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Ze starostova zápisníku
Pondìlí  13.  prosince.  Pracovní  

schùzka s øeditelem firmy ZAVOS 
ohlednì technické vybavenosti Libuše 
a Písnice. „Na schùzce jsme probírali 
stavby, které zùstávají rozestavìné na rok 
2005, kanalizace a povrchy komunikací 
v Písnici. Øíkali jsme si, podle dùležitosti 
staveb a finanèních prostøedkù, co a jak 
se bude dìlat a pøibližné termíny,“ shrnu-
je starosta mìstské èásti Praha-Libuš 
Petr Mráz. Zvláš� se probírala také 
Hoštická ulice a pøekážky, které brání, 
aby se mohl dokonèit finální povrch. 

Pondìlí 13. prosince. Školská komise 
naší mìstské èásti. Pøedsedou komise je 
Mgr. Bohumír Šumský. Probíraly se otáz-
ky redukce mateøských škol v obci, 
výtvarná soutìž, která pøinesla obrázky 
na výrobu novoroèenek a kalendáøù, dále 
se probíraly oslavy 60. výroèí osvobození, 
které budou v kvìtnu 2005. Dál se pro-
jednával provoz školek a škol o Vánocích. 
Na programu byl i vzdìlávací program 
Montessori a pøípadný pøesun jeho 
mateøské školy do budovy ZŠ Meteorolo-
gická, co by to obnášelo za zmìny, pøí-
padnì rekonstrukce apod. Probíralo se 
také oplocení této školy a jeho vìèné opra-
vy  škola má prùchozí prostor. Na poøadu 
byl i školnický byt… „Probírali jsme viet-
namskou komunitu a vietnamské dìti 
v našich základních školách a dostal jsem 
informaci od øeditele Meteorologické, 
která mì mile pøekvapila, že vietnamské 
dìti jsou zpravidla svìdomité, chytré
a vnímavé, nìkdy pøedèí i èeské dìti. 
Velmi dobøe se integrují, což je dobøe,“ 
øíká starosta.

Úterý 14. prosince. Vánoèní posezení 
v klubu Senior. Pøišla zahrát hudební 
skupina Bùhví, jejímž èlenem je také 
Ondøej Brzobohatý. Starostovi se v Seni-
oru líbilo: „Jsem rád, že jsem byl pozván 
a mohl jsem vidìt úsmìvy na tváøích 
našich seniorù pøi vystoupení kapely. 
Zaujalo mì, že i takhle mladí lidé doká-
žou najít cestu k seniorùm, rozveselit je 
a udìlat pøíjemnou atmosféru. To je dùle-
žité. Opravdu jsem byl vystoupením hroz-
nì mile pøekvapen. Rád bych touto ces-
tou podìkoval vedení Senior klubu, které 
tato setkání organizuje, za jejich práci, 
do níž dávají spoustu volného èasu a ener-
gie. Myslím si, že je to dobøe, že takový 

klub funguje a že se lidi takhle scházejí, 
pohovoøí, pobaví se a vymìòují si názory. 
Je to fajn.“

S t ø e d a  1 5 .  p r o s i n c e .  Z a s e d á n í  
Zastupitelstva mìstské èásti Praha-
Libuš. Projednával se mimo jiné koncept 
celkového rozvoje území MÈ Praha 12 
v prostoru mezi Cholupicemi a Vrtilkou, 
do nìhož je zahrnuta i malá èást z území 
naší mìstské èásti u Vrtilky. Koncept 
pøedstavuje mapa, kde je orientaènì zane-
seno, co by v území v budoucnu mohlo 
být. Naše MÈ ho bere na vìdomí, protože 
projekt sousedí s naším a jen malým kous-
kem zasahuje k nám. „Konstatovali jsme, 
ž e  t a k o v o u  p ø e d s t a v u  b y c h o m  d o  
budoucna potøebovali pro celou naši 
mìstskou èást také, abychom mìli výhle-
dovou studii, jak by bylo nejlepší ji rozví-
jet. Když tamhle vyroste kus a tamhle 
kus, je to… nemá to hlavu a patu. Po 
rušné debatì se zastupitelstvo rozhodlo 
vìc vzít na vìdomí. Mrzí mì, že jako 
skoro vždy pøišlo na zastupitelstvo málo 
obèanù,“ komentuje starosta.

Ètvrtek 16. prosince. Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy. Jeden z nejdùležitìjších 
bodù bylo schvalování rozpoètu hl. m. 
Prahy na rok 2005. Byl nakonec pøijat. 

Ètvrtek 16. prosince. Vítání obèánkù 
v naší mìstské èásti. Starosta spoleènì 
s pracovnicemi humanitního oddìlení 
pøivítal naše malé obèánky. Popøál jak 
jim, tak rodièùm v životì hodnì zdraví, 
lásky a porozumìní.

Ètvrtek 16. prosince. Setkání s pri-
m á t o r e m  Pr a h y  Pa v l e m  B é m e m .  
„Primátor mì pozval s manželkou na 
vánoèní setkání starostù do jeho reziden-
ce na Mariánském námìstí, kde podìko-
val starostùm za jejich celoroèní èinnost 
a popøál vše nejlepší do nového roku,“ 
vzpomíná starosta na další z prosinco-
vých spoleèenských událostí.

Ètvrtek 17. prosince. Schùzka s øedi-
teli školských zaøízení v naší mìstské 
èásti. „Podìkoval jsem øeditelùm za 
jejich dosavadní èinnost a popøál jim 
hezké prožití vánoèních svátkù a vše nej-
lepší do nového roku“  tak pokraèoval 
starosta Mráz ve svém pøedvánoèním 
maratónu.

Úterý 21. prosince. Vánoèní hvìzda 
v ZŠ Meteorologická. „Øeditel školy mì 
provedl po škole. Byl jsem mile pøekva-
pen, dìti v nìkolika tøídách hrály divadel-
ní pøedstavení pro rodièe a veøejnost, na 
chodbách prodávaly své výrobky s vánoè-
ní tematikou. I já jsem si zakoupil vánoè-
ní hvìzdièku,“ vypráví starosta. „Pak 
jsem navštívil ZŠ v Písnici, kde probìhly 
také vánoèní besídky za úèasti rodièù 
a dalších pøátel školy. Také jsem byl pøe-
kvapen pøíjemnou atmosférou školy, 

která symbolizovala pøíchod vánoèních 
svátkù. Na dìtech bylo vidìt, že je vystou-
pení baví, a na rodièích, že z toho mají 
radost.“ 

Úterý 21. prosince. Vánoèní pøedsta-
vení klubu Junior. „Na veèer jsem byl 
pozván s manželkou na vánoèní pøedsta-
vení klubu Junior, které probíhalo v býva-
lém kinì Kosmos na Novodvorské, kde je 
v souèasné dobì divadlo. Rád bych touto 
cestou podìkoval vedoucí klubu Junior 
paní ing. Lence Koudelkové za její obìta-
vý pøístup k dìtem. Prvnì jsem mìl mož-
nost vidìt, co je pod pojmem klub Junior 
skryto. Dìti se napøíklad uèí na hudební 
nástroje a je vidìt, že je to baví, což je 
dobøe,“ tìší se z toho starosta.

Úterý 4. ledna. Zasedání rady naší 
mìstské èásti. Mimo jiné se probíraly 
informace o rozestavìnosti bytového 
domu Zvonièka.

Støeda 5. ledna. Návštìva zástupcù 
nového obèanského sdružení Rodinné 
domy. „Navštívil mne pan Skalický a pan 
Hrášek z Písnice. Pøišli mi sdìlit, že 
v z n i k l o  n o v é  o b è a n s k é  s d r u ž e n í  s  
názvem Rodinné domy,“ vysvìtluje sta-
rosta. Sdružení vzniklo kvùli pøedpoklá-
dané výstavbì v sousedství fotbalového 
høištì v Písnici. Pøi jednání vyjádøili 
obavy z pøehnané výstavby a zátìže pro-
støedí. Domnívají se, že zde by asi nemìly 
stát výškové budovy, byla by to velká 
zátìž v této lokalitì. Jejich postoj chápu. 
Ale je jasné, že firmy, které podnikají 
v tomto oboru, uvažují jinak než lidé žijící 
v okolí takovéto stavby, protože firmám 
na tom ani tak moc nezáleží, pro nì je to 
pouze komerèní záležitost,“ øíká sta-
rosta.

Ètvrtek 6. ledna. Schùzka s Mgr. 
Danielou Partlovou z obèanského sdru-
žení Stromy. „Paní Partlová mi podala 
informaci, že se podaøilo získat grant na 
generel cyklistických tras a stezek na 
území MÈ Praha-Libuš. Požádala mì 
o pomoc pøi realizaci tohoto projektu. 
Myslím si, že je to pro mìstskou èást pøí-
nosem a osobnì jsem pøesvìdèen, že cyk-
lostezky v naší obci jsou zapotøebí,“ vyja-
døuje starosta podporu.

Úterý 11. ledna. Pracovní schùzka na 
odboru mìstského investora o pøedpo-
kládané výstavbì domu s peèovatel-

skou službou. Starostovi se dostalo 
informace, že poblíž ZŠ Meteorologická 
nebude dùm s peèovatelskou službou, ale 
dùm s podporovanými chránìnými byty 
ve vlastnictví obce pro osoby se zvláštní-
mi potøebami v oblasti bydlení z dùvodù 
zdravotních èi z dùvodù pokroèilého 
vìku. „Zkrátka, budou to byty pro vozíè-
káøe a dùchodce a v pøízemí mají být 
komerèní prostory, kde se poèítá i s ordi-
nací lékaøe. Co tam skuteènì bude, se uvi-
dí,“ shrnuje stav vìci. Na stavbu domu 
bylo vydáno stavební povolení a pøedpo-
kládá se dokonèení v roce 2006.

Støeda 12. ledna. Schùzka s vedoucí-
mi odborù našeho úøadu o rozpoètu. 
Vedoucí ekonomického odboru ing. 
Vachoušková pøedstavila rozpoèet mìst-
ské èásti Praha-Libuš na rok 2005. Ptala 
se jednotlivých vedoucích vèetnì tajem-
níka, jestli chtìjí nìjaké úpravy. Každý se 
za svùj odbor vyjádøil k jednotlivým 
položkám. 

Støeda 12. ledna. Návštìva øeditele 
ZAVOS ing.  Pøikryla,  pøedevším 
o úpravì povrchù v Hoštické. „Byla to 
pracovní schùzka na základì dopisu notá-
øe, kde nás uvìdomuje, že vlastnické pro-

blémy s prostorem Hoštické ulice, bohu-
žel, ještì potrvají nìjaký èas. Je to ke 
škodì naší obce, hlavnì obyvatel pøi 
Hoštické ulici, kteøí se musí brodit blá-
tem. Hledali jsme možnosti, jak tuto 
nepøíjemnou situaci øešit jiným zpùso-
bem,“ vysvìtluje starosta.

Støeda 12. ledna. Schùzka se zástup-
cem sdružení TJ Tempo ing. Subhi 
Brožem. „Pøi nedávných podzimních 
jezdeckých závodech, které jsem navští-
vil, jsem navrhl, že by se mohl uspoøádat 
pohár mìstské èásti v závodech koní. 
Pomohlo by to obìma, jak sdružení, tak 
mìstské èásti. Byla by to další pøíležitost 
pro setkání lidí v obci a zpestøení života, 
protože tu není mnoho kulturních akcí. 
Na uspoøádání poháru Prahy-Libuše 
v jezdeckých závodech jsme se dohodli. 
Pøedpokládaný termín akce je polovina 
kvìtna 2005,“ slibuje si starosta.

Sobota 15. ledna. Valná hromada 
libušských hasièù. Starosta Petr Mráz 
byl na ni pozván jako zástupce naší mìst-
ské èásti a vidí to následovnì: „Myslím si, 
že èinnost hasièských sdružení je podce-
òovaná nebo i pøehlížená, dokud hasièi 
nejsou tøeba pøi rùzných kalamitách 

Seniorùm hrál Ondøej Brzobohatý se skupinou Bùhví.

V tomto prostoru za písnickým fotbalovým høištìm by mìly
vyrùst výškové domy. Stavební zámìry kriticky sledují lidé
z nového obèanského sdružení Rodinné domy.

nebo jejich prevenci… Když nìkde prask-
ne voda, jsou tam první, když je bouraè-
ka, jsou tam taky první. Jde o vìci, které 
normálnì èlovìk nevidí nebo ani nechce 
vidìt. Hasièi na to nemají pomalu nic, 
málo techniky a vybavení, pøesto se orga-
nizace snaží udržet pøi životì. Má v obci 
i koøeny a tradici. Rád bych aspoò touto 
cestou podìkoval za pozvání i za jejich 
dosavadní èinnost.“

„Zjistil jsem, že závìr roku je pro sta-
rostu pomìrnì nároèný, protože musí 
jako zástupce obce popøát a podìkovat 
velké spoustì lidí a zúèastnit se mnoha 
besídek a akcí, které jsou s koncem roku 
spojené, a že by v té dobì mìl mít den asi 
48 hodin… Prosinec je prostì nároèný 
mìsíc, když èlovìk chce uèinit slušnosti 
zadost,“ shrnuje starosta své poslední 
zkušenosti a nezapomíná na pøání obèa-
nùm: „Rád bych popøál všem trpìlivost 
pøi èekání na jaro  urèitì pøijde, a aby 
neztratili smysl pro humor, vždy� se nám 
dny prodlužují.“

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto R. Klemeš a archív klubu Senior–

Tradiční Hasičský ples v Písnici
Sbor dobrovolných hasièù Písnice se svými 

130 èleny patøí mezi nejvìtší v Praze. V letoš-
ním roce organizace oslaví 106 let existence. 
Pravidelnì se úèastní veøejných akcí nejen 
v rámci obce, ale i nìkteré také sama poøádá. 
Z tìch nejznámìjších bych pøipomenul kaž-
doroèní Hasièský ples a jarní pochod Pohrom, 
který se letos pùjde 5. února. Hned 12. února 
následuje výroèní valná hromada. 

Letošní Hasièský ples probìhl v pátek 14. 

ledna v sále restaurace U Vokouna v Písnici. 
Zúèastnilo se víc než 120 platících. K tanci 
hrála kapela Josefa Hotového. V tombole byla 
hlavní cenou vepøová hlava a digitální budík 
v krabici. Celá akce se velmi povedla a byla 
ukonèena v ranních hodinách. Na plesu bylo 
poøízeno na 140 fotografií, které webmaster 
písnických hasièù nabízí i na CD. Vybrané 
snímky si ale mùžete prohlédnout na interne-
tových stránkách SDH Písnice http://sdhpis-
nice.net/. 

Ve zkratce pøibližují atmosféru písnického 
Hasièského plesu 2005 popisy fotografických 
momentek: Sál restaurace U Vokouna. Bar. 
Pøíprava tomboly. Nechybìly ani sladkosti. 
Starosta SDH p. Štancl, kontroluje stav pøí-
pravy tomboly. Šatna. Ve výèepu panovalo 
vražedné pracovní tempo Neváhej a toè! 
Prodej lístkù na tombolu. Kapela Pepíèka 
Hotového. Na taneèním parketu nebylo 
k hnutí… Hlava webmastera jako jedna 
z hlavních cen do tomboly. Jede, jede mašin-
ka… Napìtí pøed losováním… Losování tom-

boly. Hlavní cenou v tomboly je… budík! 
Hudba, tanec, zábava… I po pùlnoci se hrá-
lo…

–Z internetových stránek 
http://sdhpisnice.net/ vybrala (red), správce 

stránek Martin Volkán–

Hlavní cenou tomboly je…

Tak tohle je hlavní cena, …budík!Jede, jede mašinka…Kapela Pepíèka Hotového

Losování tomboly 



únor 2005únor 2005 únor 2005únor 20052 3

K
R

O
N

IK
A

K
R

O
N

IK
A

K
R

O
N

IK
A

K
R

O
N

IK
A

Ze starostova zápisníku
Pondìlí  13.  prosince.  Pracovní  

schùzka s øeditelem firmy ZAVOS 
ohlednì technické vybavenosti Libuše 
a Písnice. „Na schùzce jsme probírali 
stavby, které zùstávají rozestavìné na rok 
2005, kanalizace a povrchy komunikací 
v Písnici. Øíkali jsme si, podle dùležitosti 
staveb a finanèních prostøedkù, co a jak 
se bude dìlat a pøibližné termíny,“ shrnu-
je starosta mìstské èásti Praha-Libuš 
Petr Mráz. Zvláš� se probírala také 
Hoštická ulice a pøekážky, které brání, 
aby se mohl dokonèit finální povrch. 

Pondìlí 13. prosince. Školská komise 
naší mìstské èásti. Pøedsedou komise je 
Mgr. Bohumír Šumský. Probíraly se otáz-
ky redukce mateøských škol v obci, 
výtvarná soutìž, která pøinesla obrázky 
na výrobu novoroèenek a kalendáøù, dále 
se probíraly oslavy 60. výroèí osvobození, 
které budou v kvìtnu 2005. Dál se pro-
jednával provoz školek a škol o Vánocích. 
Na programu byl i vzdìlávací program 
Montessori a pøípadný pøesun jeho 
mateøské školy do budovy ZŠ Meteorolo-
gická, co by to obnášelo za zmìny, pøí-
padnì rekonstrukce apod. Probíralo se 
také oplocení této školy a jeho vìèné opra-
vy  škola má prùchozí prostor. Na poøadu 
byl i školnický byt… „Probírali jsme viet-
namskou komunitu a vietnamské dìti 
v našich základních školách a dostal jsem 
informaci od øeditele Meteorologické, 
která mì mile pøekvapila, že vietnamské 
dìti jsou zpravidla svìdomité, chytré
a vnímavé, nìkdy pøedèí i èeské dìti. 
Velmi dobøe se integrují, což je dobøe,“ 
øíká starosta.

Úterý 14. prosince. Vánoèní posezení 
v klubu Senior. Pøišla zahrát hudební 
skupina Bùhví, jejímž èlenem je také 
Ondøej Brzobohatý. Starostovi se v Seni-
oru líbilo: „Jsem rád, že jsem byl pozván 
a mohl jsem vidìt úsmìvy na tváøích 
našich seniorù pøi vystoupení kapely. 
Zaujalo mì, že i takhle mladí lidé doká-
žou najít cestu k seniorùm, rozveselit je 
a udìlat pøíjemnou atmosféru. To je dùle-
žité. Opravdu jsem byl vystoupením hroz-
nì mile pøekvapen. Rád bych touto ces-
tou podìkoval vedení Senior klubu, které 
tato setkání organizuje, za jejich práci, 
do níž dávají spoustu volného èasu a ener-
gie. Myslím si, že je to dobøe, že takový 

klub funguje a že se lidi takhle scházejí, 
pohovoøí, pobaví se a vymìòují si názory. 
Je to fajn.“

S t ø e d a  1 5 .  p r o s i n c e .  Z a s e d á n í  
Zastupitelstva mìstské èásti Praha-
Libuš. Projednával se mimo jiné koncept 
celkového rozvoje území MÈ Praha 12 
v prostoru mezi Cholupicemi a Vrtilkou, 
do nìhož je zahrnuta i malá èást z území 
naší mìstské èásti u Vrtilky. Koncept 
pøedstavuje mapa, kde je orientaènì zane-
seno, co by v území v budoucnu mohlo 
být. Naše MÈ ho bere na vìdomí, protože 
projekt sousedí s naším a jen malým kous-
kem zasahuje k nám. „Konstatovali jsme, 
ž e  t a k o v o u  p ø e d s t a v u  b y c h o m  d o  
budoucna potøebovali pro celou naši 
mìstskou èást také, abychom mìli výhle-
dovou studii, jak by bylo nejlepší ji rozví-
jet. Když tamhle vyroste kus a tamhle 
kus, je to… nemá to hlavu a patu. Po 
rušné debatì se zastupitelstvo rozhodlo 
vìc vzít na vìdomí. Mrzí mì, že jako 
skoro vždy pøišlo na zastupitelstvo málo 
obèanù,“ komentuje starosta.

Ètvrtek 16. prosince. Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy. Jeden z nejdùležitìjších 
bodù bylo schvalování rozpoètu hl. m. 
Prahy na rok 2005. Byl nakonec pøijat. 

Ètvrtek 16. prosince. Vítání obèánkù 
v naší mìstské èásti. Starosta spoleènì 
s pracovnicemi humanitního oddìlení 
pøivítal naše malé obèánky. Popøál jak 
jim, tak rodièùm v životì hodnì zdraví, 
lásky a porozumìní.

Ètvrtek 16. prosince. Setkání s pri-
m á t o r e m  Pr a h y  Pa v l e m  B é m e m .  
„Primátor mì pozval s manželkou na 
vánoèní setkání starostù do jeho reziden-
ce na Mariánském námìstí, kde podìko-
val starostùm za jejich celoroèní èinnost 
a popøál vše nejlepší do nového roku,“ 
vzpomíná starosta na další z prosinco-
vých spoleèenských událostí.

Ètvrtek 17. prosince. Schùzka s øedi-
teli školských zaøízení v naší mìstské 
èásti. „Podìkoval jsem øeditelùm za 
jejich dosavadní èinnost a popøál jim 
hezké prožití vánoèních svátkù a vše nej-
lepší do nového roku“  tak pokraèoval 
starosta Mráz ve svém pøedvánoèním 
maratónu.

Úterý 21. prosince. Vánoèní hvìzda 
v ZŠ Meteorologická. „Øeditel školy mì 
provedl po škole. Byl jsem mile pøekva-
pen, dìti v nìkolika tøídách hrály divadel-
ní pøedstavení pro rodièe a veøejnost, na 
chodbách prodávaly své výrobky s vánoè-
ní tematikou. I já jsem si zakoupil vánoè-
ní hvìzdièku,“ vypráví starosta. „Pak 
jsem navštívil ZŠ v Písnici, kde probìhly 
také vánoèní besídky za úèasti rodièù 
a dalších pøátel školy. Také jsem byl pøe-
kvapen pøíjemnou atmosférou školy, 

která symbolizovala pøíchod vánoèních 
svátkù. Na dìtech bylo vidìt, že je vystou-
pení baví, a na rodièích, že z toho mají 
radost.“ 

Úterý 21. prosince. Vánoèní pøedsta-
vení klubu Junior. „Na veèer jsem byl 
pozván s manželkou na vánoèní pøedsta-
vení klubu Junior, které probíhalo v býva-
lém kinì Kosmos na Novodvorské, kde je 
v souèasné dobì divadlo. Rád bych touto 
cestou podìkoval vedoucí klubu Junior 
paní ing. Lence Koudelkové za její obìta-
vý pøístup k dìtem. Prvnì jsem mìl mož-
nost vidìt, co je pod pojmem klub Junior 
skryto. Dìti se napøíklad uèí na hudební 
nástroje a je vidìt, že je to baví, což je 
dobøe,“ tìší se z toho starosta.

Úterý 4. ledna. Zasedání rady naší 
mìstské èásti. Mimo jiné se probíraly 
informace o rozestavìnosti bytového 
domu Zvonièka.

Støeda 5. ledna. Návštìva zástupcù 
nového obèanského sdružení Rodinné 
domy. „Navštívil mne pan Skalický a pan 
Hrášek z Písnice. Pøišli mi sdìlit, že 
v z n i k l o  n o v é  o b è a n s k é  s d r u ž e n í  s  
názvem Rodinné domy,“ vysvìtluje sta-
rosta. Sdružení vzniklo kvùli pøedpoklá-
dané výstavbì v sousedství fotbalového 
høištì v Písnici. Pøi jednání vyjádøili 
obavy z pøehnané výstavby a zátìže pro-
støedí. Domnívají se, že zde by asi nemìly 
stát výškové budovy, byla by to velká 
zátìž v této lokalitì. Jejich postoj chápu. 
Ale je jasné, že firmy, které podnikají 
v tomto oboru, uvažují jinak než lidé žijící 
v okolí takovéto stavby, protože firmám 
na tom ani tak moc nezáleží, pro nì je to 
pouze komerèní záležitost,“ øíká sta-
rosta.

Ètvrtek 6. ledna. Schùzka s Mgr. 
Danielou Partlovou z obèanského sdru-
žení Stromy. „Paní Partlová mi podala 
informaci, že se podaøilo získat grant na 
generel cyklistických tras a stezek na 
území MÈ Praha-Libuš. Požádala mì 
o pomoc pøi realizaci tohoto projektu. 
Myslím si, že je to pro mìstskou èást pøí-
nosem a osobnì jsem pøesvìdèen, že cyk-
lostezky v naší obci jsou zapotøebí,“ vyja-
døuje starosta podporu.

Úterý 11. ledna. Pracovní schùzka na 
odboru mìstského investora o pøedpo-
kládané výstavbì domu s peèovatel-

skou službou. Starostovi se dostalo 
informace, že poblíž ZŠ Meteorologická 
nebude dùm s peèovatelskou službou, ale 
dùm s podporovanými chránìnými byty 
ve vlastnictví obce pro osoby se zvláštní-
mi potøebami v oblasti bydlení z dùvodù 
zdravotních èi z dùvodù pokroèilého 
vìku. „Zkrátka, budou to byty pro vozíè-
káøe a dùchodce a v pøízemí mají být 
komerèní prostory, kde se poèítá i s ordi-
nací lékaøe. Co tam skuteènì bude, se uvi-
dí,“ shrnuje stav vìci. Na stavbu domu 
bylo vydáno stavební povolení a pøedpo-
kládá se dokonèení v roce 2006.

Støeda 12. ledna. Schùzka s vedoucí-
mi odborù našeho úøadu o rozpoètu. 
Vedoucí ekonomického odboru ing. 
Vachoušková pøedstavila rozpoèet mìst-
ské èásti Praha-Libuš na rok 2005. Ptala 
se jednotlivých vedoucích vèetnì tajem-
níka, jestli chtìjí nìjaké úpravy. Každý se 
za svùj odbor vyjádøil k jednotlivým 
položkám. 

Støeda 12. ledna. Návštìva øeditele 
ZAVOS ing.  Pøikryla,  pøedevším 
o úpravì povrchù v Hoštické. „Byla to 
pracovní schùzka na základì dopisu notá-
øe, kde nás uvìdomuje, že vlastnické pro-

blémy s prostorem Hoštické ulice, bohu-
žel, ještì potrvají nìjaký èas. Je to ke 
škodì naší obce, hlavnì obyvatel pøi 
Hoštické ulici, kteøí se musí brodit blá-
tem. Hledali jsme možnosti, jak tuto 
nepøíjemnou situaci øešit jiným zpùso-
bem,“ vysvìtluje starosta.

Støeda 12. ledna. Schùzka se zástup-
cem sdružení TJ Tempo ing. Subhi 
Brožem. „Pøi nedávných podzimních 
jezdeckých závodech, které jsem navští-
vil, jsem navrhl, že by se mohl uspoøádat 
pohár mìstské èásti v závodech koní. 
Pomohlo by to obìma, jak sdružení, tak 
mìstské èásti. Byla by to další pøíležitost 
pro setkání lidí v obci a zpestøení života, 
protože tu není mnoho kulturních akcí. 
Na uspoøádání poháru Prahy-Libuše 
v jezdeckých závodech jsme se dohodli. 
Pøedpokládaný termín akce je polovina 
kvìtna 2005,“ slibuje si starosta.

Sobota 15. ledna. Valná hromada 
libušských hasièù. Starosta Petr Mráz 
byl na ni pozván jako zástupce naší mìst-
ské èásti a vidí to následovnì: „Myslím si, 
že èinnost hasièských sdružení je podce-
òovaná nebo i pøehlížená, dokud hasièi 
nejsou tøeba pøi rùzných kalamitách 

Seniorùm hrál Ondøej Brzobohatý se skupinou Bùhví.

V tomto prostoru za písnickým fotbalovým høištìm by mìly
vyrùst výškové domy. Stavební zámìry kriticky sledují lidé
z nového obèanského sdružení Rodinné domy.

nebo jejich prevenci… Když nìkde prask-
ne voda, jsou tam první, když je bouraè-
ka, jsou tam taky první. Jde o vìci, které 
normálnì èlovìk nevidí nebo ani nechce 
vidìt. Hasièi na to nemají pomalu nic, 
málo techniky a vybavení, pøesto se orga-
nizace snaží udržet pøi životì. Má v obci 
i koøeny a tradici. Rád bych aspoò touto 
cestou podìkoval za pozvání i za jejich 
dosavadní èinnost.“

„Zjistil jsem, že závìr roku je pro sta-
rostu pomìrnì nároèný, protože musí 
jako zástupce obce popøát a podìkovat 
velké spoustì lidí a zúèastnit se mnoha 
besídek a akcí, které jsou s koncem roku 
spojené, a že by v té dobì mìl mít den asi 
48 hodin… Prosinec je prostì nároèný 
mìsíc, když èlovìk chce uèinit slušnosti 
zadost,“ shrnuje starosta své poslední 
zkušenosti a nezapomíná na pøání obèa-
nùm: „Rád bych popøál všem trpìlivost 
pøi èekání na jaro  urèitì pøijde, a aby 
neztratili smysl pro humor, vždy� se nám 
dny prodlužují.“

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto R. Klemeš a archív klubu Senior–

Tradiční Hasičský ples v Písnici
Sbor dobrovolných hasièù Písnice se svými 

130 èleny patøí mezi nejvìtší v Praze. V letoš-
ním roce organizace oslaví 106 let existence. 
Pravidelnì se úèastní veøejných akcí nejen 
v rámci obce, ale i nìkteré také sama poøádá. 
Z tìch nejznámìjších bych pøipomenul kaž-
doroèní Hasièský ples a jarní pochod Pohrom, 
který se letos pùjde 5. února. Hned 12. února 
následuje výroèní valná hromada. 

Letošní Hasièský ples probìhl v pátek 14. 

ledna v sále restaurace U Vokouna v Písnici. 
Zúèastnilo se víc než 120 platících. K tanci 
hrála kapela Josefa Hotového. V tombole byla 
hlavní cenou vepøová hlava a digitální budík 
v krabici. Celá akce se velmi povedla a byla 
ukonèena v ranních hodinách. Na plesu bylo 
poøízeno na 140 fotografií, které webmaster 
písnických hasièù nabízí i na CD. Vybrané 
snímky si ale mùžete prohlédnout na interne-
tových stránkách SDH Písnice http://sdhpis-
nice.net/. 

Ve zkratce pøibližují atmosféru písnického 
Hasièského plesu 2005 popisy fotografických 
momentek: Sál restaurace U Vokouna. Bar. 
Pøíprava tomboly. Nechybìly ani sladkosti. 
Starosta SDH p. Štancl, kontroluje stav pøí-
pravy tomboly. Šatna. Ve výèepu panovalo 
vražedné pracovní tempo Neváhej a toè! 
Prodej lístkù na tombolu. Kapela Pepíèka 
Hotového. Na taneèním parketu nebylo 
k hnutí… Hlava webmastera jako jedna 
z hlavních cen do tomboly. Jede, jede mašin-
ka… Napìtí pøed losováním… Losování tom-

boly. Hlavní cenou v tomboly je… budík! 
Hudba, tanec, zábava… I po pùlnoci se hrá-
lo…

–Z internetových stránek 
http://sdhpisnice.net/ vybrala (red), správce 

stránek Martin Volkán–

Hlavní cenou tomboly je…

Tak tohle je hlavní cena, …budík!Jede, jede mašinka…Kapela Pepíèka Hotového

Losování tomboly 
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Přivítání nejmenších občánků
Ve ètvrtek 16. prosince  2004 jsme na 

našem odboru prožili radostné odpoled-
ne. V této již pøedvánoèní atmosféøe jsme  
pøivítali deset nových  spoluobèánkù, 
byli to Filip Øehák, Petr Šimek, Marek 
Machcinik, Jaroslav Kváš, Matìj Valta, 
Jakub Kaèer, Karolina Šimanièová, Jozef 
Krištof,  Karolina Maøíková a Josef 
Kuchaø. Po srdeèném proslovu  pana  sta-
rosty obdržely dìti pamìtní listy, zlatý 
pøívìsek, hraèku, pamìtní knížku a ma-
minky kvìtinu.

Dìti z mateøské školy K Lukám svým 
budoucím kamarádùm zazpívaly a zare-
citovaly. O fotografickou dokumentaci se 
postarala paní Findejsová z Q foto z Pra-
hy 12. Pøejeme dìtem a jejich rodièùm 
ještì jednou hodnì š�astných chvilek, 
které si budou dávat navzájem.

–Ivana Mikušková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–

Vánoční koncerty
Ve dnech 21. a 22. prosince 2004 se usku-

teènily vánoèní koncerty hudebních oborù 
Klubu Junior. Vedle flétny, kytary, klavíru, 
zpìvu a hry na keybord zaznìla v podání nej-
starších dívek pìveckého sboru také Truvér-
ská mše. Obì vánoèní vystoupení ukázala, 
jaký pokrok dìti za uplynulý rok udìlaly a jak 
se opìt zdokonalily. Podìkování za dva krásné 
veèery patøí nejen lektorùm, kteøí spoleènì 
s dìtmi pro své blízké tyto koncerty pøipravili, 
ale také rodièùm, kteøí na obou koncertech 
vytvoøili bájeènou atmosféru.

–Lenka Koudelková–

Vánoční nota a Vánoční hvězda
& Již tradièní pøedvánoèní umìlecká aktivita 
nìkolika základních škol z Prahy 4 se letos 
uskuteènila 7. prosince opìt na pùdì ZŠ 
Meteorologická. Kromì naší školy se již 
6. roèníku pìvecké soutìže zúèastnili jako 
hosté žáci ZŠ Jílovská, ZŠ Pertoldova, ZŠ 
Písnická a ZŠ Smolkova, takže do soutìže 
aktivnì vstoupilo asi 60 žákù tìchto škol. 
Soutìžící byli rozdìleni do 5 kategorií podle 
vìku, samostatnì soutìžili žáci 1. tøíd, ostat-
ní kategorie tvoøili vždy žáci dvou soused-
n í c h  r o è n í k ù ,  k o n è e  ž á k y  8 . a  9 .  t ø í d .  
Tématika soutìže v sólovém zpìvu byla
z oblastí písní lidových, pohádkových, 
vánoèních i muzikálových melodií. Pìvecké 
výkony byly doprovázeny hrou na klavír, var-
hany èi kytaru, u nástrojù se vystøídali jak 
sami žáci, tak vypomohli uèitelé. Na závìr 
soutìže byli ve všech kategoriích odbornou 
porotou vybráni vždy tøi nejúspìšnìjší inter-
preti, kteøí byli odmìnìni diplomem, nìkteøí 
úèastníci i zvláštním uznáním za pøedvedený 
umìlecký výkon. Všichni reprezentanti škol 

vstupovali do pìvecké soutìže ne proto, aby 
zvítìzili, ale pro pøispìní k navození pøedvá-
noèní nálady, což se jim vydatnou mìrou 
podaøilo, a je tedy zárukou, že za rok se spo-
leènì sejdeme již u 7.roèníku naší oblíbené 
Vánoèní noty. 
&  V rámci Vánoèní hvìzdy se uskuteènilo 
první vystoupení dramatického kroužku, 
do nìhož se v letošním školním roce pøi-
hlásili jen mladší žáci. Celé pololetí pilnì 
nacvièovali, zkoušeli, vyrábìli kostýmy 
a kulisy, aby se mohli pøedvést nejprve 
svým spolužákùm a odpoledne i rodi-
èùm. Celé pøedstavení vzornì uvedl 
J. Vohnout (4.A) a v pohádkách Èert a Ká-
èa a O Sluneèníku, Mìsíèníku a Vìtrníku 
postupnì vystoupili B.Vondrušová, 
M. Exnerová, V. Janù, T. Trojanová, 
K. Cibochová, A. Dvoøák, A. Pavlíèková, 
L. Lešnerová, L. Hampelová a dìti viet-
namské národnosti Jana 2, Jana 3, Aniè-
ka, Ivanka, Nam, Hanka. Pøedstavení se 

Bìhem vánoèních prázdnin jsme se všichni 
dozvìdìli o pøírodní katastrofì v jihovýchod-
ní Asii. Hned po nástupu do školy rozhodla 
žákovská rada z iniciativy žákyò 8.B tøídy, že 
i ve škole uspoøádáme sbírku. Bìhem dvou-
denní sbírky bylo vybráno 9 445 Kè a ihned 
odesláno na konto organizace Èlovìk v tísni. 

–Mgr. Bohumír Šumský,
øeditel ZŠ Meteorologická–

povedlo, dìti byly odmìnìny dlouhým 
potleskem a v tuto dobu již nacvièují Šíp-
kovou Rùženku a Snìhurku a sedm 
trpaslíkù.                         
&  Dne 21. 12. 2004 se na naší škole ZŠ 
Meteorologické konala Vánoèní hvìzda. 
Dìti si pøipravily pro rodièe, ale i pro uèi-
tele prodejní stánky s obèerstvením 
a vlastními výrobky a  rùzná divadelní 
pøedstavní. Utržily nìco penìz a v jejich 
oblièejích bylo vidìt, že se tìší na Vánoce. 
Takto jsme se rozlouèili s rokem 2004.                                                  

 –J. Linhart, 9.A–

–Za ZŠ J. Dušková–

Senioři: Amadeus i Superstar
Poslední mìsíc roku bývá vždy tak trochu 

„jiný“. Konec roku, kdy i pøesto, že jsme všich-
ni o rok starší, je slavnostnìjší, plný vzpomí-
nání a sváteèní nálady. I v našem Klubu Senior 
jsme si prožili v prosinci tøi sváteèní úterky 
a jedno páteèní odpoledne.

V úterý veèer 7. prosince jsme navštívili 
Švandovo divadlo na Smíchovì, shlédli mo-
derní pojetí pøedstavení hry od W. Shake-
speara Oko za oko.

14. prosince jsme mìli v klubu rozluèkovou 
s rokem 2004. Podìkovat za èinnost klubu 
pøišel mezi nás starosta p. P.  Mráz a radní pí 
Fendrychová. Zahrát nám pøišla hudební sku-
pina Bùhví pod vedením p. M. Hrubého. Èle-
nem této skupiny je O. Brzobohatý, prùvodce 
Superstar. Probìhla malá autogramiáda a fo-
tografování  s  èlenkami  našeho klubu.  
P. Malcová, èlenka klubu popøála svou básní 
všem spokojené vánoce, podìkovala za práci 

a obìtavost organizaènímu výboru a MÈ 
Praha-Libuš za pomoc a podporu. Samo-
zøejmì nesmìlo chybìt bohaté obèerstvení 
s vánoèním peèivem, vlastnoruènì upeèeným 
èlenkami klubu, a slavnostní pøípitek. Moc 
a moc dìkujeme skupinì Bùhví, že si našla èas 
a pøišla mezi nás. Pøejeme jejím èlenùm tímto 
hodnì hudebních úspìchù a pohodu v osob-
ním životì. Úplným slavnostním závìrem 
roku byla pro nás návštìva v Jílovém u Prahy. 
V nedìli 19. prosince jsme pøed zaèátkem kon-
certu vánoèních písní a koled Stará dobová 
hudba Bohemia navštívili  kostel Sv. Vojtì-
cha, postavený v 1. pol. 13. století. V roce 1983 
zde Miloš Forman natáèel nìkolik scén pro 
film Amadeus. Zajímavostí kostela je totiž vìž, 
která stojí mezi knìžištìm a lodí, a pro ni a 
krásný gotický oltáø si tento kostel M. Forman 
vybral. O všech zajímavostech kostela (napø. 
historii zvonù) nám vyprávìl pan prùvodce.

O tom, že se se starým rokem nelouèíme 
jenom u nás v klubu svìdèí i pozvání, které 
jsme obdrželi,  mezi seniory a seniorky Prahy 
12 dne 10. prosince do kulturního centra 
v Pískové ulici v Modøanech. Pøedvánoèního 
odpoledne s velkým orchestrem a obèerstve-
ním  se zúèastnily i èlenky našeho klubu.

Starý rok 2004  je za námi a my jsme, jak 
jinak než slavnostnì, vykroèili do roku 2005. 
Ale o tom až zas nìkdy pøíštì.

–E. Fortinová, organizaèní výbor KS–

Olympiády v Meteorologické
Olympiáda v angliètinì
Dìti z osmých a zvláštì z devátých tøíd projevily již 

zaèátkem školního roku zájem o úèast v nìkteré ze sou-
tìží v anglickém jazyce. Jsou to zdatní angliètináøi; 
odebírají anglické èasopisy, které v hodinách zpestøují 
výuku, obèas si i zazpívají nìkterý z hitù anglosaských 
pop-singers a nebo zhlédnou DVD verzi oblíbeného 
filmu v pùvodním znìní s anglickými titulky. Proto 
jsme sehnali potøebné informace a zorganizovali kon-
cem roku školní kolo anglické olympiády. Pøihlásilo se 
nám 11 borcù. Èást písemná sestávala z doplòování 
údajù na základì slyšeného textu, poté se dìti postupnì 
dostavily k ústní èásti: pøedstavení a pohovor na vyloso-
vané téma. Všichni soutìžící byli skvìlí, ti nejlepší pak 

byli odmìnìni drobnými sladkostmi. Do obvodního 
kola se jako vítìz probojoval Roman Kaèírek (9. A), 
jako náhradníci Michal Dinda (9. A) a Jan Bajer (9. A).       

–Uèitelky angliètiny  ZŠ Meteorologická –

Dìjepisná olympiáda
Dne 7. ledna 2005 skonèilo školní kolo dìjepisné 

o l y m p i á d y  s  t e m a t i c k ý m  z a m ì ø e n í m  r o è n í k u  
Zemìpisné objevy a jejich dùsledky (od Vikingù
k Amundsenovi) na ZŠ Meteorologická. Soutìže se 
zúèastnilo celkem 26 žákù z 8. a 9. roèníkù. Olympiáda 
se uskuteènila formou samostatné domácí práce. 
Úèastníci øešili obtížné úkoly jako doplòování údajù, 
pøiøazování správných pojmù i zakreslování do map. 

Pøesto byla úroveò prací spíše nadprùmìrná. Do okres-
ního kola, které se bude konat 7. února 2005 v Domì 
dìtí a mládeže Jižní Mìsto, postupují tøi nejlepší soutì-
žící: Šárka Palièková z 8. C, Michal Figel z 9. A, Marek 
Stacho z 9. A a jako náhradník Aleš Krabs z 8. B. 
Gratulujeme a tìšíme se na bohatou úèast v dalším 
roèníku.

–Martin Farkaš,  uèitel dìjepisu–

Jaký byl  Maňáles
15. ledna probìhlo v Klubu Junior další zají-

mavé sobotní odpoledne, které se koná pravi-
delnì každý druhý týden v mìsíci. Tentokrát 
dìti vyrábìly maòásky. Jak bylo psáno na 
p o z v á n c e  –  f a n t a z i i  s e  m e z e  o p r a v d u  
nekladly! Díky zajímavým materiálùm, které 
jsme mìli k dispozici, a pøedevším díky spon-
zorskému daru paní Hany Èerné z Èalounic-

tví v Dobronické ulici,  mohly dìti vytváøet 
loutky od tìch  ménì nároèných, jakými byly 
tøeba panenky a princezny, až po ty nároènìjší  
èarodìjnici, dvouhlavého draka èi motýla! 
Vše zvládly naprosto skvìle i pøes nároènost, 
jakou práce na loutkách obnášela. Bohužel 
i èas byl neúprosný, a tak jsme již nestihli s vy-
tvoøenými maòásky zahrát alespoò malý pøí-

bìh  snad pøíštì… 
Vìøím, že i tak byl 
Maòáles pøíjemnì 
stráveným èasem, ve 
kterém se dìti nìèe-
mu novému nauèily 
a pøitom se prima 
pobavily!

–Lenka Štìpánová,
lektorka Klubu 

Junior–
Také fotografii na 

titulní stránce toho-
to èísla vznikla na 

Maòálesu.
Foto Lenka 

Koudelková

Lyžařské zájezdy
pro všechny
Od ledna roku 2005 jsme zahájili jednodenní 

sobotní zájezdy do èeských hor.
Kam jezdíme? Podle snìhových podmínek do 

Krkonoš, Jizerských nebo Krušných hor.
Plánujeme výbìr z tìchto støedisek: Èerný Dùl, 

Tanvaldský Špièák, Harrachov, Pec pod Snìžkou, 
Klínovec, Rokytnice nad Jizerou, Albrechtice.

K o m u  j e  z á j e z d  u r è e n ?  V š e m  o b è a n ù m  
(sjezdaøùm a bìžkaøùm) z Libuše a Písnice. Dìti do 
15 let musí být doprovázeny zletilou osobou.

Odkud odjíždíme? Naproti hlídanému parkovišti 
v ul. Na Okruhu, Praha-Písnice.

Jaká je cena? Za každou osobu 180 Kè s dokladem 
o zaplacení.

Kde se zájezd platí? Na humanitním odboru ÚMÈ 
Praha-Libuš, K Lukám 664, v tìchto hodinách:

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: 5.2., 19. 2., 5. 3.
Zaplatit v termínu: 24. 1. – 1. 2., 7. 2. – 15. 2., 21. 2. 

– 1. 3.
Za jakých podmínek se peníze vracejí?
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–
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Přivítání nejmenších občánků
Ve ètvrtek 16. prosince  2004 jsme na 

našem odboru prožili radostné odpoled-
ne. V této již pøedvánoèní atmosféøe jsme  
pøivítali deset nových  spoluobèánkù, 
byli to Filip Øehák, Petr Šimek, Marek 
Machcinik, Jaroslav Kváš, Matìj Valta, 
Jakub Kaèer, Karolina Šimanièová, Jozef 
Krištof,  Karolina Maøíková a Josef 
Kuchaø. Po srdeèném proslovu  pana  sta-
rosty obdržely dìti pamìtní listy, zlatý 
pøívìsek, hraèku, pamìtní knížku a ma-
minky kvìtinu.

Dìti z mateøské školy K Lukám svým 
budoucím kamarádùm zazpívaly a zare-
citovaly. O fotografickou dokumentaci se 
postarala paní Findejsová z Q foto z Pra-
hy 12. Pøejeme dìtem a jejich rodièùm 
ještì jednou hodnì š�astných chvilek, 
které si budou dávat navzájem.

–Ivana Mikušková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–

Vánoční koncerty
Ve dnech 21. a 22. prosince 2004 se usku-

teènily vánoèní koncerty hudebních oborù 
Klubu Junior. Vedle flétny, kytary, klavíru, 
zpìvu a hry na keybord zaznìla v podání nej-
starších dívek pìveckého sboru také Truvér-
ská mše. Obì vánoèní vystoupení ukázala, 
jaký pokrok dìti za uplynulý rok udìlaly a jak 
se opìt zdokonalily. Podìkování za dva krásné 
veèery patøí nejen lektorùm, kteøí spoleènì 
s dìtmi pro své blízké tyto koncerty pøipravili, 
ale také rodièùm, kteøí na obou koncertech 
vytvoøili bájeènou atmosféru.

–Lenka Koudelková–

Vánoční nota a Vánoční hvězda
& Již tradièní pøedvánoèní umìlecká aktivita 
nìkolika základních škol z Prahy 4 se letos 
uskuteènila 7. prosince opìt na pùdì ZŠ 
Meteorologická. Kromì naší školy se již 
6. roèníku pìvecké soutìže zúèastnili jako 
hosté žáci ZŠ Jílovská, ZŠ Pertoldova, ZŠ 
Písnická a ZŠ Smolkova, takže do soutìže 
aktivnì vstoupilo asi 60 žákù tìchto škol. 
Soutìžící byli rozdìleni do 5 kategorií podle 
vìku, samostatnì soutìžili žáci 1. tøíd, ostat-
ní kategorie tvoøili vždy žáci dvou soused-
n í c h  r o è n í k ù ,  k o n è e  ž á k y  8 . a  9 .  t ø í d .  
Tématika soutìže v sólovém zpìvu byla
z oblastí písní lidových, pohádkových, 
vánoèních i muzikálových melodií. Pìvecké 
výkony byly doprovázeny hrou na klavír, var-
hany èi kytaru, u nástrojù se vystøídali jak 
sami žáci, tak vypomohli uèitelé. Na závìr 
soutìže byli ve všech kategoriích odbornou 
porotou vybráni vždy tøi nejúspìšnìjší inter-
preti, kteøí byli odmìnìni diplomem, nìkteøí 
úèastníci i zvláštním uznáním za pøedvedený 
umìlecký výkon. Všichni reprezentanti škol 

vstupovali do pìvecké soutìže ne proto, aby 
zvítìzili, ale pro pøispìní k navození pøedvá-
noèní nálady, což se jim vydatnou mìrou 
podaøilo, a je tedy zárukou, že za rok se spo-
leènì sejdeme již u 7.roèníku naší oblíbené 
Vánoèní noty. 
&  V rámci Vánoèní hvìzdy se uskuteènilo 
první vystoupení dramatického kroužku, 
do nìhož se v letošním školním roce pøi-
hlásili jen mladší žáci. Celé pololetí pilnì 
nacvièovali, zkoušeli, vyrábìli kostýmy 
a kulisy, aby se mohli pøedvést nejprve 
svým spolužákùm a odpoledne i rodi-
èùm. Celé pøedstavení vzornì uvedl 
J. Vohnout (4.A) a v pohádkách Èert a Ká-
èa a O Sluneèníku, Mìsíèníku a Vìtrníku 
postupnì vystoupili B.Vondrušová, 
M. Exnerová, V. Janù, T. Trojanová, 
K. Cibochová, A. Dvoøák, A. Pavlíèková, 
L. Lešnerová, L. Hampelová a dìti viet-
namské národnosti Jana 2, Jana 3, Aniè-
ka, Ivanka, Nam, Hanka. Pøedstavení se 

Bìhem vánoèních prázdnin jsme se všichni 
dozvìdìli o pøírodní katastrofì v jihovýchod-
ní Asii. Hned po nástupu do školy rozhodla 
žákovská rada z iniciativy žákyò 8.B tøídy, že 
i ve škole uspoøádáme sbírku. Bìhem dvou-
denní sbírky bylo vybráno 9 445 Kè a ihned 
odesláno na konto organizace Èlovìk v tísni. 

–Mgr. Bohumír Šumský,
øeditel ZŠ Meteorologická–

povedlo, dìti byly odmìnìny dlouhým 
potleskem a v tuto dobu již nacvièují Šíp-
kovou Rùženku a Snìhurku a sedm 
trpaslíkù.                         
&  Dne 21. 12. 2004 se na naší škole ZŠ 
Meteorologické konala Vánoèní hvìzda. 
Dìti si pøipravily pro rodièe, ale i pro uèi-
tele prodejní stánky s obèerstvením 
a vlastními výrobky a  rùzná divadelní 
pøedstavní. Utržily nìco penìz a v jejich 
oblièejích bylo vidìt, že se tìší na Vánoce. 
Takto jsme se rozlouèili s rokem 2004.                                                  

 –J. Linhart, 9.A–

–Za ZŠ J. Dušková–

Senioři: Amadeus i Superstar
Poslední mìsíc roku bývá vždy tak trochu 

„jiný“. Konec roku, kdy i pøesto, že jsme všich-
ni o rok starší, je slavnostnìjší, plný vzpomí-
nání a sváteèní nálady. I v našem Klubu Senior 
jsme si prožili v prosinci tøi sváteèní úterky 
a jedno páteèní odpoledne.

V úterý veèer 7. prosince jsme navštívili 
Švandovo divadlo na Smíchovì, shlédli mo-
derní pojetí pøedstavení hry od W. Shake-
speara Oko za oko.

14. prosince jsme mìli v klubu rozluèkovou 
s rokem 2004. Podìkovat za èinnost klubu 
pøišel mezi nás starosta p. P.  Mráz a radní pí 
Fendrychová. Zahrát nám pøišla hudební sku-
pina Bùhví pod vedením p. M. Hrubého. Èle-
nem této skupiny je O. Brzobohatý, prùvodce 
Superstar. Probìhla malá autogramiáda a fo-
tografování  s  èlenkami  našeho klubu.  
P. Malcová, èlenka klubu popøála svou básní 
všem spokojené vánoce, podìkovala za práci 

a obìtavost organizaènímu výboru a MÈ 
Praha-Libuš za pomoc a podporu. Samo-
zøejmì nesmìlo chybìt bohaté obèerstvení 
s vánoèním peèivem, vlastnoruènì upeèeným 
èlenkami klubu, a slavnostní pøípitek. Moc 
a moc dìkujeme skupinì Bùhví, že si našla èas 
a pøišla mezi nás. Pøejeme jejím èlenùm tímto 
hodnì hudebních úspìchù a pohodu v osob-
ním životì. Úplným slavnostním závìrem 
roku byla pro nás návštìva v Jílovém u Prahy. 
V nedìli 19. prosince jsme pøed zaèátkem kon-
certu vánoèních písní a koled Stará dobová 
hudba Bohemia navštívili  kostel Sv. Vojtì-
cha, postavený v 1. pol. 13. století. V roce 1983 
zde Miloš Forman natáèel nìkolik scén pro 
film Amadeus. Zajímavostí kostela je totiž vìž, 
která stojí mezi knìžištìm a lodí, a pro ni a 
krásný gotický oltáø si tento kostel M. Forman 
vybral. O všech zajímavostech kostela (napø. 
historii zvonù) nám vyprávìl pan prùvodce.

O tom, že se se starým rokem nelouèíme 
jenom u nás v klubu svìdèí i pozvání, které 
jsme obdrželi,  mezi seniory a seniorky Prahy 
12 dne 10. prosince do kulturního centra 
v Pískové ulici v Modøanech. Pøedvánoèního 
odpoledne s velkým orchestrem a obèerstve-
ním  se zúèastnily i èlenky našeho klubu.

Starý rok 2004  je za námi a my jsme, jak 
jinak než slavnostnì, vykroèili do roku 2005. 
Ale o tom až zas nìkdy pøíštì.

–E. Fortinová, organizaèní výbor KS–

Olympiády v Meteorologické
Olympiáda v angliètinì
Dìti z osmých a zvláštì z devátých tøíd projevily již 

zaèátkem školního roku zájem o úèast v nìkteré ze sou-
tìží v anglickém jazyce. Jsou to zdatní angliètináøi; 
odebírají anglické èasopisy, které v hodinách zpestøují 
výuku, obèas si i zazpívají nìkterý z hitù anglosaských 
pop-singers a nebo zhlédnou DVD verzi oblíbeného 
filmu v pùvodním znìní s anglickými titulky. Proto 
jsme sehnali potøebné informace a zorganizovali kon-
cem roku školní kolo anglické olympiády. Pøihlásilo se 
nám 11 borcù. Èást písemná sestávala z doplòování 
údajù na základì slyšeného textu, poté se dìti postupnì 
dostavily k ústní èásti: pøedstavení a pohovor na vyloso-
vané téma. Všichni soutìžící byli skvìlí, ti nejlepší pak 

byli odmìnìni drobnými sladkostmi. Do obvodního 
kola se jako vítìz probojoval Roman Kaèírek (9. A), 
jako náhradníci Michal Dinda (9. A) a Jan Bajer (9. A).       

–Uèitelky angliètiny  ZŠ Meteorologická –

Dìjepisná olympiáda
Dne 7. ledna 2005 skonèilo školní kolo dìjepisné 

o l y m p i á d y  s  t e m a t i c k ý m  z a m ì ø e n í m  r o è n í k u  
Zemìpisné objevy a jejich dùsledky (od Vikingù
k Amundsenovi) na ZŠ Meteorologická. Soutìže se 
zúèastnilo celkem 26 žákù z 8. a 9. roèníkù. Olympiáda 
se uskuteènila formou samostatné domácí práce. 
Úèastníci øešili obtížné úkoly jako doplòování údajù, 
pøiøazování správných pojmù i zakreslování do map. 

Pøesto byla úroveò prací spíše nadprùmìrná. Do okres-
ního kola, které se bude konat 7. února 2005 v Domì 
dìtí a mládeže Jižní Mìsto, postupují tøi nejlepší soutì-
žící: Šárka Palièková z 8. C, Michal Figel z 9. A, Marek 
Stacho z 9. A a jako náhradník Aleš Krabs z 8. B. 
Gratulujeme a tìšíme se na bohatou úèast v dalším 
roèníku.

–Martin Farkaš,  uèitel dìjepisu–

Jaký byl  Maňáles
15. ledna probìhlo v Klubu Junior další zají-

mavé sobotní odpoledne, které se koná pravi-
delnì každý druhý týden v mìsíci. Tentokrát 
dìti vyrábìly maòásky. Jak bylo psáno na 
p o z v á n c e  –  f a n t a z i i  s e  m e z e  o p r a v d u  
nekladly! Díky zajímavým materiálùm, které 
jsme mìli k dispozici, a pøedevším díky spon-
zorskému daru paní Hany Èerné z Èalounic-

tví v Dobronické ulici,  mohly dìti vytváøet 
loutky od tìch  ménì nároèných, jakými byly 
tøeba panenky a princezny, až po ty nároènìjší  
èarodìjnici, dvouhlavého draka èi motýla! 
Vše zvládly naprosto skvìle i pøes nároènost, 
jakou práce na loutkách obnášela. Bohužel 
i èas byl neúprosný, a tak jsme již nestihli s vy-
tvoøenými maòásky zahrát alespoò malý pøí-

bìh  snad pøíštì… 
Vìøím, že i tak byl 
Maòáles pøíjemnì 
stráveným èasem, ve 
kterém se dìti nìèe-
mu novému nauèily 
a pøitom se prima 
pobavily!

–Lenka Štìpánová,
lektorka Klubu 

Junior–
Také fotografii na 

titulní stránce toho-
to èísla vznikla na 

Maòálesu.
Foto Lenka 

Koudelková

Lyžařské zájezdy
pro všechny
Od ledna roku 2005 jsme zahájili jednodenní 

sobotní zájezdy do èeských hor.
Kam jezdíme? Podle snìhových podmínek do 

Krkonoš, Jizerských nebo Krušných hor.
Plánujeme výbìr z tìchto støedisek: Èerný Dùl, 

Tanvaldský Špièák, Harrachov, Pec pod Snìžkou, 
Klínovec, Rokytnice nad Jizerou, Albrechtice.

K o m u  j e  z á j e z d  u r è e n ?  V š e m  o b è a n ù m  
(sjezdaøùm a bìžkaøùm) z Libuše a Písnice. Dìti do 
15 let musí být doprovázeny zletilou osobou.

Odkud odjíždíme? Naproti hlídanému parkovišti 
v ul. Na Okruhu, Praha-Písnice.

Jaká je cena? Za každou osobu 180 Kè s dokladem 
o zaplacení.

Kde se zájezd platí? Na humanitním odboru ÚMÈ 
Praha-Libuš, K Lukám 664, v tìchto hodinách:

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: 5.2., 19. 2., 5. 3.
Zaplatit v termínu: 24. 1. – 1. 2., 7. 2. – 15. 2., 21. 2. 

– 1. 3.
Za jakých podmínek se peníze vracejí?
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–
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MŠ K Lukám
v ZŠ Meteorologické

Proè bychom se netìšili, když pùjdeme do velké 
školy a uvidíme jak se uèí naši starší sourozenci a ka-
marádi. 

Na 13. ledna jsme pøijali pozvání k návštìvì do ZŠ 
Meteorologická. Velmi mile nás pøijala a po celý 
pobyt provázela paní uèitelka Mašková. Program pro 
budoucí školáky, ale i jejich menší kamarády byl pest-
rý a zaujal pozornost všech pøítomných dìtí i uèite-
lek.

Na úvod jsme shlédli hned tøi pohádky hrané dìtmi 
z první,druhé a  tøetí tøídy,  O Èervené Karkulce, pùso-
bivé pásmo o brouècích a pohádku  Zlatovláska. 

Podívaná v první tøídì na výuku hudební výchovy 
byla zajímavá pro naše dìti tím, že mohly projevit 
i svùj vlastní talent a umìní. V další 1. tøídì si dìti 
vyzkoušely sezení ve školních lavicích a zúèastnily se 
hry na písmenka spolu se staršími kamarády. Protože 
pro pøedškolní dìti hraje stále dùležitou roli citový 
zážitek a nové poznávání, odnesly si z návštìvy první 
pøíjemný dojem o opravdové škole. Bez dìtského 
zájmu a následných otázek se neobešla ani podívaná 
na vypalovací pec pro dílka z hlíny. Pøíjemné zjištìní 
pro naše dìti bylo také to, že i v základní škole mají 
dìti povìšené loutky, že si hrají a pøi tom se uèí nìèe-
mu novému  podobnì jako u nás v mateøské škole, 
jsou jenom o nìco starší, a umí toho tudíž víc. Až 
budeme starší, jistì se jim vyrovnáme, a to nejen ve 
znalosti písmenek, ale tøeba i v hraní delší divadelní 
pohádky, jako je Zlatovláska.

Všichni chceme podìkovat za pøíjemné pøijetí 
a pestrý program pøipravený pro malé kamarády 
z mateøské školy. Dìkujeme za pozvání a s mnoha 
kamarády nashledanou v záøí 2005.

–PaedDr. Miroslava Majerová, øed. MŠ, 
Hana Rutová, uèitelka MŠ–

Libuš a Písnice spadá v rajonizaci pražské Mìstské 
policie pod Obvodní øeditelství v Praze 12. Jak vypadala 
èinnost strážníkù v roce 2004? Dá se na to odpovìdìt 
napøíklad pomocí statistických èísel.

Za uplynulý rok strážníci odhalili pøes 40 tisíc pøe-
stupkù.

Nejvíce pøestupkù, pøes 39 000, spáchali øidièi v roz-
poru se zákonem o provozu na pozemních komunika-
cích. Proti veøejnému poøádku zjistili strážníci celkem 
1007 pøestupkù a 197 ostatních pøestupkù. Všechny 
byly øešeny buï blokovou pokutou, oznámením na  
úøad mìstské èásti, výzvou pro osobu podezøelou ze 
spáchání pøestupku nebo domluvou. Závažnìjší pøípa-
dy špatnì parkujících vozidel (na chodnících, zeleni, 
parkovištích vyhrazených pro invalidy, v køižovatkách 
èi pøed kontejnery  znaèeno žlutou èarou) byly øešeny 
v 609 pøípadech tzv. botièkou. 

Městská policie: planá i ostrá volání
Z kontrol osob na veøejnosti bylo na Policii Èeské 

republiky pøedvedeno 24 osob, z toho policií hledáno 
bylo 9 osob a 25 osob bylo omezeno na osobní svobodì.

Na linku tísòového volání 156 bylo uèinìno celkem 
839 oznámení, z toho 349 negativních (planých) a 490 
tzv. ostrých, které byly øešeny vìtšinou jako pøestupky, 
ale  byly to i trestné èiny pøedané Policii ÈR. 

Pøi bìžné hlídkové a obchùzkové èinnosti zjistili 
strážníci na komunikacích celkem 110 vrakù vozidel, 
62 nepovolených skládek a  12 závad veøejného osvìtle-
ní. Zjištìné nedostatky a závady byly oznámeny pøí-
slušným úøadùm. Rovnìž bylo nalezeno 8 vozidel hle-
daných Policií ÈR.

V oblasti restaurací a živnostenských provozoven 
bylo provedeno 1349 kontrol. Na  úseku stánkového 
prodeje bylo provedeno 115 kontrol. Celkem bylo pro-
vedeno 131 kontrol majitelù psù. 

Bylo zadrženo 197 pachatelù drobné krádeže, vìtši-
nou jde o pøípady, kdy si  urèitá skupina obyvatel poøi-
zuje v obchodních domech materiální zajištìní.

V práci bylo v pøímém výkonu služby ve smìnném 
provozu zapojeno 33 strážníkù a 12 okrskáøù, u kte-
rých došlo k navýšení o 4 oproti pøedchozímu roku.

Pøi své èinnosti strážníci spolupracují s Policií Èeské 
republiky, úøadem mìstské èásti, ale nezbytná je rovnìž 
pomoc a podpora vás obèanù. Není v silách MP ani 
PÈR být vždy tam, kde se porušuje zákon nebo vyhláš-
ky. Proto se Mìstská policie obrací na všechny slušné 
obèany s výzvou, aby nepøihlíželi neèinnì porušování 
dopravní káznì, krádežím, vandalismu, rušení veøejné-
ho poøádku, násilí, ale co nejdøíve toto oznámili osobnì 
nebo telefonicky Mìstské policii èi Policii ÈR (linky 
156, 158  volání zdarma). Jsem pøesvìdèen, že jen 
tìsná spolupráce s veøejností umožní obìma policiím 
plnit jejich úkoly tak, jak veøejnost oèekává.

Nezbývá, než vìøit, že pøestupkù v tomto roce bude 
ménì díky ukáznìnosti a souèinnosti s obèany. 
–JUDr. Karel Radík, øeditel OØ MP Praha 12–

Místní kapsář
Vážení obèané, pøipravili jsme pro vás obsáhlejší pøe-

hled obèanských sdružení, spolkù, klubù, zkrátka – jak 
zní terminus technicus – nestátních neziskových organi-
zací, které pùsobí v Libuši a Písnici a jejichž zástupci 
poskytli informace. Najdete v nìm kontakty a nìco více 
o tom, èím se jednotlivé spolky, sdružení, kluby zabývají. 

Pøehled vznikl na základì námìtu, který zaznìl na 
setkání starosty a dalších zástupcù místní správy se 
zástupci obèanských sdružení na podzim 2004. Zvolili 
jsme formu brožurky, kterou si mùžete sami vystøihnout 
a sestavit do kapesního sešitku. Tento svazeèek jsme 
nadepsali jako první sešit edice Místní kapsáø, protože 
bychom rádi ve vydávání podobných souhrnných infor-
mací o mìstské èásti Praha-Libuš touto celkem jednodu-
chou a levnou formou pokraèovali. Brožurku pøipravil 
humanitní odbor Úøadu MÈ Praha-Libuš a redakce 
èasopisu U nás  Libuš a Písnice ve spolupráci s partnery 
z nevládních neziskových organizací. Uzávìrka údajù 
byla ke konci roku 2004, organizace jsou øazeny abeced-
nì podle názvù. 

Vìøíme, že vám Místní kapsáø Spolky, sdružení, klu-
by… v Libuši a Písnici dobøe poslouží. 

–Iva Hájková, Hana Koláøová–

Stejnì jako loni se v ZŠ Meteorologická 21. prosince 
dopoledne, ještì pøed zahájením Vánoèní hvìzdy, usku-
teènil turnaj ve florbalu ve skupinách  mladší žáci (6. a 7. 
tøídy) a starší žáci (8. a 9.tøídy) a také Vánoèní la�ka.

Výsledky:
Florbal Mladší žáci                               Starší žáci
1. místo 6. A                            1.  místo 8. B
2. místo 7. A                            2.  místo 9. B1
3. místo 7. B                            3.  místo 9. B2
Vánoèní la�ka
Mladší žákynì                            Starší žákynì
1. A. Èamová                            1. M. Škodová
2. A. Filipová                            2. I. Chudáèková
3. P. Smetanová                        3. D. Bernardová
Mladší žáci                                 Starší žáci
1. T. Režný                                   1. D. Krupka
2. Adam                                       2. M. Hoferka
3. J. Jodas                                     3. L. Horna
Úèast byla velká a všem sportovní dopoledne pøíjem-

nì uteklo.                                         –L. Komárková, 9.A–

Tìsnì pøed vánoèními svátky využil Judo 
klub Dragons pùsobící pøi Junior Klubu 
v Písnici pozvání Judo clubu Buldogs a zú-
èastnil se spoleèného tréninku a vánoèního 
turnaje. Váhové kategorie byly upraveny tak, 
aby lépe vyhovovaly poètu závodníkù. 

Ti nejmenší se zúèastnili takovýchto závo-
dù vùbec poprvé a byla na nich znát urèitá 
nervozita. Pøesto to pro nì byla cenná zkuše-
nost a o to vìtší i radost z každého vítìzství. 
Na soutìži se poprali i ti nejmenší: Kája 
Nguyen a Vojtìch Felgr. Pochvala za sportov-
ní výkon  ale i dodržení etiky juda patøí však 
všem, kteøí se bojù zúèastnili. Ti starší, Vojta 
Koláø, Vojta Dušek èi Adam Dvoøák, kteøí si 
skvìle vedli v únicích, dostali možnost ovìøit 
si ještì na konci roku svoje závodní zkuše-
nosti i svou zralost v jednotlivých technikách 
juda. 

Kluci, dìkujeme vám za skvìlou reprezen-
taci!             –Oldøich Ježek, Martin Vondrouš–

Judo: Vánoční turnaj Florbal a
Vánoční la�ka 

Spolky, sdružení, kluby… v Libuši a Písnici. Edice Místní kapsáø, 
sešit 1. Pøíloha èasopisu U nás – Libuš a Písnice 2/2005.
Zpracovala Iva Hájková na základì podkladù dodaných zástupci 
nestátních neziskových organizací.
Redakce Hana Koláøová. Jazyková úprava Michal Novotný.
Layout a sazba RoComp.
Tisk Offsetpress Modøany. Náklad 3 400 výtiskù.
Redakèní uzávìrka 31. 12. 2004.

s roèními holuby (narozenými v minulém roce). Podle 
usnesení výroèní èlenské schùze je závodù 5 nebo 6. 
Souèasnì s tìmito závody zaèínají závody starých holubù, 
které trvají od zaèátku kvìtna do konce èervence. Podle 
pøedem schváleného plánu je jich kolem dvaceti. Délka 
tìchto závodù mìøí vzdušnou èarou od 100 do pøibližnì 
1000 km, nìkdy i delší. Umístìní holubù je do 20 % 
z nasazených holubù. Nasazuje se každý týden na 1 až 2 
závody. Po závodì se provádí vyhodnocení, takže se v 
závodní sezónì scházíme pravidelnì 2 – 3krát v týdnu. Na 
závod starých holubù navazují závody holoubat (mladých 
holubù narozených v tomto roce) ze vzdálenosti asi 250 až 
300 km. Po závodech holoubat konèí ve druhé polovinì 
záøí závodní sezóna. Po ukonèení závodní sezóny zaèínají 
výstavy a pøíprava na sezónu pøíští (pøipravuje se èasový 
plán míst vypouštìní). Dále je v této dobì nutno provádìt 
zdravotní prevence chovù. Nìkteøí jedinci naší základní 
organizace, kteøí mají posuzovatelské zkoušky, provádìjí 
posuzování výstav na úrovni základních organizací, 
okresù, krajù až do celostátní výstavy. 
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TJ Tempo – jezdecký 
oddíl (obèanské sdružení)
se sídlem ul. Zátoòská, Praha 4-Písnice
Kontaktní adresa:
Zemské právo 14, Praha 10-Hostivaø
Kontaktní osoba: Stáòa Svobodová
Telefon: 274 864 287
E-mail: tjtempo@volny.cz
Webová stránka: www.volny.cz/tjtempo
Výuka jízdy na koni pro dìti od 12 let. Výuka probíhá 
intenzívní formou v jízdárnì oddílu a je doplnìna 
vyjížïkami do okolí. V rámci výuky èlenové participují pøi 
péèi o oddílové konì.
Výuka je primárnì urèena pro dìti a mládež. Dìti se uèí 
osvojovat základní jezdecké dovednosti vèetnì 
souvisejících èinností (èištìní konì a prostor, pøíprava 
krmiv a steliv aj.). Výuka probíhá od pondìlí do soboty 
v dobì od 15:00 do cca 19:30 (v sobotu od 9:00 do cca 
19:00). V nedìli probíhá úklid prostor a logistika. 
K dispozici má oddíl 7 koní vlastních a dále využívá 
nìkteré konì soukromé. 
Výuku zajiš�ují odbornì vyškolení pracovníci JO. Èlenský 
poplatek èiní 200 Kè/mìsíènì za jeden jezdecký den 
v týdnu. K nákladùm je dále tøeba pøipoèítat povinné 
vybavení dítìte (pøilba, ochrany holení, rukavice), bez 
kterého není dítì zaøazeno do výuky. K pøihlášení dítìte 
do JO se vyžaduje souhlas lékaøe (na pøihlášce). Bližší 
informace jsou na webových stránkách oddílu.
V rámci docházky do JO je možné po urèité dobì 
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Edice Místní kapsáø

Sešit 1

Spolky
sdružení
   kluby…

v Libuši a Písnici

Únor 2005

V soutìžním roèníku 2001/2002 pražského pøeboru jsme 
suverénním zpùsobem zvítìzili a postoupili do divize. 
Bohužel v uplynulé sezonì se tuto soutìž nepodaøilo 
udržet a sestoupili jsme po dvou sezonách zpìt do 
pražského pøeboru. 
Samostatnou kapitolu v našem klubu tvoøí mládežnické 
oddíly, které jsou roèníkovì seøazeny v 10 družstvech od 
MINI 8 „B“ (mladší pøípravka) až po starší dorost. 
Souèasnì se v klubu staráme o pøedpøípravku, kde je 
zapojeno zhruba tøicet pìt nejmenších, kteøí se na fotbal 
teprve pøipravují. Starší a mladší dorostenci hrají divizi 
a jejich umístìní v horních patrech tabulky je více než 
dobrou vizitkou oddílu. Ostatní mládežnická mužstva se 
umís�ují na pøedních místech ve svých vìkových 
kategoriích v soutìžích pražského pøeboru. 
V klubu v minulosti vyrostlo mnoho známých fotbalistù, 
jakými jsou napø. Petr Rada, Tomáš Klinka, Michal Slavík, 
bratøi Petrákové, Zdenìk Hruška ml., Jiøí Müller a další. 
Hráli zde nebo funkcionáøsky pùsobili další osobnosti 
èeského fotbalu jako Milan Veselý, Jiøí Ondra, Svatopluk 
Bouška, Jiøí Rosický st., Miloš Beznoska, Juraj Šimurka, 
Zdenìk Hruška st., Jaroslav Marèík a v neposlední øadì 
i stále aktivnì hrající prezident klubu Václav Hrdlièka.
Èinnost oddílu vede výbor ve složení:
President: Václav HRDLIÈKA 
Viceprezident: Martin VLASTA  
Sekretáø: Milan URBANEC  
Vedoucí mládeže: Milan URBANEC, Václav HORÈIC   
Ekonom: Miroslav HRUŠKA
Èlenové: Miroslav STUCHLÍK, Josef REZEK, Dušan 
VIÈÍK, Vladimír KALIVODA, Ivan MAÒÁK

3

Sport
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MŠ K Lukám
v ZŠ Meteorologické

Proè bychom se netìšili, když pùjdeme do velké 
školy a uvidíme jak se uèí naši starší sourozenci a ka-
marádi. 

Na 13. ledna jsme pøijali pozvání k návštìvì do ZŠ 
Meteorologická. Velmi mile nás pøijala a po celý 
pobyt provázela paní uèitelka Mašková. Program pro 
budoucí školáky, ale i jejich menší kamarády byl pest-
rý a zaujal pozornost všech pøítomných dìtí i uèite-
lek.

Na úvod jsme shlédli hned tøi pohádky hrané dìtmi 
z první,druhé a  tøetí tøídy,  O Èervené Karkulce, pùso-
bivé pásmo o brouècích a pohádku  Zlatovláska. 

Podívaná v první tøídì na výuku hudební výchovy 
byla zajímavá pro naše dìti tím, že mohly projevit 
i svùj vlastní talent a umìní. V další 1. tøídì si dìti 
vyzkoušely sezení ve školních lavicích a zúèastnily se 
hry na písmenka spolu se staršími kamarády. Protože 
pro pøedškolní dìti hraje stále dùležitou roli citový 
zážitek a nové poznávání, odnesly si z návštìvy první 
pøíjemný dojem o opravdové škole. Bez dìtského 
zájmu a následných otázek se neobešla ani podívaná 
na vypalovací pec pro dílka z hlíny. Pøíjemné zjištìní 
pro naše dìti bylo také to, že i v základní škole mají 
dìti povìšené loutky, že si hrají a pøi tom se uèí nìèe-
mu novému  podobnì jako u nás v mateøské škole, 
jsou jenom o nìco starší, a umí toho tudíž víc. Až 
budeme starší, jistì se jim vyrovnáme, a to nejen ve 
znalosti písmenek, ale tøeba i v hraní delší divadelní 
pohádky, jako je Zlatovláska.

Všichni chceme podìkovat za pøíjemné pøijetí 
a pestrý program pøipravený pro malé kamarády 
z mateøské školy. Dìkujeme za pozvání a s mnoha 
kamarády nashledanou v záøí 2005.

–PaedDr. Miroslava Majerová, øed. MŠ, 
Hana Rutová, uèitelka MŠ–

Libuš a Písnice spadá v rajonizaci pražské Mìstské 
policie pod Obvodní øeditelství v Praze 12. Jak vypadala 
èinnost strážníkù v roce 2004? Dá se na to odpovìdìt 
napøíklad pomocí statistických èísel.

Za uplynulý rok strážníci odhalili pøes 40 tisíc pøe-
stupkù.

Nejvíce pøestupkù, pøes 39 000, spáchali øidièi v roz-
poru se zákonem o provozu na pozemních komunika-
cích. Proti veøejnému poøádku zjistili strážníci celkem 
1007 pøestupkù a 197 ostatních pøestupkù. Všechny 
byly øešeny buï blokovou pokutou, oznámením na  
úøad mìstské èásti, výzvou pro osobu podezøelou ze 
spáchání pøestupku nebo domluvou. Závažnìjší pøípa-
dy špatnì parkujících vozidel (na chodnících, zeleni, 
parkovištích vyhrazených pro invalidy, v køižovatkách 
èi pøed kontejnery  znaèeno žlutou èarou) byly øešeny 
v 609 pøípadech tzv. botièkou. 

Městská policie: planá i ostrá volání
Z kontrol osob na veøejnosti bylo na Policii Èeské 

republiky pøedvedeno 24 osob, z toho policií hledáno 
bylo 9 osob a 25 osob bylo omezeno na osobní svobodì.

Na linku tísòového volání 156 bylo uèinìno celkem 
839 oznámení, z toho 349 negativních (planých) a 490 
tzv. ostrých, které byly øešeny vìtšinou jako pøestupky, 
ale  byly to i trestné èiny pøedané Policii ÈR. 

Pøi bìžné hlídkové a obchùzkové èinnosti zjistili 
strážníci na komunikacích celkem 110 vrakù vozidel, 
62 nepovolených skládek a  12 závad veøejného osvìtle-
ní. Zjištìné nedostatky a závady byly oznámeny pøí-
slušným úøadùm. Rovnìž bylo nalezeno 8 vozidel hle-
daných Policií ÈR.

V oblasti restaurací a živnostenských provozoven 
bylo provedeno 1349 kontrol. Na  úseku stánkového 
prodeje bylo provedeno 115 kontrol. Celkem bylo pro-
vedeno 131 kontrol majitelù psù. 

Bylo zadrženo 197 pachatelù drobné krádeže, vìtši-
nou jde o pøípady, kdy si  urèitá skupina obyvatel poøi-
zuje v obchodních domech materiální zajištìní.

V práci bylo v pøímém výkonu služby ve smìnném 
provozu zapojeno 33 strážníkù a 12 okrskáøù, u kte-
rých došlo k navýšení o 4 oproti pøedchozímu roku.

Pøi své èinnosti strážníci spolupracují s Policií Èeské 
republiky, úøadem mìstské èásti, ale nezbytná je rovnìž 
pomoc a podpora vás obèanù. Není v silách MP ani 
PÈR být vždy tam, kde se porušuje zákon nebo vyhláš-
ky. Proto se Mìstská policie obrací na všechny slušné 
obèany s výzvou, aby nepøihlíželi neèinnì porušování 
dopravní káznì, krádežím, vandalismu, rušení veøejné-
ho poøádku, násilí, ale co nejdøíve toto oznámili osobnì 
nebo telefonicky Mìstské policii èi Policii ÈR (linky 
156, 158  volání zdarma). Jsem pøesvìdèen, že jen 
tìsná spolupráce s veøejností umožní obìma policiím 
plnit jejich úkoly tak, jak veøejnost oèekává.

Nezbývá, než vìøit, že pøestupkù v tomto roce bude 
ménì díky ukáznìnosti a souèinnosti s obèany. 
–JUDr. Karel Radík, øeditel OØ MP Praha 12–

Místní kapsář
Vážení obèané, pøipravili jsme pro vás obsáhlejší pøe-

hled obèanských sdružení, spolkù, klubù, zkrátka – jak 
zní terminus technicus – nestátních neziskových organi-
zací, které pùsobí v Libuši a Písnici a jejichž zástupci 
poskytli informace. Najdete v nìm kontakty a nìco více 
o tom, èím se jednotlivé spolky, sdružení, kluby zabývají. 

Pøehled vznikl na základì námìtu, který zaznìl na 
setkání starosty a dalších zástupcù místní správy se 
zástupci obèanských sdružení na podzim 2004. Zvolili 
jsme formu brožurky, kterou si mùžete sami vystøihnout 
a sestavit do kapesního sešitku. Tento svazeèek jsme 
nadepsali jako první sešit edice Místní kapsáø, protože 
bychom rádi ve vydávání podobných souhrnných infor-
mací o mìstské èásti Praha-Libuš touto celkem jednodu-
chou a levnou formou pokraèovali. Brožurku pøipravil 
humanitní odbor Úøadu MÈ Praha-Libuš a redakce 
èasopisu U nás  Libuš a Písnice ve spolupráci s partnery 
z nevládních neziskových organizací. Uzávìrka údajù 
byla ke konci roku 2004, organizace jsou øazeny abeced-
nì podle názvù. 

Vìøíme, že vám Místní kapsáø Spolky, sdružení, klu-
by… v Libuši a Písnici dobøe poslouží. 

–Iva Hájková, Hana Koláøová–

Stejnì jako loni se v ZŠ Meteorologická 21. prosince 
dopoledne, ještì pøed zahájením Vánoèní hvìzdy, usku-
teènil turnaj ve florbalu ve skupinách  mladší žáci (6. a 7. 
tøídy) a starší žáci (8. a 9.tøídy) a také Vánoèní la�ka.

Výsledky:
Florbal Mladší žáci                               Starší žáci
1. místo 6. A                            1.  místo 8. B
2. místo 7. A                            2.  místo 9. B1
3. místo 7. B                            3.  místo 9. B2
Vánoèní la�ka
Mladší žákynì                            Starší žákynì
1. A. Èamová                            1. M. Škodová
2. A. Filipová                            2. I. Chudáèková
3. P. Smetanová                        3. D. Bernardová
Mladší žáci                                 Starší žáci
1. T. Režný                                   1. D. Krupka
2. Adam                                       2. M. Hoferka
3. J. Jodas                                     3. L. Horna
Úèast byla velká a všem sportovní dopoledne pøíjem-

nì uteklo.                                         –L. Komárková, 9.A–

Tìsnì pøed vánoèními svátky využil Judo 
klub Dragons pùsobící pøi Junior Klubu 
v Písnici pozvání Judo clubu Buldogs a zú-
èastnil se spoleèného tréninku a vánoèního 
turnaje. Váhové kategorie byly upraveny tak, 
aby lépe vyhovovaly poètu závodníkù. 

Ti nejmenší se zúèastnili takovýchto závo-
dù vùbec poprvé a byla na nich znát urèitá 
nervozita. Pøesto to pro nì byla cenná zkuše-
nost a o to vìtší i radost z každého vítìzství. 
Na soutìži se poprali i ti nejmenší: Kája 
Nguyen a Vojtìch Felgr. Pochvala za sportov-
ní výkon  ale i dodržení etiky juda patøí však 
všem, kteøí se bojù zúèastnili. Ti starší, Vojta 
Koláø, Vojta Dušek èi Adam Dvoøák, kteøí si 
skvìle vedli v únicích, dostali možnost ovìøit 
si ještì na konci roku svoje závodní zkuše-
nosti i svou zralost v jednotlivých technikách 
juda. 

Kluci, dìkujeme vám za skvìlou reprezen-
taci!             –Oldøich Ježek, Martin Vondrouš–

Judo: Vánoční turnaj Florbal a
Vánoční la�ka 

Spolky, sdružení, kluby… v Libuši a Písnici. Edice Místní kapsáø, 
sešit 1. Pøíloha èasopisu U nás – Libuš a Písnice 2/2005.
Zpracovala Iva Hájková na základì podkladù dodaných zástupci 
nestátních neziskových organizací.
Redakce Hana Koláøová. Jazyková úprava Michal Novotný.
Layout a sazba RoComp.
Tisk Offsetpress Modøany. Náklad 3 400 výtiskù.
Redakèní uzávìrka 31. 12. 2004.

s roèními holuby (narozenými v minulém roce). Podle 
usnesení výroèní èlenské schùze je závodù 5 nebo 6. 
Souèasnì s tìmito závody zaèínají závody starých holubù, 
které trvají od zaèátku kvìtna do konce èervence. Podle 
pøedem schváleného plánu je jich kolem dvaceti. Délka 
tìchto závodù mìøí vzdušnou èarou od 100 do pøibližnì 
1000 km, nìkdy i delší. Umístìní holubù je do 20 % 
z nasazených holubù. Nasazuje se každý týden na 1 až 2 
závody. Po závodì se provádí vyhodnocení, takže se v 
závodní sezónì scházíme pravidelnì 2 – 3krát v týdnu. Na 
závod starých holubù navazují závody holoubat (mladých 
holubù narozených v tomto roce) ze vzdálenosti asi 250 až 
300 km. Po závodech holoubat konèí ve druhé polovinì 
záøí závodní sezóna. Po ukonèení závodní sezóny zaèínají 
výstavy a pøíprava na sezónu pøíští (pøipravuje se èasový 
plán míst vypouštìní). Dále je v této dobì nutno provádìt 
zdravotní prevence chovù. Nìkteøí jedinci naší základní 
organizace, kteøí mají posuzovatelské zkoušky, provádìjí 
posuzování výstav na úrovni základních organizací, 
okresù, krajù až do celostátní výstavy. 
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TJ Tempo – jezdecký 
oddíl (obèanské sdružení)
se sídlem ul. Zátoòská, Praha 4-Písnice
Kontaktní adresa:
Zemské právo 14, Praha 10-Hostivaø
Kontaktní osoba: Stáòa Svobodová
Telefon: 274 864 287
E-mail: tjtempo@volny.cz
Webová stránka: www.volny.cz/tjtempo
Výuka jízdy na koni pro dìti od 12 let. Výuka probíhá 
intenzívní formou v jízdárnì oddílu a je doplnìna 
vyjížïkami do okolí. V rámci výuky èlenové participují pøi 
péèi o oddílové konì.
Výuka je primárnì urèena pro dìti a mládež. Dìti se uèí 
osvojovat základní jezdecké dovednosti vèetnì 
souvisejících èinností (èištìní konì a prostor, pøíprava 
krmiv a steliv aj.). Výuka probíhá od pondìlí do soboty 
v dobì od 15:00 do cca 19:30 (v sobotu od 9:00 do cca 
19:00). V nedìli probíhá úklid prostor a logistika. 
K dispozici má oddíl 7 koní vlastních a dále využívá 
nìkteré konì soukromé. 
Výuku zajiš�ují odbornì vyškolení pracovníci JO. Èlenský 
poplatek èiní 200 Kè/mìsíènì za jeden jezdecký den 
v týdnu. K nákladùm je dále tøeba pøipoèítat povinné 
vybavení dítìte (pøilba, ochrany holení, rukavice), bez 
kterého není dítì zaøazeno do výuky. K pøihlášení dítìte 
do JO se vyžaduje souhlas lékaøe (na pøihlášce). Bližší 
informace jsou na webových stránkách oddílu.
V rámci docházky do JO je možné po urèité dobì 
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Edice Místní kapsáø

Sešit 1

Spolky
sdružení
   kluby…

v Libuši a Písnici

Únor 2005

V soutìžním roèníku 2001/2002 pražského pøeboru jsme 
suverénním zpùsobem zvítìzili a postoupili do divize. 
Bohužel v uplynulé sezonì se tuto soutìž nepodaøilo 
udržet a sestoupili jsme po dvou sezonách zpìt do 
pražského pøeboru. 
Samostatnou kapitolu v našem klubu tvoøí mládežnické 
oddíly, které jsou roèníkovì seøazeny v 10 družstvech od 
MINI 8 „B“ (mladší pøípravka) až po starší dorost. 
Souèasnì se v klubu staráme o pøedpøípravku, kde je 
zapojeno zhruba tøicet pìt nejmenších, kteøí se na fotbal 
teprve pøipravují. Starší a mladší dorostenci hrají divizi 
a jejich umístìní v horních patrech tabulky je více než 
dobrou vizitkou oddílu. Ostatní mládežnická mužstva se 
umís�ují na pøedních místech ve svých vìkových 
kategoriích v soutìžích pražského pøeboru. 
V klubu v minulosti vyrostlo mnoho známých fotbalistù, 
jakými jsou napø. Petr Rada, Tomáš Klinka, Michal Slavík, 
bratøi Petrákové, Zdenìk Hruška ml., Jiøí Müller a další. 
Hráli zde nebo funkcionáøsky pùsobili další osobnosti 
èeského fotbalu jako Milan Veselý, Jiøí Ondra, Svatopluk 
Bouška, Jiøí Rosický st., Miloš Beznoska, Juraj Šimurka, 
Zdenìk Hruška st., Jaroslav Marèík a v neposlední øadì 
i stále aktivnì hrající prezident klubu Václav Hrdlièka.
Èinnost oddílu vede výbor ve složení:
President: Václav HRDLIÈKA 
Viceprezident: Martin VLASTA  
Sekretáø: Milan URBANEC  
Vedoucí mládeže: Milan URBANEC, Václav HORÈIC   
Ekonom: Miroslav HRUŠKA
Èlenové: Miroslav STUCHLÍK, Josef REZEK, Dušan 
VIÈÍK, Vladimír KALIVODA, Ivan MAÒÁK
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Dobrovolné sdružení 
hasièù Libuš
se sídlem Libušská 81, Praha 4-Libuš
Kontaktní adresa: Jirèanská 549/28, Praha 4-Libuš
Velitel družstva: Tomáš Svoboda
Telefon: 606 250 843
Dobrovolné sdružení hasièù Libuš se skládá z jednoho 
devítièlenného družstva mužù, kteøí mají za úkol být 
pøipraveni zasáhnout u požárù a kalamit, napø. povodnì, 
havárie.

FSC Libuš FOOTBALL 
SPORT CLUB
Kontaktní adresa: Meteorologická 533, Praha 4-Libuš
Prezident fotbalového klubu: Václav Hrdlièka
Telefon: 244 470 232
Fotbalový klub FSC Libuš zaèal psát svoji historii v roce 
1923, kdy parta nadšencù z øad Sokola Libuš založila 
fotbalový klub, tehdy ještì na periferii hlavního mìsta 
Prahy.
Nejvìtší vzestup libušského fotbalu nastal až po roce 1990 
a nejvíc pak v roce 1993. V tomto roce mužstvo 
dospìlých postoupilo do pražského pøeboru. Ještì vìtší 
pozornost však v tomto roce vzbudili fotbalisté svojí úèastí 
ve ètvrtfinále Poháru ÈMFS, kdy jsme podlehli Baníku 
Ostrava 0:1, ale postupnì vyøadili o dvì tøídy výše hrající 
Mladou Boleslav a v tu dobu prvoligovou Duklu Praha. 
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V souèasné dobì hraje na Libuši fotbal 12 družstev tìchto kategorií:

Muži A: Pøebor Mladší žáci A: Pøebor
Muži B: I.B tøída sk. B Mladší žáci B: II. tøída sk. C
Starší dorost: Divize B Ml. žáci-pøípravka: Pøebor
Mladší dorost: Divize B Starší pøípravka: I. tøída sk. B
Starší žáci A: Pøebor Mladší pøípravka A: Pøebor
Starší žáci B: I. tøída sk. B Mladší pøípravka B: II. tøída sk. B 

Klub JUNIOR
se sídlem Mezi Domy 373, Praha 4-Písnice
Adresa: Na Okruhu 391, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Koudelková
Telefon: 604 273 968
E-mail:  kjunior@centrum.cz
Webová stránka: www.webpark.cz/kjunior
Klub JUNIOR odpoledních aktivit dìtí a mládeže zøízený 
MÈ Praha-Libuš nabízí aktivní využití volného èasu dìtí 
v tìchto oborech: AEROBIK, MÍÈOVÉ HRY, FLORBAL, 
JUDO, TVOØÍNEK, VÝTVARNÁ TVORBA, 
ANGLIÈTINA, FLÉTNA, KYTARA, KLAVÍR, 
KEYBORD, ZPÌV SÓLOVÝ i SBOROVÝ, a to vždy pro 
zaèáteèníky, mírnì pokroèilé i více pokroèilé dìti.

Klub SENIOR
se sídlem K Lukám 664, Praha 4-Libuš
Kontaktní osoba: Hana Kvapilová
V Klubu SENIOR se scházejí každé úterý od 14.00 hodin 
senioøi, kteøí si chtìjí popovídat, dozvìdìt se nìco 
nového, zazpívat si, prožít pestøe svùj volný èas. 
Organizaèní výbor pro seniory pøipravuje mnoho 
kulturních i poznávacích akcí.
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absolvovat „Zkoušky základního výcviku jezdce“, které 
tvoøí základ pro poloprofesionální a profesionální 
pùsobení v jezdeckém sportu. Zajímavá je i možnost 
starších èlenù startovat za TJ Tempo v regionálních 
soutìžích èi v rámci interních závodù poøádaných JO TJ 
Tempo. 
Èlenství v JO je pøes svou znaènou fyzickou namáhavost 
a enormní èasové nároky pro dìti – èleny nesporným 
pøínosem. Jejich pravidelná a stále intenzivnìjší docházka 
do JO prohlubuje jejich vztah ke zvíøatùm, vztah k pøírodì, 
všestranný rozvoj orientaèních, motorických a psychických 
vlastností a smysl pro odpovìdnost a toleranci. Neménì 
dùležitá je i funkce JO jako alternativy pro aktivní využití 
volného èasu dìtí. Docházka dìtí do JO navíc do jisté 
míry obohacuje výchovnì vzdìlávací funkci školy a rodiny

Základní organizace 
chovatelù poštovních 
holubù
se sídlem Libušská 81, Praha 4-Libuš
Kontaktní adresa: Na Šejdru 532/26, Praha 4-Libuš
Kontaktní osoba: Ing. František Herc
Hlavní èinnost organizace je zamìøena na závody 
poštovních holubù. Zaèátek závodní sezóny je v souladu 
s plánem Oblastního sdružení chovatelù poštovních 
holubù. Závodní sezóna zaèíná nejprve tréninky v dobì 
kolem poloviny dubna. Koncem dubna nebo zaèátkem 
kvìtna jsou první závody. Naše základní organizace závodí 
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TJ Sokol Libuš
se sídlem v Libušské sokolovnì, Libušská 294
Kontaktní adresa: Ševèenkova 6, Praha 4-Kunratice
Kontaktní osoba: Miloslav Mourek
Telefon: 244 912 221
V tìlocviènì se provozuje sportovní a kulturní èinnost. Již 
od 2 let si mohou dìti s rodièi pøijít zacvièit pod odborným 
vedením. Kromì tradièního náøadí je k dispozici malá 
a velká trampolína, gymbalové míèe a pro mìnící se 
pohybové zájmy dìtí jsou k dispozici florbalové hokejky, 
ostatní druhy míèù apod. Dorostenky a ženy cvièí pøi 
hudbì aerobik, vedený profesionální cvièitelkou. Je možno 
si zahrát rekreaènì i závodnì volejbal a v sezónním období 
tenis. Celoroèní pøíspìvek dìtí je 90 Kè, dospìlých 
150 Kè. Oddílové pøíspìvky se øídí poètem využívaných 
hodin v tìlocviènì, event. na høišti. Jedna hodina cvièení 
vychází u dìtí na 5 Kè, u dospìlých max. na 15 Kè.

TJ Sokol Písnice
Kontaktní adresa: K Pomníku 156, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: František Malý
Telefon: 261 911 855
TJ Sokol sdružuje fotbalisty z øad dospìlých obèanù. 
Vypomáhá pøi organizaci a zajištìní každoroènì 
poøádaného dìtského dne. Pro dìti organizuje rùzné akce. 
Na høišti TJ Sokol trénují dìti od 6 let registrované u FSC 
Libuš.
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Spoleènost Montessori, 
obèanské sdružení
Kontaktní adresa: Meteorologicá 181, Praha 4-Libuš
Kontakt. os.: PhDr. Jitka Brunclíková, Lenka Koukalová
Telefon: 605 350 353, 241 715 811, 777 257 270
E-mail: bruncl@centrum.cz
Webová stránka: www.montessoricr.cz
Podporuje vznik a rozvoj zaøízení pro dìti a mládež 
aplikující metodu Montessori. Jedná se o mateøská centra, 
pøedškolní a školní zaøízení (státní i nestátní) a další 
obèanská sdružení. Rozvoj metody je podmínìn zájmem 
rodièù, vzdìláváním uèitelù a vybavením speciálními 
didaktickými pomùckami. Proto SM provozuje metodické 
støedisko, poøádá diplomové kurzy pro uèitele 
a informativní kurzy pro rodièe, inspekci, organizaèní 
pracovníky, øeditele škol (akreditované MŠMT). Dále 
poøádá hospitace i zahranièní, výstavy pomùcek, 
workshopy, semináøe i mezinárodní konference. 
Spolupracuje s MŠMT, je zapojena do Skav (stálá 
konference asociací ve vzdìlávání), na mezinárodní úrovni 
je èlenem M-E.
 Organizace navazuje na èinnost OPS Montessori, vznikla 
roku 1999, má cca 80 èlenù (kolektivních), uèitelù, rodièù, 
škol, má pìtièlenný výbor, všichni èlenové pracují bez 
nároku na odmìnu.
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prostøedí a jeho obrana pøed devastací. Za tím úèelem 
bude sdružení jednat s institucemi a konzultovat stanoviska 
ekologù, hygienikù, zdravotníkù a dalších odborníkù. Bude 
získávat odborné posudky na vliv staveb, které mohou být 
potenciálním zdrojem negativního pùsobení na životní 
prostøedí. Sdružení bude vyžadovat, aby se stalo 
úèastníkem stavebních øízení u problematických staveb.

Sbor dobrovolných 
hasièù Písnice
Kontaktní adresa: Budilovská 333/12, Praha 4-Písnice
Starosta SDH: Miroslav Štancl
Telefon: 737 486 494
Velitel JSDH: Martin Frank
Telefon: 603 262 761
E-mail: velitel@sdhpisnice.net
Webová stránka: www.sdhpisnice.net
SDH Písnice se svými 130 èleny patøí mezi nejvìtší 
v Praze. Pravidelnì se úèastní veøejných akcí nejen 
v rámci obce, ale mnoho akcí sama poøádá. Nejznámìjší 
jsou každoroèní hasièský ples a jarní pochod Pohrom.

Sdružení pro životní 
prostøedí Stromy
Kontaktní adresa: K Vrtilce 87/17, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Partlová
Telefon: 602 212 926
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Mateøské centrum 
Kuøátko
(obèanské sdružení)
se sídlem Mezi Domy 373, Praha 4-Písnice
Kontaktní adresa: Na Domovinì 692, Praha 4-Libuš
Kontaktní osoba: Lenka Miltová
Telefon: 603 765 240
E-mail: kuratkomc@seznam.cz
Webová stránka: www.volny.cz/kuratkomc
Cílem sdružení je:
! vychovávat sebe, své dìti i své okolí ke vzájemné úctì 

a toleranci
! posilovat prvoøadou a nezastupitelnou roli rodiny 

a rodièovské výchovy
! získávat a pøedávat odborné poznatky o výchovì, zdraví 

a psychologii rodinného života
! umožnit rodièùm vzájemnì se spoleèensky i neformálnì 

stýkat, vzdìlávat se a využívat vlastních schopností èi 
znalostí
! obohatit dìti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, 

nabídnout jim prostøedí vzájemné dùvìry
! svou èinností oslovovat zejména dìti pøedškolního vìku 

a jejich rodièe, souèasnì však i ostatní skupiny obyvatel 
(dìti školního vìku, mládež, dospìlé osoby bez rozdílu 
vìku a pohlaví )
! poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc, pøedávání 

zkušeností a služby
! napomáhat rozvoji regionálních obèanských aktivit
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E-mail: krizem.krazem@seznam.cz
Webová stránka: www.modelari.fun.cz
Na kroužku se zabýváme stavbou plastikových modelù, 
pøedevším letadel. Každý novì pøíchozí dostane nejdøíve 
tzv. „testovací model“ pro zjištìní jeho míry dovednosti. 
Barevnou úpravu modelù provádí pokroèilejší již støíkací 
pistolí. Bìhem stavby žáci zjistí, že model nepostaví za dvì 
schùzky, ale že je potøeba nauèit se pøesnosti v práci 
a trpìlivosti, používat nástroje a pracovní postupy, 
o kterých pøedtím nikdy neslyšeli. Model je po dokonèení 
ohodnocen, a to buïto vedoucím, nebo na modeláøské 
soutìži. S postavenými modely se úèastníme 
modeláøských soutìží a výstav.

Obèanské sdružení 
Libušské dìti
Kontaktní adresa: K Lukám 641, Praha 4-Libuš
Kontaktní osoba: Gabriela Lišková
Telefon: 603 967 584 
Cílem a èinností OS je prosazovat zájmy dìtí a jejich 
rodièù ve školském zaøízení. Úzce spolupracovat 
s jednotlivými školkami v naší mìstské èásti, umožnit 
rodièùm se vzájemnì stýkat, sdìlit svoje názory, nápady 
a rady. Aktivnì pùsobit v oblasti vzdìlávání pøedškolních 
dìtí, pomoci pøi poøádání rùzných tematických kurzù. 
Vytváøet vhodné prostøedí pro bezpeènou a spokojenou 
hru dìtí.
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Dobrovolné sdružení 
hasièù Libuš
se sídlem Libušská 81, Praha 4-Libuš
Kontaktní adresa: Jirèanská 549/28, Praha 4-Libuš
Velitel družstva: Tomáš Svoboda
Telefon: 606 250 843
Dobrovolné sdružení hasièù Libuš se skládá z jednoho 
devítièlenného družstva mužù, kteøí mají za úkol být 
pøipraveni zasáhnout u požárù a kalamit, napø. povodnì, 
havárie.

FSC Libuš FOOTBALL 
SPORT CLUB
Kontaktní adresa: Meteorologická 533, Praha 4-Libuš
Prezident fotbalového klubu: Václav Hrdlièka
Telefon: 244 470 232
Fotbalový klub FSC Libuš zaèal psát svoji historii v roce 
1923, kdy parta nadšencù z øad Sokola Libuš založila 
fotbalový klub, tehdy ještì na periferii hlavního mìsta 
Prahy.
Nejvìtší vzestup libušského fotbalu nastal až po roce 1990 
a nejvíc pak v roce 1993. V tomto roce mužstvo 
dospìlých postoupilo do pražského pøeboru. Ještì vìtší 
pozornost však v tomto roce vzbudili fotbalisté svojí úèastí 
ve ètvrtfinále Poháru ÈMFS, kdy jsme podlehli Baníku 
Ostrava 0:1, ale postupnì vyøadili o dvì tøídy výše hrající 
Mladou Boleslav a v tu dobu prvoligovou Duklu Praha. 

2

V souèasné dobì hraje na Libuši fotbal 12 družstev tìchto kategorií:

Muži A: Pøebor Mladší žáci A: Pøebor
Muži B: I.B tøída sk. B Mladší žáci B: II. tøída sk. C
Starší dorost: Divize B Ml. žáci-pøípravka: Pøebor
Mladší dorost: Divize B Starší pøípravka: I. tøída sk. B
Starší žáci A: Pøebor Mladší pøípravka A: Pøebor
Starší žáci B: I. tøída sk. B Mladší pøípravka B: II. tøída sk. B 

Klub JUNIOR
se sídlem Mezi Domy 373, Praha 4-Písnice
Adresa: Na Okruhu 391, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Koudelková
Telefon: 604 273 968
E-mail:  kjunior@centrum.cz
Webová stránka: www.webpark.cz/kjunior
Klub JUNIOR odpoledních aktivit dìtí a mládeže zøízený 
MÈ Praha-Libuš nabízí aktivní využití volného èasu dìtí 
v tìchto oborech: AEROBIK, MÍÈOVÉ HRY, FLORBAL, 
JUDO, TVOØÍNEK, VÝTVARNÁ TVORBA, 
ANGLIÈTINA, FLÉTNA, KYTARA, KLAVÍR, 
KEYBORD, ZPÌV SÓLOVÝ i SBOROVÝ, a to vždy pro 
zaèáteèníky, mírnì pokroèilé i více pokroèilé dìti.

Klub SENIOR
se sídlem K Lukám 664, Praha 4-Libuš
Kontaktní osoba: Hana Kvapilová
V Klubu SENIOR se scházejí každé úterý od 14.00 hodin 
senioøi, kteøí si chtìjí popovídat, dozvìdìt se nìco 
nového, zazpívat si, prožít pestøe svùj volný èas. 
Organizaèní výbor pro seniory pøipravuje mnoho 
kulturních i poznávacích akcí.
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absolvovat „Zkoušky základního výcviku jezdce“, které 
tvoøí základ pro poloprofesionální a profesionální 
pùsobení v jezdeckém sportu. Zajímavá je i možnost 
starších èlenù startovat za TJ Tempo v regionálních 
soutìžích èi v rámci interních závodù poøádaných JO TJ 
Tempo. 
Èlenství v JO je pøes svou znaènou fyzickou namáhavost 
a enormní èasové nároky pro dìti – èleny nesporným 
pøínosem. Jejich pravidelná a stále intenzivnìjší docházka 
do JO prohlubuje jejich vztah ke zvíøatùm, vztah k pøírodì, 
všestranný rozvoj orientaèních, motorických a psychických 
vlastností a smysl pro odpovìdnost a toleranci. Neménì 
dùležitá je i funkce JO jako alternativy pro aktivní využití 
volného èasu dìtí. Docházka dìtí do JO navíc do jisté 
míry obohacuje výchovnì vzdìlávací funkci školy a rodiny

Základní organizace 
chovatelù poštovních 
holubù
se sídlem Libušská 81, Praha 4-Libuš
Kontaktní adresa: Na Šejdru 532/26, Praha 4-Libuš
Kontaktní osoba: Ing. František Herc
Hlavní èinnost organizace je zamìøena na závody 
poštovních holubù. Zaèátek závodní sezóny je v souladu 
s plánem Oblastního sdružení chovatelù poštovních 
holubù. Závodní sezóna zaèíná nejprve tréninky v dobì 
kolem poloviny dubna. Koncem dubna nebo zaèátkem 
kvìtna jsou první závody. Naše základní organizace závodí 
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TJ Sokol Libuš
se sídlem v Libušské sokolovnì, Libušská 294
Kontaktní adresa: Ševèenkova 6, Praha 4-Kunratice
Kontaktní osoba: Miloslav Mourek
Telefon: 244 912 221
V tìlocviènì se provozuje sportovní a kulturní èinnost. Již 
od 2 let si mohou dìti s rodièi pøijít zacvièit pod odborným 
vedením. Kromì tradièního náøadí je k dispozici malá 
a velká trampolína, gymbalové míèe a pro mìnící se 
pohybové zájmy dìtí jsou k dispozici florbalové hokejky, 
ostatní druhy míèù apod. Dorostenky a ženy cvièí pøi 
hudbì aerobik, vedený profesionální cvièitelkou. Je možno 
si zahrát rekreaènì i závodnì volejbal a v sezónním období 
tenis. Celoroèní pøíspìvek dìtí je 90 Kè, dospìlých 
150 Kè. Oddílové pøíspìvky se øídí poètem využívaných 
hodin v tìlocviènì, event. na høišti. Jedna hodina cvièení 
vychází u dìtí na 5 Kè, u dospìlých max. na 15 Kè.

TJ Sokol Písnice
Kontaktní adresa: K Pomníku 156, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: František Malý
Telefon: 261 911 855
TJ Sokol sdružuje fotbalisty z øad dospìlých obèanù. 
Vypomáhá pøi organizaci a zajištìní každoroènì 
poøádaného dìtského dne. Pro dìti organizuje rùzné akce. 
Na høišti TJ Sokol trénují dìti od 6 let registrované u FSC 
Libuš.
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Spoleènost Montessori, 
obèanské sdružení
Kontaktní adresa: Meteorologicá 181, Praha 4-Libuš
Kontakt. os.: PhDr. Jitka Brunclíková, Lenka Koukalová
Telefon: 605 350 353, 241 715 811, 777 257 270
E-mail: bruncl@centrum.cz
Webová stránka: www.montessoricr.cz
Podporuje vznik a rozvoj zaøízení pro dìti a mládež 
aplikující metodu Montessori. Jedná se o mateøská centra, 
pøedškolní a školní zaøízení (státní i nestátní) a další 
obèanská sdružení. Rozvoj metody je podmínìn zájmem 
rodièù, vzdìláváním uèitelù a vybavením speciálními 
didaktickými pomùckami. Proto SM provozuje metodické 
støedisko, poøádá diplomové kurzy pro uèitele 
a informativní kurzy pro rodièe, inspekci, organizaèní 
pracovníky, øeditele škol (akreditované MŠMT). Dále 
poøádá hospitace i zahranièní, výstavy pomùcek, 
workshopy, semináøe i mezinárodní konference. 
Spolupracuje s MŠMT, je zapojena do Skav (stálá 
konference asociací ve vzdìlávání), na mezinárodní úrovni 
je èlenem M-E.
 Organizace navazuje na èinnost OPS Montessori, vznikla 
roku 1999, má cca 80 èlenù (kolektivních), uèitelù, rodièù, 
škol, má pìtièlenný výbor, všichni èlenové pracují bez 
nároku na odmìnu.
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prostøedí a jeho obrana pøed devastací. Za tím úèelem 
bude sdružení jednat s institucemi a konzultovat stanoviska 
ekologù, hygienikù, zdravotníkù a dalších odborníkù. Bude 
získávat odborné posudky na vliv staveb, které mohou být 
potenciálním zdrojem negativního pùsobení na životní 
prostøedí. Sdružení bude vyžadovat, aby se stalo 
úèastníkem stavebních øízení u problematických staveb.

Sbor dobrovolných 
hasièù Písnice
Kontaktní adresa: Budilovská 333/12, Praha 4-Písnice
Starosta SDH: Miroslav Štancl
Telefon: 737 486 494
Velitel JSDH: Martin Frank
Telefon: 603 262 761
E-mail: velitel@sdhpisnice.net
Webová stránka: www.sdhpisnice.net
SDH Písnice se svými 130 èleny patøí mezi nejvìtší 
v Praze. Pravidelnì se úèastní veøejných akcí nejen 
v rámci obce, ale mnoho akcí sama poøádá. Nejznámìjší 
jsou každoroèní hasièský ples a jarní pochod Pohrom.

Sdružení pro životní 
prostøedí Stromy
Kontaktní adresa: K Vrtilce 87/17, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Partlová
Telefon: 602 212 926
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Mateøské centrum 
Kuøátko
(obèanské sdružení)
se sídlem Mezi Domy 373, Praha 4-Písnice
Kontaktní adresa: Na Domovinì 692, Praha 4-Libuš
Kontaktní osoba: Lenka Miltová
Telefon: 603 765 240
E-mail: kuratkomc@seznam.cz
Webová stránka: www.volny.cz/kuratkomc
Cílem sdružení je:
! vychovávat sebe, své dìti i své okolí ke vzájemné úctì 

a toleranci
! posilovat prvoøadou a nezastupitelnou roli rodiny 

a rodièovské výchovy
! získávat a pøedávat odborné poznatky o výchovì, zdraví 

a psychologii rodinného života
! umožnit rodièùm vzájemnì se spoleèensky i neformálnì 

stýkat, vzdìlávat se a využívat vlastních schopností èi 
znalostí
! obohatit dìti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, 

nabídnout jim prostøedí vzájemné dùvìry
! svou èinností oslovovat zejména dìti pøedškolního vìku 

a jejich rodièe, souèasnì však i ostatní skupiny obyvatel 
(dìti školního vìku, mládež, dospìlé osoby bez rozdílu 
vìku a pohlaví )
! poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc, pøedávání 

zkušeností a služby
! napomáhat rozvoji regionálních obèanských aktivit
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E-mail: krizem.krazem@seznam.cz
Webová stránka: www.modelari.fun.cz
Na kroužku se zabýváme stavbou plastikových modelù, 
pøedevším letadel. Každý novì pøíchozí dostane nejdøíve 
tzv. „testovací model“ pro zjištìní jeho míry dovednosti. 
Barevnou úpravu modelù provádí pokroèilejší již støíkací 
pistolí. Bìhem stavby žáci zjistí, že model nepostaví za dvì 
schùzky, ale že je potøeba nauèit se pøesnosti v práci 
a trpìlivosti, používat nástroje a pracovní postupy, 
o kterých pøedtím nikdy neslyšeli. Model je po dokonèení 
ohodnocen, a to buïto vedoucím, nebo na modeláøské 
soutìži. S postavenými modely se úèastníme 
modeláøských soutìží a výstav.

Obèanské sdružení 
Libušské dìti
Kontaktní adresa: K Lukám 641, Praha 4-Libuš
Kontaktní osoba: Gabriela Lišková
Telefon: 603 967 584 
Cílem a èinností OS je prosazovat zájmy dìtí a jejich 
rodièù ve školském zaøízení. Úzce spolupracovat 
s jednotlivými školkami v naší mìstské èásti, umožnit 
rodièùm se vzájemnì stýkat, sdìlit svoje názory, nápady 
a rady. Aktivnì pùsobit v oblasti vzdìlávání pøedškolních 
dìtí, pomoci pøi poøádání rùzných tematických kurzù. 
Vytváøet vhodné prostøedí pro bezpeènou a spokojenou 
hru dìtí.
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Z usnesení zastupitelstva
Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-

Libuš ze dne 15. 12. 2004 jsou v plném znìní vèetnì 
pøíloh k dispozici na Úøadu MÈ.
& è. 52/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš: Bere na 
vìdomí koncept rozvoje území MÈ Praha 12 v prostoru 
Cholupice Vrtilka Písnice, zpracovaný architektonic-
kou kanceláøí United Architect Studio, s. r. o., Praha 
pod. zak. è. 22-11-0904, 09-10/2004. Z hlediska 
dopravního øešení jednoznaènì preferuje variantu s mi-
moúrovòovou køižovatkou silnice Toèná Cholupice a 
silnièním okruhem kolem Prahy.
& è. 53/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
s rozpoètovou zmìnou è. 3 v roce 2004 ve všech 
bodech, která je nedílnou souèástí tohoto usnesení.
& è. 54/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
s opìtovným pøidìlením školnického bytu v MŠ Mezi 
Domy na dobu urèitou do 31. 3. 2005 panu Jiøímu 
Dusovi, bytem Bryksova 763, Praha 9-Èerný Most. 
Povìøuje starostu podpisem nájemní smlouvy mezi 
panem Dusem a mìstskou èástí.
& è. 55/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš revokuje 
usnesení è. 48/2004 ze dne 20. 10. 2004 tak, že odsta-
vec è. 1 tohoto usnesení bude novì znít: Schvaluje pro-

2dej pozemku parc. è. 213/1 o výmìøe 1044 m , trvalý 
travní porost v k.ú. Libuš, panu Miroslavu Frankovi, 
(pùvodnì Miroslavu Buèkovskému, bytem V Štíhlách 
1311), bytem K Novému Sídlišti 357/39, Praha 4 za 

2cenu 4 250,- Kè/m . Podmínkou prodeje je uzavøení 
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny (složení kupní 
ceny do notáøské úschovy) nejpozdìji do 25. 2. 2005. 
Bod è. 2 pøedmìtného usnesení zùstává beze zmìn.
& è. 56/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
s odpisem daòového nedoplatku za užívání veøejného 
prostranství pana Tržického, D. V. Praha, s. r. o., a pana 
Dvoøáka pro nedobytnost, který vznikl v roce 1999 
v celkové výši 20 060,- Kè.
& è. 57/2004 Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš schvaluje zrušení vìcného pøedkupního práva 
nemovitosti budovì èp. 685 postavené na pozemku 
parc. è. 557/70 k. ú. Libuš. Povìøuje starostu podpisem 
dohody o zániku pøedkupního práva k pøedmìtné 
nemovitosti, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní.
& è. 58/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš schvalu-
je zrušení vìcného pøedkupního práva nemovitosti 
budovì èp. 686 postavené na pozemku parc. è. 557/40 

k. ú. Libuš. Povìøuje starostu podpisem dohody o záni-
ku pøedkupního práva k pøedmìtné nemovitosti, která 
je nedílnou souèástí tohoto usnesení.
& è. 59/2004 Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš bere na vìdomí ukonèení èinnosti tajemnice 
kontrolního výboru paní Hany Hazdrové a volí novou 
tajemnici kontrolního výboru paní Blanku Pope-
líkovou. 
& è. 60/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
s vyplacením finanèního daru organizaènímu výboru 
Klubu Senior, v souladu s § 89 odst. 1 zák. è. 131/2000 
Sb., a to ve výši: 2 000 pí Hana Kvapilová, 2 000 pí 
Miluše Kulhavá, 2 000 pí Blažena Liscová, 2 000 pí 
Zdena Prchlíková, 2 000 pí Marta Holá, 2 000 pí Eva 
Fortinová, 2 000 pí Hana Studnièková.
& è. 61/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
dle zákona è. 337/2004 Sb. a naø. vlády è. 591/2004 
s vyplacením 25 procentní výší další odmìny pro 
zástupce starosty, èleny rady, pøedsedy výborù a èleny 
zastupitelstva ve druhém pololetí roku 2004.
& è. 62/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
s vyplacením finanèního daru èlenùm rady v souladu s 
§ 89 odst. 1 zák. è. 131/2000 Sb., a to ve výši 10 000 pí 
Fendrychová, 10 000 p. Èerný, 10 000 ing. Macháèek, 
10 000 p. Svìrák.

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

Zprávy z jednání rady
Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš 

v období od 8. 12. 2004 do 4. 1. 2005. Rada MÈ 
Praha-Libuš:
& Ruší usnesení Rady MÈ Praha-Libuš è. 226/04 ze 
dne 23. 11. 2004 na základì dopadu nového školského 
zákona è. 561/2004. 
& Vzala na vìdomí odvolání k územnímu rozhodnutí 
Polyfunkèní dùm Libuš a vyslovila souhlas s námitka-
mi týkajícími se velikosti objektu (pøedevším jeho výš-
ky), zhoršení životního prostøedí (vè. zastínìní souse-
dù) a zhoršení dopravy v místì stavby.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o zøízení vìcného 
bøemene s Pražskou plynárenskou, a. s., k pozemku 
parc. è. 446 k. ú. Libuš, uvedeného na LV 849, vlastnic-
ké právo Hl. m. Praha, svìøeno mìstské èásti Praha-
Libuš, která je nedílnou souèástí tohoto usnesení. 
Povìøuje starostu k podpisu smlouvy o zøízení vìcného 
bøemene uvedené v bodì 1) tohoto usnesení.
& Souhlasí se zámìrem smìnit èást pozemku parc. 

2è. 559/1 k.ú. Písnice o výmìøe 10 m , uvedeného na LV 
530 ve vlastnictví Hl.m. Praha, svìøená správa mìstská 
èást Praha-Libuš, za èást pozemku parc. è. 516/2 k.ú. 

2Písnice o výmìøe 11 m , uvedeného na LV 437 ve vlast-
nictví SJM Suk Zdenìk a Suková Šárka, dle GP èíslo 

896  82/2004 zhotoveného spol. Geodézie engineerin-
g, s. r. o. Povìøuje starostu MÈ Praha-Libuš pana Petra 
M r á z e  p ø í p r a v o u  p ø í s l u š n ý c h  m a t e r i á l ù  d o  
Zastupitelstva mìstské èásti Praha-Libuš.
& Trvá na námitkách ke stavbì mycí linky pøi domì 
è. p.13, Drùbežáøská ul., Praha 4-Libuš, a proto sou-
hlasí s odvoláním proti rozhodnutí odboru výstavby 
ÚMÈ Praha 12 è. j. VYST/18613/2003/Vol z 22. 12. 
2004. Text odvolání tvoøí pøílohu jako nedílnou souèást 
usnesení.
& Souhlasí, aby byla žádost p. Františka Janduse pøed-
ložena k projednání Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš 
s tímto návrhem usnesení: Vybudování pøípojky splaš-
kové kanalizace není v možnostech MÈ Praha-Libuš. 
Proto postupujeme Vaši žádost OMI MHMP, který je 
investorem budovaných kanalizaèních øadù v kat. 
území Písnice. Zároveò upozoròujeme, že Vámi uvádì-
né parc. èísla pozemkù jsou dle pozemkové knihy, niko-
li obvykle používaného katastru nemovitostí.  
& Souhlasí se zakoupením produktu elektronické poda-
telny pro potøeby MÈ Praha-Libuš od firmy AEC, s. r. o. 
za cenu 64 260,- Kè vèetnì DPH.
& Souhlasí se zadáním opravy havarijního stavu WC 
v ZŠ Meteorologická firmì Miloš Pláteník  realizace 

staveb, za cenu 152 463,- Kè vèetnì DPH.
& Souhlasí se zadáním opravy støechy objektu èp. 347 
v ul. K Vrtilce firmì Kratochvíl støechy, s. r. o. za cenu 
251 869,- Kè vèetnì DPH.
& Souhlasí s uzavøením Dodatku è. 1 smlouvy o spolu-
práci a uzavøení budoucí smlouvy è. 548/2001/OMA 
uzavøené dne 18. 5. 2001 mezi MÈ Praha-Libuš a 
Pražskou Plynárenskou, a. s. Povìøuje starostu podpi-
sem výše uvedeného Dodatku è. 1, který je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení.
& Ruší usnesení Rady MÈ Praha-Libuš è. 210/2004 ze 
dne 26. 10. 2004. Souhlasí s pøeložením STL plynovo-
du z pozemku parc. è. 557/59 k.ú. Libuš do pozemku 
parc. è. 557/1 k. ú. Libuš uvedeného na LV 849 pro k.ú. 
Libuš ve vlastnictví Hl. m. Praha  svìøená správa nemo-
vitostí MÈ Praha-Libuš s tou podmínkou, že koneèné 
øešení trasy této pøeložky bude koordinováno a souèas-
nì realizováno s koneèným øešením tras pøeložek zpra-
covaných v rámci projektové dokumentace Stavby 
è. 0088  komunikace Libuš a pøeložky inženýrských sítí 
zajiš�ované organizací Zavos, s. r. o.
& Souhlasí s pøijetím vìcného daru od firmy Setron, 
s. r. o., na základì darovací smlouvy, která je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení. Povìøuje starostu podpisem 
této darovací smlouvy.

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

Výměna občanských průkazů
Naøízením vlády è. 612 ze dne 16. listopa-

du 2004 se stanoví lhùty pro výmìnu obèan-
ských prùkazù bez strojovì èitelných údajù.

Vláda naøizuje podle § 24 odst. 2 zákona 
è. 328/1999 Sb., o obèanských prùkazech, ve 
znìní zákona è. 53/2004 Sb.:

Státní obèané Èeské republiky jsou povinni 
si vymìnit obèanské prùkazy bez strojovì 
èitelných údajù vydaných:

a) do 31. prosince 1994 za obèanské prùka-
zy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 
31. prosince 2005, žádost o vydání obèan-

ského prùkazu obèan pøedloží nejpozdìji do 
30. listopadu 2005,

b) do 31. prosince 1996 za obèanské prùka-
zy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 
31. prosince 2006, žádost o vydání OP obèan 
pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu 2006,

c) do 31. prosince 1998 za obèanské prùka-
zy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 
31. prosince 2007, žádost o vydání OP obèan 
pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu 2007, 

d) do 31. prosince 2003 za obèanské prùka-
zy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 

31. prosince 2008, žádost o vydání OP obèan 
pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu 2008. 

Toto naøízení nabývá úèinnosti dne 1. ledna 
2005.

O vydání nového obèanského prùkazu je 
možné požádat již nyní na Úøadu MÈ Praha 
12, odbor evidence obyvatel a osobních 
dokladù, Praha 4-Kamýk, Cílkova 796 v dobì:

Po a St 8.00 17.45 hod.
Út a Èt 8.00 12.00 hod. 

Výmìna je  osvobozena od správních 
poplatkù.

–K tisku pøipravila Eva Cochová,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–
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! aktivnì pùsobit v oblasti dalšího vzdìlávání dìtí 
i dospìlých, zejména poøádáním rùzných tematicky 
zamìøených kursù
! poøádat akce pro veøejnost
! spolupracovat s jinými organizacemi pùsobícími v oblasti 

výchovy a vzdìlávání a v oblasti životního prostøedí
! spolupracovat s místním úøadem a dalšími orgány státní 

správy
! podílet se na vzniku, úpravì a udržování prostøedí 

vhodného pro pobyt a bezpeènou hru dìtí.

Obèanské sdružení
EKO Libuš
Kontaktní adresa: Nad Šejdrem 324, Praha 4-Libuš
Kontaktní osoba: Miluše Škorpíková
Telefon: 603 181 518
E-mail: miroslav.skorpik@post.cz
Ochrana životního prostøedí s dùrazem na ochranu 
pøírody a krajiny, sledování stavebních zámìrù a jiných 
aktivit na území Libuše a Písnice.

Obèanské sdružení 
Køížem-Krážem
se sídlem Mezi Domy 373, Praha 4-Písnice
Kontaktní adresa: Výletní 358, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: Petr Šámal, Ing. František Èech
Telefon: 604 743 784, 602 360 925
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Obèanské sdružení 
pro ochranu zdravého 
bydlení Zahrady
Kontaktní adr.: Písnické zahrady 423,Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: PaedDr. Ivan Nekola
E-mail: tssb_nekola@volny.cz
Zejména ochrana zdravého bydlení, kultivace životního 
prostøedí, kontrola dodržování stanovených hygienických 
norem, sledování dopravnì-bezpeènostních hledisek (MO 
stavba 513, provoz na Libušské apod.). 

Obèanské sdružení 
Tøešòovka
Kontaktní adresa: K Lesu 889/36, Praha 4-Libuš
Cílem èinnosti sdružení je ochrana pøírody a krajiny ve 
smyslu zákona è. 114/1998 Sb., v platném znìní, a to 
zejména parku a parkovì upravené plochy Tøešòovka, 
pøírodní nelesní plochy mezi ulicemi K Lesu 
a U Zahrádkáøské kolonie, pøírodní památky V Hrobech 
a lesní plochy Kamýk, a to v souladu s oprávnìnými zájmy 
místních obèanù, podpora a prosazování ekologického 
a rozumného urbanistického rozvoje okolí uvedených 
ploch, ochrana a prosazování oprávnìných zájmù majitelù 
sousedních nemovitostí a podpora a ochrana veøejné 
zelenì, poøádku a zákonnosti.
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E-mail: danielapartlova@c-box.cz
Dobrovolná, nezisková organizace, která se zabývá 
ochranou pøírody a krajiny a kultivací životního prostøedí 
na komunální úrovni. Nabízí obèanùm možnost 
spolupodílet se na vytváøení místa, kde žijí. Cílem sdružení 
je zdravé a pøíjemné prostøedí v MÈ Praha-Libuš. 
Sdružení podporuje aktivní úèast obèanù v péèi o životní 
prostøedí a pozitivní dialog s místní samosprávou. 
Poukazuje na pøírodní bohatství místa, usiluje o jeho 
ochranu a trvale udržitelný rozvoj. Zabývá se otázkami 
využívání rekreaèního a sportovní potenciálu MÈ 
a možnostmi zklidòování dopravy. 
V uplynulých pìti letech se Sdružení pro životní prostøedí 
Stromy soustøedilo pøevážnì na tøi okruhy: 
1. Vytváøení pozitivních podmínek pro aktivní úèast 
veøejnosti a komunitní práci 
2. Projekt Zelená zóna Písnice 
3. Omezení negativního vlivu spojeného s výstavbou 
a provozem silnièního okruhu 

Aktuálnì: 
Cyklistické stezky
Pro rok 2005 podpoøil OŽP HLMP projekt OS Stromy na 
pøípravu a zpracování Generelu cyklistických tras a stezek 
v MÈ Praha-Libuš. 
Projekt pøipravuje OS Stromy ve spolupráci s MÈ Praha-
Libuš, MÈ Praha 12, Praha-Kunratice, Nadace Partnerství 
(Greenways), ÈSOP Koniklec a  je otevøen dalším 
zájemcùm. 
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Obèanské sdružení 
vietnamsky hovoøících 
obèanù ÈR Klub Bambus
Adresa: Libušská 319, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: Ing. Nguyen Tung, CSc.
Telefon: 261 910 993
E-mail: clubbambus@tiscali.cz
Napomáhání procesu vzdìlání a výchovy dìtí a mládeže 
vietnamské národnosti k integraci do èeské spoleènosti pøi 
zachování vlastní identity. OS Klub Bambus vybudoval na 
ZŠ Meteorologická 181, Praha 4-Libuš, klub k realizaci 
vzdìlávacích a výchovných cílù pro dìti a mládež celé 
mìstské èásti Praha-Libuš. Pøicházejí do nìho ale i dìti 
vietnamské národnosti z celé ÈR. Klub je k dispozici také 
èeským dìtem a mládeži. OS Klub Bambus vydává 
ètvrtletník Bambus hlavnì pro žáky vietnamské národnosti 
a hodlá ho uveøejòovat na webových stránkách

Obèanské sdružení 
Výhledy
Kontaktní adresa: Na Okruhu 385/21, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: Lubor Fornùsek
Telefon: 261 911 152
E-mail: vyhledy@wo.cz
Cílem èinnosti je ochrana pøírody a krajiny a s tím 
související vytváøení a zachovávání zdravého životního 
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Z usnesení zastupitelstva
Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-

Libuš ze dne 15. 12. 2004 jsou v plném znìní vèetnì 
pøíloh k dispozici na Úøadu MÈ.
& è. 52/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš: Bere na 
vìdomí koncept rozvoje území MÈ Praha 12 v prostoru 
Cholupice Vrtilka Písnice, zpracovaný architektonic-
kou kanceláøí United Architect Studio, s. r. o., Praha 
pod. zak. è. 22-11-0904, 09-10/2004. Z hlediska 
dopravního øešení jednoznaènì preferuje variantu s mi-
moúrovòovou køižovatkou silnice Toèná Cholupice a 
silnièním okruhem kolem Prahy.
& è. 53/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
s rozpoètovou zmìnou è. 3 v roce 2004 ve všech 
bodech, která je nedílnou souèástí tohoto usnesení.
& è. 54/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
s opìtovným pøidìlením školnického bytu v MŠ Mezi 
Domy na dobu urèitou do 31. 3. 2005 panu Jiøímu 
Dusovi, bytem Bryksova 763, Praha 9-Èerný Most. 
Povìøuje starostu podpisem nájemní smlouvy mezi 
panem Dusem a mìstskou èástí.
& è. 55/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš revokuje 
usnesení è. 48/2004 ze dne 20. 10. 2004 tak, že odsta-
vec è. 1 tohoto usnesení bude novì znít: Schvaluje pro-

2dej pozemku parc. è. 213/1 o výmìøe 1044 m , trvalý 
travní porost v k.ú. Libuš, panu Miroslavu Frankovi, 
(pùvodnì Miroslavu Buèkovskému, bytem V Štíhlách 
1311), bytem K Novému Sídlišti 357/39, Praha 4 za 

2cenu 4 250,- Kè/m . Podmínkou prodeje je uzavøení 
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny (složení kupní 
ceny do notáøské úschovy) nejpozdìji do 25. 2. 2005. 
Bod è. 2 pøedmìtného usnesení zùstává beze zmìn.
& è. 56/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
s odpisem daòového nedoplatku za užívání veøejného 
prostranství pana Tržického, D. V. Praha, s. r. o., a pana 
Dvoøáka pro nedobytnost, který vznikl v roce 1999 
v celkové výši 20 060,- Kè.
& è. 57/2004 Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš schvaluje zrušení vìcného pøedkupního práva 
nemovitosti budovì èp. 685 postavené na pozemku 
parc. è. 557/70 k. ú. Libuš. Povìøuje starostu podpisem 
dohody o zániku pøedkupního práva k pøedmìtné 
nemovitosti, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní.
& è. 58/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš schvalu-
je zrušení vìcného pøedkupního práva nemovitosti 
budovì èp. 686 postavené na pozemku parc. è. 557/40 

k. ú. Libuš. Povìøuje starostu podpisem dohody o záni-
ku pøedkupního práva k pøedmìtné nemovitosti, která 
je nedílnou souèástí tohoto usnesení.
& è. 59/2004 Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-
Libuš bere na vìdomí ukonèení èinnosti tajemnice 
kontrolního výboru paní Hany Hazdrové a volí novou 
tajemnici kontrolního výboru paní Blanku Pope-
líkovou. 
& è. 60/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
s vyplacením finanèního daru organizaènímu výboru 
Klubu Senior, v souladu s § 89 odst. 1 zák. è. 131/2000 
Sb., a to ve výši: 2 000 pí Hana Kvapilová, 2 000 pí 
Miluše Kulhavá, 2 000 pí Blažena Liscová, 2 000 pí 
Zdena Prchlíková, 2 000 pí Marta Holá, 2 000 pí Eva 
Fortinová, 2 000 pí Hana Studnièková.
& è. 61/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
dle zákona è. 337/2004 Sb. a naø. vlády è. 591/2004 
s vyplacením 25 procentní výší další odmìny pro 
zástupce starosty, èleny rady, pøedsedy výborù a èleny 
zastupitelstva ve druhém pololetí roku 2004.
& è. 62/2004 Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš souhlasí 
s vyplacením finanèního daru èlenùm rady v souladu s 
§ 89 odst. 1 zák. è. 131/2000 Sb., a to ve výši 10 000 pí 
Fendrychová, 10 000 p. Èerný, 10 000 ing. Macháèek, 
10 000 p. Svìrák.

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

Zprávy z jednání rady
Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš 

v období od 8. 12. 2004 do 4. 1. 2005. Rada MÈ 
Praha-Libuš:
& Ruší usnesení Rady MÈ Praha-Libuš è. 226/04 ze 
dne 23. 11. 2004 na základì dopadu nového školského 
zákona è. 561/2004. 
& Vzala na vìdomí odvolání k územnímu rozhodnutí 
Polyfunkèní dùm Libuš a vyslovila souhlas s námitka-
mi týkajícími se velikosti objektu (pøedevším jeho výš-
ky), zhoršení životního prostøedí (vè. zastínìní souse-
dù) a zhoršení dopravy v místì stavby.
& Souhlasí s uzavøením smlouvy o zøízení vìcného 
bøemene s Pražskou plynárenskou, a. s., k pozemku 
parc. è. 446 k. ú. Libuš, uvedeného na LV 849, vlastnic-
ké právo Hl. m. Praha, svìøeno mìstské èásti Praha-
Libuš, která je nedílnou souèástí tohoto usnesení. 
Povìøuje starostu k podpisu smlouvy o zøízení vìcného 
bøemene uvedené v bodì 1) tohoto usnesení.
& Souhlasí se zámìrem smìnit èást pozemku parc. 

2è. 559/1 k.ú. Písnice o výmìøe 10 m , uvedeného na LV 
530 ve vlastnictví Hl.m. Praha, svìøená správa mìstská 
èást Praha-Libuš, za èást pozemku parc. è. 516/2 k.ú. 

2Písnice o výmìøe 11 m , uvedeného na LV 437 ve vlast-
nictví SJM Suk Zdenìk a Suková Šárka, dle GP èíslo 

896  82/2004 zhotoveného spol. Geodézie engineerin-
g, s. r. o. Povìøuje starostu MÈ Praha-Libuš pana Petra 
M r á z e  p ø í p r a v o u  p ø í s l u š n ý c h  m a t e r i á l ù  d o  
Zastupitelstva mìstské èásti Praha-Libuš.
& Trvá na námitkách ke stavbì mycí linky pøi domì 
è. p.13, Drùbežáøská ul., Praha 4-Libuš, a proto sou-
hlasí s odvoláním proti rozhodnutí odboru výstavby 
ÚMÈ Praha 12 è. j. VYST/18613/2003/Vol z 22. 12. 
2004. Text odvolání tvoøí pøílohu jako nedílnou souèást 
usnesení.
& Souhlasí, aby byla žádost p. Františka Janduse pøed-
ložena k projednání Zastupitelstvu MÈ Praha-Libuš 
s tímto návrhem usnesení: Vybudování pøípojky splaš-
kové kanalizace není v možnostech MÈ Praha-Libuš. 
Proto postupujeme Vaši žádost OMI MHMP, který je 
investorem budovaných kanalizaèních øadù v kat. 
území Písnice. Zároveò upozoròujeme, že Vámi uvádì-
né parc. èísla pozemkù jsou dle pozemkové knihy, niko-
li obvykle používaného katastru nemovitostí.  
& Souhlasí se zakoupením produktu elektronické poda-
telny pro potøeby MÈ Praha-Libuš od firmy AEC, s. r. o. 
za cenu 64 260,- Kè vèetnì DPH.
& Souhlasí se zadáním opravy havarijního stavu WC 
v ZŠ Meteorologická firmì Miloš Pláteník  realizace 

staveb, za cenu 152 463,- Kè vèetnì DPH.
& Souhlasí se zadáním opravy støechy objektu èp. 347 
v ul. K Vrtilce firmì Kratochvíl støechy, s. r. o. za cenu 
251 869,- Kè vèetnì DPH.
& Souhlasí s uzavøením Dodatku è. 1 smlouvy o spolu-
práci a uzavøení budoucí smlouvy è. 548/2001/OMA 
uzavøené dne 18. 5. 2001 mezi MÈ Praha-Libuš a 
Pražskou Plynárenskou, a. s. Povìøuje starostu podpi-
sem výše uvedeného Dodatku è. 1, který je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení.
& Ruší usnesení Rady MÈ Praha-Libuš è. 210/2004 ze 
dne 26. 10. 2004. Souhlasí s pøeložením STL plynovo-
du z pozemku parc. è. 557/59 k.ú. Libuš do pozemku 
parc. è. 557/1 k. ú. Libuš uvedeného na LV 849 pro k.ú. 
Libuš ve vlastnictví Hl. m. Praha  svìøená správa nemo-
vitostí MÈ Praha-Libuš s tou podmínkou, že koneèné 
øešení trasy této pøeložky bude koordinováno a souèas-
nì realizováno s koneèným øešením tras pøeložek zpra-
covaných v rámci projektové dokumentace Stavby 
è. 0088  komunikace Libuš a pøeložky inženýrských sítí 
zajiš�ované organizací Zavos, s. r. o.
& Souhlasí s pøijetím vìcného daru od firmy Setron, 
s. r. o., na základì darovací smlouvy, která je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení. Povìøuje starostu podpisem 
této darovací smlouvy.

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

Výměna občanských průkazů
Naøízením vlády è. 612 ze dne 16. listopa-

du 2004 se stanoví lhùty pro výmìnu obèan-
ských prùkazù bez strojovì èitelných údajù.

Vláda naøizuje podle § 24 odst. 2 zákona 
è. 328/1999 Sb., o obèanských prùkazech, ve 
znìní zákona è. 53/2004 Sb.:

Státní obèané Èeské republiky jsou povinni 
si vymìnit obèanské prùkazy bez strojovì 
èitelných údajù vydaných:

a) do 31. prosince 1994 za obèanské prùka-
zy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 
31. prosince 2005, žádost o vydání obèan-

ského prùkazu obèan pøedloží nejpozdìji do 
30. listopadu 2005,

b) do 31. prosince 1996 za obèanské prùka-
zy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 
31. prosince 2006, žádost o vydání OP obèan 
pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu 2006,

c) do 31. prosince 1998 za obèanské prùka-
zy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 
31. prosince 2007, žádost o vydání OP obèan 
pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu 2007, 

d) do 31. prosince 2003 za obèanské prùka-
zy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 

31. prosince 2008, žádost o vydání OP obèan 
pøedloží nejpozdìji do 30. listopadu 2008. 

Toto naøízení nabývá úèinnosti dne 1. ledna 
2005.

O vydání nového obèanského prùkazu je 
možné požádat již nyní na Úøadu MÈ Praha 
12, odbor evidence obyvatel a osobních 
dokladù, Praha 4-Kamýk, Cílkova 796 v dobì:

Po a St 8.00 17.45 hod.
Út a Èt 8.00 12.00 hod. 

Výmìna je  osvobozena od správních 
poplatkù.

–K tisku pøipravila Eva Cochová,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–
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! aktivnì pùsobit v oblasti dalšího vzdìlávání dìtí 
i dospìlých, zejména poøádáním rùzných tematicky 
zamìøených kursù
! poøádat akce pro veøejnost
! spolupracovat s jinými organizacemi pùsobícími v oblasti 

výchovy a vzdìlávání a v oblasti životního prostøedí
! spolupracovat s místním úøadem a dalšími orgány státní 

správy
! podílet se na vzniku, úpravì a udržování prostøedí 

vhodného pro pobyt a bezpeènou hru dìtí.

Obèanské sdružení
EKO Libuš
Kontaktní adresa: Nad Šejdrem 324, Praha 4-Libuš
Kontaktní osoba: Miluše Škorpíková
Telefon: 603 181 518
E-mail: miroslav.skorpik@post.cz
Ochrana životního prostøedí s dùrazem na ochranu 
pøírody a krajiny, sledování stavebních zámìrù a jiných 
aktivit na území Libuše a Písnice.

Obèanské sdružení 
Køížem-Krážem
se sídlem Mezi Domy 373, Praha 4-Písnice
Kontaktní adresa: Výletní 358, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: Petr Šámal, Ing. František Èech
Telefon: 604 743 784, 602 360 925
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Obèanské sdružení 
pro ochranu zdravého 
bydlení Zahrady
Kontaktní adr.: Písnické zahrady 423,Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: PaedDr. Ivan Nekola
E-mail: tssb_nekola@volny.cz
Zejména ochrana zdravého bydlení, kultivace životního 
prostøedí, kontrola dodržování stanovených hygienických 
norem, sledování dopravnì-bezpeènostních hledisek (MO 
stavba 513, provoz na Libušské apod.). 

Obèanské sdružení 
Tøešòovka
Kontaktní adresa: K Lesu 889/36, Praha 4-Libuš
Cílem èinnosti sdružení je ochrana pøírody a krajiny ve 
smyslu zákona è. 114/1998 Sb., v platném znìní, a to 
zejména parku a parkovì upravené plochy Tøešòovka, 
pøírodní nelesní plochy mezi ulicemi K Lesu 
a U Zahrádkáøské kolonie, pøírodní památky V Hrobech 
a lesní plochy Kamýk, a to v souladu s oprávnìnými zájmy 
místních obèanù, podpora a prosazování ekologického 
a rozumného urbanistického rozvoje okolí uvedených 
ploch, ochrana a prosazování oprávnìných zájmù majitelù 
sousedních nemovitostí a podpora a ochrana veøejné 
zelenì, poøádku a zákonnosti.

8

E-mail: danielapartlova@c-box.cz
Dobrovolná, nezisková organizace, která se zabývá 
ochranou pøírody a krajiny a kultivací životního prostøedí 
na komunální úrovni. Nabízí obèanùm možnost 
spolupodílet se na vytváøení místa, kde žijí. Cílem sdružení 
je zdravé a pøíjemné prostøedí v MÈ Praha-Libuš. 
Sdružení podporuje aktivní úèast obèanù v péèi o životní 
prostøedí a pozitivní dialog s místní samosprávou. 
Poukazuje na pøírodní bohatství místa, usiluje o jeho 
ochranu a trvale udržitelný rozvoj. Zabývá se otázkami 
využívání rekreaèního a sportovní potenciálu MÈ 
a možnostmi zklidòování dopravy. 
V uplynulých pìti letech se Sdružení pro životní prostøedí 
Stromy soustøedilo pøevážnì na tøi okruhy: 
1. Vytváøení pozitivních podmínek pro aktivní úèast 
veøejnosti a komunitní práci 
2. Projekt Zelená zóna Písnice 
3. Omezení negativního vlivu spojeného s výstavbou 
a provozem silnièního okruhu 

Aktuálnì: 
Cyklistické stezky
Pro rok 2005 podpoøil OŽP HLMP projekt OS Stromy na 
pøípravu a zpracování Generelu cyklistických tras a stezek 
v MÈ Praha-Libuš. 
Projekt pøipravuje OS Stromy ve spolupráci s MÈ Praha-
Libuš, MÈ Praha 12, Praha-Kunratice, Nadace Partnerství 
(Greenways), ÈSOP Koniklec a  je otevøen dalším 
zájemcùm. 
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Obèanské sdružení 
vietnamsky hovoøících 
obèanù ÈR Klub Bambus
Adresa: Libušská 319, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: Ing. Nguyen Tung, CSc.
Telefon: 261 910 993
E-mail: clubbambus@tiscali.cz
Napomáhání procesu vzdìlání a výchovy dìtí a mládeže 
vietnamské národnosti k integraci do èeské spoleènosti pøi 
zachování vlastní identity. OS Klub Bambus vybudoval na 
ZŠ Meteorologická 181, Praha 4-Libuš, klub k realizaci 
vzdìlávacích a výchovných cílù pro dìti a mládež celé 
mìstské èásti Praha-Libuš. Pøicházejí do nìho ale i dìti 
vietnamské národnosti z celé ÈR. Klub je k dispozici také 
èeským dìtem a mládeži. OS Klub Bambus vydává 
ètvrtletník Bambus hlavnì pro žáky vietnamské národnosti 
a hodlá ho uveøejòovat na webových stránkách

Obèanské sdružení 
Výhledy
Kontaktní adresa: Na Okruhu 385/21, Praha 4-Písnice
Kontaktní osoba: Lubor Fornùsek
Telefon: 261 911 152
E-mail: vyhledy@wo.cz
Cílem èinnosti je ochrana pøírody a krajiny a s tím 
související vytváøení a zachovávání zdravého životního 
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Martin Rheinheimer: Chudáci, žeb-
ráci a vaganti

Z nìm. orig. pøel. Vladimír Marek. 
Praha: Vyšehrad, 2003. 187 s.

A teï trochu do vážna. Podtitul této 
knihy zní Lidé na okraji spoleènosti 1450– 
– 1850 a nìmecký historik a sociolog se 
v kapitolách Nižší vrstvy a pauperizace, 
Ženy v nouzi, „Skuteèní“ chudí (dùležitá 
subkapitola Zahálèivost), „Falešní“ žeb-
ráci a podvodníci a Cikáni zabývá spole-
èenskými pøíèinami chudnutí, ekonomic-
kým faktory vyvolávajícími bídu i obou-
strannými pøedsudky, jež postavení nej-
nižší vrstvy výraznì ovlivòovaly a ovlivòu-
jí. Pojmy chudáci, žebráci a vaganti (typic-
ký sociální prvek pozdního støedovìku; 
vzdìlanci bez pøíjmu putující z místa na 
místo a hledající skromnou obživu) mùže-
me dnes nahradit pojmem „bezdomovci“ 
(v souèasném slangu èasto též „houm-
lesáci“) a zjistíme, že tento fenomén je 
vlastnì stejnì starý jako sama lidská spo-
leènost a že problematika nìkterých 
našich souèasných sociálních problémù 
má své koøeny ve více èi ménì dávné minu-
losti. Charakteristické je, že autor nezapo-
míná ani na svébytnou vagantskou kultu-
ru, která se napø. projevovala v písních 
francouzských tzv. žákù darebákù, vrstev-
níkù Francoise Villona: Hlásejte, kam pøi-
jdete,/že zkoumáte mravy,/uète, že jste 
naveskrz/otevøené hlavy,/kažte: „Kážem 
neøády,/ctným chcem dopøát slávy/a ze 
stád chcem oddìlit/voly, býky, krávy.// Do 
jisté míry rozverná básnièka charakterizu-
je i tuto ètivou monografii, která pozná-
ním minulosti pomáhá (do jisté míry) 
pochopit souèasnost…                             –jbx–

T. R. Field: Mým domovem tichá je putyka
1. vyd. výboru. Praha: Dokoøán, 2003. 72 s.
Vladimír Mišík má na CD Nùž na hrdle 

také píseò Relativistický zádrhel, otexto-
vanou údajnì anonymem: Jeden pán mìl 
k jedné sleènì/citu víc než druhý./Dokud 
živ byl, tak mìl vìènì/pod oèima kruhy-
.//V nekoneènu pøímka však se/vždycky 
ve kruh schoulí./Ergo, plocha kruhu 
zase/zavine se v kouli.//Mrtev ten pán pro 
tu sleènu!/Leží, oèi poule ---/Navìky má v 
nekoneènu/ pod oèima koule.//. Já, 
Vladimíre, autora textu znám (a od této 
chvíle i návštìvníci našeho knihkupectví). 
Je jím Theodor Adalbert Rosenfeld alias 
Bohdan Vojtìch Šumavanský, literárním 
pseudonymem T. R. Field. Osobnost pohy-
bující se vždycky na periférii èeského lite-
rárního života (žil v letech 1891 – 1969) 
a do anonymity se propadající klasik, 
o èemž svìdèí jak název recenzované pub-
likace (text té hospodské odrhovaèky je 

také Fieldovým dílem), tak tøeba báseò 
Tìžký život ježka: Na úpatí Snìžky/potkal 
jsem tøi ježky./Všichni tøi šli pìšky,/život 
je holt tìžký. Básnické dílo T. R. Fielda 
nespornì patøí na èestné stránky èeské 
literární a všeobecnì kulturní tradice také 
proto, že bylo hlavním inspiraèním zdro-
jem pro tzv. krhútské hnutí v 60. letech 
minulého století, které je vedle Haškovy 
Strany mírného pokroku v mezích zákona 
a Járy Cimrmana jednou z nejzdaøilejších 
èeských literárních mystifikací. Sám Field 
se dokázal jako básník dobrat i nadèaso-
vých trochu nahoøklých pravd a moudros-
tí, jak o tom svìdèí dokonèení té ježkovské 
básnì: Prohlásil Vít Èeška:/“Kopec jako 
Snìžka/pøeskoèím jak bleška.“/Hop 
a spad na ježka.//Radši život tìžký,/rovnì 
jít a pìšky/s tìmi tøemi ježky/na úpatí 
Snìžky.//                                                    

–jbx–
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Od  17. 1. 2005 zaèal platit zákon è. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích.
& Ovìøování listin a podpisu: za ovìøení každého 
podpisu  30 Kè (cena nezmìnìna), za ovìøení opisu 
nebo kopie za každou  i zapoèatou stranu také 30 Kè 
(døíve 20 Kè).
& Ohlášení zmìny místa trvalého pobytu za osoby 
uvedené na jednom pøihlašovacím lístku 50 Kè. Od 
poplatku jsou osvobozeny osoby mladší patnácti let.
& Za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie 
nebo výpisu z úøedních spisù, ze soukromých spisù 
v úøední úschovì, z rejstøíkù, z registrù, z knih, ze 
záznamù, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného 
a obrazového materiálu, popøípadì sdìlení o negativ-
ním nálezu 50 Kè za každou i zapoèatou stránku, 40 Kè 
na pøinesené disketì, 80 Kè na pøineseném CD nebo 
ZIP, 15 Kè za každou i zapoèatou stránku, je-li poøizo-
vána na kopírovacím stroji nebo na tiskárnì poèítaèe
& Za vydání nového obèanského prùkazu za prùkaz 
poškozený, znièený, ztracený, odcizený nebo za prù-
kaz obsahující neoprávnìnì provedené zápisy, anebo 
vydání obèanského prùkazu na žádost obèana z dùvo-
du zápisu nepovinnì zapisovaných údajù, popøípadì 
z jiného osobního dùvodu obèan zaplatí 100 Kè. 
Pøedmìtem poplatku není vydání nového obèanského 
prùkazu, je-li vydáván z dùvodu provedení zmìn povin-
ných údajù a souèasnì jsou provedeny i zápisy nepo-
vinných údajù na žádost obèana. Neupotøebitelným 
dokladem, prùkazem, osvìdèením nebo obdobnou 
listinou se pro úèely tohoto zákona rozumí doklad, na 
nìmž podoba osoby neodpovídá skuteènosti.
& Za vydání cestovního pasu se strojovì èitelnou 
zónou zaplatí obèan 200 Kè, osoby mladší 15 let zaplatí 
50 Kè, za každý zápis obèana mladšího 15 let do vyda-
ného cestovního dokladu rodièù 50 Kè, za vydání ces-
tovního pasu bez strojovì èitelné zóny 600 Kè  

–Pøipravila Eva Cochová,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–

Nové životní
minimum

Na  z á k l a d ì  n a ø í z e n í  v l á d y  è .  
664/2004 Sb., se mìní od 1. 1. 2005 
výše èástek životního minima takto:
Mìsíèní èástka potøebná k zajištìní 
výživy a ostatních základních osob-
ních potøeb:

pro dítì do 6 let- - - - - 1720 Kè

od 6 do 10 let - - - - - - 1920 Kè

od 10 do 15 let - - - - - 2270 Kè

od 15 do 26 let

(nezaopatøené) - - - - 2490 Kè

ostatní obèané - - - - - 2360 Kè

Mìsíèní èástka potøebná k zajištìní 
nezbytných nákladù na domácnost 
(spoleèných potøeb domácnosti):

domácnost s 1 osobou 1940 Kè

se 2 osobami - - - - - - 2530 Kè

se 3 nebo 4 osobami- - 3140 Kè

s 5 nebo více osobami- 3520 Kè

–Iva Hájková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–

výběrové řízení

Městská část Praha-Libuš 
vyhlašuje 

na obsazení místa referent
odboru životního prostředí a dopravy

Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš
Pøedpokládaný termín nástupu  1. 4. 2005. 

Požadavky na uchazeèe dle zákona o úøednících 
územních samosprávných celkù: obèan ÈR nebo 
cizí státní obèan s trvalým pobytem v ÈR  nutnost 
ovládat èeský jazyk, fyzická osoba, která dosáhla 
minimálnì 18 let vìku, zpùsobilost k právním úko-
nùm, bezúhonnost. Požadované minimální vzdì-
lání støední s maturitou. Požadované znalosti  
práce na PC (Word, Excel, Internet, databáze), 
orientace v problematice ochrana životního pro-
støedí, doprava. Komunikaèní schopnosti vèetnì 
dobré vyjadøovací schopnosti v  písemném i mluve-
ném projevu,  pøesnost, spolehlivost,  psychická 
odolnost, orientace ve státní správì. Znalost angl. 
jazyka pøedností. Pracovní místo není vhodné pro 
osobu se zmìnìnou pracovní schopností.

Podrobnìjší informace na úøední desce nebo na 
elektronické úøední desce ÚMÈ Praha-Libuš htt-
p://www.praha-libus.cz/.

Pøihlášky s požadovanými doklady zašlete nej-
pozdìji do 11. 3. 2005 na adresu: Mìstská èást 
Praha-Libuš, Úøad mìstské èásti, Libušská 35, 
142 00 Praha 4

Obálku oznaète: Výbìrové øízení  referent OŽPD
Kontakt: Tomáš Hejzlar, telefon: 261 71 13 80
Fax: 2417 278 64, e-mail: tajemnik@praha-

libus.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbì-

rové øízení kdykoliv v jeho prùbìhu.
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Ještě jednou křížky z prosincového čísla 
Pan Kristen, pùvodem z Libuše, napsal: 

„Køížek pod písmenem A je umístìn u cesty ke 
škole. Pùvodnì stával na rozhraní Libuše 
a Prahy (Libušská a Jalodvorská ulice) u dom-

Fotohádanky ku, kde sídlila finanèní stráž. Ta vybírala 
poplatky za veškeré zboží, které se vozilo na 
prodej do Prahy. V pozdìjších letech byl køí-
žek pøemístìn k pomníku padlých, dnešní 
køižovatka Libušské a Meteorologické ulice. 
Poslední umístìní bylo ke škole. Kdy byl 
pùvodnì postaven køížek, není mi známo. 
Dùvod pøemístìní køížku byl pravdìpodobnì, 

že se zaèal stavìt libušský høbitov, kam by se 
umístil.“

V minulém čísle
Jako první nám zavolala, že se jedná o ozna-

èení domu v Mílové ulici v Libuši, paní 
Božena Drábová. „Léta jsem tam tudy chodi-
la k panu doktoru Henzlovi, tak jsem si 
všimla,“ øíká. 

A tak mì pøitom napadá, že kdysi se dìlal 
takový prùzkum mezi studenty architektury: 
Ukazovali jim známé pražské domy  ovšem 
vyfocené od prvního patra výše. Málokdo 
poznal, o jaké místo se jedná. Jsme zvyklí 
dívat se jen po pøízemí, po výkladech. Paní 
Drábová patøí mezi ty všímavé. 

Tentokrát: Stará rodinná fotografie?
Pøetiskujeme jednu ze starých fotografií, 

které máme k dispozici. Pokud znáte osoby na 
snímku, nebo o nich víte nìco zajímavého, 
zavolejte nebo napištì do redakce.

 Zavzpomínejte na staré èasy… Budeme 
rádi, pokud se o své vzpomínky podìlíte se 
ètenáøi èasopisu U nás.

–Za redakci U nás Hana Koláøová–

V mìsíci únoru 2005 oslaví v mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výroèí tito 
naši obèané:

V Libuši  se dožívá krásných 
91 let paní Antonie Ehrenbergerová
87 let oslaví paní Miloslava Rùžièková
85 let paní Marie Fialová
83 let paní Anežka Jandeèková

a paní Emilie Kotková
81 let paní Marie Horáková,

paní Vlasta Hladíková
a pan Antonín Krušina

75 let paní Jaroslava Filipová,
pan Josrf Bednaøík
a pan Zdenìk Smolík

70 let paní Hana Kostýlková

V Písnici oslaví kulaté výroèí 
90 let pan Josef Zedník  
86 let paní Božena Štekrová

a paní Eugenie Jahodová
70 let paní Božena Tichovská,

paní Anna Mohylová,
pan Miloslav Pospíšil
a pan Petr Karfík.

Všem oslavencùm pøejeme hodnì 
zdraví, spokojenosti a životního opti-
mismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Významná jubilea

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, i v opaèném pøípadì, když si 
budete pøát, aby Vaše jméno nebylo zveøejnìno. 
Dìkujeme za pochopení.

Diamantová 
svatba

Dne 17. prosince 2004 oslavili manželé 
Marie a Jaroslav  Novotní z Písnice jeden 
z významných dnù svého života  diamanto-
vou svatbu. Šedesát spoleènì prožitých let 
už stojí za velkolepou oslavu. 
Manželství uzavírali v pohnuté dobì, ale 
tolik zkoušená láska a porozumìní jim vydr-
želo až do dnešních dnù. Životem je prováze-
ly chvilky krásné i ménì pøíjemné, pøesto oba 
rádi  spoleènì vzpomínají a tìší se z každého 
dne prožitého spolu se svými nejbližšími .
Pøejeme jim na další spoleèné cestì životem 
hodnì zdraví a vzájemné lásky.
–Ivana Mikušková, humanitní odbor 

ÚMÈ Praha-Libuš–

Oblíbená
lektorka se loučí

V polovinì února se jen velmi neradi 
louèíme se skvìlou lektorkou oboru flét-
na  paní Markétou Horákovou – Ïure-
chovou, která se pøipravuje na bájeènou 
roli maminky! Gratulujeme, a pøesto je 
nám líto, že z Klubu Junior odchází, 
nebo� stála u zrodu svého oboru a plných 
pìt let jej vedla s mimoøádným nasaze-
ním a citem pro práci s dìtmi rùzných 
vìkových kategorií. Jménem kolegù  lek-
torù, dìtí i celé øady rodièù pøejeme nád-
herné dny, mìsíce a roky v novém nad-
cházejícím životním období a dìkujeme 
za výjimeènou a oboustrannì inspirativ-
ní spolupráci!

–Lenka Koudelková–
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Martin Rheinheimer: Chudáci, žeb-
ráci a vaganti

Z nìm. orig. pøel. Vladimír Marek. 
Praha: Vyšehrad, 2003. 187 s.

A teï trochu do vážna. Podtitul této 
knihy zní Lidé na okraji spoleènosti 1450– 
– 1850 a nìmecký historik a sociolog se 
v kapitolách Nižší vrstvy a pauperizace, 
Ženy v nouzi, „Skuteèní“ chudí (dùležitá 
subkapitola Zahálèivost), „Falešní“ žeb-
ráci a podvodníci a Cikáni zabývá spole-
èenskými pøíèinami chudnutí, ekonomic-
kým faktory vyvolávajícími bídu i obou-
strannými pøedsudky, jež postavení nej-
nižší vrstvy výraznì ovlivòovaly a ovlivòu-
jí. Pojmy chudáci, žebráci a vaganti (typic-
ký sociální prvek pozdního støedovìku; 
vzdìlanci bez pøíjmu putující z místa na 
místo a hledající skromnou obživu) mùže-
me dnes nahradit pojmem „bezdomovci“ 
(v souèasném slangu èasto též „houm-
lesáci“) a zjistíme, že tento fenomén je 
vlastnì stejnì starý jako sama lidská spo-
leènost a že problematika nìkterých 
našich souèasných sociálních problémù 
má své koøeny ve více èi ménì dávné minu-
losti. Charakteristické je, že autor nezapo-
míná ani na svébytnou vagantskou kultu-
ru, která se napø. projevovala v písních 
francouzských tzv. žákù darebákù, vrstev-
níkù Francoise Villona: Hlásejte, kam pøi-
jdete,/že zkoumáte mravy,/uète, že jste 
naveskrz/otevøené hlavy,/kažte: „Kážem 
neøády,/ctným chcem dopøát slávy/a ze 
stád chcem oddìlit/voly, býky, krávy.// Do 
jisté míry rozverná básnièka charakterizu-
je i tuto ètivou monografii, která pozná-
ním minulosti pomáhá (do jisté míry) 
pochopit souèasnost…                             –jbx–

T. R. Field: Mým domovem tichá je putyka
1. vyd. výboru. Praha: Dokoøán, 2003. 72 s.
Vladimír Mišík má na CD Nùž na hrdle 

také píseò Relativistický zádrhel, otexto-
vanou údajnì anonymem: Jeden pán mìl 
k jedné sleènì/citu víc než druhý./Dokud 
živ byl, tak mìl vìènì/pod oèima kruhy-
.//V nekoneènu pøímka však se/vždycky 
ve kruh schoulí./Ergo, plocha kruhu 
zase/zavine se v kouli.//Mrtev ten pán pro 
tu sleènu!/Leží, oèi poule ---/Navìky má v 
nekoneènu/ pod oèima koule.//. Já, 
Vladimíre, autora textu znám (a od této 
chvíle i návštìvníci našeho knihkupectví). 
Je jím Theodor Adalbert Rosenfeld alias 
Bohdan Vojtìch Šumavanský, literárním 
pseudonymem T. R. Field. Osobnost pohy-
bující se vždycky na periférii èeského lite-
rárního života (žil v letech 1891 – 1969) 
a do anonymity se propadající klasik, 
o èemž svìdèí jak název recenzované pub-
likace (text té hospodské odrhovaèky je 

také Fieldovým dílem), tak tøeba báseò 
Tìžký život ježka: Na úpatí Snìžky/potkal 
jsem tøi ježky./Všichni tøi šli pìšky,/život 
je holt tìžký. Básnické dílo T. R. Fielda 
nespornì patøí na èestné stránky èeské 
literární a všeobecnì kulturní tradice také 
proto, že bylo hlavním inspiraèním zdro-
jem pro tzv. krhútské hnutí v 60. letech 
minulého století, které je vedle Haškovy 
Strany mírného pokroku v mezích zákona 
a Járy Cimrmana jednou z nejzdaøilejších 
èeských literárních mystifikací. Sám Field 
se dokázal jako básník dobrat i nadèaso-
vých trochu nahoøklých pravd a moudros-
tí, jak o tom svìdèí dokonèení té ježkovské 
básnì: Prohlásil Vít Èeška:/“Kopec jako 
Snìžka/pøeskoèím jak bleška.“/Hop 
a spad na ježka.//Radši život tìžký,/rovnì 
jít a pìšky/s tìmi tøemi ježky/na úpatí 
Snìžky.//                                                    

–jbx–
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Od  17. 1. 2005 zaèal platit zákon è. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích.
& Ovìøování listin a podpisu: za ovìøení každého 
podpisu  30 Kè (cena nezmìnìna), za ovìøení opisu 
nebo kopie za každou  i zapoèatou stranu také 30 Kè 
(døíve 20 Kè).
& Ohlášení zmìny místa trvalého pobytu za osoby 
uvedené na jednom pøihlašovacím lístku 50 Kè. Od 
poplatku jsou osvobozeny osoby mladší patnácti let.
& Za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie 
nebo výpisu z úøedních spisù, ze soukromých spisù 
v úøední úschovì, z rejstøíkù, z registrù, z knih, ze 
záznamù, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného 
a obrazového materiálu, popøípadì sdìlení o negativ-
ním nálezu 50 Kè za každou i zapoèatou stránku, 40 Kè 
na pøinesené disketì, 80 Kè na pøineseném CD nebo 
ZIP, 15 Kè za každou i zapoèatou stránku, je-li poøizo-
vána na kopírovacím stroji nebo na tiskárnì poèítaèe
& Za vydání nového obèanského prùkazu za prùkaz 
poškozený, znièený, ztracený, odcizený nebo za prù-
kaz obsahující neoprávnìnì provedené zápisy, anebo 
vydání obèanského prùkazu na žádost obèana z dùvo-
du zápisu nepovinnì zapisovaných údajù, popøípadì 
z jiného osobního dùvodu obèan zaplatí 100 Kè. 
Pøedmìtem poplatku není vydání nového obèanského 
prùkazu, je-li vydáván z dùvodu provedení zmìn povin-
ných údajù a souèasnì jsou provedeny i zápisy nepo-
vinných údajù na žádost obèana. Neupotøebitelným 
dokladem, prùkazem, osvìdèením nebo obdobnou 
listinou se pro úèely tohoto zákona rozumí doklad, na 
nìmž podoba osoby neodpovídá skuteènosti.
& Za vydání cestovního pasu se strojovì èitelnou 
zónou zaplatí obèan 200 Kè, osoby mladší 15 let zaplatí 
50 Kè, za každý zápis obèana mladšího 15 let do vyda-
ného cestovního dokladu rodièù 50 Kè, za vydání ces-
tovního pasu bez strojovì èitelné zóny 600 Kè  

–Pøipravila Eva Cochová,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–

Nové životní
minimum

Na  z á k l a d ì  n a ø í z e n í  v l á d y  è .  
664/2004 Sb., se mìní od 1. 1. 2005 
výše èástek životního minima takto:
Mìsíèní èástka potøebná k zajištìní 
výživy a ostatních základních osob-
ních potøeb:

pro dítì do 6 let- - - - - 1720 Kè

od 6 do 10 let - - - - - - 1920 Kè

od 10 do 15 let - - - - - 2270 Kè

od 15 do 26 let

(nezaopatøené) - - - - 2490 Kè

ostatní obèané - - - - - 2360 Kè

Mìsíèní èástka potøebná k zajištìní 
nezbytných nákladù na domácnost 
(spoleèných potøeb domácnosti):

domácnost s 1 osobou 1940 Kè

se 2 osobami - - - - - - 2530 Kè

se 3 nebo 4 osobami- - 3140 Kè

s 5 nebo více osobami- 3520 Kè

–Iva Hájková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–

výběrové řízení

Městská část Praha-Libuš 
vyhlašuje 

na obsazení místa referent
odboru životního prostředí a dopravy

Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš
Pøedpokládaný termín nástupu  1. 4. 2005. 

Požadavky na uchazeèe dle zákona o úøednících 
územních samosprávných celkù: obèan ÈR nebo 
cizí státní obèan s trvalým pobytem v ÈR  nutnost 
ovládat èeský jazyk, fyzická osoba, která dosáhla 
minimálnì 18 let vìku, zpùsobilost k právním úko-
nùm, bezúhonnost. Požadované minimální vzdì-
lání støední s maturitou. Požadované znalosti  
práce na PC (Word, Excel, Internet, databáze), 
orientace v problematice ochrana životního pro-
støedí, doprava. Komunikaèní schopnosti vèetnì 
dobré vyjadøovací schopnosti v  písemném i mluve-
ném projevu,  pøesnost, spolehlivost,  psychická 
odolnost, orientace ve státní správì. Znalost angl. 
jazyka pøedností. Pracovní místo není vhodné pro 
osobu se zmìnìnou pracovní schopností.

Podrobnìjší informace na úøední desce nebo na 
elektronické úøední desce ÚMÈ Praha-Libuš htt-
p://www.praha-libus.cz/.

Pøihlášky s požadovanými doklady zašlete nej-
pozdìji do 11. 3. 2005 na adresu: Mìstská èást 
Praha-Libuš, Úøad mìstské èásti, Libušská 35, 
142 00 Praha 4

Obálku oznaète: Výbìrové øízení  referent OŽPD
Kontakt: Tomáš Hejzlar, telefon: 261 71 13 80
Fax: 2417 278 64, e-mail: tajemnik@praha-

libus.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbì-

rové øízení kdykoliv v jeho prùbìhu.

s
a

l
ó

n
s
a

l
ó

n

Ještě jednou křížky z prosincového čísla 
Pan Kristen, pùvodem z Libuše, napsal: 

„Køížek pod písmenem A je umístìn u cesty ke 
škole. Pùvodnì stával na rozhraní Libuše 
a Prahy (Libušská a Jalodvorská ulice) u dom-

Fotohádanky ku, kde sídlila finanèní stráž. Ta vybírala 
poplatky za veškeré zboží, které se vozilo na 
prodej do Prahy. V pozdìjších letech byl køí-
žek pøemístìn k pomníku padlých, dnešní 
køižovatka Libušské a Meteorologické ulice. 
Poslední umístìní bylo ke škole. Kdy byl 
pùvodnì postaven køížek, není mi známo. 
Dùvod pøemístìní køížku byl pravdìpodobnì, 

že se zaèal stavìt libušský høbitov, kam by se 
umístil.“

V minulém čísle
Jako první nám zavolala, že se jedná o ozna-

èení domu v Mílové ulici v Libuši, paní 
Božena Drábová. „Léta jsem tam tudy chodi-
la k panu doktoru Henzlovi, tak jsem si 
všimla,“ øíká. 

A tak mì pøitom napadá, že kdysi se dìlal 
takový prùzkum mezi studenty architektury: 
Ukazovali jim známé pražské domy  ovšem 
vyfocené od prvního patra výše. Málokdo 
poznal, o jaké místo se jedná. Jsme zvyklí 
dívat se jen po pøízemí, po výkladech. Paní 
Drábová patøí mezi ty všímavé. 

Tentokrát: Stará rodinná fotografie?
Pøetiskujeme jednu ze starých fotografií, 

které máme k dispozici. Pokud znáte osoby na 
snímku, nebo o nich víte nìco zajímavého, 
zavolejte nebo napištì do redakce.

 Zavzpomínejte na staré èasy… Budeme 
rádi, pokud se o své vzpomínky podìlíte se 
ètenáøi èasopisu U nás.

–Za redakci U nás Hana Koláøová–

V mìsíci únoru 2005 oslaví v mìstské 
èásti Praha-Libuš svá životní výroèí tito 
naši obèané:

V Libuši  se dožívá krásných 
91 let paní Antonie Ehrenbergerová
87 let oslaví paní Miloslava Rùžièková
85 let paní Marie Fialová
83 let paní Anežka Jandeèková

a paní Emilie Kotková
81 let paní Marie Horáková,

paní Vlasta Hladíková
a pan Antonín Krušina

75 let paní Jaroslava Filipová,
pan Josrf Bednaøík
a pan Zdenìk Smolík

70 let paní Hana Kostýlková

V Písnici oslaví kulaté výroèí 
90 let pan Josef Zedník  
86 let paní Božena Štekrová

a paní Eugenie Jahodová
70 let paní Božena Tichovská,

paní Anna Mohylová,
pan Miloslav Pospíšil
a pan Petr Karfík.

Všem oslavencùm pøejeme hodnì 
zdraví, spokojenosti a životního opti-
mismu.

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Významná jubilea

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, i v opaèném pøípadì, když si 
budete pøát, aby Vaše jméno nebylo zveøejnìno. 
Dìkujeme za pochopení.

Diamantová 
svatba

Dne 17. prosince 2004 oslavili manželé 
Marie a Jaroslav  Novotní z Písnice jeden 
z významných dnù svého života  diamanto-
vou svatbu. Šedesát spoleènì prožitých let 
už stojí za velkolepou oslavu. 
Manželství uzavírali v pohnuté dobì, ale 
tolik zkoušená láska a porozumìní jim vydr-
želo až do dnešních dnù. Životem je prováze-
ly chvilky krásné i ménì pøíjemné, pøesto oba 
rádi  spoleènì vzpomínají a tìší se z každého 
dne prožitého spolu se svými nejbližšími .
Pøejeme jim na další spoleèné cestì životem 
hodnì zdraví a vzájemné lásky.
–Ivana Mikušková, humanitní odbor 

ÚMÈ Praha-Libuš–

Oblíbená
lektorka se loučí

V polovinì února se jen velmi neradi 
louèíme se skvìlou lektorkou oboru flét-
na  paní Markétou Horákovou – Ïure-
chovou, která se pøipravuje na bájeènou 
roli maminky! Gratulujeme, a pøesto je 
nám líto, že z Klubu Junior odchází, 
nebo� stála u zrodu svého oboru a plných 
pìt let jej vedla s mimoøádným nasaze-
ním a citem pro práci s dìtmi rùzných 
vìkových kategorií. Jménem kolegù  lek-
torù, dìtí i celé øady rodièù pøejeme nád-
herné dny, mìsíce a roky v novém nad-
cházejícím životním období a dìkujeme 
za výjimeènou a oboustrannì inspirativ-
ní spolupráci!

–Lenka Koudelková–



únor 2005únor 2005 únor 2005únor 200514 15

A
R

C
H

ÍV
A

R
C
H

ÍV

Z archívu libušské KSČ
Pøed nìkolika málo mìsíci probìhla tiskem zpráva, 

jak stoupají èeským komunistùm preference a jak pìti-
na národa ráda vzpomíná na doby pøed 17. listopadem 
1989. Avšak jaksi zapomíná, že to byla doba útlaku, 
tøídní nenávisti, táborù nucených prací a poprav. Byla 
to doba diktatury strachu. Je mi líto, že se mezi námi 
stále nacházejí ti, kterým se stýská „po starých dobrých 
èasech“. Kvùli nim a kvùli nadcházejícímu smutnému 
výroèí únorového puèe otevírám archív výboru 
Komunistické strany Èeskoslovenska v Libuši a vybí-
rám ty dopisy, které ukazují tehdejší atmosféru v malé 
obci ležící malý kousek na jih od Prahy. Dnes pøináším 
první z roku 1950. Pøepisuji jej slovo od slova se všemi 
gramatickými chybami, stylistickými nedostatky 
a slovníkem tehdejší doby.

28. srpna 1950, Okresní výbor KSÈ Praha-východ
Praha II.,Gorazdova 18.
Vážení soudruzi. Mìstský výbor KSÈ v Libuši zabý-

val se ve své schùzi pøijímáním kanceláøských sil v hos-
podáøském družstvu v Písnici.

Zajímalo by nás,která vlivná osoba postarala se 
o propuštìní Josefa Nováka, bývalého komisionáøe 
a agrárního odchovance z Libuše èp. 9 z výchovného 
pracovního tábora a zaøazení jeho jako administratívní 
síly do hospodáøského družstva v Písnici.

Dále byla pøijata rovnìž jako kanceláøská síla 
Jaroslava Vraná z Libuše èp. 145,dcera zámeèníka, 
který ještì dnes zamìstnává 3 dìlníky /2 mu byly již 

nucenì odebrány/a o této rodinì rozhodnì nelze øíci,že 
by mìla kladný pomìr k dnešnímu lidovì demokratic-
kému zøízení a ke stranì KSÈ vùbec.

Nelze nadále pøihlížet k tomu,aby protekèní dìti 
znovu zaujímali místa zvláštì v kanceláøích národních 
podnikù,zatím co dìti dìlnického pùvodu zaujímají 
s plným pochopením místa v továrnách k prospìch 
celého národa.

Žádáme,aby okresní výbor strany vedl výše nanesené 
vìci v patrnosti,vyšetøil celou vìc a sjednal nápravu. Se 
soudružským pozdravem „Práci èest“

Dne 10. øíjna 1950 pøišla odpovìï, kterou taktéž 
celou slovo od slova pøepisuji, aby si ètenáø uvìdo-
mil, kdo nám tehdy vládl.

È. j.: 98/50 VM, Titl., Hlavní výbor KSÈ Libuš 
Vážení soudruzi. K Vašemu dopisu ze 28. srpna t.r. ve 

vìci pøijímání pracovních sil pro HD Písnice oznamuje-
me: Po vyšetøení v HD o pøijmutí Josefa Nováka bývalé-
ho komisionáøe se situace má tak,že se tento stal 
zamìstnancem HD podle smìrnic ministerstva obcho-
du a výživy pøi pøijímání a likvidaci rùzných svazu. 
Pokud uvádíte žádost o zjištìní osoby zasahující do 
propuštìní Nováka z tábora nucených prací nemùže-
me Vám zdìliti nebo� toto samá do komletece min. vnit-
ra které odmítlo jakékoliv informace v tomto smìru 
vydati.K pøijmutí Jaroslavy Vrané jako administrativní 
síly uvádíme, že okresní výbor strany nesèetnì kráte 

žádal od základních organisací návrhy k dosazení do 
rùzných hospodáøských institucí a úseku a nebylo ani 
mìstským výborem v Libuši toto pochopeno a HD bylo 
pak nuceno pøijmouti zamìstnance i z mìnší odbornou 
kvalifikací ba i politicky nevyspìlé.Dále k tomu uvádí-
me,že není nutné vždycky odsuzovati èlovìka tøeba 
mladého sperspektivy a chování jeho rodièù neb souro-
zencù.

Soudruzi projednejte na své schùzi vèechyn možnos-
ti o posílení stranického i hospodáøsko politického 
aparátu a dejte k disposici všechny schopné kádry 
v rámci vašich organisací k možnému použití na jiný 
pracovní úsek.

Ti, považuje  Váš dopis za vyøízený. Se soudružským 
pozdravem ÈEST PRÁCI ! Za: vedoucí tajemník (pod-
pis neèitelný)

V archivu, ke kterému jsem se krátce pøed likvidací ve 
stoupì dostal v bývalém školicím støedisku SSM v Kali-
bárnì, se nachází nemálo dopisù, které ztrpèily životy 
a osudy mnoha lidí. Velmi bych uvítal, aby se spojili se 
mnou ti, o nichž se zmiòují uvedené dopisy pan Josef 
Novák z Libuše èp. 9 a paní Jaroslava Vraná z Libuše 
èp. 145. Je možné, že jsou již po smrti (je tomu pøes 
padesát let, kdy soudruzi zaèali ovlivòovat naše životy), 
pøesto se domnívám, že jejich dìti a vnuci by mnì mohli 
poskytnout informace o již zmiòovaných osobách. 
V èasopisu U nás bych se k jejich životním pøíbìhùm 
rád vrátil.

A pro ty, kteøí nevìøí uveøejnìným dopisùm, mohu 
sdìlit jediné – dopisy jsou kdykoli k nahlédnutí.

–Martin Zikeš, e-mail: mzikes@csob.cz–

Doprava v Meteorologické a Libušské
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K èlánku Hluk a vibrace v Meteorolo-
gické, U nás 12/2004:

Odpovìï adresovaná
paní Kašparové, 10. 12. 2004

Vážená paní, po pøeètení Vašeho dopi-
su, který se týká problému ulice Meteoro-
logická, a poté, co jsem si osobnì provìøil 
nìkteré skuteènosti spojené s touto pro-
blematikou, jsem se rozhodl, že celou zále-
žitost nechám znova pøešetøit a vydal 
jsem již pracovníkùm Úøadu mìstské 
èásti Praha-Libuš pøíslušné pokyny s tím, 
že celá situace musí být øádnì provìøena 
a posouzena. S výsledky našeho pøešetøe-
ní Vás neprodlenì seznámím.

–Petr Mráz, starosta MÈ Praha-Libuš–

Dopis adresovaný Ing. Jiøímu 
Tomanovi, øediteli Odboru mìstského 
investora Magistrátu hl. m. Prahy

9. 12. 2004
Vìc: Výzva obèanù mìstské èásti Praha-

Libuš
Vážený pane øediteli, obracíme se na Vás 

v záležitosti dopravní situace na území naší 
mìstské èásti. Obdrželi jsme výzvu obèanù 
z èásti Libuše (ul. Meteorologická, ul. 
Libušská ve smìru do Písnice), ve které 
požadují øešení všech nepøíznivých dùsled-
kù plynoucích z nadmìrného dopravního 
zatížení  komunikací  a nevhodného  
dopravního øešení. Už v roce 1999 obèané 
v této vìci iniciovali sepsání petice.

Ulice Meteorologická je novì zrekon-
struována, rekonstrukce Libušské se 
teprve pøipravuje. Obèané požadují, aby 
v souladu se zákonem 258/2000 Sb., 
o ochranì veøejného zdraví, byla uèinìna 
taková opatøení, aby se hluk snížil pod 
pøípustnou hodnotu, v krajním pøípadì 
žádají provést opatøení na oknech obyt-
ných domù.

Chtìli bychom Vás požádat o laskavé 
posouzení problému v souvislosti s pøi-
pravovanou celkovou rekonstrukcí ulice 
Libušské. Zda je technicky èi ekonomicky 
možné realizovat v rámci rekonstrukce 
Libušské jakákoli opatøení na zmírnìní 
hluku z dopravy („protihlukový èi pohlti-
vý“ povrch?). Rádi bychom rovnìž k této 
problematice obdrželi názor od spoleè-
nosti Pragoprojekt, a. s., která zpracovala 
PD na definitivní úpravu komunikace.

S pøátelským pozdravem a oèekáváním 
návrhù øešení

Dopis s žádostí o øešení zasíláme rov-
nìž na Technickou správu komunikací hl. 
m. Prahy.

Výzvu obèanù zasíláme rovnìž:
& panu Radovanu Šteinerovi, radnímu 
pro oblast dopravy, MHMP, Mariánské 
nám 2, Praha1
& Hygienické stanici hl. m. Prahy, MUDr. 
V l a d i m í r u  Po l a n e c k é m u ,  R y t í ø s k á  
404/12, Praha1
&Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru život-

ního prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1
&Magistrátu hl.  m. Prahy,  Odboru 
dopravy, Øásnovka 8, Praha 1
& Pragoprojektu, a. s., k rukám øeditele 
Ing. Marka Svobody, K Ryšánce 16, 147 
54 Praha 4

A prosíme o vyjádøení k celé záležitosti.
–Petr Mráz, starosta mìstské èásti–
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Z redakční e-mailové pošty
Dobrý den, rád bych uvedl na pravou míru 

èlánky v místním èasopisu „U Nás“ kde se 
v èlánku „Pøíjemné posezení s aktivními lid-
mi“ na stranì 11, píše o tom, že v Písnici býval 
alespoò Hasièský ples. Tento se koná dne 14. 
1. 2005 v sále hospody U Vokouna od 20:00 
hodin. Zvaní na tento ples se konalo každo-
roènì25. 12. od 9:00 kdy hasièi z Písnice 
obcházeli obec se vstupenkami. Dále bych 
reagoval na èlánek „Autobusy“ na stranì 10. 
Jako vždy. Byly upraveny intervaly. Nové auto-
busy stojí tolik a tolik… Snad po každé se tuto 
informaci dozvíme, pokud se jedná o linku 
113. Málokdy se stane, že linka 165 má v za-
stávce Libuš návaznost na linku 113. Hovo-

øím o smìru do Písnice. Obvykle pøijíždí tak 3 
minuty po odjezdu a nezbývá nic jiného než 
dalších 17 minut èekat. Nyní k poslední vìci. 
Jsem èlen SDH Písnice, kde pro tuto organi-
zaci pøipravuji i webové stránky. Nachází se 
na adrese www.sdhpisnice.net a je na nich 
možno zjistit ty nejaktuálnìjší termíny týkají-
cí se SDH Písnice a akcí, které poøádá. Tou 
nejaktuálnìjší je asi pochod Pohrom, který se 
uskuteèní 5. 2. 2005.

Martin Volkán, 
webmaster@sdhpisnice.net.

Tato zpráva by nemìla obsahovat viry.
Alespoò doufám… Ale stát se to mùže…

Vážení zastupitelé. Je to již øadu let, co jsme 
v ulici Hoštická pøišli o povrch komunikace 
z dùvodu budování kanalizaèního a splaško-
vého potrubí. Jak všichni víme, je naplánová-
na povrchová úprava místní komunikace již 
tøi roky. Doèkáme se v následujících letech 
nìjaké zmìny? Nebo budeme jen snít o èis-
tých botách pøi chùzi na autobusovou zastáv-
ku?                                                  –Miroslav Øehák–

Sen o čistých botách

Řekněte konečně někdo,
jak je to s Hoštickou

Kladu si tu otázku už delší dobu. Poté, co 
jsem vidìl možná vtipnou novoroèenku s blá-
tem na botách, jsem usoudil, že ji musím polo-
žit veøejnì. Zní: Proè nikdo neøekne, kdo 
mùže za to, že Hoštická vypadá, jak vypadá? 
Proè starosta, rada, zastupitelstvo nechávají 
na sobì vinu za bláto v této èásti Písnice? Proè 

prostì neøeknou: Èlovìk, který se jmenuje 
takto a takto, vlastní èást té ulice, nechce ji 
prodat, lépe øeèeno má nesmyslné a nesplni-
telné požadavky. A proto se v ulici nemùže 
dìlat to, co by ocenili autoøi vtipných novoro-
èenek a nejen oni. Tuším, že to pøedstavitelé 
neøíkají ze slušnosti, nechtìjí ukazovat prs-

Pomůžete nám?
Blíží se datum, kterým si pøipomeneme 60 let od 

ukonèení 2. svìtové války  v prvních dnech mìsíce kvìt-
na letošního roku. Pamìtníci, kteøí prožili tuto neleh-
kou dobu války a násilí, si urèitì pøipomenou i chvíle 
radosti a pocitù štìstí ze svobody, když se válka chýlila 
ke konci. Úøad mìstské èásti Praha-Libuš se rozhodl 
uspoøádat pod záštitou starosty Petra Mráze v sobotu 
7. 5. 2005 den oslav pro naši širokou veøejnost. 
Nemùžeme ještì prozradit, èím vším vás chceme pøe-
kvapit a potìšit, nebo� rozjednáno je mnohé. Jedno ale 
víme jistì už teï,  chceme uspoøádat výstavu dobových 

obrázkù a fotografií. Obracíme se proto na vás, pamìt-
níky, i na vás, kteøí máte po svých rodièích nebo pøíbuz-
ných napø. fotografie èi jiné dokumenty z války, zda 
byste nám je na tento slavnostní den zapùjèili. Výstavu 
plánujeme uspoøádat ve vstupních prostorách ZŠ 
Meteorologická a zpøístupnit veøejnosti po celý den. 
Vámi zapùjèené materiály zde bude hlídat mìstská 
policie. Máte-li tedy možnost a chu� pomoci nám, zavo-
lejte, prosím, na humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš 
na telefonní èíslo 261 910 145, nebo nás navštivte osob-
nì. Dìkujeme vám za vaši pomoc a již teï se tìšíme na 
spolupráci s vámi! 

–Ing. Lenka Koudelková,
Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

Pìknì a bezpeènì mùže vypadat v bu-
doucnu jízda na kole nebo pìší procházka 
Libuší a Písnicí. Sdružení pro životní pro-
støedí Stromy pøipravilo pro letošní rok ve 
spolupráci s MÈ Praha-Libuš projekt, který 
umožòuje zpracovat pro naši mìstskou 
èást souborný plán cyklistických stezek. 
Návrh byl úspìšný a projekt byl podpoøen 
grantem HLMP. Realizace Generelu cyklis-
tických tras a stezek na území MÈ Praha-
Libuš mùže zaèít. 

O co se v projektu jedná? Struènì øeèeno 
o to, jak zajistit pro MÈ souhrnné profesio-
nální zpracování dokumentace, která bude 
definovat plán cyklistických, pøípadnì dal-
ších tras a stezek na území Písnice a Libuše. 
Neznamená to jen stezky „nakreslit“. Jde 

tem. Nemyslím si, že dìlají dobøe. Ale bylo by 
samozøejmì nejsprávnìjší, kdyby veøejnì 
vystoupil onen èlovìk a øekl: Jsem to já, kdo 
všechno blokuje, mám tyto a tyto požadavky a 
pokládám je za spravedlivé a splnitelné. Kvùli 
mnì, kvùli mé spravedlnosti  to bláto holt 
musíte vydržet.                         –Michal Novotný–
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Na kole pěkně a bezpečně
tøeba i o to, jak propojit dosavadní izolova-
né plány a návrhy cyklostezek a jejich vztah 
k sousedním MÈ, resp. k další dokumenta-
ci. Navíc by mìl tento projekt otevøít pøípra-
vu dokumentace a další realizaci stezek 
také zájemcùm z øad cyklistické a místní 
veøejnosti a umožnit jim aktivnì se úèastnit 
na vzniku „svých“ stezek. Mìl by tak vznik-
nout „živý materiál“, který bude korespon-
dovat s potøebami a rozvojem místa.

Cílem projektu Generel cyklistických tras 
a stezek na území MÈ Praha-Libuš je per-
spektivní a realizovatelný a materiál, který 
zahájí promìnu Libuše a Písnice v pøíjem-
né, bezpeèné a atraktivní místo pro cyklisti-
ku, pìší turistiku a jezdecký sport. 

–D.P. –

Nejbližší akce
Protebe

Humanitární sdružení Protebe zamì-
øuje svoji èinnost na integraci zdravotnì 
èi sociálnì handicapované mládeže s 
ostatní populací

+ 29. 1. 2005 Odpoledne v Klubu 
Junior. Zaèátek ve 14.00 až 17.00 hod. 
Klubovna Klubu Junior, MŠ Mezi domy 
373, Praha 4 - Písnice. Hry a soutìže pro 
pøíchozí, zábava, pamì� a obratnost. 
Nové kamarády mohou doprovázet 
rodièe.

+ 18. 2. až 20. 2. 2005 Víkendový pobyt 
u Peštù v Roudném  Maloskalsko, 
Èeský ráj. U Peštù jsme již byli dvakrát 
a vždy to stálo za to. Tak neváhejte a hlaste 
se. Jedeme hromadnì autobusem, jako 
vždy z Pankráce v 17.00 hod. Ubytování 
v penzionu, ale vaøíme si sami a spacáky 
radìji s sebou. Èekají nás opìt bezva hry, 
dovádìní ve snìhu a veèery u krbových 
kamen. Cena pobytu 320 Kè/osoba, platí 
se v hotovosti u autobusu. Nezapomeòte 
sáòky, boby, lopaty. Kontakt: Zdeòka 
Kapicová, tel. 261 910 532  veèer, 777 
603 883, zdenka.kapicova@quick.cz

–Zdeòka Kapicová–

Obdobný dopis adresovaný øediteli
Technické správy komunikací hl. m. Prahy
Ing. Luïku Dostálovi
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Z archívu libušské KSČ
Pøed nìkolika málo mìsíci probìhla tiskem zpráva, 

jak stoupají èeským komunistùm preference a jak pìti-
na národa ráda vzpomíná na doby pøed 17. listopadem 
1989. Avšak jaksi zapomíná, že to byla doba útlaku, 
tøídní nenávisti, táborù nucených prací a poprav. Byla 
to doba diktatury strachu. Je mi líto, že se mezi námi 
stále nacházejí ti, kterým se stýská „po starých dobrých 
èasech“. Kvùli nim a kvùli nadcházejícímu smutnému 
výroèí únorového puèe otevírám archív výboru 
Komunistické strany Èeskoslovenska v Libuši a vybí-
rám ty dopisy, které ukazují tehdejší atmosféru v malé 
obci ležící malý kousek na jih od Prahy. Dnes pøináším 
první z roku 1950. Pøepisuji jej slovo od slova se všemi 
gramatickými chybami, stylistickými nedostatky 
a slovníkem tehdejší doby.

28. srpna 1950, Okresní výbor KSÈ Praha-východ
Praha II.,Gorazdova 18.
Vážení soudruzi. Mìstský výbor KSÈ v Libuši zabý-

val se ve své schùzi pøijímáním kanceláøských sil v hos-
podáøském družstvu v Písnici.

Zajímalo by nás,která vlivná osoba postarala se 
o propuštìní Josefa Nováka, bývalého komisionáøe 
a agrárního odchovance z Libuše èp. 9 z výchovného 
pracovního tábora a zaøazení jeho jako administratívní 
síly do hospodáøského družstva v Písnici.

Dále byla pøijata rovnìž jako kanceláøská síla 
Jaroslava Vraná z Libuše èp. 145,dcera zámeèníka, 
který ještì dnes zamìstnává 3 dìlníky /2 mu byly již 

nucenì odebrány/a o této rodinì rozhodnì nelze øíci,že 
by mìla kladný pomìr k dnešnímu lidovì demokratic-
kému zøízení a ke stranì KSÈ vùbec.

Nelze nadále pøihlížet k tomu,aby protekèní dìti 
znovu zaujímali místa zvláštì v kanceláøích národních 
podnikù,zatím co dìti dìlnického pùvodu zaujímají 
s plným pochopením místa v továrnách k prospìch 
celého národa.

Žádáme,aby okresní výbor strany vedl výše nanesené 
vìci v patrnosti,vyšetøil celou vìc a sjednal nápravu. Se 
soudružským pozdravem „Práci èest“

Dne 10. øíjna 1950 pøišla odpovìï, kterou taktéž 
celou slovo od slova pøepisuji, aby si ètenáø uvìdo-
mil, kdo nám tehdy vládl.

È. j.: 98/50 VM, Titl., Hlavní výbor KSÈ Libuš 
Vážení soudruzi. K Vašemu dopisu ze 28. srpna t.r. ve 

vìci pøijímání pracovních sil pro HD Písnice oznamuje-
me: Po vyšetøení v HD o pøijmutí Josefa Nováka bývalé-
ho komisionáøe se situace má tak,že se tento stal 
zamìstnancem HD podle smìrnic ministerstva obcho-
du a výživy pøi pøijímání a likvidaci rùzných svazu. 
Pokud uvádíte žádost o zjištìní osoby zasahující do 
propuštìní Nováka z tábora nucených prací nemùže-
me Vám zdìliti nebo� toto samá do komletece min. vnit-
ra které odmítlo jakékoliv informace v tomto smìru 
vydati.K pøijmutí Jaroslavy Vrané jako administrativní 
síly uvádíme, že okresní výbor strany nesèetnì kráte 

žádal od základních organisací návrhy k dosazení do 
rùzných hospodáøských institucí a úseku a nebylo ani 
mìstským výborem v Libuši toto pochopeno a HD bylo 
pak nuceno pøijmouti zamìstnance i z mìnší odbornou 
kvalifikací ba i politicky nevyspìlé.Dále k tomu uvádí-
me,že není nutné vždycky odsuzovati èlovìka tøeba 
mladého sperspektivy a chování jeho rodièù neb souro-
zencù.

Soudruzi projednejte na své schùzi vèechyn možnos-
ti o posílení stranického i hospodáøsko politického 
aparátu a dejte k disposici všechny schopné kádry 
v rámci vašich organisací k možnému použití na jiný 
pracovní úsek.

Ti, považuje  Váš dopis za vyøízený. Se soudružským 
pozdravem ÈEST PRÁCI ! Za: vedoucí tajemník (pod-
pis neèitelný)

V archivu, ke kterému jsem se krátce pøed likvidací ve 
stoupì dostal v bývalém školicím støedisku SSM v Kali-
bárnì, se nachází nemálo dopisù, které ztrpèily životy 
a osudy mnoha lidí. Velmi bych uvítal, aby se spojili se 
mnou ti, o nichž se zmiòují uvedené dopisy pan Josef 
Novák z Libuše èp. 9 a paní Jaroslava Vraná z Libuše 
èp. 145. Je možné, že jsou již po smrti (je tomu pøes 
padesát let, kdy soudruzi zaèali ovlivòovat naše životy), 
pøesto se domnívám, že jejich dìti a vnuci by mnì mohli 
poskytnout informace o již zmiòovaných osobách. 
V èasopisu U nás bych se k jejich životním pøíbìhùm 
rád vrátil.

A pro ty, kteøí nevìøí uveøejnìným dopisùm, mohu 
sdìlit jediné – dopisy jsou kdykoli k nahlédnutí.

–Martin Zikeš, e-mail: mzikes@csob.cz–

Doprava v Meteorologické a Libušské
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K èlánku Hluk a vibrace v Meteorolo-
gické, U nás 12/2004:

Odpovìï adresovaná
paní Kašparové, 10. 12. 2004

Vážená paní, po pøeètení Vašeho dopi-
su, který se týká problému ulice Meteoro-
logická, a poté, co jsem si osobnì provìøil 
nìkteré skuteènosti spojené s touto pro-
blematikou, jsem se rozhodl, že celou zále-
žitost nechám znova pøešetøit a vydal 
jsem již pracovníkùm Úøadu mìstské 
èásti Praha-Libuš pøíslušné pokyny s tím, 
že celá situace musí být øádnì provìøena 
a posouzena. S výsledky našeho pøešetøe-
ní Vás neprodlenì seznámím.

–Petr Mráz, starosta MÈ Praha-Libuš–

Dopis adresovaný Ing. Jiøímu 
Tomanovi, øediteli Odboru mìstského 
investora Magistrátu hl. m. Prahy

9. 12. 2004
Vìc: Výzva obèanù mìstské èásti Praha-

Libuš
Vážený pane øediteli, obracíme se na Vás 

v záležitosti dopravní situace na území naší 
mìstské èásti. Obdrželi jsme výzvu obèanù 
z èásti Libuše (ul. Meteorologická, ul. 
Libušská ve smìru do Písnice), ve které 
požadují øešení všech nepøíznivých dùsled-
kù plynoucích z nadmìrného dopravního 
zatížení  komunikací  a nevhodného  
dopravního øešení. Už v roce 1999 obèané 
v této vìci iniciovali sepsání petice.

Ulice Meteorologická je novì zrekon-
struována, rekonstrukce Libušské se 
teprve pøipravuje. Obèané požadují, aby 
v souladu se zákonem 258/2000 Sb., 
o ochranì veøejného zdraví, byla uèinìna 
taková opatøení, aby se hluk snížil pod 
pøípustnou hodnotu, v krajním pøípadì 
žádají provést opatøení na oknech obyt-
ných domù.

Chtìli bychom Vás požádat o laskavé 
posouzení problému v souvislosti s pøi-
pravovanou celkovou rekonstrukcí ulice 
Libušské. Zda je technicky èi ekonomicky 
možné realizovat v rámci rekonstrukce 
Libušské jakákoli opatøení na zmírnìní 
hluku z dopravy („protihlukový èi pohlti-
vý“ povrch?). Rádi bychom rovnìž k této 
problematice obdrželi názor od spoleè-
nosti Pragoprojekt, a. s., která zpracovala 
PD na definitivní úpravu komunikace.

S pøátelským pozdravem a oèekáváním 
návrhù øešení

Dopis s žádostí o øešení zasíláme rov-
nìž na Technickou správu komunikací hl. 
m. Prahy.

Výzvu obèanù zasíláme rovnìž:
& panu Radovanu Šteinerovi, radnímu 
pro oblast dopravy, MHMP, Mariánské 
nám 2, Praha1
& Hygienické stanici hl. m. Prahy, MUDr. 
V l a d i m í r u  Po l a n e c k é m u ,  R y t í ø s k á  
404/12, Praha1
&Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru život-

ního prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1
&Magistrátu hl.  m. Prahy,  Odboru 
dopravy, Øásnovka 8, Praha 1
& Pragoprojektu, a. s., k rukám øeditele 
Ing. Marka Svobody, K Ryšánce 16, 147 
54 Praha 4

A prosíme o vyjádøení k celé záležitosti.
–Petr Mráz, starosta mìstské èásti–
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Z redakční e-mailové pošty
Dobrý den, rád bych uvedl na pravou míru 

èlánky v místním èasopisu „U Nás“ kde se 
v èlánku „Pøíjemné posezení s aktivními lid-
mi“ na stranì 11, píše o tom, že v Písnici býval 
alespoò Hasièský ples. Tento se koná dne 14. 
1. 2005 v sále hospody U Vokouna od 20:00 
hodin. Zvaní na tento ples se konalo každo-
roènì25. 12. od 9:00 kdy hasièi z Písnice 
obcházeli obec se vstupenkami. Dále bych 
reagoval na èlánek „Autobusy“ na stranì 10. 
Jako vždy. Byly upraveny intervaly. Nové auto-
busy stojí tolik a tolik… Snad po každé se tuto 
informaci dozvíme, pokud se jedná o linku 
113. Málokdy se stane, že linka 165 má v za-
stávce Libuš návaznost na linku 113. Hovo-

øím o smìru do Písnice. Obvykle pøijíždí tak 3 
minuty po odjezdu a nezbývá nic jiného než 
dalších 17 minut èekat. Nyní k poslední vìci. 
Jsem èlen SDH Písnice, kde pro tuto organi-
zaci pøipravuji i webové stránky. Nachází se 
na adrese www.sdhpisnice.net a je na nich 
možno zjistit ty nejaktuálnìjší termíny týkají-
cí se SDH Písnice a akcí, které poøádá. Tou 
nejaktuálnìjší je asi pochod Pohrom, který se 
uskuteèní 5. 2. 2005.

Martin Volkán, 
webmaster@sdhpisnice.net.

Tato zpráva by nemìla obsahovat viry.
Alespoò doufám… Ale stát se to mùže…

Vážení zastupitelé. Je to již øadu let, co jsme 
v ulici Hoštická pøišli o povrch komunikace 
z dùvodu budování kanalizaèního a splaško-
vého potrubí. Jak všichni víme, je naplánová-
na povrchová úprava místní komunikace již 
tøi roky. Doèkáme se v následujících letech 
nìjaké zmìny? Nebo budeme jen snít o èis-
tých botách pøi chùzi na autobusovou zastáv-
ku?                                                  –Miroslav Øehák–

Sen o čistých botách

Řekněte konečně někdo,
jak je to s Hoštickou

Kladu si tu otázku už delší dobu. Poté, co 
jsem vidìl možná vtipnou novoroèenku s blá-
tem na botách, jsem usoudil, že ji musím polo-
žit veøejnì. Zní: Proè nikdo neøekne, kdo 
mùže za to, že Hoštická vypadá, jak vypadá? 
Proè starosta, rada, zastupitelstvo nechávají 
na sobì vinu za bláto v této èásti Písnice? Proè 

prostì neøeknou: Èlovìk, který se jmenuje 
takto a takto, vlastní èást té ulice, nechce ji 
prodat, lépe øeèeno má nesmyslné a nesplni-
telné požadavky. A proto se v ulici nemùže 
dìlat to, co by ocenili autoøi vtipných novoro-
èenek a nejen oni. Tuším, že to pøedstavitelé 
neøíkají ze slušnosti, nechtìjí ukazovat prs-

Pomůžete nám?
Blíží se datum, kterým si pøipomeneme 60 let od 

ukonèení 2. svìtové války  v prvních dnech mìsíce kvìt-
na letošního roku. Pamìtníci, kteøí prožili tuto neleh-
kou dobu války a násilí, si urèitì pøipomenou i chvíle 
radosti a pocitù štìstí ze svobody, když se válka chýlila 
ke konci. Úøad mìstské èásti Praha-Libuš se rozhodl 
uspoøádat pod záštitou starosty Petra Mráze v sobotu 
7. 5. 2005 den oslav pro naši širokou veøejnost. 
Nemùžeme ještì prozradit, èím vším vás chceme pøe-
kvapit a potìšit, nebo� rozjednáno je mnohé. Jedno ale 
víme jistì už teï,  chceme uspoøádat výstavu dobových 

obrázkù a fotografií. Obracíme se proto na vás, pamìt-
níky, i na vás, kteøí máte po svých rodièích nebo pøíbuz-
ných napø. fotografie èi jiné dokumenty z války, zda 
byste nám je na tento slavnostní den zapùjèili. Výstavu 
plánujeme uspoøádat ve vstupních prostorách ZŠ 
Meteorologická a zpøístupnit veøejnosti po celý den. 
Vámi zapùjèené materiály zde bude hlídat mìstská 
policie. Máte-li tedy možnost a chu� pomoci nám, zavo-
lejte, prosím, na humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš 
na telefonní èíslo 261 910 145, nebo nás navštivte osob-
nì. Dìkujeme vám za vaši pomoc a již teï se tìšíme na 
spolupráci s vámi! 

–Ing. Lenka Koudelková,
Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

Pìknì a bezpeènì mùže vypadat v bu-
doucnu jízda na kole nebo pìší procházka 
Libuší a Písnicí. Sdružení pro životní pro-
støedí Stromy pøipravilo pro letošní rok ve 
spolupráci s MÈ Praha-Libuš projekt, který 
umožòuje zpracovat pro naši mìstskou 
èást souborný plán cyklistických stezek. 
Návrh byl úspìšný a projekt byl podpoøen 
grantem HLMP. Realizace Generelu cyklis-
tických tras a stezek na území MÈ Praha-
Libuš mùže zaèít. 

O co se v projektu jedná? Struènì øeèeno 
o to, jak zajistit pro MÈ souhrnné profesio-
nální zpracování dokumentace, která bude 
definovat plán cyklistických, pøípadnì dal-
ších tras a stezek na území Písnice a Libuše. 
Neznamená to jen stezky „nakreslit“. Jde 

tem. Nemyslím si, že dìlají dobøe. Ale bylo by 
samozøejmì nejsprávnìjší, kdyby veøejnì 
vystoupil onen èlovìk a øekl: Jsem to já, kdo 
všechno blokuje, mám tyto a tyto požadavky a 
pokládám je za spravedlivé a splnitelné. Kvùli 
mnì, kvùli mé spravedlnosti  to bláto holt 
musíte vydržet.                         –Michal Novotný–
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Na kole pěkně a bezpečně
tøeba i o to, jak propojit dosavadní izolova-
né plány a návrhy cyklostezek a jejich vztah 
k sousedním MÈ, resp. k další dokumenta-
ci. Navíc by mìl tento projekt otevøít pøípra-
vu dokumentace a další realizaci stezek 
také zájemcùm z øad cyklistické a místní 
veøejnosti a umožnit jim aktivnì se úèastnit 
na vzniku „svých“ stezek. Mìl by tak vznik-
nout „živý materiál“, který bude korespon-
dovat s potøebami a rozvojem místa.

Cílem projektu Generel cyklistických tras 
a stezek na území MÈ Praha-Libuš je per-
spektivní a realizovatelný a materiál, který 
zahájí promìnu Libuše a Písnice v pøíjem-
né, bezpeèné a atraktivní místo pro cyklisti-
ku, pìší turistiku a jezdecký sport. 

–D.P. –

Nejbližší akce
Protebe

Humanitární sdružení Protebe zamì-
øuje svoji èinnost na integraci zdravotnì 
èi sociálnì handicapované mládeže s 
ostatní populací

+ 29. 1. 2005 Odpoledne v Klubu 
Junior. Zaèátek ve 14.00 až 17.00 hod. 
Klubovna Klubu Junior, MŠ Mezi domy 
373, Praha 4 - Písnice. Hry a soutìže pro 
pøíchozí, zábava, pamì� a obratnost. 
Nové kamarády mohou doprovázet 
rodièe.

+ 18. 2. až 20. 2. 2005 Víkendový pobyt 
u Peštù v Roudném  Maloskalsko, 
Èeský ráj. U Peštù jsme již byli dvakrát 
a vždy to stálo za to. Tak neváhejte a hlaste 
se. Jedeme hromadnì autobusem, jako 
vždy z Pankráce v 17.00 hod. Ubytování 
v penzionu, ale vaøíme si sami a spacáky 
radìji s sebou. Èekají nás opìt bezva hry, 
dovádìní ve snìhu a veèery u krbových 
kamen. Cena pobytu 320 Kè/osoba, platí 
se v hotovosti u autobusu. Nezapomeòte 
sáòky, boby, lopaty. Kontakt: Zdeòka 
Kapicová, tel. 261 910 532  veèer, 777 
603 883, zdenka.kapicova@quick.cz

–Zdeòka Kapicová–

Obdobný dopis adresovaný øediteli
Technické správy komunikací hl. m. Prahy
Ing. Luïku Dostálovi
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 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. 

Dopravní dostupnost: bus 139, 150, 170, 
196, 205 stanice Novodvorská, bus 182, 

189, 197, 198 stanice Cílkova nebo bus 193 
s pøestupem u Thomayerovy nemocnice) 
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MC Kuøátko je otevøeno od 5. 1. 2005. Otevøeno: 
pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek 9.30 – 12.00 hod.

Stálý program: pondìlí – poznávejme pøírodu, 
úterý – rytmika pro nejmenší, støeda – rytmika, taneèky 
pro pokroèilejší, ètvrtek – výtvarné a ruèní práce.

Mimoøádné akce:
2. 2. støeda – Písnièky a øíkadla o barvách,  s Han-

kou se nauèíme nové písnièky a øíkadla o barvièkách
3. 2. ètvrtek  Klub dvojèat a víceèat,  Zpívání a zají-

mavé povídání. Maminka dvojèat sp. pedagožka paní 
Jana Pešková ráda podá informace o èinnosti Klubu 
dvojèat a víceèat (zapùjèení zpravodajù ). Uvítáme 
další maminky dvojèat èi víceèat, spoleènì si popovídá-
me a pøedáme zkušenosti.  Pokud je vás více,  ale i ti 
ostatní, kteøí mají chu� si hrát a najít si nové kamarády, 
pøijïte mezi Kuøátka.

7. 2. pondìlí – Kouzla z papíru,  s Renatou si vyro-

bíme papírové èepice, lodièky, parníky, vlaštovky a ši-
kovnìjší tøeba i kytièku z papíru.

10. 2. ètvrtek – Výroba masky,  Jarmila nám pomù-
že vymyslet a vyrobit masku na blížící se Masopustní 
karneval.

15. 2. úterý – Masopustní karneval, dopoledne 
plné taneèkù, zpívání a samozøejmì nebude chybìt 
vyhlášení nejhezèích masek. Pøipraveno bude sladké 
mlsání. Souèasnì zveme dìti, narozené v únoru, aby 
s námi oslavily narozeniny. Oslavence prosíme nahlásit 
týden dopøedu na tel. 605 288 535.

17. 2. ètvrtek – Housenka,  s Jarmilou si vyrobíme 
roztomilou housenku.

23. 2. støeda – Divadýlko,  Hanka dìtem zahraje 
pohádku. Jakou? To bude pøekvapení!

24. 2. ètvrtek – Logopedie,  Setkání s klinickou 
logopedkou pí Mgr. Lenkou Marèíkovou, která rodi-
èùm pøiblíží zákonitosti a možné problémy ve vývoji 
dìtské øeèi. Bude vìnován prostor pro dotazy, možnost 
individuální konzultace.

Tìšíme se na bøezen: Blíží se Velikonoce, v bøeznu si 

vyrobíme malovaná vajíèka a pøipravíme osení. 4. – 5. 
bøezna probìhne v MC Kuøátko burza.

M C  K u ø á t k o  v e l i c e  d ì k u j e  m a m i n c e  V l a ï c e  
Tomáškové za dlouhodobou a obìtavou práci v MC. 

Mateøské centrum Kuøátko žádá maminky, které by 
mìly zájem se podílet na dalším chodu tohoto centra, 
aby se pøihlásily pøímo v MC, nebo se mezi nás pøišly 
podívat ve støedu ve 20.00 hodin, dne 2. 2. 2005  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
Klub Junior vstupuje do 2. pololetí školního 

roku 2004/05 s nabídkou tìchto 13 zájmo-
vých aktivit: aerobik, míèové hry, florbal, 
judo, fotbal, tvoøínek, výtvarná tvorba, ang-
liètina, flétna, kytara, klavír, keybord, sborový 
a sólový zpìv. 

–Lenka Koudelková –

Taneční přípravka
Otvíráme novì od 1. února 2005 v Klubu 

Junior v ulici Mezi Domy  sídlištì Písnice.
% Každé úterý od 17 do 18 hodin
% Pro všechny dìti zejména 1. stupnì 

základní školy
Tanec patøí odpradávna mezi pohybové akti-

vity vyjadøující naše emoce, je to pohyb, který 
dává krásu a vznešenost našemu tìlu. Taneèní 
pøípravka se zamìøením na všeobecnou 
taneèní prùpravu, základy gymnastiky a bale-
tu, základy moderního i lidového tance. Dìti 

se nauèí správným pohybovým návykùm, 
správnému držení tìla, koordinaci za indivi-
duálního pøístupu lektorky. Zdravý a vhodný 
pohyb nezatìžující dìtský organismus. 
Lektorka je absolventkou  taneèního oboru 
lidové školy umìní. 

Pøijïte se nezávaznì podívat, jak vaše dìti 
jsou šikovné a v kolektivu svých vrstevníkù 
umí vyjádøit radost z pohybu.

–Eiška Froòková–

Dětské sobotní odpoledne s aerobikem
% Kdy?  Sobota 12.února od 14 do 16 

hod.
% Kde? V Klubu Junior

Chcete strávit pìkné odpoledne plné her, 
zábavy a pohybu? Pøijïte vyzkoušet nové styly 
aerobiku! Pøekvapení na závìr! Tìší se na 
vás

–Eliška Froòková–

Fit sobota s aerobikem
Také chcete prožít pøíjemné odpoledne? 

Nemáte na sebe èas? Cítíte se unavené a po 
vánocích máte opìt nìjaké to kilo navíc? Tak 
právì pro vás je urèené sobotní odpoledne 
plné pohybu a zábavy, na závìr si budeme 
povídat o správné výživì, jak efektivnì tréno-
vat a úèinnì spalovat tuky, dále o všem, co vás 
bude zajímat…
% Kdy?   19. 2. 2005 od 14 do 17 hodin
% Kde?   Tìlocvièna Klubu Junior, ulice 

Mezi Domy 373
Obèerstvení v cenì  v souladu se správnou 

výživou. Pøekvapení na konec: tombola  
vyhrává témìø každý. Vstupné: 50 Kè.

Chystáme další podobné soboty, sledujte 
prosím vývìsky a oznámení v èasopise U nás. 
Rezervujte si místo vèas, poèet míst je omeze-
n! Tìší se na vás vaše cvièitelka:

–Eliška Froòková, tel.776 018 191–

Pohrom
Sbor dobrovolných hasièù Písnice Vás 

zve na 23. roèník pochodu Po Hrom-
nicích dne 5. 2. 2005. Start mezi 8.30 –
– 11.00 od hasièské zbrojnice v Písnici.

Startovné: dìti 5 Kè, dospìlí 10 Kè.
–Miroslav Štancl, starosta SDH Písnice–

Organizaèní výbor KS pøipravil pro své 
èleny a pøíznivce na mìsíc únor tento pro-
gram:
+ V úterý 1. února pøijde mezi nás 

internista MUDr. Henzl.
+ Na úterý 8. února máme pozvanou p. 

Hodulákovou, aby nám pøedvedla 
nové výrobky drogistické a 
kosmetické.

+ V úterý 15. února je volná zábava pøi 
kávì.

+ V úterý 22. února pøijde mezi nás p. 
Ing. Ota Setzer s vyprávìním Ze 
života èeského lesníka v Africe. Po 
dobu 10 let pracoval v nìkolika 
státech Afriky v rámci OSN na 
inventarizaci a mapování afrických 
pralesù.

Tradiènì zaèínáme naše programy 
vždy od 14.00 hodin v klubovnì v ul. 
K Lukám 664, Praha 4-Libuš, kam srdeè-
nì zveme do našeho kolektivu.

Zveme i naše ètenáøe do místní knihov-
ny, též každé úterý od 14.00 do 18.00 
hodin.

–za organizaèní výbor Eva Fortinová–

Klub Senior

Sokol Písnice
Poøádá 6. 3. 2005 od 14 hodin Dìtský 

karneval v hospùdce U Vokouna v Písnici.


