenu 265,- Kè. 
& è. 41/2004 – Spol. K Lukám 649, s.r.o., se sídlem 
K Lukám 649, Praha 4; pozemek parc. è. 557/67 k. ú. 
Libuš za cenu 170.430,- Kè. 
& è. 42/2004 – Spol. K lukám 650, s.r.o., se sídlem 
K Lukám 650, Praha 4; pozemek parc. è. 557/19 k. ú. 
Libuš za cenu 7 132,- Kè. 
& è. 43/2004 – Družstvo Libuš-Domovina, se sídlem 
Na Domovinì 686, Praha 4; pozemky parc. è. 557/40 
a 557/70 k. ú. Libuš za cenu 440,- Kè. 

& è. 44/2004 –Družstvo Libuš 687 a 688, se sídlem 
Na Domovinì 687, Praha 4;  pozemky parc. è. 557/73 
a 557/46, k. ú. za cenu 441,- Kè. 
& è. 45/2004 – Bytové družstvo Na domovinì, se síd-
lem Na Domovinì 689, Praha 4; pozemky parc. 
è. 557/72 a 557/45, k. ú. Libuš za cenu 446,- Kè. 
& è. 46/2004 – Družstvo Na domovinì 691, družstvo, 
se sídlem Na Domovinì 691,  Praha 4; pozemek parc. 
è. 557/71 k. ú. Libuš za cenu 49 185,-  Kè. 
& è. 47/2004 – Družstvo Na domovinì 692, se sídlem 
Na domovinì 692, Praha 4; pozemek parc. è. 557/44 
k. ú. Libuš za cenu 221 550,- Kè.
& è. 49/2004 – Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš na základì doporuèení pracovní skupiny pro 
výbìr èlenù Bytového družstva Libuš souhlasí, aby se 
èleny Bytového družstva Libuš mohli stát obèané uve-
dení v pøíloze, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní. 
& è. 50/2004 – Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš bere na vìdomí rezignaci pana Bohumila 
Staroby jako èlena finanèního výboru a tímto mu dìku-
je za dosavadní èinnost.
& è. 51/2004 – Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš bere na vìdomí rezignaci paní Evy Fortinové jako 
tajemnice finanèního výboru a dìkuje jí za dosavadní 
èinnost.

–K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–

Silniční okruh kolem Prahy

Stavba 513 Vestec  Lahovice

Dne 29. øíjna 2004 vydalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj rozhodnutí, kterým stanovilo: Projektová doku-
mentace bude obsahovat návrh dopravního opatøení 
(dopravní znaèení a mechanické zábrany), zajiš�ujícího 
uzavøení pøipojovacích a odpojovacích vìtví MÚK (mi-
moúrovòové køižovatky) SO (silnièního okruhu) s míst-
ní komunikací Písnice – Dolní Bøežany do doby vybudo-
vání a zprovoznìní východního silnièního obchvatu 
Písnice.

Dále uvádí: Východní obchvat Písnice do nabytí práv-
ní moci rozhodnutí povolujícího užívání stavby východ-
ního obchvatu Písnice budou pøipojovací a odpojovací 
vìtve MÚK, vzájemnì pøipojující silnièní okruh a místní 
komunikaci Písnice – Dolní Bøežany, dopravním opatøe-
ním uzavøeny.

Toto rozhodnutí MMR je koneèné nelze se proti nìmu 
odvolat. Tolik z rozhodnutí. Celé rozhodnutí má 29 strá-

nek. Je zveøejnìno na internetových stránkách naší MÈ 
(www.praha-libus.cz). K nahlédnutí je k dispozici na 
sekretariátu Úøadu MÈ.

Dále je rozhodnutím stanoveno, že stavba 513 mùže 
být uvedena do provozu souèasnì se stavbou 512 
Vestec D1.

Co to znamená pro naši mìstskou èást:
Silnièní okruh bude uveden do provozu od Lahovic až 

na mimoúrovòovou køižovatku s dálnicí D1. Sporná 
a naší MÈ odmítaná køižovatka mezi Písnicí a Dolními 
Bøežany bude postavena, ale nebude uvedena do provo-
zu. K tomu dojde až po vybudování východního obchva-
tu Písnice. Ten ale dle platného územního plánu konèí na 
Kunratické spojce. Proto nám nezbývá, než ve spoluprá-
ci se sousedními Kunraticemi nadále prosazovat pro-
dloužení tohoto obchvatu severním smìrem (východní 
obchvat Libuše a souèasnì západní obchvat Kunratic).

–Pavel Macháèek  –

Setkání starosty s podnikateli

Starosta Mìstské èásti Praha-Libuš 
uspoøádá dne 8. 12. 2004 od 18 hodin 
v prostorách Klubu Senior, ÚMÈ 
Praha-Libuš, K Lukám 664, setkání 
s podnikateli a se zástupci firem. Toto 
v poøadí již 3. setkání navazuje na 
setkání zástupcù nestátních nezisko-
vých organizací a setkání lékaøù se sta-
rostou MÈ Praha-Libuš. 

V naší mìstské èásti provozuje svoji 
podnikatelskou èinnost mnoho sub-
jektù, proto na 3. setkání v poøadí byla 
pozvána zatím èást podnikatelù, se kte-
rými spolupracujeme pøi zabezpeèení 
každoroènì konaného dìtského dne 
v Písnici. Byli bychom velice rádi, kdy-

byste nám vy, podnikatelé a zástupci 
firem v Libuši a Písnici, napsali nìco 
o sobì, abychom mohli zaèít vytváøet 
registr firem a podnikatelù v naší mìst-
ské èásti. Chtìli bychom pokraèovat 
v setkáních i s dalšími firmami a živ-
nostníky, protože jsou dùležitým èlán-
kem pøi pomoci v rozvoji naší mìstské 
èásti. 

Kontaktujte nás na humanitní odbor 
ÚMÈ Praha-Libuš, tel. 261 910 145 
nebo e-mailové adresy: humanitni@-
praha-libus.cz, pøípadnì na e-mail 
redakce U nás: hana.kolarova@tisca-
li.cz.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

Co se děje s garážemi v Dobronické?

V poslední dobì se objevilo mnoho dota-
z ù  o h l e d n ì  h a l o v ý c h  g a r á ž í  v  u l i c i  
Dobronické, které má v pronájmu firma 
AutoGap, s.r.o.  Podnìt k tomu dala infor-
mace zveøejnìná v èasopise U nás, ale pøe-
devším sama firma AutoGap, která zaèala 
svým nájemcùm rozesílat výpovìdi s vy-
svìtlením, že vznikly tlaky ze strany pro-
najímatele, kterým je mìstská èást Praha-
Libuš, a proto je firma nucena svou èin-
nost v tomto objektu ukonèit. Pravda, jak 
už to bývá, je ale trochu jiná a myslím, že 
v tomto pøípadì dosti výraznì. 

V roce 2002 bylo vypsáno mìstskou 
èástí Praha-Libuš výbìrové øízení na nové-
ho provozovatele garáží Dobronická 694. 
Garáže mìla v té dobì, a to od roku 1992, 
v nájmu firma AutoGap. Do výbìrového 
øízení se tehdy pøihlásilo celkem 7 subjek-
tù. Hlavními kritérii pro výbìr tehdy byla 
výše a délka nájmu spojená se závazkem 
provést opravy støechy, podlah a deš�o-
vých svodù budovy. Ve výbìrovém øízení 
zvítìzila firma AutoGap, která nabídla 
nejvyšší cenu. Vzhledem k tomu, že objekt 
velmi dobøe znala a MÈ s ní mìla dobrou 
zkušenost, jevila se výbìrové komisi jako 
nejvhodnìjší nájemce. Dne 19. 7. 2002 
byla podepsána nájemní smlouva na 9 let, 
která obsahuje závazek spoleènosti 
AutoGap do tøí let od vzniku smlouvy (tj. 
do 19. 7. 2005) provést na vlastní náklady 
zmínìné opravy. Právì z tìchto dùvodù 
byla smlouva uzavøena na dobu urèitou, 
aby mìl nájemce možnost si investici do 
rekonstrukce objektu tzv. odbydlet.

V roce 2003 provedl finanèní výbor 
Zastupitelstva (jehož jsem byl v té dobì 
pøedsedou) spoleènì s kontrolním výbo-
rem inventarizaci a kontrolu smluv uza-
vøených za pøedchozí období. Mezi nimi 
byla i smlouva o nájmu garáží s firmou 

AutoGap. Po jejím prostudování bylo 
doporuèeno odboru správy majetku a teh-
dejší Radì celou záležitost více sledovat 
a kontrolovat. V srpnu 2003 MÈ provedla 
kontrolu stavu objektu a jeho fotodoku-
mentaci. Pøi této kontrole byly shledány 
nedostatky v úklidu garáží a v jejich údrž-
bì. Spoleènost AutoGap nebyla schopna 
pøedložit doklady o pojištìní objektu a re-
vizní správy (požární, elektro, výtah atd.). 
Kontrola konstatovala, že doposud neby-
ly zahájeny práce spojené s opravou budo-
vy. Proto byla spoleènost AutoGap vyzvá-
na, aby pøedložila do tøí mìsícù harmono-
gram prací spoleènì s rozpoètem.

V listopadu 2003 AutoGap pøedložil 
ètyøi nabídkové rozpoèty na opravy, 
j e j i c h ž  c e n a  s e  p o h y b o v a l a  k o l e m  
8 000 000 Kè. Souèasnì byla MÈ upozor-
nìna na poškozený obvodový panel. MÈ 
objednala u mìstského statika znalecký 
posudek, byl zpracován projekt a odborná 
firma na náklady MÈ panel v letošním 
roce opravila.

Jinak spoleènost AutoGAP investovala 
do údržby a rozvoje garáží jen velmi ome-
zenì, aèkoliv MÈ souhlasila se zøízením 
doprovodných služeb, jako je drobný ser-
vis a opravy, pneuservis èi mytí.

Dne 4. 11. 2004 se uskuteènila schùzka 
obou stran za pøítomnosti právních 
zástupcù. Bylo konstatováno, že návrhy 
spoleènosti AutoGap jsou pro MÈ neak-
ceptovatelné. MÈ kromì výše uvedeného 
nezaplaceného nájemného vzniká další 
škoda ve výši milionù korun za dosud 
nesplnìný závazek nájemce vyplývající ze 
smlouvy o nájmu. Dne 15. 11. 2004 bude 
pokraèovat jednání, na kterém by spoleè-
nost mìla pøedložit nìkteré dùležité úèet-
ní doklady a také odhad soudního znalce 
na cenu oprav.

Rada MÈ se snaží celou záležitost øešit a 
má pøipraveno nìkolik variant postupu. 
Hlavním zájmem je zachovat øádný chod 
garáží. Nejdùležitìjší jsou ale stanoviska 
a doporuèení právních zástupcù obou 
stran, které jednání vedou. Rada MÈ je 
povinna starat se o majetek MÈ s péèí øád-
ného hospodáøe a maximálnì snížit pøí-
padné ztráty. Zároveò se musí držet 
postupù, které jí umožòují zákony a uza-
vøená smlouva. Všichni víme, že tato cesta 
nebývá vždy nejjednodušší a nejkratší.

Faktem zùstává, že MÈ v dobré víøe uza-
vøela se spoleèností AutoGap nájemní 
smlouvu v roce 2002. Firma AutoGap se 
ve smlouvì zavázala provést úpravy 
objektu, pøièemž lze mít za to, že takový 
závazek mìl jistou váhu pøi posuzování 
ostatních nabídek v soutìži. Po uplynutí 
dvou let spoleènost AutoGap oznámila 
statutárnímu zástupci obce, že navrhuje 
ukonèit dohodou nájemní vztah. MÈ na 
takovou dohodu není povinna pøistoupit 
a je oprávnìna požadovat po spoleènosti 
AutoGap nájemné i za taková období, kdy 
se v objektu již nebude provozovat žádná 
èinnost. Na co spoléhá firma AutoGap, je 
nasnadì. Nicménì smlouva stanovila 
práva a povinnost stran jasnì a mìstská 
èást se možná nedomùže celé dlužné èást-
ky. Nicménì mùžeme garantovat, že 
v tomto smyslu uèiníme veškeré možné 
kroky, aby MÈ dosáhla co nejvìtšího uspo-
kojení, jakožto – již nyní – vìøitel dlužníka 
– spoleènosti AutoGap. V tomto smyslu 
již probìhlo šetøení o osobním majetku 
spoleèníkù a probìhly další úkony, které 
v tuto chvíli s pøihlédnutím k vìci nemù-
žeme zveøejnit. Tím nevyluèujeme mož-
nost dohody se firmou AutoGap. I na to 
smlouva nájemní pamatuje, ovšem nikoli 
tak, že mìstská èást pøijme veškeré 
návrhy spoleènosti AutoGap, kterými je 
to, že tato spoleènost nebude plnit nic a 
mìstská èást si objekt pøevezme doslova 
v y b y d l e n ý,  b e z  n á j e m c ù  a   s   d l u h y.  
Rozhodnutí o možném podání návrhu na 
k o n k u r z  b u d e  p ø e d l o ž e n o  R a d ì  a   
Zastupitelstvu po prošetøení majetkových 
pomìrù spoleènosti AutoGap a jejích 
pøedstavitelù.

O dalším vývoji budeme neprodlenì 
informovat.

–Michal Svìrák, radní MÈ–
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Rekonstrukce

veřejného

sportoviště

S žádostí o poskytnutí prostøedkù na 
rekonstrukci stávající sportovní plochy, 
která se nachází na obecním pozemku 
v blízkosti Mateøské školy K Lukám, 
jsme se obrátili na Magistrát hl.m. Prahy 
v rámci vyhlášeného grantového øízení 
v oblasti sportu a tìlovýchovy. Cílem  
pøedkládaného projektu je rozšíøit  nedo-
stateèné sportovní možnosti na území 
mìstské èásti a øešit problematické vyu-
žití volného èasu dìtí a mládeže. Jestliže 
nám bude grant odsouhlasen, v pøíštím 
roce bychom se mìli doèkat nového høiš-
tì pro míèové hry.

–Anna Rusiòáková, OŽPD–

Průzkum

Výdejna obědů pro seniory

V rámci pomoci obèanùm uvažuje 
Úøad mìstské èásti Praha-Libuš o zøízení 
výdejny obìdù pro seniory z Libuše a Pís-
nice. Tato výdejna by byla v prostorách 
ÚMÈ Praha-Libuš, K Lukám 664 v míst-
nosti, která je každé úterý využívána 
Klubem Senior. Obìdy by se dovážely ze 
Základní školy Meteorologická 181, ve 
které v záøí probìhla rekonstrukce školní 
kuchynì. Cena obìda se bude odvíjet od 
zájmu, pøedpokládáme v rozmezí 35 –
– 40 Kè za jeden obìd. 

Byli bychom rádi, kdybyste nám nej-
pozdìji do 10. 12. 2004 sdìlili, kdo byste 
o tuto službu mìl zájem. Uvítáme i vaše 
pøipomínky a návrhy k této oblasti. Svùj 
zájem nám mùžete sdìlit telefonicky na 
èíslo 261 910 145 nebo pøijít osobnì na 
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš, 
K Lukám 664 v tìchto hodinách:

Po – St od 8 do 12 a od 13 do 17.30
Út – Èt od 8 do 12 a od 13 do 16

–Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ 
Praha-Libuš–
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Velkoobjemové

kontejnery

+ Jaký bude harmonogram velkoobje-
mových kontejnerù na odpady?

–Lenka Redlichová a další ètenáøi–

V tomto èísle èasopisu U nás uvádíme 
pøistavování velkoobjemových kontej-
nerù v prosinci 2004: 7. 12. 2004  sta-
novištì Ohrobecká, K Vrtilce, Výletní, 
K Lukám    parkovištì.

Harmonogram pøistavování VO kon-
tejnerù na I. pololetí r. 2005 bude uveøej-
nìn v lednovém èísle èasopisu U nás. 
Tyto kontejnery, které jsou pøistavovány 
mìsíènì vždy na ètyøi stanovištì, hradí 
Magistrát hl. m. Prahy a pro naši mìst-
skou èást má vyèlenìno 48 kusù kontej-
nerù za rok.

Kromì tìchto kontejnerù z Magistrátu 
zajiš�uje náš odbor životního prostøedí 
a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš ještì mimo-
øádné pøistavování kontejnerù, tzv. jarní 
a podzimní úklidy. Tato akce probìhla 
naposledy 8.10. – 31.10., vždy o víkendu. 
M ì s t s k á  è á s t  v y n a l o ž i l a  è á s t k u  
154 800 Kè.

V letošním listopadu probìhlo poprvé 
pøistavování kontejnerù na rostlinný 
odpad ze zahrad obèanù. Na tuto akci je 
z rozpoètu MÈ Praha-Libuš vyèlenìna 
èástka cca 130 000 Kè.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Telefony

U Jednoty a V Kálku

+ Proè Telecom nezapojil rodinné 
domky v Písnici (U Jednoty, V Kálku 
apod.) na nové, podzemní rozvody? 
Proè tam poøád straší sloupy a na nich 
natahané dráty?

–Dotaz pana Nováka na Zastupitelsvu–

Vysvìtlení od Telecomu: Napojení se 
pozdrželo z dùvodu napojování nového 
rozvadìèe. Napojení i odstranìní starého 
vedení bude provedeno do konce tohoto 
roku. V pøípadì konfliktu s provádìnou 
stavbou kanalizace pøislíbili operativní 
spolupráci.

–Pavel Macháèek, místostarosta, 
ve spolupráci s odborem správy

majetku a investic ÚMÈ–

Kanalizace 

Dobronická

+ Kdy bude zahájena stavba kanalizace 
Dobronická?

–Telefonický dotaz obèana–

Vysvìtlení od investora akce: Stavební-
kem i investorem je PVS (Pražská vodo-
hospodáøská spoleènost). Pùvodní pøed-
poklad zahájení v létì 2004 se nesplnil. 
Dùvodem je nedostatek finanèních pro-
støedkù a ještì stále pøetrvávající odstra-
òování dùsledkù povodnì v r. 2002. 
Nynìjší pøedpoklad je nejdøíve rok 2006.

–Pavel Macháèek, místostarosta, 
ve spolupráci s OSMI ÚMÈ–

Stav ulice K Jezírku

+ Kdy bude proveden asfaltový povrch 
v ulici K Jezírku?

–Jana Pokorná,
z e-mailu místostarostovi–

Stav je skuteènì pøíšerný. Je v plánu 
technické vybavenosti Libuše, ale v eta-
pì, která se v nejbližších dvou letech 
nebude realizovat. Mìstská èást zajistí 
provizorní opravu. Nechali jsme si na ni 
vypracovat cenovou nabídku. Oprava 
bude spoèívat v zavezení výmolù vyfrézo-
vaným materiálem a zaválcováním.

–Pavel Macháèek, místostarosta,
Hana Hazdrová, OŽPD ÚMÈ–

Božejovická

+…co mùže být nutnìjšího než zabez-
peèit, aby hlavní chodník k autobusové 
zastávce byl na køižovatce s ul. Božejo-
vickou prùchodný! Každé malé dítì 
pøece pochopí, že když je nìkde jáma, 
tak se v ní pøece bude držet voda! A sta-
èilo by tak málo…

–Jana Pokorná,
z e-mailu místostarostovi–

Pøi nejlepší vùli nejde kaluž odstranit, 
ale pouze pøemístit. Jedná se o místo, 
k t e r é  n e l z e  o d v o d n i t .  M o ž n o s t í  j e  
zaflastrovat díru, pøípadnì pøechod 
Božejovické mírnì zvednout. Pøechod 
pro chodce bude zajištìn, ale kaluž se pøe-
s u n e  d á l e  d o  B o ž e j o v i c k é  n e b o  d o  
Libušské. MÈ vyzve nìkolik odborných 
firem, aby navrhly nejpøijatelnìjší provi-
zorní opravu. Definitivní povrch komu-
nikace patøí do stejné etapy TV Libuš 
jako ulice K Jezírku. 

–Pavel Macháèek, místostarosta, 
ve spolupráci s OŽPD ÚMÈ–

Soužití

Za branami Sapy

Setkání v Sapì
Pøedstavitelé firmy Saparia, a. s., která pro-

vozuje areál bývalého masokombinátu v 
Písnici, pozvali na návštìvu zástupce naší 
mìstské èásti. Na první setkání svého druhu 
4. listopadu tohoto roku pøišli do Sapy staros-
ta MÈ Praha-Libuš Petr Mráz, radní Michal 
Svìrák, vedoucí humanitního odboru Iva 
Hájková a autorka tohoto èlánku. Za viet-
namskou stranu to byl Ing. Hoang Dinh 
Thang z vedení spoleènosti Saparia a ètyøi 
jeho kolegové.

Než popíšu, o èem se bìhem tohoto setkání 
hovoøilo, ráda bych pøedznamenala, že vystu-
pování vietnamských zástupcù bylo asi nejen 
pro mne pøíjemným pøekvapením: Byli nejen 
velmi slušní, jak jsme zvyklí ze zbìžného kon-
taktu s vietnamskými obchodníky, ale jejich 
jednání a zpùsob hovoru navíc prozradil znaè-
nou lidskou vnímavost. Našla se spousta 
témat k zajímavému obyèejnému rozhovoru 
s lidmi, kteøí tady žijí spoleènì s námi, èeský-
mi starousedlíky.

Jak to chodí v areálu
Firma Saparia má ve vlastnictví areál býva-

lého masokombinátu. Její hlavní èinností je 
pronajímání prostor v areálu k velkoobchod-
ní èinnosti, úprava areálu, dohled na poøá-
dek, hygienu apod. Obchodování v areálu se 
zúèastní pøedevším asijští podnikatelé, je to 
500 až 1 000 subjektù. V Sapì se obchoduje 
dennì vèetnì sobot a nedìlí od 9 do 19 hodin, 
mimo tuto provozní dobu je do areálu zákaz 
vstupu.

Radní Svìrák se tázal na stavební èinnost  
jak probíhá, jak se zajiš�uje, aby byla v soula-
du s èeskými zákony…

Zástupci firmy Saparia vysvìtlili, jak postu-
povali. Saparia vstoupila koncem roku 1999 
d o  a r e á l u  b ý v a l é h o  m a s o k o m b i n á t u .  
Postupnì objekty pøebírali a opravovali. 
„Víte, jak to tu vypadalo,“ øíkají, „ areál byl 
dlouho zanedbávaný. Museli jsme vymìnit 
technické sítì. Nejsme schopni najednou udì-
lat vše poøádnì, jak to má být, ale máme 
zájem dát to tu do poøádku. Pøed ètyømi roky 
jsme mìli velký problém s pøedsudky úøadù. 
Èas snad ukázal, že se opravdu snažíme.“ 

Nejen obchodování
Firma spolupracuje se školou, se sportov-

ním areálem. Existují i možnosti kulturní spo-
lupráce. Vietnamci promítají rùzné filmy s 
èeskými titulky, kde se napøíklad ukazuje, jak 
žijí. „Chceme, aby lidi o nás víc znali,“ øíkají 
vietnamští zástupci, „naše dìti tu chodí do 
školy. Konkrétní vztahy jsou dobré, všeobec-
né jsou horší.“ 

„Musíte zdejším lidem dát èas, aby si zvykli. 
Mohou mít pøedsudky, ale také se tøeba setka-
li zrovna s problémovou situací,“ øíká k tomu 
Iva Hájková a dotazuje se, jestli v areálu je 
prostor, kde by se mohlo odehrávat nìjaké 
vìtší setkání. Jsme pozváni na prohlídku zdej-
ší restaurace, kde toto místo je. „Jste v areálu 
oddìlení od obce plotem, ale spousta lidí, 
kteøí poznali víc vás nebo vaše dìti, mìní 

názor. Pøejeme si, aby se vaše dìti vzdìláva-
ly,“ vychází vstøíc paní Hájková a pokraèuje: 
„Problémy s dìtmi celkem nejsou. Ale jejich 
rodièe nemají èas se jim vìnovat, u dìtí nìkdy 
vázne komunikace s vlastními rodièi.“ Na to 
reagují zástupci vietnamské strany a pøipo-
mínají, že v areálu probíhá i výuka k utvrzení 
vietnamštiny.

Bazén, doprava atd.
Z naší strany padá dotaz, èí je bazén na pís-

nickém sídlišti. Dovídáme se, že ho koupila 
èínská firma. „Ovlivòujete nìjak asijskou 
komunitu, ptáte se, jestli tady lidé chtìjí tolik 
velkoobchodù, tøeba místo bazénu?“ Ptá se 
paní Hájková. 

Zástupci Saparie konstatují, že ovlivnit 
tuto konkrétní vìc nemohou. Pøipomína-jí, že 
funguje svaz Vietnamcù žijících v Èechách, 
svaz podnikatelù, klub bojových umìní atd. 
„Nìkteré programy by mohly být spoleèné,“ 
nabízejí, „setkává-me se napøíklad na osla-
vách, kde mezi sebou všichni hovoøíme“. 

Iva Hájková: „Lidé by tu uvítali obchody 
s potravinami, parky… Veøejnost je rozèaro-
vaná, že místo bazénu je zase velkoobchod…

Starosta Petr Mráz: „Rád si udìlám èas, 
když za mnou pøijdete s vašimi problémy. 
N e d ì l á m  r o z d í l ,  j e s t l i  p ø i j d e  È e c h ,  
Vietnamec, Èíòan… Jste velký areál, patøíte 
mezi nejvìtší firmy v naší mìstské èásti. Je 
jasné, že proto je tu velký pohyb vozidel. 
Uvítal bych váš podíl na øešení dopravní 
obsluhy i jakoukoli pomoc z vaší strany. 
I nápady jsou dùležité. Mìli bychom se vìno-
vat i zeleni.“ 

Radní Svìrák podotýká, že mìstská èást má 
svùj územní plán, který urèuje, kde má být 
obchod, kde kultura a sport. Tam, kde je 
bazén, má být sport. „Každá lokalita má nìja-
ké urèení, lidi špatnì nesou, když do toho 
nìkdo vstoupí živelnì…“

Zástupci Saparie souhlasí. Vysvìtlují, že 
jednali s pražským Magistrátem o celé ploše 
areálu a také se zahranièní investorskou fir-
mou. I o bazénu jednali, pøed tøemi roky ho 
chtìli zprovoznit. Jako problém se pro nì uká-
zalo, že je potøeba podpora mnoha subjektù. 
„Máme zájem udìlat tu sportovní areál, který 
bychom bez zisku nabídli k využití i místním“ 
dodávají vietnamští zástupci. Zajímali se 
o plochu podél Sapy smìrem ke Kunraticím, 
na jejichž katastr Sapa také zasahuje. Ale 

tady má podle územního plánu zùstat zeleò. 
Prosí o radu, kde získat plochu pro pøípadné 
vybudování sportovního areálu. 

Dále se Vietnamci zajímají o projekt propo-
jení kunratické spojky do mìsta. „Od zaèátku 
jsme úèastníky øízení, máme zájem øešit 
dopravní problém. Cesta možná projde pøes 
náš areál. Teï už nás ale asi rok a pùl nikdo 
neinformuje.“ Ptají se, jak to vypadá s úpra-
vou Libušské a možností kruhového objez-
du… Starosta vysvìtluje, že rekonstrukce 
Libušské je plánovaná v nìkolika etapách 
a jaké problémy jsou spojené s odvodnìním 
kruhového objezdu na odboèce na kunratic-
kou spojku.

Vietnamská kuchynì
a zámìry s areálem

Poté jsme pozváni na obìd do zdejší restau-
race Dong Do, což, jak se dovídáme, zname-
ná Východní hlavní mìsto. Hlavní prostor 
restaurace je tak velký, že se tu odehrávají 
svatby tøeba o 300  hostech. Ve Vietnamu je 
neslušné nìkoho z blízkých nepozvat… 
A svatby musí být hluèné…

Malá jídelna je vyzdobená ve stylu feng 
shuei obrázky starých vietnamských mincí. 
Jídlo je výborné, s asijskými jídelními hùlka-
mi je to horší, tak my Èeši radìji volíme tra-
dièní evropský pøíbor. 

Hovoøí se o vietnamských svatebních zvy-
cích a o dalších bìžných lidských záležitos-
tech. Zástupci Saparie napøíklad øíkají, že se 
diví nìkterým vietnamským obchodníkùm 
v poulièních stáncích. Jsou zvyklí na teplé 
vietnamské klima a dlouhé zimní postávání 
venku od rána do noci jim urèitì na zdraví 
nepøidá… 

Pak ještì projíždíme celý obrovský areál. 
Zástupci Saparie nás upozoròují na novotou 
svítící blankytnì modrý objekt bývalé èistírny 
odpadních vod, která už nebyla potøebná, tak 
ji zrekonstruovali na prostory urèené dìtem. 
Èást obchodních hal je už také zrekonstruo-
vaná, nahlížíme do velkoobchodu s drogerií 
a domácími potøebami. Zámìrem firmy je 
pokud možno odstranit postupnì další kovo-
vé kontejnery, které tu ještì slouží k obchodo-
vání a nahradit je dobøe vypadajícími a vyba-
venými budovami, celý areál postupnì dobøe 
upravit.

–Hana Koláøová  –

Zdravotnictví

MUDr. Antonie Konopásková

Sdìlení praktické lékaøky
pro dìti a dorost: 

S uspokojením mohu oznámit svým 
pacientùm, že mám v souèasné dobì vyøe-
šen další pronájem své ordinace. Tímto 
sdìlením reaguji na èlánek Libuš a Písni-
ce oèima lékaøù v listopadovém èísle èaso-
pisu U nás  a na dotazy rodièù. Oznamuji 
také prodloužení ordinaèní doby pro 
nemocné bez objednání v pondìlí.  

Ordinaèní hodiny jsou
od 1. 12. 2004 tyto:

bez objednání po objednání
Po 7.30–12 12–16
Út 8–11,16–17 14–16 (prevent. prohlídky)
St 8–10 10–14 (poradna pro kojence)
Èt 7–12 12–16
Pá 10–13

MUDr. Jaroslav Henzl

Praktický lékař a internista

Mílová 5-A2, 142 00 Praha 4 - Libuš,
tel. 261 112 470
Ordinaèní hodiny jsou širší, než bylo 

uvedeno v minulém èísle U nás, a to: 
Pondìlí  9.00 – 14.00
Úterý 7.30 – 13.30
Støeda 8.00 – 13.00
Ètvrtek 14.00 – 18.00
Pátek 8.00 – 13.00
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Rekonstrukce

veřejného

sportoviště

S žádostí o poskytnutí prostøedkù na 
rekonstrukci stávající sportovní plochy, 
která se nachází na obecním pozemku 
v blízkosti Mateøské školy K Lukám, 
jsme se obrátili na Magistrát hl.m. Prahy 
v rámci vyhlášeného grantového øízení 
v oblasti sportu a tìlovýchovy. Cílem  
pøedkládaného projektu je rozšíøit  nedo-
stateèné sportovní možnosti na území 
mìstské èásti a øešit problematické vyu-
žití volného èasu dìtí a mládeže. Jestliže 
nám bude grant odsouhlasen, v pøíštím 
roce bychom se mìli doèkat nového høiš-
tì pro míèové hry.

–Anna Rusiòáková, OŽPD–

Průzkum

Výdejna obědů pro seniory

V rámci pomoci obèanùm uvažuje 
Úøad mìstské èásti Praha-Libuš o zøízení 
výdejny obìdù pro seniory z Libuše a Pís-
nice. Tato výdejna by byla v prostorách 
ÚMÈ Praha-Libuš, K Lukám 664 v míst-
nosti, která je každé úterý využívána 
Klubem Senior. Obìdy by se dovážely ze 
Základní školy Meteorologická 181, ve 
které v záøí probìhla rekonstrukce školní 
kuchynì. Cena obìda se bude odvíjet od 
zájmu, pøedpokládáme v rozmezí 35 –
– 40 Kè za jeden obìd. 

Byli bychom rádi, kdybyste nám nej-
pozdìji do 10. 12. 2004 sdìlili, kdo byste 
o tuto službu mìl zájem. Uvítáme i vaše 
pøipomínky a návrhy k této oblasti. Svùj 
zájem nám mùžete sdìlit telefonicky na 
èíslo 261 910 145 nebo pøijít osobnì na 
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš, 
K Lukám 664 v tìchto hodinách:

Po – St od 8 do 12 a od 13 do 17.30
Út – Èt od 8 do 12 a od 13 do 16

–Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ 
Praha-Libuš–
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Velkoobjemové

kontejnery

+ Jaký bude harmonogram velkoobje-
mových kontejnerù na odpady?

–Lenka Redlichová a další ètenáøi–

V tomto èísle èasopisu U nás uvádíme 
pøistavování velkoobjemových kontej-
nerù v prosinci 2004: 7. 12. 2004  sta-
novištì Ohrobecká, K Vrtilce, Výletní, 
K Lukám    parkovištì.

Harmonogram pøistavování VO kon-
tejnerù na I. pololetí r. 2005 bude uveøej-
nìn v lednovém èísle èasopisu U nás. 
Tyto kontejnery, které jsou pøistavovány 
mìsíènì vždy na ètyøi stanovištì, hradí 
Magistrát hl. m. Prahy a pro naši mìst-
skou èást má vyèlenìno 48 kusù kontej-
nerù za rok.

Kromì tìchto kontejnerù z Magistrátu 
zajiš�uje náš odbor životního prostøedí 
a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš ještì mimo-
øádné pøistavování kontejnerù, tzv. jarní 
a podzimní úklidy. Tato akce probìhla 
naposledy 8.10. – 31.10., vždy o víkendu. 
M ì s t s k á  è á s t  v y n a l o ž i l a  è á s t k u  
154 800 Kè.

V letošním listopadu probìhlo poprvé 
pøistavování kontejnerù na rostlinný 
odpad ze zahrad obèanù. Na tuto akci je 
z rozpoètu MÈ Praha-Libuš vyèlenìna 
èástka cca 130 000 Kè.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

Telefony

U Jednoty a V Kálku

+ Proè Telecom nezapojil rodinné 
domky v Písnici (U Jednoty, V Kálku 
apod.) na nové, podzemní rozvody? 
Proè tam poøád straší sloupy a na nich 
natahané dráty?

–Dotaz pana Nováka na Zastupitelsvu–

Vysvìtlení od Telecomu: Napojení se 
pozdrželo z dùvodu napojování nového 
rozvadìèe. Napojení i odstranìní starého 
vedení bude provedeno do konce tohoto 
roku. V pøípadì konfliktu s provádìnou 
stavbou kanalizace pøislíbili operativní 
spolupráci.

–Pavel Macháèek, místostarosta, 
ve spolupráci s odborem správy

majetku a investic ÚMÈ–

Kanalizace 

Dobronická

+ Kdy bude zahájena stavba kanalizace 
Dobronická?

–Telefonický dotaz obèana–

Vysvìtlení od investora akce: Stavební-
kem i investorem je PVS (Pražská vodo-
hospodáøská spoleènost). Pùvodní pøed-
poklad zahájení v létì 2004 se nesplnil. 
Dùvodem je nedostatek finanèních pro-
støedkù a ještì stále pøetrvávající odstra-
òování dùsledkù povodnì v r. 2002. 
Nynìjší pøedpoklad je nejdøíve rok 2006.

–Pavel Macháèek, místostarosta, 
ve spolupráci s OSMI ÚMÈ–

Stav ulice K Jezírku

+ Kdy bude proveden asfaltový povrch 
v ulici K Jezírku?

–Jana Pokorná,
z e-mailu místostarostovi–

Stav je skuteènì pøíšerný. Je v plánu 
technické vybavenosti Libuše, ale v eta-
pì, která se v nejbližších dvou letech 
nebude realizovat. Mìstská èást zajistí 
provizorní opravu. Nechali jsme si na ni 
vypracovat cenovou nabídku. Oprava 
bude spoèívat v zavezení výmolù vyfrézo-
vaným materiálem a zaválcováním.

–Pavel Macháèek, místostarosta,
Hana Hazdrová, OŽPD ÚMÈ–

Božejovická

+…co mùže být nutnìjšího než zabez-
peèit, aby hlavní chodník k autobusové 
zastávce byl na køižovatce s ul. Božejo-
vickou prùchodný! Každé malé dítì 
pøece pochopí, že když je nìkde jáma, 
tak se v ní pøece bude držet voda! A sta-
èilo by tak málo…

–Jana Pokorná,
z e-mailu místostarostovi–

Pøi nejlepší vùli nejde kaluž odstranit, 
ale pouze pøemístit. Jedná se o místo, 
k t e r é  n e l z e  o d v o d n i t .  M o ž n o s t í  j e  
zaflastrovat díru, pøípadnì pøechod 
Božejovické mírnì zvednout. Pøechod 
pro chodce bude zajištìn, ale kaluž se pøe-
s u n e  d á l e  d o  B o ž e j o v i c k é  n e b o  d o  
Libušské. MÈ vyzve nìkolik odborných 
firem, aby navrhly nejpøijatelnìjší provi-
zorní opravu. Definitivní povrch komu-
nikace patøí do stejné etapy TV Libuš 
jako ulice K Jezírku. 

–Pavel Macháèek, místostarosta, 
ve spolupráci s OŽPD ÚMÈ–

Soužití

Za branami Sapy

Setkání v Sapì
Pøedstavitelé firmy Saparia, a. s., která pro-

vozuje areál bývalého masokombinátu v 
Písnici, pozvali na návštìvu zástupce naší 
mìstské èásti. Na první setkání svého druhu 
4. listopadu tohoto roku pøišli do Sapy staros-
ta MÈ Praha-Libuš Petr Mráz, radní Michal 
Svìrák, vedoucí humanitního odboru Iva 
Hájková a autorka tohoto èlánku. Za viet-
namskou stranu to byl Ing. Hoang Dinh 
Thang z vedení spoleènosti Saparia a ètyøi 
jeho kolegové.

Než popíšu, o èem se bìhem tohoto setkání 
hovoøilo, ráda bych pøedznamenala, že vystu-
pování vietnamských zástupcù bylo asi nejen 
pro mne pøíjemným pøekvapením: Byli nejen 
velmi slušní, jak jsme zvyklí ze zbìžného kon-
taktu s vietnamskými obchodníky, ale jejich 
jednání a zpùsob hovoru navíc prozradil znaè-
nou lidskou vnímavost. Našla se spousta 
témat k zajímavému obyèejnému rozhovoru 
s lidmi, kteøí tady žijí spoleènì s námi, èeský-
mi starousedlíky.

Jak to chodí v areálu
Firma Saparia má ve vlastnictví areál býva-

lého masokombinátu. Její hlavní èinností je 
pronajímání prostor v areálu k velkoobchod-
ní èinnosti, úprava areálu, dohled na poøá-
dek, hygienu apod. Obchodování v areálu se 
zúèastní pøedevším asijští podnikatelé, je to 
500 až 1 000 subjektù. V Sapì se obchoduje 
dennì vèetnì sobot a nedìlí od 9 do 19 hodin, 
mimo tuto provozní dobu je do areálu zákaz 
vstupu.

Radní Svìrák se tázal na stavební èinnost  
jak probíhá, jak se zajiš�uje, aby byla v soula-
du s èeskými zákony…

Zástupci firmy Saparia vysvìtlili, jak postu-
povali. Saparia vstoupila koncem roku 1999 
d o  a r e á l u  b ý v a l é h o  m a s o k o m b i n á t u .  
Postupnì objekty pøebírali a opravovali. 
„Víte, jak to tu vypadalo,“ øíkají, „ areál byl 
dlouho zanedbávaný. Museli jsme vymìnit 
technické sítì. Nejsme schopni najednou udì-
lat vše poøádnì, jak to má být, ale máme 
zájem dát to tu do poøádku. Pøed ètyømi roky 
jsme mìli velký problém s pøedsudky úøadù. 
Èas snad ukázal, že se opravdu snažíme.“ 

Nejen obchodování
Firma spolupracuje se školou, se sportov-

ním areálem. Existují i možnosti kulturní spo-
lupráce. Vietnamci promítají rùzné filmy s 
èeskými titulky, kde se napøíklad ukazuje, jak 
žijí. „Chceme, aby lidi o nás víc znali,“ øíkají 
vietnamští zástupci, „naše dìti tu chodí do 
školy. Konkrétní vztahy jsou dobré, všeobec-
né jsou horší.“ 

„Musíte zdejším lidem dát èas, aby si zvykli. 
Mohou mít pøedsudky, ale také se tøeba setka-
li zrovna s problémovou situací,“ øíká k tomu 
Iva Hájková a dotazuje se, jestli v areálu je 
prostor, kde by se mohlo odehrávat nìjaké 
vìtší setkání. Jsme pozváni na prohlídku zdej-
ší restaurace, kde toto místo je. „Jste v areálu 
oddìlení od obce plotem, ale spousta lidí, 
kteøí poznali víc vás nebo vaše dìti, mìní 

názor. Pøejeme si, aby se vaše dìti vzdìláva-
ly,“ vychází vstøíc paní Hájková a pokraèuje: 
„Problémy s dìtmi celkem nejsou. Ale jejich 
rodièe nemají èas se jim vìnovat, u dìtí nìkdy 
vázne komunikace s vlastními rodièi.“ Na to 
reagují zástupci vietnamské strany a pøipo-
mínají, že v areálu probíhá i výuka k utvrzení 
vietnamštiny.

Bazén, doprava atd.
Z naší strany padá dotaz, èí je bazén na pís-

nickém sídlišti. Dovídáme se, že ho koupila 
èínská firma. „Ovlivòujete nìjak asijskou 
komunitu, ptáte se, jestli tady lidé chtìjí tolik 
velkoobchodù, tøeba místo bazénu?“ Ptá se 
paní Hájková. 

Zástupci Saparie konstatují, že ovlivnit 
tuto konkrétní vìc nemohou. Pøipomína-jí, že 
funguje svaz Vietnamcù žijících v Èechách, 
svaz podnikatelù, klub bojových umìní atd. 
„Nìkteré programy by mohly být spoleèné,“ 
nabízejí, „setkává-me se napøíklad na osla-
vách, kde mezi sebou všichni hovoøíme“. 

Iva Hájková: „Lidé by tu uvítali obchody 
s potravinami, parky… Veøejnost je rozèaro-
vaná, že místo bazénu je zase velkoobchod…

Starosta Petr Mráz: „Rád si udìlám èas, 
když za mnou pøijdete s vašimi problémy. 
N e d ì l á m  r o z d í l ,  j e s t l i  p ø i j d e  È e c h ,  
Vietnamec, Èíòan… Jste velký areál, patøíte 
mezi nejvìtší firmy v naší mìstské èásti. Je 
jasné, že proto je tu velký pohyb vozidel. 
Uvítal bych váš podíl na øešení dopravní 
obsluhy i jakoukoli pomoc z vaší strany. 
I nápady jsou dùležité. Mìli bychom se vìno-
vat i zeleni.“ 

Radní Svìrák podotýká, že mìstská èást má 
svùj územní plán, který urèuje, kde má být 
obchod, kde kultura a sport. Tam, kde je 
bazén, má být sport. „Každá lokalita má nìja-
ké urèení, lidi špatnì nesou, když do toho 
nìkdo vstoupí živelnì…“

Zástupci Saparie souhlasí. Vysvìtlují, že 
jednali s pražským Magistrátem o celé ploše 
areálu a také se zahranièní investorskou fir-
mou. I o bazénu jednali, pøed tøemi roky ho 
chtìli zprovoznit. Jako problém se pro nì uká-
zalo, že je potøeba podpora mnoha subjektù. 
„Máme zájem udìlat tu sportovní areál, který 
bychom bez zisku nabídli k využití i místním“ 
dodávají vietnamští zástupci. Zajímali se 
o plochu podél Sapy smìrem ke Kunraticím, 
na jejichž katastr Sapa také zasahuje. Ale 

tady má podle územního plánu zùstat zeleò. 
Prosí o radu, kde získat plochu pro pøípadné 
vybudování sportovního areálu. 

Dále se Vietnamci zajímají o projekt propo-
jení kunratické spojky do mìsta. „Od zaèátku 
jsme úèastníky øízení, máme zájem øešit 
dopravní problém. Cesta možná projde pøes 
náš areál. Teï už nás ale asi rok a pùl nikdo 
neinformuje.“ Ptají se, jak to vypadá s úpra-
vou Libušské a možností kruhového objez-
du… Starosta vysvìtluje, že rekonstrukce 
Libušské je plánovaná v nìkolika etapách 
a jaké problémy jsou spojené s odvodnìním 
kruhového objezdu na odboèce na kunratic-
kou spojku.

Vietnamská kuchynì
a zámìry s areálem

Poté jsme pozváni na obìd do zdejší restau-
race Dong Do, což, jak se dovídáme, zname-
ná Východní hlavní mìsto. Hlavní prostor 
restaurace je tak velký, že se tu odehrávají 
svatby tøeba o 300  hostech. Ve Vietnamu je 
neslušné nìkoho z blízkých nepozvat… 
A svatby musí být hluèné…

Malá jídelna je vyzdobená ve stylu feng 
shuei obrázky starých vietnamských mincí. 
Jídlo je výborné, s asijskými jídelními hùlka-
mi je to horší, tak my Èeši radìji volíme tra-
dièní evropský pøíbor. 

Hovoøí se o vietnamských svatebních zvy-
cích a o dalších bìžných lidských záležitos-
tech. Zástupci Saparie napøíklad øíkají, že se 
diví nìkterým vietnamským obchodníkùm 
v poulièních stáncích. Jsou zvyklí na teplé 
vietnamské klima a dlouhé zimní postávání 
venku od rána do noci jim urèitì na zdraví 
nepøidá… 

Pak ještì projíždíme celý obrovský areál. 
Zástupci Saparie nás upozoròují na novotou 
svítící blankytnì modrý objekt bývalé èistírny 
odpadních vod, která už nebyla potøebná, tak 
ji zrekonstruovali na prostory urèené dìtem. 
Èást obchodních hal je už také zrekonstruo-
vaná, nahlížíme do velkoobchodu s drogerií 
a domácími potøebami. Zámìrem firmy je 
pokud možno odstranit postupnì další kovo-
vé kontejnery, které tu ještì slouží k obchodo-
vání a nahradit je dobøe vypadajícími a vyba-
venými budovami, celý areál postupnì dobøe 
upravit.

–Hana Koláøová  –

Zdravotnictví

MUDr. Antonie Konopásková

Sdìlení praktické lékaøky
pro dìti a dorost: 

S uspokojením mohu oznámit svým 
pacientùm, že mám v souèasné dobì vyøe-
šen další pronájem své ordinace. Tímto 
sdìlením reaguji na èlánek Libuš a Písni-
ce oèima lékaøù v listopadovém èísle èaso-
pisu U nás  a na dotazy rodièù. Oznamuji 
také prodloužení ordinaèní doby pro 
nemocné bez objednání v pondìlí.  

Ordinaèní hodiny jsou
od 1. 12. 2004 tyto:

bez objednání po objednání
Po 7.30–12 12–16
Út 8–11,16–17 14–16 (prevent. prohlídky)
St 8–10 10–14 (poradna pro kojence)
Èt 7–12 12–16
Pá 10–13

MUDr. Jaroslav Henzl

Praktický lékař a internista

Mílová 5-A2, 142 00 Praha 4 - Libuš,
tel. 261 112 470
Ordinaèní hodiny jsou širší, než bylo 

uvedeno v minulém èísle U nás, a to: 
Pondìlí  9.00 – 14.00
Úterý 7.30 – 13.30
Støeda 8.00 – 13.00
Ètvrtek 14.00 – 18.00
Pátek 8.00 – 13.00
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Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

ZŠ L.Coňka v Praze-Písnici

…by se ráda pøedstavila  pøed zápi-
sem do první tøídy a souèasnì vás 
pozvala na den otevøených dveøí dne 
8. 12. 2004 od 17 hodin.

Naši žáci mají možnost strávit pìt let 
života v klidném, takøka rodinném pro-
støedí, bez stresu, šikany a nebezpeèí 
drog.

Umístìní budovy v pøírodním prostøedí 
umožòuje v létì výuku na zahradì, vyba-
vené pro tento úèel zahradním nábyt-
kem, a v zimì bruslení a sáòkování 
v rámci tìlesné výchovy. Pro další spor-
tovní aktivity využíváme vlastní høištì 
s umìlým povrchem.

Dìti se velmi rády uèí v poèítaèové uèeb-
nì, kde mohou pracovat samostatnì 
nebo ve dvojicích.

Pøi škole funguje školní družina s pro-
vozní dobou od 7.00 ráno a do 16.45 
odpoledne.

Ve školní jídelnì je možné v pøípadì 
potøeby zajistit i dietní stravování pro 
žáky.

Výuka probíhá podle uèebního plánu 
Základní škola s rozšíøenou výukou jazy-
kù, pøièemž je vìnována individuální 
péèe i žákùm s dysfunkcemi.

V zájmu problémových žákù spolupra-
cujeme s Pedagogickopsychologickou 

poradnou, jejíž pra-
covnice PhDr. Klé-
grová sleduje problé-
mové žáky pøímo pøi 
výuce a odbornými 
radami vede práci 
pedagogù i rodièù 
s tìmito žáky.

Pøi škole pracují 
r ù z n é  z á j m o v é  Helena Lodinová,

hospodáøkaJana Hönigová a Vìra Jarošová,  kuchaøky

Ota Wosyka, školníkMgr. Lýdia Šimurková,
tøídní uèitelka 2. roèníku

Mgr. Blanka Rachotová,
øeditelka školy

Mgr. Lenka Výprachtická,
tøídní uèitelka 4. roèníku

Mgr. Zdeòka Grandeová,
tøídní uèitelka 3. roèníku

Vìra Brigantová,
tøídní uèitelka 1. roèníku

Miroslava Èerná,
tøídní uèitelka 5. roèníku

špekáèkù, vánoèní besídky pro rodièe 
a sponzorování dikobraza v zoo v Praze 
a další akce.

Více se o nás mùžete dozvìdìt na inter-
netových stránkách www.zspisnice.info.

–Mgr. Blanka Rachotová,
øeditelka školy–

kroužky: poèítaèový, keramický, drama-
ticko – literární, aerobik a moderní tanec, 
výtvarný a v pøípadì zájmu i angliètina 
pro 1. a 2. roèník.

Naše škola se úèastní mnoha soutìží 
vyhlašovaných mìstskou èástí, MŠMT 
a dalšími organizacemi.

Pro srovnání vìdomostí s ostatními ško-
lami v republice každoroènì žáci pátého 
roèníku vypracovávají testy Kalibro a pra-
videlnì se úspìšností umís�ují vysoko 
nad celostátním prùmìrem. Rovnìž sle-
dujeme pracovní výsledky žákù na ško-
lách, kam od nás pøecházejí, a� už jsou to 
gymnázia, jazykové školy, školy s rozšíøe-
nou výukou matematiky i klasické ZŠ, 
a ve vìtšinì pøípadù jsou v tìchto školách 
naši absolventi  chváleni.

Oblíbené jsou mimoškolní aktivity: 
spaní dìtí ve škole, táboráky s opékáním 

prázdné, vypláchnuté a stlaèené.  Zprvu 
budou k dispozici pomìrnì malé nádoby, 
které budou sváženy  jednou za ètrnáct 
dní, je v zájmu každého z nás, aby byla 
zachována èistota v okolí stanovištì sbì-
ru.

V Praze bude zahájen tříděný sběr nápojových kartonů!

Nápojové kartony se na èeském trhu 
objevují ve stále vìtší míøe již od zaèát-
ku 90. let. Jejich vlastnosti skýtají 
mnoho výhod pro výrobce, obchodníky 
i spotøebitele. Po upotøebení doposud 
konèily ve smìsném odpadu a následnì 
ve spalovnì nebo na skládce odpadù. 
Nyní bude jejich osud jiný. Praha se 
stala èlenem systému EKO-KOM a tyto 
obaly se budou oddìlenì tøídit a ná-
slednì recyklovat.

Hlavní mìsto Praha ve spolupráci se 
svozovou spoleèností Pražské služby, a. 
s., pøipravuje v rámci komplexního tøídì-
ného sbìru komunálního odpadu zave-
dení sbìru nápojových kartonù. Stane se 
tak v návaznosti na zapojení hlavního 
mìsta Prahy do systému EKOKOM (Eko-
kom, a. s., je autorizovaná obalová spo-
leènost, která zajiš�uje sdružené plnìní 
povinnosti zpìtného odbìru a využití 

odpadù z obalù  pozn. aut.).
Zatím pùjde o pilotní projekt. Bude roz-

místìno cca 1 000 kusù sbìrných nádob o 
objemu 240 l  oznaèených oranžovou 
nálepkou „nápojové kartony“. Obèané 
by v brzké dobì mìli být o zavedení oddì-
leného sbìru nápojových kartonù infor-
mováni  speciálním letákem ve své 
schránce. 

Projekt se zahajuje již bìhem listopadu 
tohoto roku, kdy bude na jednu tøetinu 
stanoviš� sbìru tøídìného odpadu pøista-
vena nádoba urèená pro sbìr nápojových 
kartonù.  Je  možné,  že  v  nìkterých 
malých mìstských èástech tuto nádobu 
nenaleznete. Pro první období sbìru této 
komodity byla vybrána místa, kde se pøed-
pokládá vìtší výtìžnost. 

Do tìchto nových nádob je možné 
odkládat veškeré vícevrstvé nápojové oba-
ly, tzv. kartony. Tyto obaly by mìly být  Nálepka na  nádobì urèené pro sbìr nápojových kartonù

Nápojový karton je tvoøen nìkolika vrst-
vami rùzných materiálù: papíru, poly-

zprvu spojeno  s rozmanitými problémy, 
zádrhely a nedokonalostmi, ovšem 
mìjme na pamìti, že jde o projekt pilotní, 
který má pøípadné mouchy vychytat. 
Pokud pilotní projekt prokáže (a to se 

pøedpokládá), že tøídìní nápojových kar-
tonù v Praze má smysl, pak v prùbìhu 
pøíštího roku dojde k jeho promìnì na 
stálý systém.

Prostøednictvím takovýchto projektù 
se nám jistì podaøí pøipojit jméno našeho 
hlavního mìsta k dalším ekologicky uvì-
domìlým mìstùm Evropy. 

–Mgr. Markéta Šišková, odbor 
infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy–

Pøíštì – èlánek o tøídìní krabic v Libuši.
Vrstvení nejbìžnìjších nápojových kartonù

Sběr nápojových kartonů v naší městské části

Nádoby na nápojové kartony byly umís-
tìny i na 15 stanovištích na naší mìstské 
èásti. Svoz této komodity bude probíhat 
jednou za 14 dní, v sudý kalendáøní týden 
(den svozu zatím není pevnì stanoven).

Jelikož jde o pilotní projekt, nejsou urèe-
ná stanovištì definitivní, po vyhodnocení 
projektu mùže dojít ke zvýšení jejich 
poètu èi pøemístìní.

S e z n a m  s b ì r n ý c h  m í s t  o b a l ù  
Tetrapack (nápojových kartonù):

Libuš: Lojovická × Ke Lhoteckému 

lesu, Betáòská × Na Musilech, K Lukám 
(parkovištì),  Mílová,  Za Vìtrem × 
×Mašovická, V Rohu × V Koutì

P í s n i c e :  K  V r t i l c e ,  H o š t i c k á  ×  
×Olšovická, Libušská × V Zákopech, Na 
O k r u h u  ×  K e  K u r t ù m ,  V ý l e t n í  ×  
×Zahrádecká,  Výletní  × Libušská,  
Putimská × Hoštická, Ke Kurtùm proti è. 
p. 381/7, Na Okruhu è. p. 391/9

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

ketanzové, všechno dobøe dopadlo. Kniha 
konèí tzv. happyendem…                               –abx–

Douglas Adams: Holistická detektivní 

kancelář Dirka Gentleyho

Pøel. J. Koubová. Praha : Argo 2003. 238 s.
Nepropadejte panice! Tímto chlácholivým 

výkøikem uvozuje svùj svìt kultovní autor sou-
dobé britské (a svìtové) scifi. Kultovní autor 
je autorem kultovního díla. Stopaøùv prùvod-
ce vesmírem (trilogie v pìti dílech) se doèkal 
øady zpracování rozhlasovým poèínaje
(i v dávném Èeskoslovenském rozhlase) a sit-
comovým konèe.Charakterizuje-li èeský 
nakladatel toto dílo jako „okouzlující féerii 
nápadù, které rostou jeden ze druhého a neu-
stále ètenáøe pøekvapují“, neváhám tak cha-
rakterizovat po pøeètení této „detektivky“ celé 
Adamsovo dílo. V této knize je ètenáø vystaven 
aktivitám bytosti nejspíše mimozemského 
charakteru, konfrontaci s posmrtným živo-
tem zavraždìného podnikatele, setkáním se 
svérázným životem imaginární anglické uni-
verzity charakterizovaným také zjevnou 
nesmrtelností nìkterých pedagogù.

A když je na konci románu lidstvo zachránì-
no pøed vyhynutím, je opravdu lhostejno, kdo 
je vrah. Adamsùv styl je vysoce ètivý (podpo-
øen navíc  kvalitou èeského pøekladu).  
Pøekotné ètení, k nìmuž svádí, mùže být 
ovšem na škodu pochopení pøíbìhu. Ale, 
nepropadejte panice, tøeba se to úplnì pocho-
pit ani nedá. Ale ètení je to pøíjemné…                    

–jbx–
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Dvanácté èíslo U nás je také pøedvánoèní a 
za tøi týdny vlastnì i vánoèní. A tak jsme objed-
nali literaturu pro dìti (prohlédl jsem ètenáø-
ský deník naší Andulky, nepatrnì pøeformulo-
val a gramaticky dotáhl) a sám jsem si k Je-
žíšku koupil také oddechovku  scifi èi fantasy, 
neodolal jsem, pøeèetl jí pøedem a podávám o ní 
zprávu. A jako libušský knihkupec pøeju svým 
zákazníkùm š�astné a požehnané Vánoce a do 
roku 2005 jenom pozitivní zážitky a prožit-
ky.         –Jiøí Brixi–

Joachim Friedrich: Čtyři a půl kamará-

da a vánoční spiknutí

Pøel. Ondøej Müller, Il. Libor Páv. Praha: BB 
art, 2001. 150 s.

Knížka Joachima Friedricha Ètyøi a pùl 
kamaráda a vánoèní spiknutí je tøetí z pøíbì-
hù, v nichž vystupuje Kalle, Štefka a Karel 
Øedièkovi a Ferda. Štefka a Karel jsou dvojèa-
ta. Karlovi se pøezdívá Øedkvièka, protože je 
skoro o hlavu menší než Štefka. Ještì mají psa 
Sedmikráska. Založili si Kallovu detektivní 
kanceláø a øeší rùzné pøípady. Pøípad, který 
øeší nyní, je velmi zamotaný. Aby si èlenové 
Kallovy detektivní kanceláøe pøed Vánoci tro-
chu pøilepšili, pohybují se po obchodním 
domì pøevleèení za andìly. Kalle se chce  
vytáhnout, a tak nabídne pomoc detektivovi, 
který støeží celý obchodní dùm.Ten není jeho 
nabídkou zrovna nadšen, ale brzy zmìní 
názor. Kalle s kamarády zjistí, že bøicha Santa 
Clausù, kteøí rozdávají v obchodním domì 

dárky, nejsou naplnìná vatou, ale nìèím 
jiným. Kdo je dobrý detektiv, už to asi ví, 
ostatním to prozradím. Kradenými vìcmi! 
Fotoaparáty, cédéèka, hodiny, jídlo a tak. 
Detektivové zjistí, kdo je za to zodpovìdný, 
a zlodìji a pøekupníci jsou spravedlivì potres-
táni. Kallova detektivní kanceláø tak úspìšnì 
uzavøe další pøípad. Knížka je napínavá, tak 
trochu vánoèní a velmi dobøe se ète.      –abx–

Thomas Brezina: Ségry na zabití

Pøel.: Michaela Škultéty, Il. Bettina Gotzen-
Beeková. Praha: Fragment 2004. 135 s.

V knížce se vypráví o dvou dívkách, které se 
nenávidìjí a snaží se jedna druhé udìlat ze 
života peklo. Jmenují se Lissi Meierbeerová 
a Tinka Schnabelová. Lissi dává Tince hloupé 
otázky, Tinka jí dává ještì hloupìjší odpovìdi. 
Lissi nemá mámu, umøela jí, Tinka nemá tátu, 
odešel od nich. Pøesto dostaly ve škole spoleè-
ný úkol  udìlat rozhovor se starou dámou, 
paní Schiketanzovou, z níž se vyklubala èaro-
dìjnice a chtìla, aby dívky byly jejími nástup-
kynìmi. Navíc se rodièe dìvèat rozhodli, že se 
vezmou. Lissi a Tinka mìly být sestry! Mìly 
spolu bydlet v domì, sdílet spolu pokoj a vlast-
nì všechno! Obì rodiny se jednou o víkendu 
vydaly na výlet. Tinka s mámou a bratry 
Thorstenem a Stanem, Lissi s tátou a bratry 
Davidem a Frankem. Cílem výletu byl opuštì-
ný dùm, ve kterém mìla nová velká rodina 
bydlet. A v tom domì se dìvèata usmíøila, 
a když ještì podìdila dùm po paní Schi-

Libušské knihkupectví



prosinec 2004prosinec 2004 prosinec 2004prosinec 200410 11

T
É
M

A
T
É
M

A

T
É
M

A
T
É
M

A
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

ZŠ L.Coňka v Praze-Písnici

…by se ráda pøedstavila  pøed zápi-
sem do první tøídy a souèasnì vás 
pozvala na den otevøených dveøí dne 
8. 12. 2004 od 17 hodin.

Naši žáci mají možnost strávit pìt let 
života v klidném, takøka rodinném pro-
støedí, bez stresu, šikany a nebezpeèí 
drog.

Umístìní budovy v pøírodním prostøedí 
umožòuje v létì výuku na zahradì, vyba-
vené pro tento úèel zahradním nábyt-
kem, a v zimì bruslení a sáòkování 
v rámci tìlesné výchovy. Pro další spor-
tovní aktivity využíváme vlastní høištì 
s umìlým povrchem.

Dìti se velmi rády uèí v poèítaèové uèeb-
nì, kde mohou pracovat samostatnì 
nebo ve dvojicích.

Pøi škole funguje školní družina s pro-
vozní dobou od 7.00 ráno a do 16.45 
odpoledne.

Ve školní jídelnì je možné v pøípadì 
potøeby zajistit i dietní stravování pro 
žáky.

Výuka probíhá podle uèebního plánu 
Základní škola s rozšíøenou výukou jazy-
kù, pøièemž je vìnována individuální 
péèe i žákùm s dysfunkcemi.

V zájmu problémových žákù spolupra-
cujeme s Pedagogickopsychologickou 

poradnou, jejíž pra-
covnice PhDr. Klé-
grová sleduje problé-
mové žáky pøímo pøi 
výuce a odbornými 
radami vede práci 
pedagogù i rodièù 
s tìmito žáky.

Pøi škole pracují 
r ù z n é  z á j m o v é  Helena Lodinová,

hospodáøkaJana Hönigová a Vìra Jarošová,  kuchaøky

Ota Wosyka, školníkMgr. Lýdia Šimurková,
tøídní uèitelka 2. roèníku

Mgr. Blanka Rachotová,
øeditelka školy

Mgr. Lenka Výprachtická,
tøídní uèitelka 4. roèníku

Mgr. Zdeòka Grandeová,
tøídní uèitelka 3. roèníku

Vìra Brigantová,
tøídní uèitelka 1. roèníku

Miroslava Èerná,
tøídní uèitelka 5. roèníku

špekáèkù, vánoèní besídky pro rodièe 
a sponzorování dikobraza v zoo v Praze 
a další akce.

Více se o nás mùžete dozvìdìt na inter-
netových stránkách www.zspisnice.info.

–Mgr. Blanka Rachotová,
øeditelka školy–

kroužky: poèítaèový, keramický, drama-
ticko – literární, aerobik a moderní tanec, 
výtvarný a v pøípadì zájmu i angliètina 
pro 1. a 2. roèník.

Naše škola se úèastní mnoha soutìží 
vyhlašovaných mìstskou èástí, MŠMT 
a dalšími organizacemi.

Pro srovnání vìdomostí s ostatními ško-
lami v republice každoroènì žáci pátého 
roèníku vypracovávají testy Kalibro a pra-
videlnì se úspìšností umís�ují vysoko 
nad celostátním prùmìrem. Rovnìž sle-
dujeme pracovní výsledky žákù na ško-
lách, kam od nás pøecházejí, a� už jsou to 
gymnázia, jazykové školy, školy s rozšíøe-
nou výukou matematiky i klasické ZŠ, 
a ve vìtšinì pøípadù jsou v tìchto školách 
naši absolventi  chváleni.

Oblíbené jsou mimoškolní aktivity: 
spaní dìtí ve škole, táboráky s opékáním 

prázdné, vypláchnuté a stlaèené.  Zprvu 
budou k dispozici pomìrnì malé nádoby, 
které budou sváženy  jednou za ètrnáct 
dní, je v zájmu každého z nás, aby byla 
zachována èistota v okolí stanovištì sbì-
ru.

V Praze bude zahájen tříděný sběr nápojových kartonů!

Nápojové kartony se na èeském trhu 
objevují ve stále vìtší míøe již od zaèát-
ku 90. let. Jejich vlastnosti skýtají 
mnoho výhod pro výrobce, obchodníky 
i spotøebitele. Po upotøebení doposud 
konèily ve smìsném odpadu a následnì 
ve spalovnì nebo na skládce odpadù. 
Nyní bude jejich osud jiný. Praha se 
stala èlenem systému EKO-KOM a tyto 
obaly se budou oddìlenì tøídit a ná-
slednì recyklovat.

Hlavní mìsto Praha ve spolupráci se 
svozovou spoleèností Pražské služby, a. 
s., pøipravuje v rámci komplexního tøídì-
ného sbìru komunálního odpadu zave-
dení sbìru nápojových kartonù. Stane se 
tak v návaznosti na zapojení hlavního 
mìsta Prahy do systému EKOKOM (Eko-
kom, a. s., je autorizovaná obalová spo-
leènost, která zajiš�uje sdružené plnìní 
povinnosti zpìtného odbìru a využití 

odpadù z obalù  pozn. aut.).
Zatím pùjde o pilotní projekt. Bude roz-

místìno cca 1 000 kusù sbìrných nádob o 
objemu 240 l  oznaèených oranžovou 
nálepkou „nápojové kartony“. Obèané 
by v brzké dobì mìli být o zavedení oddì-
leného sbìru nápojových kartonù infor-
mováni  speciálním letákem ve své 
schránce. 

Projekt se zahajuje již bìhem listopadu 
tohoto roku, kdy bude na jednu tøetinu 
stanoviš� sbìru tøídìného odpadu pøista-
vena nádoba urèená pro sbìr nápojových 
kartonù.  Je  možné,  že  v  nìkterých 
malých mìstských èástech tuto nádobu 
nenaleznete. Pro první období sbìru této 
komodity byla vybrána místa, kde se pøed-
pokládá vìtší výtìžnost. 

Do tìchto nových nádob je možné 
odkládat veškeré vícevrstvé nápojové oba-
ly, tzv. kartony. Tyto obaly by mìly být  Nálepka na  nádobì urèené pro sbìr nápojových kartonù

Nápojový karton je tvoøen nìkolika vrst-
vami rùzných materiálù: papíru, poly-

zprvu spojeno  s rozmanitými problémy, 
zádrhely a nedokonalostmi, ovšem 
mìjme na pamìti, že jde o projekt pilotní, 
který má pøípadné mouchy vychytat. 
Pokud pilotní projekt prokáže (a to se 

pøedpokládá), že tøídìní nápojových kar-
tonù v Praze má smysl, pak v prùbìhu 
pøíštího roku dojde k jeho promìnì na 
stálý systém.

Prostøednictvím takovýchto projektù 
se nám jistì podaøí pøipojit jméno našeho 
hlavního mìsta k dalším ekologicky uvì-
domìlým mìstùm Evropy. 

–Mgr. Markéta Šišková, odbor 
infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy–

Pøíštì – èlánek o tøídìní krabic v Libuši.
Vrstvení nejbìžnìjších nápojových kartonù

Sběr nápojových kartonů v naší městské části

Nádoby na nápojové kartony byly umís-
tìny i na 15 stanovištích na naší mìstské 
èásti. Svoz této komodity bude probíhat 
jednou za 14 dní, v sudý kalendáøní týden 
(den svozu zatím není pevnì stanoven).

Jelikož jde o pilotní projekt, nejsou urèe-
ná stanovištì definitivní, po vyhodnocení 
projektu mùže dojít ke zvýšení jejich 
poètu èi pøemístìní.

S e z n a m  s b ì r n ý c h  m í s t  o b a l ù  
Tetrapack (nápojových kartonù):

Libuš: Lojovická × Ke Lhoteckému 

lesu, Betáòská × Na Musilech, K Lukám 
(parkovištì),  Mílová,  Za Vìtrem × 
×Mašovická, V Rohu × V Koutì

P í s n i c e :  K  V r t i l c e ,  H o š t i c k á  ×  
×Olšovická, Libušská × V Zákopech, Na 
O k r u h u  ×  K e  K u r t ù m ,  V ý l e t n í  ×  
×Zahrádecká,  Výletní  × Libušská,  
Putimská × Hoštická, Ke Kurtùm proti è. 
p. 381/7, Na Okruhu è. p. 391/9

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš–

ketanzové, všechno dobøe dopadlo. Kniha 
konèí tzv. happyendem…                               –abx–

Douglas Adams: Holistická detektivní 

kancelář Dirka Gentleyho

Pøel. J. Koubová. Praha : Argo 2003. 238 s.
Nepropadejte panice! Tímto chlácholivým 

výkøikem uvozuje svùj svìt kultovní autor sou-
dobé britské (a svìtové) scifi. Kultovní autor 
je autorem kultovního díla. Stopaøùv prùvod-
ce vesmírem (trilogie v pìti dílech) se doèkal 
øady zpracování rozhlasovým poèínaje
(i v dávném Èeskoslovenském rozhlase) a sit-
comovým konèe.Charakterizuje-li èeský 
nakladatel toto dílo jako „okouzlující féerii 
nápadù, které rostou jeden ze druhého a neu-
stále ètenáøe pøekvapují“, neváhám tak cha-
rakterizovat po pøeètení této „detektivky“ celé 
Adamsovo dílo. V této knize je ètenáø vystaven 
aktivitám bytosti nejspíše mimozemského 
charakteru, konfrontaci s posmrtným živo-
tem zavraždìného podnikatele, setkáním se 
svérázným životem imaginární anglické uni-
verzity charakterizovaným také zjevnou 
nesmrtelností nìkterých pedagogù.

A když je na konci románu lidstvo zachránì-
no pøed vyhynutím, je opravdu lhostejno, kdo 
je vrah. Adamsùv styl je vysoce ètivý (podpo-
øen navíc  kvalitou èeského pøekladu).  
Pøekotné ètení, k nìmuž svádí, mùže být 
ovšem na škodu pochopení pøíbìhu. Ale, 
nepropadejte panice, tøeba se to úplnì pocho-
pit ani nedá. Ale ètení je to pøíjemné…                    

–jbx–
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Dvanácté èíslo U nás je také pøedvánoèní a 
za tøi týdny vlastnì i vánoèní. A tak jsme objed-
nali literaturu pro dìti (prohlédl jsem ètenáø-
ský deník naší Andulky, nepatrnì pøeformulo-
val a gramaticky dotáhl) a sám jsem si k Je-
žíšku koupil také oddechovku  scifi èi fantasy, 
neodolal jsem, pøeèetl jí pøedem a podávám o ní 
zprávu. A jako libušský knihkupec pøeju svým 
zákazníkùm š�astné a požehnané Vánoce a do 
roku 2005 jenom pozitivní zážitky a prožit-
ky.         –Jiøí Brixi–

Joachim Friedrich: Čtyři a půl kamará-

da a vánoční spiknutí

Pøel. Ondøej Müller, Il. Libor Páv. Praha: BB 
art, 2001. 150 s.

Knížka Joachima Friedricha Ètyøi a pùl 
kamaráda a vánoèní spiknutí je tøetí z pøíbì-
hù, v nichž vystupuje Kalle, Štefka a Karel 
Øedièkovi a Ferda. Štefka a Karel jsou dvojèa-
ta. Karlovi se pøezdívá Øedkvièka, protože je 
skoro o hlavu menší než Štefka. Ještì mají psa 
Sedmikráska. Založili si Kallovu detektivní 
kanceláø a øeší rùzné pøípady. Pøípad, který 
øeší nyní, je velmi zamotaný. Aby si èlenové 
Kallovy detektivní kanceláøe pøed Vánoci tro-
chu pøilepšili, pohybují se po obchodním 
domì pøevleèení za andìly. Kalle se chce  
vytáhnout, a tak nabídne pomoc detektivovi, 
který støeží celý obchodní dùm.Ten není jeho 
nabídkou zrovna nadšen, ale brzy zmìní 
názor. Kalle s kamarády zjistí, že bøicha Santa 
Clausù, kteøí rozdávají v obchodním domì 

dárky, nejsou naplnìná vatou, ale nìèím 
jiným. Kdo je dobrý detektiv, už to asi ví, 
ostatním to prozradím. Kradenými vìcmi! 
Fotoaparáty, cédéèka, hodiny, jídlo a tak. 
Detektivové zjistí, kdo je za to zodpovìdný, 
a zlodìji a pøekupníci jsou spravedlivì potres-
táni. Kallova detektivní kanceláø tak úspìšnì 
uzavøe další pøípad. Knížka je napínavá, tak 
trochu vánoèní a velmi dobøe se ète.      –abx–

Thomas Brezina: Ségry na zabití

Pøel.: Michaela Škultéty, Il. Bettina Gotzen-
Beeková. Praha: Fragment 2004. 135 s.

V knížce se vypráví o dvou dívkách, které se 
nenávidìjí a snaží se jedna druhé udìlat ze 
života peklo. Jmenují se Lissi Meierbeerová 
a Tinka Schnabelová. Lissi dává Tince hloupé 
otázky, Tinka jí dává ještì hloupìjší odpovìdi. 
Lissi nemá mámu, umøela jí, Tinka nemá tátu, 
odešel od nich. Pøesto dostaly ve škole spoleè-
ný úkol  udìlat rozhovor se starou dámou, 
paní Schiketanzovou, z níž se vyklubala èaro-
dìjnice a chtìla, aby dívky byly jejími nástup-
kynìmi. Navíc se rodièe dìvèat rozhodli, že se 
vezmou. Lissi a Tinka mìly být sestry! Mìly 
spolu bydlet v domì, sdílet spolu pokoj a vlast-
nì všechno! Obì rodiny se jednou o víkendu 
vydaly na výlet. Tinka s mámou a bratry 
Thorstenem a Stanem, Lissi s tátou a bratry 
Davidem a Frankem. Cílem výletu byl opuštì-
ný dùm, ve kterém mìla nová velká rodina 
bydlet. A v tom domì se dìvèata usmíøila, 
a když ještì podìdila dùm po paní Schi-
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V minulém èísle
Místa, kde stojí malé historické památky 

Libuše a Písnice jste urèitì poznali, è. 1 –
– námìstíèko v Písnici, è. 2 u pošty. Zasloužily 
by si uvést do lepšího stavu, než jsou dnes, 
nemyslíte?                    –red –

Boží muka v Písnici
„Ta zvonièka è. 1 není zvonièka, ale pravdì-

podobnì boží muka, a to proto že Písnice pat-
øila pod panství Cholupic a jelikož tam nebyl 
kat, tak vedli odsouzeného do Kunratic a ces-
tou se stavìli u tìchto božích muk, kde se 
odsouzený pomodlil .  Existuje kronika 
Písnice, pamatuji se na ní jako kluk, podepi-
sovali se do ní všichni prvòáèci ve škole a ten 
pán Jeøábek, co ji psal, chodil do školy vyprá-
vìt o staré Písnici. Existují dvì kroniky, ta 
druhá popisuje majetkové pomìry a statky v 
Písnici. Jsem rád že se nìkdo o to zajímá pro-
tože písnických starousedlíkù už moc není. 
Jsem rád, že máte zájem o historii Písnice. 
Bylo by dobré, tuto kroniku zveøejnit, protože 
je opravdu zajímavá,“ napsal ve svém mailu 
pan Ivan Pachta. Redakce U nás dìkuje. Pan 
Pachta má u nás malou pozornost.          –red–

Z vyprávìní libušského rodáka
Další, kdo se ozval, aby se podìlil o své vzpo-

mínky související s vyfocenými historickými 
objekty v obci, byl pán, který zatelefonoval 
a nechtìl se pøedstavit jménem. Pøedstavil se 
jako libušský rodák a zaèal zajímavì vyprávìt 
o druhém snímku – zvonièce v Libuši u pošty. 
Ve 30. letech minulého století prý na ni zvoní-
val pan Sláma, když nìkdo umøel, nebo volal 
hasièe. Poblíž prý stával dùm holièe Sedláka 
a obchod se smíšeným zbožím pana Fendry-
cha a také tam byl prostor, kde se uèilo na 
hudební nástroje. Zvon prý byl odebrán za 
nìmecké okupace. V domì, kde je nyní úøad, 
bydleli Vogelovi… Na Libuši prý také ve 12. 
století a døíve stávala šibenice na vrškách, kde 
dnes jsou meteorologové. Tajuplný libušský 

Fotohádanky

rodák prý pobývá u dcery blízko libušské soko-
lovny, zná maminku našeho starosty – ten prý 
je povahou po své tetì Vìøe… V Libuši se 
podle nìj hrával dobøe nejen fotbal, ale také 
volejbal, tøeba zdravotní sestra paní Radová, 
Kaucká… „Náš“ libušský rodák nahlížel prý 
také do zbraslavské kroniky a zjistil, že 
Písnice je starší než Libuš. Ve staré Písnici 
byly za první republiky tøi obchody, mlýn pana 
Klégra u rybníka. Nejvìtší zemìdìlský hospo-
dáø byl podle nìj pan Zedník. Na zaèátku 
Písnice bývala trafika paní Vodièkové… 

Milý libušský rodáku, za redakci dìkuji za 
pìkné telefonické vyprávìní a pøedávám dál, 
jak jsem slyšela.                –Hana Koláøová–

Boží muka z obrázku è. 1
Tato boží muka stojí na reozhraní ulic 

Libušská a K Vrtilce v Písnici. 
Hranolový sokl pøechází do masivního 

toskánského sloupu, který nese kaplièku 
s jehlancovou støíškou. Na sloupu je vsazena 
ètverhranná kovová deska s reliéfem P. Marie. 
Boží muka jsou barokní, z 18. století, reliéf je 
z 2. pol. 19. stol. Objekt je zapsán ve Státním 
seznamu nemovitých kulturních památek 
pod ev. è. 11884. Na tento objekt se vztahuje 
ochrana státní památkové péèe. V roce 1990 
byl do kaplièky vsazen èerný panáèek, kterého 
po èase nìkdo ukradl. Tyto „kaplièky“ údajnì 
vyznaèovaly hranice pùvodní obce.

–Pøipravila Eva Fortinová–

Zvonièka z obrázku è. 2
Tato zvonièka stojí v Libuši, v Libušské ulici 

u budovy è. p. 1, kde v souèasné dobì sídlí 

pošta, optika a pracovištì Úøadu MÈ Praha-
Libuš. Z historie této kaplièky se ví asi tolik, že 
stála blíže ke komunikaci, což je doloženo sta-
rou fotografií z Libuše, a to z dùvodu, aby na 
ni zvoník p. Sláma (dùm vystrèený do silnice, 
ulice Libušská 100 m zpìt ku Praze) vidìl 
a hlídal pro pøípad, že by ji chtìl nìkdo znièit.

Na staré fotografii je vidìt jak místo, kde 
stála, tak zvon, který tam visel. Dle staroused-
líkù z Libuše se rozcházejí informace o ztrátì 
zvonu. Jedni pamìtníci vyprávìjí, že zvon 
musela obec v r. 1942 za války odevzdat na 
roztavení a od té doby už tam nevisel. Druzí 
pamìtníci tvrdí, že zvon byl uschován pøed 
Nìmci, aby ho neroztavili na kanóny. Ani po 
usilovném pátrání jsme zvon nenašli. 

O zhotovení nového zvonu se jednalo v sou-
vislosti s rozpoètem asi pøed tøemi roky. 
Bohužel, zatím nevisí. Tuto zvonièku nám do 
seznamu památek nezapsali.

–Pøipravila Eva Fortinová–

Kde jsou libušské a písnické křížky?

Tentokrát otiskujeme obrázky tøí køížkù. 
Dva jsou z historických snímkù, jeden je poøí-
zen v tìchto dnech. Víte, kde tyto køížky jsou? 
Znáte jejich pøíbìhy? Tìšíme se na jakýkoli 
váš pøíspìvek, o který se opìt rádi podìlíme 
v pøíštím èísle s ostatními. Prosíme, pište mai-
lem na hana.kolarova@tiscali.cz nebo na 
papír a ten pøedejte v obálce urèené redakci 
U nás v sekretariátu Úøadu MÈ Praha-Libuš. 
Autora pìkného vyprávìní opìt odmìníme 
drobným dárkem.

–red, foto Roman Klemeš
a archív ÚMÈ Praha-Libuš–
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Listopad 2004

Otevøeno: pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 
9.3012.00 hod.

Stálý program:  
Pozor zmìna pravidelného programu!
Pondìlí  poznávejme pøírodu 

Úterý  rytmika pro nejmenší
Støeda  rytmika, taneèky pro pokroèilejší
Ètvrtek  výtvarné a ruèní práce
Pátek  zavøeno
Mimoøádné akce:
1. 11. pondìlí  Dýòová strašidýlka - pøijïte 

se s námi pøíjemnì bát. Vyrobíme si svítící 

V mìsíci prosinci 2004 oslaví v mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výroèí tito 
naši obèané.

V Libuši  oslaví 
91. narozeniny paní Antonie Bínová 
87 let paní Marie Kollmannová

           a paní Josefa Jánská
86 let paní Anna Ètrnáctová
85 let paní Marie Špitálská
81 let paní Marie Mašková
80 let paní Libuše Ungerová 

Významná jubilea

75 let paní Anežka Špaèková
70 let paní Dagmar Mottlová, paní Marie
       Vršínská a paní Jana Cinibulková

V Písnici oslaví 
84. narozeniny paní Anna Klemperová 
82 let pan Antonín Koøínek

75 let paní Emílie Engelmannová 
70 let pan Josef Nìmec
70 let paní Božena Mašková

Všem oslavencùm pøejeme hodnì zdra-
ví, spokojenosti a životního optimismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–

81 let pan František Sauer

Budou-li mít naši obèané zájem, i pøes opatøení zákona o ochranì osobních údajù, jubilea 
svých blízkých adresnì zveøejnit  vèetnì fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné 
se domluvit na humanitním odboru s pí Mikuškovou, tel. 261 910 145. Vyhovíme Vám, ale
i v opaèném pøípadì, když si budete pøát, aby Vaše jméno nebylo zveøejnìno. Dìkujeme za 
pochopení.

Svatba (skoro)

v Junior Klubu

Své ano si v sobotu 13. 11. 2004 øekli Oldøich Ïurech, 
lektor kytary v Junior klubu, a Markéta Horáková, 
lektorka flétny, v kostele sv. Petra a Pavla. Obøad zaèal 
pøesnì ve 12 hodin. Delegace z klubu Junior vyrazila od 
klubu v 10.45. Všichni mìli veselou, pøátelskou náladu. 
Ženich byl celkem hodnì vystresovaný, ale není divu. 

Jakmile obøad zaèal, tak se uklidnil. Obøad trval cca 55 minut, všem lidem se velmi líbil, nìkterým se dokonce chtìlo i 
breèet. Pøi východu z kostela se na novomanžele tradiènì házela rýže. Pak se jelo vìtšinou samostatnì domù, nejbližší 
rodina obou èerstvých manželù jela na hostinu.      –Dan Houda, žák oboru kytara, foto Lenka Koudelková–
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Diamantové 
výroèí svatby
Diamantové 
výroèí svatby

Dne 17. 12. 1944 ve zlatnickém kostelíèku si 
øekli své ANO Marie Novotná, nar. 5. 10. 1921 

a Jaroslav Novotný, nar. 2. 11. 1920.
Uplynulo dlouhých šedesát let, aby se mohly 
naplnit dny spoleèného života, které je prováze-
ly v dobrém i zlém. Zestárli. Rùznými cestami 
plynul èas, který jim ale umožnil dožít se tohoto 
výroèí, aby si mohli spolu posedìt, zavzpomínat 
a doufat, že budou schopni, ruku v ruce, ještì 
pokraèovat na té cestì, která zùstala zatím neza-
sypaná…

Pevné zdraví pøeje syn s rodinou. 

Diamantová 
svatba

Manželé Marie a Alois Hoškovi z Libuše pro-
žili dne 28. 10. 2004  jeden z významných 
dnù svého života, oslavili 60 let spoleèného 
soužití diamantovou svatbou. 
Manželství uzavírali v ne právì klidné dobì, 
vždy� se psalo datum 28. 10. 1944. Pøesto 
mají na tento den krásné vzpomínky. Živo-
tem je provázejí pøíjemné chvilky prožité 
s dìtmi a vnouèaty, ale i problémy, které 
život pøináší. Rádi si zavzpomínali na dobu 
svého mládí a na to, jak si ještì donedávna 
spolu zatancovali. „Musíte být k sobì vzá-
jemnì tolerantní,“ øíká pan Hošek, a tím 
uvádí jeden z hlavních dùvodù tak dlouhého 
spoleèného soužití. 
Ještì jednou bychom jim chtìli popøát do 
dalšího spoleèného života hodnì zdraví 
a vzájemné lásky.

Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ 
Praha-Libuš

Hluk a vibrace

v Meteorologické

Vážený pane starosto, od každé zmìny ve 
vedení zastupitelstva MÈ Praha-Libuš si zdej-
ší obèané po léta naivnì slibují, že životní pro-
støedí (v minulosti katastrofálnì zanedbáva-
né) se zlepší. Rozhodnì nechci zpochybòovat 
èi ignorovat to málo, co bylo prospìšného 
vykonáno pro dùstojnìjší prostøedí, ale šoku-
je mì i mé spoluobèany stále laxnìjší pøístup 
zastupitelù k øešení souèasného dopravního 
kolapsu, který z centra Libuše dìlá doslova  
životu nebezpeènou zónu. 

Oceòuji podrobné informace v periodiku 
U NÁS  o jednáních týkající se strategického 
øešení  výstavby silnièního okruhu, který by 
v budoucnu mìl situaci èásteènì vyøešit. Ale 
co dìlá zastupitelstvo pro to, aby se souèasná 
krizová situace alespoò zmírnila? O tom se 
nedoèteme nic. Argumentù a nástrojù mají 
zastupitelé øadu, proè je nevyužijí?

V roce 1999 jsem iniciovala (v souladu se 
zák.è.85/1990 Sb.) petici ve vìci veøejného 
zájmu, kterou podepsalo pøes 200 obèanù 
z nejvíce ohrožené oblasti ul. Meteorologic-
ká-Libušská. Vyzvali jsme, aby MÚ v Libuši 
ve spolupráci s pøíslušnými orgány státní sprá-
vy, hygienickými, dopravními a policií ÈR 
pøijal zmíròující øešení. V odpovìdi tehdejší 
starostky i námìstka primátora hl. m. Prahy 
se nám dostalo øady pøíslibù vèetnì ujištìní 
o provedení a vyhodnocení mìøení hlukové 
zkoušky a emise výfukových plynù a nového 
vyèíslení frekvence vozidel   (v roce 1999 
podle posudku UDI to bylo v dobì od 6 – 22 
hod. 14 500 vozidel, vèetnì tìžké nákladní 
dopravy).

Vážený pane starosto, v poslední dobì mì 
nìkolik obèanù, kteøí v roce 99 petici pode-
psali oslovilo s návrhem domoci se svých práv  
soudní cestou  hromadnou žalobou. 

Pokud se týká vlivu dopravy na obytné pro-
story, stanoví vládní naøízení 502/2000 Sb. 
o ochranì pøed nepøíznivými úèinky hluku 
a vibrací pro  situace v okolí hlavních komuni-
kací, což pøedmìtné komunikace jsou, pro 
denní dobu 60 dB v Laeq a pro noèní dobu 
50 dB v Laeq, pokud se jedná o komunikace 
novì budované. Pro komunikace se stávají-
cím provozem, což je pøípad ul. Meteorolo-
gické a Libušské, je v cit. vlád. naøízení použi-

ta další korekce na pøípustnou hodnotu, pro-
sazená dopravními orgány,  - plus 12 dB c La-
eq. Znamená to, že pøípustná denní hodnota 
dle cit.   vládního naøízení je Laeq 72 dB, 
v místech, kde je tato hodnota pøekroèena, 
jako je úsek Meteorologická-Libušská, má 
Technická správa komunikací za povinnost 
dle § 30 zákona 258/2000 Sb. o ochranì 
veøejného zdraví uèinit taková opatøení, aby 
se hluk snížil  pod pøípustnou hodnotu,  v kraj-
ním pøípadì provést opatøení na oknech obyt-
ných objektù. 

Proè výše uvedené mìøení ÚMÈ-Libuš neu-
platnil pøi rekonstrukci vozovky Meteorolo-
gická a netrval na protihlukové úpravì 
povrchu?  Podle neoficiálních mìøení hluk 
v této oblasti dosahuje 80 dB, což je hladina, 
která se nevyskytuje ani na nejhluènìjších 
køižovatkách v Praze. Dùvodem  je i úzký pro-
stor, protože chybným dopravním øešením  
byly dvì velké dvouproudové silnice smìrem 
od Modøan a Novodvorské svedeny do úzké 
silnice mezi rodinnou zástavbu a tento úzký 
úsek se stal doslova výpadovkou z Prahy. 

Proè ÚMÈ Libuš, v jehož èele stojíte v sou-

èinnosti s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy 
nepožaduje od Technické správy komunikací 
splnìní povinností vyplývajících z výše citova-
ných zákonù. Proè se obdobnì nepostupuje 
v souèinnosti s odborem životního prostøedí 
Magistrátu hl.m. Prahy,  v pøípadì mìøení 
kvality venkovního ovzduší se koncentrace 
výfukových plynù a pøízemního ozonu  rovnìž 
zøejmì pohybují v hranièních hodnotách. 
Jaká opatøení v souvislosti s uvedenými pro-
blémy jsou pøipravována v souvislosti s re-
konstrukcí ulice Libušská (protihlukový 
povrch apod.)?

Vážený pane starosto, vìøím, že alespoò 
další èísla obèasníku U NÁS  budou  obèany 
prùbìžnì informovat o tom, co zastup. MÈ 
Libuš udìlá pro to , aby se obèané Libuše v si-
tuaci, kdy trvale dochází k poškozování jejich 
zdraví a zdraví jejich dìtí, nemuseli domáhat 
svých práv  soudní cestou.

S pøáním zdravého a èistého prostøedí na 
Libuši, za obèany – úèastníky petice z roku 
1999 dne 9. listopadu 2004.

–Mgr. Jana Kašparová, Praha 4-Libuš–
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Lyžařské zájezdy pro všechny

Od ledna roku 2005 zahajujeme jedno-
denní sobotní zájezdy do èeských hor.

Kam budeme jezdit? Podle snìhových 
podmínek do Krkonoš, Jizerských nebo 
Krušných hor. Plánujeme výbìr z tìchto støe-
disek:  Èerný dùl,  Tanvaldský Špièák,  
Harrachov, Pec pod Snìžkou, Klínovec, 
Rokytnice nad Jizerou, Albrechtice.

Komu je zájezd urèen? Všem obèanùm 
(sjezdaøùm a bìžkaøùm) z Libuše a Písnice. 
Dìti do 15 let musí být doprovázeny zletilou 
osobou. Odkud budeme odjíždìt? Naproti 

hlídanému parkovišti v ul. Na Okruhu, 
Praha-Písnice.

Jaká bude cena? Za každou osobu 120,- 
Kè s dokladem o zaplacení. Kde se bude 
zájezd platit? Na humanitním odboru ÚMÈ 
Praha-Libuš, K Lukám 664, v tìchto hodi-
nách:
PO a ST  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
ÚT a ÈT 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
PÁ po telefonické domluvì na: 261 910 145.

O zaplacení obdrží každý potvrzení. Kdy 
pojedeme a v jakém termínu se má zájezd 
zaplatit? 

Pojedeme:
15. 1.    
22. 1.
   5. 2.
19. 2.    
   5. 3. 21. 2. – 1. 3.

Za jakých podmínek se budou peníze 
vracet? Když se zájezd nenaplní (minimální 
poèet je 37 osob) nebo se prudce zhorší 
snìhové podmínky.

Vážení obèané, vìøíme, že tato nová 
nabídka obohatí a zpestøí náš spoleèný život 
na Libuši a Písnici.

Ing. L. Koudelková a I. Hájková,
ÚMÈ Praha-Libuš

Zaplatit v termínu:
3. 1. – 11. 1.

10. 1. – 18. 1.
24. 1. – 1. 2.

7. 2. –  15. 2.
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V minulém èísle
Místa, kde stojí malé historické památky 

Libuše a Písnice jste urèitì poznali, è. 1 –
– námìstíèko v Písnici, è. 2 u pošty. Zasloužily 
by si uvést do lepšího stavu, než jsou dnes, 
nemyslíte?                    –red –

Boží muka v Písnici
„Ta zvonièka è. 1 není zvonièka, ale pravdì-

podobnì boží muka, a to proto že Písnice pat-
øila pod panství Cholupic a jelikož tam nebyl 
kat, tak vedli odsouzeného do Kunratic a ces-
tou se stavìli u tìchto božích muk, kde se 
odsouzený pomodlil .  Existuje kronika 
Písnice, pamatuji se na ní jako kluk, podepi-
sovali se do ní všichni prvòáèci ve škole a ten 
pán Jeøábek, co ji psal, chodil do školy vyprá-
vìt o staré Písnici. Existují dvì kroniky, ta 
druhá popisuje majetkové pomìry a statky v 
Písnici. Jsem rád že se nìkdo o to zajímá pro-
tože písnických starousedlíkù už moc není. 
Jsem rád, že máte zájem o historii Písnice. 
Bylo by dobré, tuto kroniku zveøejnit, protože 
je opravdu zajímavá,“ napsal ve svém mailu 
pan Ivan Pachta. Redakce U nás dìkuje. Pan 
Pachta má u nás malou pozornost.          –red–

Z vyprávìní libušského rodáka
Další, kdo se ozval, aby se podìlil o své vzpo-

mínky související s vyfocenými historickými 
objekty v obci, byl pán, který zatelefonoval 
a nechtìl se pøedstavit jménem. Pøedstavil se 
jako libušský rodák a zaèal zajímavì vyprávìt 
o druhém snímku – zvonièce v Libuši u pošty. 
Ve 30. letech minulého století prý na ni zvoní-
val pan Sláma, když nìkdo umøel, nebo volal 
hasièe. Poblíž prý stával dùm holièe Sedláka 
a obchod se smíšeným zbožím pana Fendry-
cha a také tam byl prostor, kde se uèilo na 
hudební nástroje. Zvon prý byl odebrán za 
nìmecké okupace. V domì, kde je nyní úøad, 
bydleli Vogelovi… Na Libuši prý také ve 12. 
století a døíve stávala šibenice na vrškách, kde 
dnes jsou meteorologové. Tajuplný libušský 

Fotohádanky

rodák prý pobývá u dcery blízko libušské soko-
lovny, zná maminku našeho starosty – ten prý 
je povahou po své tetì Vìøe… V Libuši se 
podle nìj hrával dobøe nejen fotbal, ale také 
volejbal, tøeba zdravotní sestra paní Radová, 
Kaucká… „Náš“ libušský rodák nahlížel prý 
také do zbraslavské kroniky a zjistil, že 
Písnice je starší než Libuš. Ve staré Písnici 
byly za první republiky tøi obchody, mlýn pana 
Klégra u rybníka. Nejvìtší zemìdìlský hospo-
dáø byl podle nìj pan Zedník. Na zaèátku 
Písnice bývala trafika paní Vodièkové… 

Milý libušský rodáku, za redakci dìkuji za 
pìkné telefonické vyprávìní a pøedávám dál, 
jak jsem slyšela.                –Hana Koláøová–

Boží muka z obrázku è. 1
Tato boží muka stojí na reozhraní ulic 

Libušská a K Vrtilce v Písnici. 
Hranolový sokl pøechází do masivního 

toskánského sloupu, který nese kaplièku 
s jehlancovou støíškou. Na sloupu je vsazena 
ètverhranná kovová deska s reliéfem P. Marie. 
Boží muka jsou barokní, z 18. století, reliéf je 
z 2. pol. 19. stol. Objekt je zapsán ve Státním 
seznamu nemovitých kulturních památek 
pod ev. è. 11884. Na tento objekt se vztahuje 
ochrana státní památkové péèe. V roce 1990 
byl do kaplièky vsazen èerný panáèek, kterého 
po èase nìkdo ukradl. Tyto „kaplièky“ údajnì 
vyznaèovaly hranice pùvodní obce.

–Pøipravila Eva Fortinová–

Zvonièka z obrázku è. 2
Tato zvonièka stojí v Libuši, v Libušské ulici 

u budovy è. p. 1, kde v souèasné dobì sídlí 

pošta, optika a pracovištì Úøadu MÈ Praha-
Libuš. Z historie této kaplièky se ví asi tolik, že 
stála blíže ke komunikaci, což je doloženo sta-
rou fotografií z Libuše, a to z dùvodu, aby na 
ni zvoník p. Sláma (dùm vystrèený do silnice, 
ulice Libušská 100 m zpìt ku Praze) vidìl 
a hlídal pro pøípad, že by ji chtìl nìkdo znièit.

Na staré fotografii je vidìt jak místo, kde 
stála, tak zvon, který tam visel. Dle staroused-
líkù z Libuše se rozcházejí informace o ztrátì 
zvonu. Jedni pamìtníci vyprávìjí, že zvon 
musela obec v r. 1942 za války odevzdat na 
roztavení a od té doby už tam nevisel. Druzí 
pamìtníci tvrdí, že zvon byl uschován pøed 
Nìmci, aby ho neroztavili na kanóny. Ani po 
usilovném pátrání jsme zvon nenašli. 

O zhotovení nového zvonu se jednalo v sou-
vislosti s rozpoètem asi pøed tøemi roky. 
Bohužel, zatím nevisí. Tuto zvonièku nám do 
seznamu památek nezapsali.

–Pøipravila Eva Fortinová–

Kde jsou libušské a písnické křížky?

Tentokrát otiskujeme obrázky tøí køížkù. 
Dva jsou z historických snímkù, jeden je poøí-
zen v tìchto dnech. Víte, kde tyto køížky jsou? 
Znáte jejich pøíbìhy? Tìšíme se na jakýkoli 
váš pøíspìvek, o který se opìt rádi podìlíme 
v pøíštím èísle s ostatními. Prosíme, pište mai-
lem na hana.kolarova@tiscali.cz nebo na 
papír a ten pøedejte v obálce urèené redakci 
U nás v sekretariátu Úøadu MÈ Praha-Libuš. 
Autora pìkného vyprávìní opìt odmìníme 
drobným dárkem.

–red, foto Roman Klemeš
a archív ÚMÈ Praha-Libuš–

A B C

Listopad 2004

Otevøeno: pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 
9.3012.00 hod.

Stálý program:  
Pozor zmìna pravidelného programu!
Pondìlí  poznávejme pøírodu 

Úterý  rytmika pro nejmenší
Støeda  rytmika, taneèky pro pokroèilejší
Ètvrtek  výtvarné a ruèní práce
Pátek  zavøeno
Mimoøádné akce:
1. 11. pondìlí  Dýòová strašidýlka - pøijïte 

se s námi pøíjemnì bát. Vyrobíme si svítící 

V mìsíci prosinci 2004 oslaví v mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výroèí tito 
naši obèané.

V Libuši  oslaví 
91. narozeniny paní Antonie Bínová 
87 let paní Marie Kollmannová

           a paní Josefa Jánská
86 let paní Anna Ètrnáctová
85 let paní Marie Špitálská
81 let paní Marie Mašková
80 let paní Libuše Ungerová 

Významná jubilea

75 let paní Anežka Špaèková
70 let paní Dagmar Mottlová, paní Marie
       Vršínská a paní Jana Cinibulková

V Písnici oslaví 
84. narozeniny paní Anna Klemperová 
82 let pan Antonín Koøínek

75 let paní Emílie Engelmannová 
70 let pan Josef Nìmec
70 let paní Božena Mašková

Všem oslavencùm pøejeme hodnì zdra-
ví, spokojenosti a životního optimismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–

81 let pan František Sauer

Budou-li mít naši obèané zájem, i pøes opatøení zákona o ochranì osobních údajù, jubilea 
svých blízkých adresnì zveøejnit  vèetnì fotografie v našich místních novinách U nás, je nutné 
se domluvit na humanitním odboru s pí Mikuškovou, tel. 261 910 145. Vyhovíme Vám, ale
i v opaèném pøípadì, když si budete pøát, aby Vaše jméno nebylo zveøejnìno. Dìkujeme za 
pochopení.

Svatba (skoro)

v Junior Klubu

Své ano si v sobotu 13. 11. 2004 øekli Oldøich Ïurech, 
lektor kytary v Junior klubu, a Markéta Horáková, 
lektorka flétny, v kostele sv. Petra a Pavla. Obøad zaèal 
pøesnì ve 12 hodin. Delegace z klubu Junior vyrazila od 
klubu v 10.45. Všichni mìli veselou, pøátelskou náladu. 
Ženich byl celkem hodnì vystresovaný, ale není divu. 

Jakmile obøad zaèal, tak se uklidnil. Obøad trval cca 55 minut, všem lidem se velmi líbil, nìkterým se dokonce chtìlo i 
breèet. Pøi východu z kostela se na novomanžele tradiènì házela rýže. Pak se jelo vìtšinou samostatnì domù, nejbližší 
rodina obou èerstvých manželù jela na hostinu.      –Dan Houda, žák oboru kytara, foto Lenka Koudelková–
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Diamantové 
výroèí svatby
Diamantové 
výroèí svatby

Dne 17. 12. 1944 ve zlatnickém kostelíèku si 
øekli své ANO Marie Novotná, nar. 5. 10. 1921 

a Jaroslav Novotný, nar. 2. 11. 1920.
Uplynulo dlouhých šedesát let, aby se mohly 
naplnit dny spoleèného života, které je prováze-
ly v dobrém i zlém. Zestárli. Rùznými cestami 
plynul èas, který jim ale umožnil dožít se tohoto 
výroèí, aby si mohli spolu posedìt, zavzpomínat 
a doufat, že budou schopni, ruku v ruce, ještì 
pokraèovat na té cestì, která zùstala zatím neza-
sypaná…

Pevné zdraví pøeje syn s rodinou. 

Diamantová 
svatba

Manželé Marie a Alois Hoškovi z Libuše pro-
žili dne 28. 10. 2004  jeden z významných 
dnù svého života, oslavili 60 let spoleèného 
soužití diamantovou svatbou. 
Manželství uzavírali v ne právì klidné dobì, 
vždy� se psalo datum 28. 10. 1944. Pøesto 
mají na tento den krásné vzpomínky. Živo-
tem je provázejí pøíjemné chvilky prožité 
s dìtmi a vnouèaty, ale i problémy, které 
život pøináší. Rádi si zavzpomínali na dobu 
svého mládí a na to, jak si ještì donedávna 
spolu zatancovali. „Musíte být k sobì vzá-
jemnì tolerantní,“ øíká pan Hošek, a tím 
uvádí jeden z hlavních dùvodù tak dlouhého 
spoleèného soužití. 
Ještì jednou bychom jim chtìli popøát do 
dalšího spoleèného života hodnì zdraví 
a vzájemné lásky.

Iva Hájková, humanitní odbor ÚMÈ 
Praha-Libuš

Hluk a vibrace

v Meteorologické

Vážený pane starosto, od každé zmìny ve 
vedení zastupitelstva MÈ Praha-Libuš si zdej-
ší obèané po léta naivnì slibují, že životní pro-
støedí (v minulosti katastrofálnì zanedbáva-
né) se zlepší. Rozhodnì nechci zpochybòovat 
èi ignorovat to málo, co bylo prospìšného 
vykonáno pro dùstojnìjší prostøedí, ale šoku-
je mì i mé spoluobèany stále laxnìjší pøístup 
zastupitelù k øešení souèasného dopravního 
kolapsu, který z centra Libuše dìlá doslova  
životu nebezpeènou zónu. 

Oceòuji podrobné informace v periodiku 
U NÁS  o jednáních týkající se strategického 
øešení  výstavby silnièního okruhu, který by 
v budoucnu mìl situaci èásteènì vyøešit. Ale 
co dìlá zastupitelstvo pro to, aby se souèasná 
krizová situace alespoò zmírnila? O tom se 
nedoèteme nic. Argumentù a nástrojù mají 
zastupitelé øadu, proè je nevyužijí?

V roce 1999 jsem iniciovala (v souladu se 
zák.è.85/1990 Sb.) petici ve vìci veøejného 
zájmu, kterou podepsalo pøes 200 obèanù 
z nejvíce ohrožené oblasti ul. Meteorologic-
ká-Libušská. Vyzvali jsme, aby MÚ v Libuši 
ve spolupráci s pøíslušnými orgány státní sprá-
vy, hygienickými, dopravními a policií ÈR 
pøijal zmíròující øešení. V odpovìdi tehdejší 
starostky i námìstka primátora hl. m. Prahy 
se nám dostalo øady pøíslibù vèetnì ujištìní 
o provedení a vyhodnocení mìøení hlukové 
zkoušky a emise výfukových plynù a nového 
vyèíslení frekvence vozidel   (v roce 1999 
podle posudku UDI to bylo v dobì od 6 – 22 
hod. 14 500 vozidel, vèetnì tìžké nákladní 
dopravy).

Vážený pane starosto, v poslední dobì mì 
nìkolik obèanù, kteøí v roce 99 petici pode-
psali oslovilo s návrhem domoci se svých práv  
soudní cestou  hromadnou žalobou. 

Pokud se týká vlivu dopravy na obytné pro-
story, stanoví vládní naøízení 502/2000 Sb. 
o ochranì pøed nepøíznivými úèinky hluku 
a vibrací pro  situace v okolí hlavních komuni-
kací, což pøedmìtné komunikace jsou, pro 
denní dobu 60 dB v Laeq a pro noèní dobu 
50 dB v Laeq, pokud se jedná o komunikace 
novì budované. Pro komunikace se stávají-
cím provozem, což je pøípad ul. Meteorolo-
gické a Libušské, je v cit. vlád. naøízení použi-

ta další korekce na pøípustnou hodnotu, pro-
sazená dopravními orgány,  - plus 12 dB c La-
eq. Znamená to, že pøípustná denní hodnota 
dle cit.   vládního naøízení je Laeq 72 dB, 
v místech, kde je tato hodnota pøekroèena, 
jako je úsek Meteorologická-Libušská, má 
Technická správa komunikací za povinnost 
dle § 30 zákona 258/2000 Sb. o ochranì 
veøejného zdraví uèinit taková opatøení, aby 
se hluk snížil  pod pøípustnou hodnotu,  v kraj-
ním pøípadì provést opatøení na oknech obyt-
ných objektù. 

Proè výše uvedené mìøení ÚMÈ-Libuš neu-
platnil pøi rekonstrukci vozovky Meteorolo-
gická a netrval na protihlukové úpravì 
povrchu?  Podle neoficiálních mìøení hluk 
v této oblasti dosahuje 80 dB, což je hladina, 
která se nevyskytuje ani na nejhluènìjších 
køižovatkách v Praze. Dùvodem  je i úzký pro-
stor, protože chybným dopravním øešením  
byly dvì velké dvouproudové silnice smìrem 
od Modøan a Novodvorské svedeny do úzké 
silnice mezi rodinnou zástavbu a tento úzký 
úsek se stal doslova výpadovkou z Prahy. 

Proè ÚMÈ Libuš, v jehož èele stojíte v sou-

èinnosti s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy 
nepožaduje od Technické správy komunikací 
splnìní povinností vyplývajících z výše citova-
ných zákonù. Proè se obdobnì nepostupuje 
v souèinnosti s odborem životního prostøedí 
Magistrátu hl.m. Prahy,  v pøípadì mìøení 
kvality venkovního ovzduší se koncentrace 
výfukových plynù a pøízemního ozonu  rovnìž 
zøejmì pohybují v hranièních hodnotách. 
Jaká opatøení v souvislosti s uvedenými pro-
blémy jsou pøipravována v souvislosti s re-
konstrukcí ulice Libušská (protihlukový 
povrch apod.)?

Vážený pane starosto, vìøím, že alespoò 
další èísla obèasníku U NÁS  budou  obèany 
prùbìžnì informovat o tom, co zastup. MÈ 
Libuš udìlá pro to , aby se obèané Libuše v si-
tuaci, kdy trvale dochází k poškozování jejich 
zdraví a zdraví jejich dìtí, nemuseli domáhat 
svých práv  soudní cestou.

S pøáním zdravého a èistého prostøedí na 
Libuši, za obèany – úèastníky petice z roku 
1999 dne 9. listopadu 2004.

–Mgr. Jana Kašparová, Praha 4-Libuš–
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Lyžařské zájezdy pro všechny

Od ledna roku 2005 zahajujeme jedno-
denní sobotní zájezdy do èeských hor.

Kam budeme jezdit? Podle snìhových 
podmínek do Krkonoš, Jizerských nebo 
Krušných hor. Plánujeme výbìr z tìchto støe-
disek:  Èerný dùl,  Tanvaldský Špièák,  
Harrachov, Pec pod Snìžkou, Klínovec, 
Rokytnice nad Jizerou, Albrechtice.

Komu je zájezd urèen? Všem obèanùm 
(sjezdaøùm a bìžkaøùm) z Libuše a Písnice. 
Dìti do 15 let musí být doprovázeny zletilou 
osobou. Odkud budeme odjíždìt? Naproti 

hlídanému parkovišti v ul. Na Okruhu, 
Praha-Písnice.

Jaká bude cena? Za každou osobu 120,- 
Kè s dokladem o zaplacení. Kde se bude 
zájezd platit? Na humanitním odboru ÚMÈ 
Praha-Libuš, K Lukám 664, v tìchto hodi-
nách:
PO a ST  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
ÚT a ÈT 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
PÁ po telefonické domluvì na: 261 910 145.

O zaplacení obdrží každý potvrzení. Kdy 
pojedeme a v jakém termínu se má zájezd 
zaplatit? 

Pojedeme:
15. 1.    
22. 1.
   5. 2.
19. 2.    
   5. 3. 21. 2. – 1. 3.

Za jakých podmínek se budou peníze 
vracet? Když se zájezd nenaplní (minimální 
poèet je 37 osob) nebo se prudce zhorší 
snìhové podmínky.

Vážení obèané, vìøíme, že tato nová 
nabídka obohatí a zpestøí náš spoleèný život 
na Libuši a Písnici.

Ing. L. Koudelková a I. Hájková,
ÚMÈ Praha-Libuš

Zaplatit v termínu:
3. 1. – 11. 1.

10. 1. – 18. 1.
24. 1. – 1. 2.

7. 2. –  15. 2.
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s klinickou logopedkou paní Mgr. Lenkou 
Marèíkovou, která rodièùm pøiblíží záko-
nitosti a možné problémy ve vývoji dìtské 
øeèi. Bude vìnován prostor pro dotazy, 
možnost individuální konzultace.

14. 12. úterý – Víla Amálka a jiné 
pohádky. Centrum èeského videa uvede 
dramatizované pásmo pohádek a písnièek 
s  promítáním Víly Amálky.  Prosíme 
maminky o dochvilnost (MC Kuøátko 
bude otevøeno od 9.30). Po skonèení pro-
mítání, které trvá jednu hodinu, bude 
následovat bìžný program MC. Kapacita 
MC je na tuto akci omezená, proto je nutné 
se na tuto akci nahlásit a zaplatit vstupné 
35 Kè do 7. 12. Závazné pøihlášky obdržíte 
pøímo v MC Kuøátko nebo se mùžete 
domluvit na tel. 608 072 304.  

15. 12. støeda – Narozeninová párty 
pro dìti, které se narodily v prosinci. 
Oslavence prosíme nahlásit týden dopøe-
du na tel. 605 288 535.

16. 12. ètvrtek – Klub dvojèat a víceèat, 
zpívání a zajímavé povídání. Maminka 
d v o j è a t  s p e c .  p e d a g o ž k a  p a n í  J a n a  
Pešková ráda podá informace o èinnosti 
Klubu dvojèat a víceèat (zapùjèení zpravo-
dajù). Uvítáme další maminky dvojèat èi 
víceèat, spoleènì si popovídáme a pøedá-
me zkušenosti. Pokud je vás více, ale i ti 

ostatní, kteøí mají chu� si hrát a najít si 
nové kamarády, pøijïte mezi Kuøátka.

19. 12. nedìle – Vánoèní besídka, MC 
Kuøátko zve všechny dìti, maminky, tatín-
ky na Vánoèní besídku. Pøijïte s námi pro-
žít pìkné adventní odpoledne, plné vánoè-
ní nálady pohody. Program bude bohatý, 
popovídáme si o vánoèních zvycích a vyro-
bíme si pìkné vánoèní dekorace. Nebude 
chybìt zpívání a tanèení, koledy a rozbalo-
vání dáreèkù pod vánoèním stromeèkem. 
Zaèínáme v 16.00.

21. 12. úterý  – Zpívání s kytarou, ryt-
mika, zpívání a taneèky. S Lenkou si zazpí-
váme u kytary, zahrajeme si na Orfové 
nástroje a nauèíme vánoèní písnièky.

MC Kuøátko bude uzavøeno od 22. 12. 
2004 do 4. 1. 2005. Znovu otevøeno bude 
od 5. 1. 2005.

MC Kuøátko dìkuje paní Šárce Trávní-
èkové za ušití dìtských zástìrek potøeb-
ných pro výtvarnou výchovu, OS Libušské 
dìti za zajištìní dýní na den Dýòových stra-
šidýlek a dále všem maminkám, které 
pomohly s pøípravou burzy. Dìkuje také 
všem aktivním maminkám, které se s námi 
již rozlouèily, ale odvedly v MC velký kus 
p r á c e ,  j m e n o v i t ì  E l i š k a  L e b l o v á ,  
Vladimíra Tomášková, Šárka Chytilová, 
Božena Melicharová, Magda Kuèerová, 
Eva Chlumcová, Martina Štìpánková, 
Šárka Kreuzová.

M a t e ø s k é  c e n t r u m  K u ø á t k o  ž á d á  
maminky, které by mìly zájem se podílet 
na dalším chodu tohoto centra, aby se pøi-
hlásily pøímo v MC nebo se mezi nás pøišly 
podívat v nedìli dne 5. 12. 2004 ve 20 
hodin. MC Kuøátko sídlí v areálu Klubu 
Junior, Mezi domy 373, Praha 4-Libuš. 
Dìkujeme pøedem za zájem a tìšíme se na 
setkání s vámi.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–

Klub JUNIOR

Vánoce, Vánoce pøicházejí...
Vánoèní výzdoba, pøáníèka a další 

vánoèní rukodìlná tvorba – to vše pøi 
sobotním odpoledni 11. prosince 2004 
od 14.30 v klubu Junior s Maruškou 
Šilhánovou a jejími hudebními kamará-
dy. Dìti, nezùstávejte doma a pøijïte 
mezi nás, tìšíme se na vás !

–Marie Šilhánová–

Vánoèní koncert
Opìt je tu pøedvánoèní èas a s ním již 

tradièní doba vánoèních nákupù a balení 
dárkù nejbližším... Také dìti z hudebních 
oborù pøipravují se svými lektory dárek 
z nejkrásnìjších  chvíle zastavení a zapo-
slouchání se do tónù skladeb, koled a pís-
ní, které pro své milované pøipravily. 
Zveme vás, milé rodièe i všechny blízké, 

na náš vánoèní koncert, který pro vás pøi-
pravujeme a který se letos uskuteèní ve 
dnech 21. a 22. prosince (podrobnìjší 
informace obdržíte poštou). Tìšíme se na 
spoleènì prožitý pøedvánoèní veèer s vá-
mi...
–Lenka Koudelková, Markéta Horáková, 

Julie Èákiová, Lada Šámalová, Pavla 
Rolincová, Ema Rajnošková, Ludmila 
Racková, Kamila Csengeová, Oldøich 

Ïurech, Dušan Bajtoš–

Vánoèní aerobik
V pondìlí 20. prosince srdeènì zveme 

rodièe, pøátele i další pøíznivce aerobiku 
dìvèat na vánoèní exhibici do anglické 
haly na sídlišti Písnice, ul. Na Okruhu 
395 od 18.30 hodin. Tìšíme se na všech-
ny z vás, kteøí chcete zhlédnout náš pùl-
hodinový sportovní program!

–Lenka Vašáková–

Klub SENIOR

V prosinci se sejdeme v klubu pouze 
dva úterky.
+ V úterý 7. prosince jedeme autobusem 
na veèerní pøedstavení Oko za oko, kome-
dii od W. Shakespeara do Švandova diva-
dla na Smíchov.
+ Na úterý 14. prosince pøipravujeme 
vánoèní posezení. Rozlouèíme se se sta-
rým rokem 2004 pøi programu, ochutná-
me vánoèní dobrùtky od èlenek klubu 
a popøejeme si hezké Vánoce a š�astný 
nový rok.

Scházíme se v klubovnì v ul. K Lukám 
664 v Libuši vždy ve 14.00 hodin. 

Souèasnì vždy v úterý od 14.00 do 
18.00 máme otevøenou místní knihovnu, 
již doplnìnou o mnoho nových knih jak 
ze souèasnosti, tak z  historie. Na své ète-
náøe se tìší knihovník pan Nosek, na 
zájemce o dìní v klubu seniorù organi-
zaèní výbor.                                    
–Za organizaèní výbor KS E. Fortinová–

TJ Sokol

Libuš

Zveme na pøedvánoèní besídku, která se 
koná v pondìlí 13. prosince 2004 v 16.00 hod. 
v sokolovnì TJ Libuš.

Na programu jsou ukázky cvièebních hodin 
rodièù s dìtmi, žactva i aerobiku.

Tìšíme se na vaši návštìvu  pøijïte povzbu-
dit a ocenit aktivitu dìtí.           –Marie Koèová–

Vánoční hvězda

v ZŠMeteorologická

Tradièní Vánoèní hvìzda – akce žákù a uèi-
telù ZŠ Meteorologická pro rodièe a veøejnost 
- se koná v úterý 21. prosince 2004 v budovì 
školy od 16.30 hod. Program bude upøesnìn 
na plakátech a pozvánkách.

–Mgr. Bohumír Šumský, øeditel školy–
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Budoucí maminky,
zveme vás na kurzy:

! Pøíprava k porodu

! Cvièení pro tìhotné

! Cvièení po porodu

Kurzy probíhají v pondìlí až pátek 
v areálu Fakultní Thomayerovy 
nemocnice v Praze 4-Krèi a ve 

Sporthotelu Oaza, Jeremenkova 106.
Informace: http://web.quick.cz/graviditas

Pøihlášky na tel.: 244 470 183 (záznamník), 
721 976 062, porod. as. Hana Šimánková

 Státní Gymnázium
 Praha 4, Písnická 760

otevírá ve školním roce
2005 –2006

4leté a 8leté studium
všeobecného zamìøení.

Informace o studiu lze získat na 
www.gpisnicka.cz nebo na tel. 241 712 754 

nebo v kanceláøi školy 
(Velmi dobrá dostupnost: bus 139, 150, 
170, 196, 205 stanice Novodvorská, bus 

182, 189, 198 stanice Cílkova nebo bus 193 
s pøestupem u Thomayerovy nemocnice) 
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Po - Pá 7:30 - 19:00 hod.

Humanitární sdružení Protebe

Vážení rodièe, blíží se pomalu ale jistì pøed-
vánoèní èas, ve kterém bych vás ráda seznámi-
la s rozšíøenou možností využití volného èasu 
dìtí zdarma v dobì víkendù. Mnozí jste již 
zaznamenali poøádání sobotních odpolední se 
zajímavou a vždy jinou obsahovou náplní (vý-
tvarné soboty, aktivní sebeobrana o víkendu, 
divadelní sobotní odpoledne, jóga pro dìti aj.). 
O tyto akce, na které je vždy vstup  zdarma, je 
mezi dìtmi tradiènì velký zájem, a to mne pøi-
vedlo na myšlenku dále ještì nabídku rozšíøit. 
Již pøed èasem mì kontaktovala èlenka huma-
nitárního sdružení Protebe paní Zdenka 
Kapicová, která mi uèinila nabídku spolupoøá-
dat pro dìti v dobì víkendù èi volných dní akce 
v opravdu širokém pojetí smyslu tohoto slova. 
Na základì získaných informací (a jejich ovì-
øení) a výjimeènì dobrých referencí tìch, kteøí 
se již úèastnili, jsem se rozhodla seznámit vás 
s touto nabídkou kvalitního naplnìní èasu dìtí 
tøeba o nìkterém z víkendù. 

–Lenka Koudelková–

Èinnost sdružení            
Humanitární sdružení Protebe je u Minister-

stva vnitra registrované obèanské sdružení, 
které již 10 let zamìøuje svoji èinnost na práci 
s dìtmi a mládeží. Veškeré projekty tohoto 
sdružení jsou zamìøeny na integraci zdravotnì 
èi sociálnì handicapované mládeže s ostatní 
populací. Pomáhá v získávání nových zkuše-
ností, rozvíjí zájmovou èinnost (napø. šachy, 
turistika), nabízí alternativu k souèasnému 
komerènímu životnímu stylu. 

Poøádá víkendové turistické a pobytové 
akce, letní tábory a prodloužené vánoèní poby-
ty. Je také poøadatelem odborných psychotera-
peutických pobytù a mezinárodních setkání 
sportovcù Able sports Praha s úèastí týmù 
z Belgie, Holandska, Dánska, Nìmecka, 
Polska, Slovenska a Èeské republiky. 

V následujících øádcích si vám dovoluje pøed-

stavit jeden z našich projektù, kterým jsou 
Integrované kluby. 

 
Integrované kluby
Spokojenost a dùvìra rodièù, nadšení 

a  spontánnost úèastníkù jsou odmìnou široké 
skupiny dobrovolníkù, kteøí akce integrova-
ných klubù zabezpeèují. S rodièi vždy pøedem 
konzultujeme zdravotní stav dítìte a jeho mož-
nosti pro zaèlenìní do našeho kolektivu a sna-
žíme se pro toto zaèlenìní vytvoøit optimální 
podmínky. Pokud forma a styl našich akcí není 
pro dítì vhodná, snažíme se poradit èi nabíd-
nout jinou alternativu. Je samozøejmé, že 
informujeme rodièe po každé ukonèené akci 
o jejím prùbìhu a náplni, abychom tak pøedešli 
pøípadným pozdìjším problémùm èi nedoro-
zumìním.

Z ohlasu spokojených rodièù, kteøí si infor-
mace o naší práci navzájem pøedávají, a pomá-
hají tak rozšiøovat náš kolektiv, víme, jak velmi 
jsou tyto akce dùležité nejen pro relaxaci dìtí 
a pro zlepšení jejich fyzické kondice, ale též pro 
uvolnìní psychické zátìže v rodinì. Forma pra-
videlné èinnosti nabízí rodinám pocit klidu 
a jistoty, zejména však pomáhá adaptaci pro-
blémových dìtí v mimoškolním prostøedí
a v novém kolektivu. Dìti mají možnost  si 
podle nabídky volit  akci podle svého zájmu, 
délky pobytu a jeho zamìøení, v neposlední 
øadì i podle finanèních možností. Tìší nás, že 
rodièe èasto podmiòují úèast na našich akcích 

dobrými výsledky ve škole, že náš dorost obì-
tuje vlastní kapesné èi výdìlek z brigády na 
úhradu pobytu, jen aby mohl být mezi námi, 
mezi svými, no prostì… mezi kamarády.

Humanitární sdružení Protebe
nabízí akce:

19. 12. 2004  Vánoèní zoo
Sraz v 11 hod. pøed Klubem Junior, cena 

100 Kè zahrnuje vstup do zoo a výrobu advent-
ních dáreèkù, obèerstvení, návrat v 16.30 n a 
místo srazu, informace na tel. 261 910 532 
(veèer)  nebo na e-mailu zdenka.kapicova-
@quick.cz.

Vánoèní prázdniny od 26. 12. 2004 do 2. 1. 
2005 v pøedhùøí Šumavy

Cena 2 000 Kè zahrnuje pronajatý autobus 
pro cestu tam i zpìt, ubytování se sociálním 
zaøízení s akumulaèním vytápìním, stravu 5× 
dennì, silvestrovské menu, výlet do aquacent-
ra  v Horaždovicích, odmìny za soutìžení. 
Místo pobytu: RZ Hnaèov (poblíž Klatov). 
Odjezd: 26.12. ve 14 hodin, místo odjezdu 
Pankrác. Návrat: 2. 1. 2005 ve 12 hodin na 
místo odjezdu. Program: zimní sporty a turisti-
ka, kolektivní hry, posilovna a soutìže. 
Prosíme, sdìlte nám obratem závazný zájem 
o úèast vašich dìtí na této akci. Podrobnìjší 
informace budou zájemcùm zaslány poštou 
a uveøejnìny na naší internetové stránce:

http://protebe-hs.wz.cz.
Dìkuji.

–Zdeòka Kapicová,  Výletní 401, 142 00 
Praha 4  - Písnice. Tel. 261 910 532, 777 603 

883, zdenka.kapicova@quick.cz–

MC Kuřátko

Otevøeno: pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 
9.30 – 12.00 hod.

Stálý program: pondìlí  – poznávejme 
pøírodu, úterý – rytmika pro nejmenší, støe-
da – rytmika, taneèky pro pokroèilejší, ètvr-
tek – výtvarné a ruèní práce.

Mimoøádné akce:
6. 12. pondìlí – Mikulášská besídka,  

bude probíhat v prostorách MC Kuøátko, 
zaèátek v 10.00 hodin. Zazpíváme si a za-
tanèíme. Mikuláš s èertem a andìlem pøi-
nesou pro dìti dáreèky. Dále se mùžete 
tìšit na obèerstvení, pøíjemné prostøedí 
a pøedvánoèní náladu. Nezapomeòte 

nahlásit svoji úèast na tel. 737 920 476. 
7. 12. úterý – Vánoèní pøáníèka,  s Re-

natou si vyrobíme vánoèní pøáníèka z papí-
ru a látek, maminka nám u toho bude 
pomáhat.

8. 12. støeda – Koledy a básnièky o zi-
mì,  s Hankou se nauèíme vánoèní koledy 
a zazpíváme za doprovodu klavíru.

9. 12. ètvrtek – Jmenovky na dárky,  se 
Zdenkou si vyrobíme jmenovky na dáreè-
ky.

13. 12. pondìlí – Logopedie, setkání 
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s klinickou logopedkou paní Mgr. Lenkou 
Marèíkovou, která rodièùm pøiblíží záko-
nitosti a možné problémy ve vývoji dìtské 
øeèi. Bude vìnován prostor pro dotazy, 
možnost individuální konzultace.

14. 12. úterý – Víla Amálka a jiné 
pohádky. Centrum èeského videa uvede 
dramatizované pásmo pohádek a písnièek 
s  promítáním Víly Amálky.  Prosíme 
maminky o dochvilnost (MC Kuøátko 
bude otevøeno od 9.30). Po skonèení pro-
mítání, které trvá jednu hodinu, bude 
následovat bìžný program MC. Kapacita 
MC je na tuto akci omezená, proto je nutné 
se na tuto akci nahlásit a zaplatit vstupné 
35 Kè do 7. 12. Závazné pøihlášky obdržíte 
pøímo v MC Kuøátko nebo se mùžete 
domluvit na tel. 608 072 304.  

15. 12. støeda – Narozeninová párty 
pro dìti, které se narodily v prosinci. 
Oslavence prosíme nahlásit týden dopøe-
du na tel. 605 288 535.

16. 12. ètvrtek – Klub dvojèat a víceèat, 
zpívání a zajímavé povídání. Maminka 
d v o j è a t  s p e c .  p e d a g o ž k a  p a n í  J a n a  
Pešková ráda podá informace o èinnosti 
Klubu dvojèat a víceèat (zapùjèení zpravo-
dajù). Uvítáme další maminky dvojèat èi 
víceèat, spoleènì si popovídáme a pøedá-
me zkušenosti. Pokud je vás více, ale i ti 

ostatní, kteøí mají chu� si hrát a najít si 
nové kamarády, pøijïte mezi Kuøátka.

19. 12. nedìle – Vánoèní besídka, MC 
Kuøátko zve všechny dìti, maminky, tatín-
ky na Vánoèní besídku. Pøijïte s námi pro-
žít pìkné adventní odpoledne, plné vánoè-
ní nálady pohody. Program bude bohatý, 
popovídáme si o vánoèních zvycích a vyro-
bíme si pìkné vánoèní dekorace. Nebude 
chybìt zpívání a tanèení, koledy a rozbalo-
vání dáreèkù pod vánoèním stromeèkem. 
Zaèínáme v 16.00.

21. 12. úterý  – Zpívání s kytarou, ryt-
mika, zpívání a taneèky. S Lenkou si zazpí-
váme u kytary, zahrajeme si na Orfové 
nástroje a nauèíme vánoèní písnièky.

MC Kuøátko bude uzavøeno od 22. 12. 
2004 do 4. 1. 2005. Znovu otevøeno bude 
od 5. 1. 2005.

MC Kuøátko dìkuje paní Šárce Trávní-
èkové za ušití dìtských zástìrek potøeb-
ných pro výtvarnou výchovu, OS Libušské 
dìti za zajištìní dýní na den Dýòových stra-
šidýlek a dále všem maminkám, které 
pomohly s pøípravou burzy. Dìkuje také 
všem aktivním maminkám, které se s námi 
již rozlouèily, ale odvedly v MC velký kus 
p r á c e ,  j m e n o v i t ì  E l i š k a  L e b l o v á ,  
Vladimíra Tomášková, Šárka Chytilová, 
Božena Melicharová, Magda Kuèerová, 
Eva Chlumcová, Martina Štìpánková, 
Šárka Kreuzová.

M a t e ø s k é  c e n t r u m  K u ø á t k o  ž á d á  
maminky, které by mìly zájem se podílet 
na dalším chodu tohoto centra, aby se pøi-
hlásily pøímo v MC nebo se mezi nás pøišly 
podívat v nedìli dne 5. 12. 2004 ve 20 
hodin. MC Kuøátko sídlí v areálu Klubu 
Junior, Mezi domy 373, Praha 4-Libuš. 
Dìkujeme pøedem za zájem a tìšíme se na 
setkání s vámi.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–

Klub JUNIOR

Vánoce, Vánoce pøicházejí...
Vánoèní výzdoba, pøáníèka a další 

vánoèní rukodìlná tvorba – to vše pøi 
sobotním odpoledni 11. prosince 2004 
od 14.30 v klubu Junior s Maruškou 
Šilhánovou a jejími hudebními kamará-
dy. Dìti, nezùstávejte doma a pøijïte 
mezi nás, tìšíme se na vás !

–Marie Šilhánová–

Vánoèní koncert
Opìt je tu pøedvánoèní èas a s ním již 

tradièní doba vánoèních nákupù a balení 
dárkù nejbližším... Také dìti z hudebních 
oborù pøipravují se svými lektory dárek 
z nejkrásnìjších  chvíle zastavení a zapo-
slouchání se do tónù skladeb, koled a pís-
ní, které pro své milované pøipravily. 
Zveme vás, milé rodièe i všechny blízké, 

na náš vánoèní koncert, který pro vás pøi-
pravujeme a který se letos uskuteèní ve 
dnech 21. a 22. prosince (podrobnìjší 
informace obdržíte poštou). Tìšíme se na 
spoleènì prožitý pøedvánoèní veèer s vá-
mi...
–Lenka Koudelková, Markéta Horáková, 

Julie Èákiová, Lada Šámalová, Pavla 
Rolincová, Ema Rajnošková, Ludmila 
Racková, Kamila Csengeová, Oldøich 

Ïurech, Dušan Bajtoš–

Vánoèní aerobik
V pondìlí 20. prosince srdeènì zveme 

rodièe, pøátele i další pøíznivce aerobiku 
dìvèat na vánoèní exhibici do anglické 
haly na sídlišti Písnice, ul. Na Okruhu 
395 od 18.30 hodin. Tìšíme se na všech-
ny z vás, kteøí chcete zhlédnout náš pùl-
hodinový sportovní program!

–Lenka Vašáková–

Klub SENIOR

V prosinci se sejdeme v klubu pouze 
dva úterky.
+ V úterý 7. prosince jedeme autobusem 
na veèerní pøedstavení Oko za oko, kome-
dii od W. Shakespeara do Švandova diva-
dla na Smíchov.
+ Na úterý 14. prosince pøipravujeme 
vánoèní posezení. Rozlouèíme se se sta-
rým rokem 2004 pøi programu, ochutná-
me vánoèní dobrùtky od èlenek klubu 
a popøejeme si hezké Vánoce a š�astný 
nový rok.

Scházíme se v klubovnì v ul. K Lukám 
664 v Libuši vždy ve 14.00 hodin. 

Souèasnì vždy v úterý od 14.00 do 
18.00 máme otevøenou místní knihovnu, 
již doplnìnou o mnoho nových knih jak 
ze souèasnosti, tak z  historie. Na své ète-
náøe se tìší knihovník pan Nosek, na 
zájemce o dìní v klubu seniorù organi-
zaèní výbor.                                    
–Za organizaèní výbor KS E. Fortinová–

TJ Sokol

Libuš

Zveme na pøedvánoèní besídku, která se 
koná v pondìlí 13. prosince 2004 v 16.00 hod. 
v sokolovnì TJ Libuš.

Na programu jsou ukázky cvièebních hodin 
rodièù s dìtmi, žactva i aerobiku.

Tìšíme se na vaši návštìvu  pøijïte povzbu-
dit a ocenit aktivitu dìtí.           –Marie Koèová–

Vánoční hvězda

v ZŠMeteorologická

Tradièní Vánoèní hvìzda – akce žákù a uèi-
telù ZŠ Meteorologická pro rodièe a veøejnost 
- se koná v úterý 21. prosince 2004 v budovì 
školy od 16.30 hod. Program bude upøesnìn 
na plakátech a pozvánkách.

–Mgr. Bohumír Šumský, øeditel školy–
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Budoucí maminky,
zveme vás na kurzy:

! Pøíprava k porodu

! Cvièení pro tìhotné

! Cvièení po porodu

Kurzy probíhají v pondìlí až pátek 
v areálu Fakultní Thomayerovy 
nemocnice v Praze 4-Krèi a ve 

Sporthotelu Oaza, Jeremenkova 106.
Informace: http://web.quick.cz/graviditas

Pøihlášky na tel.: 244 470 183 (záznamník), 
721 976 062, porod. as. Hana Šimánková

 Státní Gymnázium
 Praha 4, Písnická 760

otevírá ve školním roce
2005 –2006

4leté a 8leté studium
všeobecného zamìøení.

Informace o studiu lze získat na 
www.gpisnicka.cz nebo na tel. 241 712 754 

nebo v kanceláøi školy 
(Velmi dobrá dostupnost: bus 139, 150, 
170, 196, 205 stanice Novodvorská, bus 

182, 189, 198 stanice Cílkova nebo bus 193 
s pøestupem u Thomayerovy nemocnice) 
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Po - Pá 7:30 - 19:00 hod.

Humanitární sdružení Protebe

Vážení rodièe, blíží se pomalu ale jistì pøed-
vánoèní èas, ve kterém bych vás ráda seznámi-
la s rozšíøenou možností využití volného èasu 
dìtí zdarma v dobì víkendù. Mnozí jste již 
zaznamenali poøádání sobotních odpolední se 
zajímavou a vždy jinou obsahovou náplní (vý-
tvarné soboty, aktivní sebeobrana o víkendu, 
divadelní sobotní odpoledne, jóga pro dìti aj.). 
O tyto akce, na které je vždy vstup  zdarma, je 
mezi dìtmi tradiènì velký zájem, a to mne pøi-
vedlo na myšlenku dále ještì nabídku rozšíøit. 
Již pøed èasem mì kontaktovala èlenka huma-
nitárního sdružení Protebe paní Zdenka 
Kapicová, která mi uèinila nabídku spolupoøá-
dat pro dìti v dobì víkendù èi volných dní akce 
v opravdu širokém pojetí smyslu tohoto slova. 
Na základì získaných informací (a jejich ovì-
øení) a výjimeènì dobrých referencí tìch, kteøí 
se již úèastnili, jsem se rozhodla seznámit vás 
s touto nabídkou kvalitního naplnìní èasu dìtí 
tøeba o nìkterém z víkendù. 

–Lenka Koudelková–

Èinnost sdružení            
Humanitární sdružení Protebe je u Minister-

stva vnitra registrované obèanské sdružení, 
které již 10 let zamìøuje svoji èinnost na práci 
s dìtmi a mládeží. Veškeré projekty tohoto 
sdružení jsou zamìøeny na integraci zdravotnì 
èi sociálnì handicapované mládeže s ostatní 
populací. Pomáhá v získávání nových zkuše-
ností, rozvíjí zájmovou èinnost (napø. šachy, 
turistika), nabízí alternativu k souèasnému 
komerènímu životnímu stylu. 

Poøádá víkendové turistické a pobytové 
akce, letní tábory a prodloužené vánoèní poby-
ty. Je také poøadatelem odborných psychotera-
peutických pobytù a mezinárodních setkání 
sportovcù Able sports Praha s úèastí týmù 
z Belgie, Holandska, Dánska, Nìmecka, 
Polska, Slovenska a Èeské republiky. 

V následujících øádcích si vám dovoluje pøed-

stavit jeden z našich projektù, kterým jsou 
Integrované kluby. 

 
Integrované kluby
Spokojenost a dùvìra rodièù, nadšení 

a  spontánnost úèastníkù jsou odmìnou široké 
skupiny dobrovolníkù, kteøí akce integrova-
ných klubù zabezpeèují. S rodièi vždy pøedem 
konzultujeme zdravotní stav dítìte a jeho mož-
nosti pro zaèlenìní do našeho kolektivu a sna-
žíme se pro toto zaèlenìní vytvoøit optimální 
podmínky. Pokud forma a styl našich akcí není 
pro dítì vhodná, snažíme se poradit èi nabíd-
nout jinou alternativu. Je samozøejmé, že 
informujeme rodièe po každé ukonèené akci 
o jejím prùbìhu a náplni, abychom tak pøedešli 
pøípadným pozdìjším problémùm èi nedoro-
zumìním.

Z ohlasu spokojených rodièù, kteøí si infor-
mace o naší práci navzájem pøedávají, a pomá-
hají tak rozšiøovat náš kolektiv, víme, jak velmi 
jsou tyto akce dùležité nejen pro relaxaci dìtí 
a pro zlepšení jejich fyzické kondice, ale též pro 
uvolnìní psychické zátìže v rodinì. Forma pra-
videlné èinnosti nabízí rodinám pocit klidu 
a jistoty, zejména však pomáhá adaptaci pro-
blémových dìtí v mimoškolním prostøedí
a v novém kolektivu. Dìti mají možnost  si 
podle nabídky volit  akci podle svého zájmu, 
délky pobytu a jeho zamìøení, v neposlední 
øadì i podle finanèních možností. Tìší nás, že 
rodièe èasto podmiòují úèast na našich akcích 

dobrými výsledky ve škole, že náš dorost obì-
tuje vlastní kapesné èi výdìlek z brigády na 
úhradu pobytu, jen aby mohl být mezi námi, 
mezi svými, no prostì… mezi kamarády.

Humanitární sdružení Protebe
nabízí akce:

19. 12. 2004  Vánoèní zoo
Sraz v 11 hod. pøed Klubem Junior, cena 

100 Kè zahrnuje vstup do zoo a výrobu advent-
ních dáreèkù, obèerstvení, návrat v 16.30 n a 
místo srazu, informace na tel. 261 910 532 
(veèer)  nebo na e-mailu zdenka.kapicova-
@quick.cz.

Vánoèní prázdniny od 26. 12. 2004 do 2. 1. 
2005 v pøedhùøí Šumavy

Cena 2 000 Kè zahrnuje pronajatý autobus 
pro cestu tam i zpìt, ubytování se sociálním 
zaøízení s akumulaèním vytápìním, stravu 5× 
dennì, silvestrovské menu, výlet do aquacent-
ra  v Horaždovicích, odmìny za soutìžení. 
Místo pobytu: RZ Hnaèov (poblíž Klatov). 
Odjezd: 26.12. ve 14 hodin, místo odjezdu 
Pankrác. Návrat: 2. 1. 2005 ve 12 hodin na 
místo odjezdu. Program: zimní sporty a turisti-
ka, kolektivní hry, posilovna a soutìže. 
Prosíme, sdìlte nám obratem závazný zájem 
o úèast vašich dìtí na této akci. Podrobnìjší 
informace budou zájemcùm zaslány poštou 
a uveøejnìny na naší internetové stránce:

http://protebe-hs.wz.cz.
Dìkuji.

–Zdeòka Kapicová,  Výletní 401, 142 00 
Praha 4  - Písnice. Tel. 261 910 532, 777 603 

883, zdenka.kapicova@quick.cz–

MC Kuřátko

Otevøeno: pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 
9.30 – 12.00 hod.

Stálý program: pondìlí  – poznávejme 
pøírodu, úterý – rytmika pro nejmenší, støe-
da – rytmika, taneèky pro pokroèilejší, ètvr-
tek – výtvarné a ruèní práce.

Mimoøádné akce:
6. 12. pondìlí – Mikulášská besídka,  

bude probíhat v prostorách MC Kuøátko, 
zaèátek v 10.00 hodin. Zazpíváme si a za-
tanèíme. Mikuláš s èertem a andìlem pøi-
nesou pro dìti dáreèky. Dále se mùžete 
tìšit na obèerstvení, pøíjemné prostøedí 
a pøedvánoèní náladu. Nezapomeòte 

nahlásit svoji úèast na tel. 737 920 476. 
7. 12. úterý – Vánoèní pøáníèka,  s Re-

natou si vyrobíme vánoèní pøáníèka z papí-
ru a látek, maminka nám u toho bude 
pomáhat.

8. 12. støeda – Koledy a básnièky o zi-
mì,  s Hankou se nauèíme vánoèní koledy 
a zazpíváme za doprovodu klavíru.

9. 12. ètvrtek – Jmenovky na dárky,  se 
Zdenkou si vyrobíme jmenovky na dáreè-
ky.

13. 12. pondìlí – Logopedie, setkání 
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Lékař MUDr. J. Vokálková/Mílová 635 ordinace praktického lékaře Po-Pá 8-12.30, Čt 11.30-16 tel. 261 112 480, přijímáme nové pacienty

Libušská Lékárna/Libišská 65 PharmDr. Zdenka Stejskalová Po-Pá 8-18 tel. 241 471 287

Oční optika/Libušská 1 brýle, měření zraku, kontaktní čočky Po-Pá 9-18 tel. 241 470 041, www.optika-praha.cz

Masáže/Hoštická 205, Písnice regenerace, relaxace kdykoliv po tel. dohodě tel. 777 242 824, lymfdrenáže, reflex. terapie

Restaurace/Na Domovině 651/1 teplá jídla po celý den Po-Ne 11-22 tel. 261 910 740, nekuřácký salonek

Maropo, s.r.o./K Lesu 444 Bar-velkoplošná projekce, šipky, v. výběr nápojů Po-Ne 19-02 tel. 244 472 329, rezervace přes den tel. 244 470 157, www.ceske-hospůdky.cz

Nápoje Libuš/U Líhní 8/368 alko-nealko nápoje, mraž. zboží, bal. potraviny Po-Pá13.30-18, So 8-12, Ne13-17 tel. 261 912 508, Nedělní Blesk, 8 druhů piva

Květinářství/Výletní 399 květiny pro každou příležitost Po-Pá 8-19, So,Ne 9-15 tel. objednávky 608 150 667

Kadeřnictví Iva/Ke Kurtům 381 pánské, dámské, dětské 13-20 tel. 723 001 485

Kadeřnictví L'oreal/Výletní 351 zn. kvality Po,Pá 7-14, Út-Čt 12-19.30 tel. 261 910 565, 606 901 772

Masáže/U Líhní 7/375 relaxační a rekondiční masáže kdykoliv po tel. dohodě tel. 261 912 410, 605 846 265

Videopůjčovna/Libušská 15 VHS, DVD Po-Pá 11-20, So,Ne 14-20 tel. 261 912 575

U Krtečka/Ke Kurtům 374 drogerie, hračky, papír, sběrna (oděvy, obuv) 8-12.30, 13.30-18, So 8-10.30 tel. 604 404 741

Marko-hračky/U Pejřárny 97 nej. výběr hraček Po-Pá 8.30-16.30 tel. 244 470 884

Dětské studio Větrník/Libušská 400 dětský textil, vel. 0-164, hračky, kočárky, bazar Po-Pá 10-12 a 13-18, So 8-11 tel. 605 943 394, autosedačky, komisní prodej

Second Hand/Výletní 397 použitý textil Po-Pá 11-17

ZooHaus II./Libušská 313 chovatelské potřeby i velkoobchod Po-Pá 12-18 prodej také za velkoobchodní  ceny, tel. 261 912 448

RoComp razítka, cedule, nápisy, tisk, www stránky Po-Pá 8-16 tel. 604 552 758, klemes@email.cz, grafika, vizitky, letáky, prospekty

Neoset/Ke Březině 86 digitální barevný i černobílý tisk a kopírování Po-Pá 8.30-16 tel. 261 910 582, k.nehasil@volny.cz, kopie od 0,80 Kč/A4

B. Suk Zámečnictví/Libušská 214/187 montáže zámků, zám. výroba na zakázku Po-Pá 8-17 tel. 247 27 854, 604 537 728, stálí zákazníci slevy

Vejvoda Josef/Libušská 55/39 lakýrník, malíř 17-20 tel. 261 911 475

TTT/Hoštická 205 truhlářství, plovoucí podlahy 8-9 tel. 603 180 841, 777 242 824, i sádrokarton, renov. kuch. linek

Truhlář opravy oken dle dohody tel. 241 408 077, mobil: 603 984 394

Truhlář truhlářské a nábytkářské práce Po-Pá 7-17 tel. 605 85 19 89

Michal Bílý/ Na Okruhu 17 pokrývač, klempíř nonstop tel. 775 185 235

Elektroinstalace-Pavel Mráz/Drůbežářská 117 montáže, opravy, revize, přípojky, dom. tel. dle dohody tel. 777 867 000, pa4400@seznam.cz

Josef Málek revize elektro tel. 604 581 354

Firma Charvát/Na Okruhu 3 opravy, seřízení, instalace plynových spotřebičů dle dohody tel. 603 464 403, 261 911 218, občané Libuše a Písnice nemají účováno cestovné

Těsnění oken a dveří provádím montáž těsnění oken a dveří tel. 261 912 167, 728 035 679

C.F.M. Fasády/Ohrobecká 749 zateplení a opravy fasád tel. 602 298 048, ctmfasady@seznam.cz

Zednictví Ladislav Nekola/Šátalská 211/17 veškeré zednické a obklad. práce dle dohody tel. 241 718 093, zimní slevy

Zdeněk Kratochvíl/Dobronická 14 střecha od krovu až po hromosvod 7-18 tel. 261 912 289, klempkrat@volny.cz

Instalatérské práce/U Libušské sokol. 410/17 instalatér dle dohody tel. 261 910 583, 608 049 081

Peal/U Vodojemu 15 rozbory vod (studny, bazény, odpadní) Po-Pá 7-15.30 tel. 241 728 264, 261 711 461

Mirax-nábytek/Meteorologická 95 nábytek, interiéry Po-Pá tel./fax 241 713 594, info@mirax.cz

Kokr sdružení/Libušská 8/191 kuchyně, nábytek, chemická ochrana dřeva 9-15 tel. 241 721 713, 602 384 734, kokr@mybox.cz

Sedlář, čalouník Jan Strhan/Hoštická 207 výroba rekonstrukce dle dohody tel.. 261 910 194, 605 918 538, 605 362 661

Půjčovna strojů na čištění koberců/Výletní 362 půjčovna dle dohody tel. 261 911 308 (záznamník), 732 965 896, kvalitní čištění mokrou cestou

Služby DDD/Hoštická 256 deratizace, desinsekce, desinfekce nonstop tel./fax 261 910 711, 602 353 486, záruka služeb

Zlatnictví/Na Šejdru 384 prodej, opravy, zakázka z dones. materiálu Čt 10-18

Aquel Bohemia, s.r.o./Ke Kurtům 382/5 vodní filtry, zvlhčovače dle dohody tel. 602 338 464 Ing. Hájek

Jan Naidr/Libušská 190 inženýrské sítě 6.30-15.30 tel. 261 910 088, www.jannaidr.euweb.cz

Maropo, s.r.o./K Lesu 444 zakládání staveb, inž. sítě, stavba míst. komun. Po-Pá 7-17 tel. 244 470 157, 602(608) 225 080, maropo@volny.cz

Finanční poradce Anna Hajská/Libušská 393 penz. připojištění, staveb. spoř. ,úvěry dle tel. dohody tel. 244 471 243, 603 724 150

Finanční a pojiš�ovací poradce S. Vodrážková pojištění-majetkové, životní, autopoj., podnik. dle dohody tel. 777 670 321

Finanční a pojiš�ovací poradce J. Vodrážka finanční a poj. služby, st. spoř., úvěry, půjčky dle dohody tel. 602 144 164, pro občany Libuše a Písnice výrazná sleva

Ing. Václav Černý/Na Okruhu 387/17 účetnictví, účetní poradenství, audit, školení na základě tel. dohody tel. 602 880 708, cerny@vse.cz

Vlasta Mrázová pojiš�ovací poradce tel. 244 470 320, fax 244 470 284, mob. 777 210 904

Pojiš�ovací poradce živ. pojištění a ostatní produkty ČP - úvěra atd. dle dohody tel. 604 287 519

Faitová Ludmila/K Lukám 641 správa nemovitostí tel. 603 421 150

Ing. arch. B. Svěráková/Výletní 364/6 projektování RD, rekonstrukce stále www.volný.cz/bmsverak

Ing. Adolf Cerhák projektování bytových a občanských staveb nonstop tel. 737 359 497, a.cerhak@email.cz

Realitní kanc./Klokotská 833/1a byty, domy, pozemky v Praze 4 jednání dle dohody tel. 242 441 568-9, 603 483 771, 603 438 329, 605 151 114

Šeba Jan/Zbudovská 765/15 bezpečnostní audit, soukromý detektiv nonstop tel. 777 268 341, tel./fax: 244 910 629, jan.seba@post.cz

Vladimír Kuželka/Na Domovině 651 překlady, soudní ověřování nonstop tel. 608 912 390, kuzelka@seznam.cz

Ing. Anneta Sedláčková/Výletní 364 výuka angličtiny Po-Pá tel. 261 911 049, 732 461 234, anglina@volny.cz, pro děti, dosp. letní intenz. kurzy

Mgr. Nina Ludvíková, tel. 261 910 767 výuka cizích jazyků dle dohody tel. 608 215 963, doučování žáků ZŠ, individuální výuka angličtiny

Ing. Ewa Klosová/Mašovická 160 polština - překlady, korektury dle dohody tel. 241 710 439, 721 837 202, ewa.klosova@quick.cz

Lockman/ Hoštická 256 mechanická zabezpečení motocyklů nonstop (dle dohody) tel./fax 261 910 711, 602 353 486, i na dobírku (záruka 3 roky)

Autoopravna-Jan Buben/Putimská 3 autoopravna 8-17 tel. 261 910 683

Autoopravna 2PM/V Koutě 311/5 opravy, lakování, rovnání 8-16 tel. 244 470 284, 602 427 751, www.aa.cz/2pm

Ing. František Jokeš ubytování a pronájem, cestovní kancelář tel. 261 912 675, mobil 607 173 080, CK spec. na Kypr a Thajsko

Penzion Koekoek/Dobronická 12 ubytování v soukromí nonstop tel. 261 912 584, 605 534 344, www.apartmentinprague.net

Pension Jana/v Bambouskách 345 ubytovací služby nonstop tel. 261 912 647, cena dohodou

Adresáø je neplacenou inzercí a je urèený výhradnì pro podnikatele a živnostníky z Libuše a Písnice .Pokud máte zájem o plošnou 
inzerci, která je placená, lze ji podat na ÚMÈ Praha-Libuš v sekretariátu. Cena celé strany A4 je 7378 Kè  a z této ceny lze volit podíly 
1/2, 1/4, 1/8, 1/16 podle použité plochy. Soukromá inzerce je pro obèany Libuše a Písnice zdarma.
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