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Ze starostova zápisníku

Úterý 18. ledna. Jednání o domu 
s chránìnými byty (dùm s peèovatel-
skou službou). Bude se stavìt v naší 
mìstské èásti poblíž ZŠ Meteorologická. 
Schùzky se zúèastnili zástupci odboru 
mìstského investora pražského magi-
strátu, firmy SIN (stavebnictví, inžený-
ring, nemovitosti), která pracuje pro 
odbor mìstského investora, dále se 
zúèastnil autor projektu a zástupci mìst-
ské èásti Praha-Libuš. „Øešili jsme pro-
jekt interiéru, finanèní prostøedky, které 
bude muset naše mìstská èást s uvede-
ním do provozu vynaložit,“ komentuje 
starosta Petr Mráz. 

Ètvrtek 20. ledna. Schùzka se zástup-
ci Pragoprojektu o chystané rekon-
strukci ulice Libušská. Za Pragopro-
jekt, a. s., se zúèastnili ing. Kobzová a in-
g. Jehlík. Jednalo se o chystaných pøe-
chodech u novì dokonèovaného bytové-
ho domu Zvonièka. Dále se zúèastnili 
ing. Anna Rusiòáková z odboru životní-
ho prostøedí a dopravy MÈ Praha-Libuš, 
zástupce dopravního inspektorátu p. 
Jurina, p. Baštová z ÚMÈ z odboru 
dopravy Praha 12. Starosta se na této pra-
covní schùzce dotazoval, kde bude zeleò, 
jak široké budou chodníky apod. „Akce je 
ve fázi pøed samotnou realizací, takže 
øada takových pøipomínek už má malou 
váhu,“ vyjadøuje se k vìci starosta. Našli 
však øešení problému, že u Zvonièky se 
do projektu nemohl vejít pøechod, jelikož 
by zasahoval do vjezdu do areálu. Zá-
stupci firmy Pragoprojekt pøišli s ná-
vrhem vybudovat pøechod blíž smìrem 
ku Praze. „Po dlouhé debatì jsme se nako-
nec domluvili, že na komunikaci bude 
vhodné v tìchto místech u zastávky 
MHD udìlat pøechody dva, jeden u ulice 
K Jezírku, druhý u ulice Drùbežáøské,“ 
uzavøel starosta.

Pátek 21. ledna. Porada vedoucích 
odborù Úøadu MÈ Praha-Libuš o elek-
tronické podatelnì. Tajemník ÚMÈ 
Tomáš Hejzlar požádal, aby do novì zøí-
zené elektronické podatelny úøadu mìst-
ské èásti všichni vedoucí odborù pøipra-
vili všechny druhy žádostí nebo formulá-
øù, které se umístí na webových strán-
kách. Každý si je bude moci vytisknout. 
Pøípadnì je bude moci rovnou vyplnit
a odeslat, kam je tøeba, pokud bude mít 
elektronický podpis. „Informoval jsem 
též o zmìnì termínu jednání zastupitel-
stva, které se pøesunulo ze dne 2. 2. na 
9. 2. 2005. Informoval jsem vedoucí 
odborù o stanovisku Technické správy 
komunikací a mìstského hygienika 
ohlednì stížnosti Mgr. Kašparové na 
ulici Meteorologickou. Kopie dopisù jí 
budou zaslány,“ øíká starosta. 

Pátek 21. ledna. Schùzka se zástupci 
firmy ZAVOS. Tato spoleènost provádí 
na základì povìøení odboru mìstského 
investora Magistrátu hl. m. Prahy inže-
nýring projektù technické vybavetnosti 
v Libuši a Písnici. Zúèastnil se Boner
a ing. Kubová. „Procházeli jsme veškeré 
rozdìlané etapy odkanalizování Písnice 
a koneèné úpravy povrchù komunikací. 
Mimo jiné jsme se vzájemnì informovali 
o situaci v Hoštické,“ shrnuje starosta. 

Úterý 25. ledna. Probìhlo kolaudaè-
n í  ø í z e n í  k o m u n i k a c e  Pø í r o d n í ,  
U Zahrádkáøské kolonie a Borkovická. 
Týkalo se povrchù a nové deš�ové kanali-
zace vèetnì pøípojek a ulièních vpustí. 
Kolaudace ze zúèastnili za mìstskou èást 
Praha-Libuš starosta Petr Mráz a ing. 
arch. Køíž a ing. Rusiòáková, za dodava-
tele, firmu Pragis, pan Kobr, za KSF ing. 
Kurz, za investora firmu ZAVOS ing. 
Kubová, zhotovitel projektu ing. Válek, 
za PVK pan Sedláèek, za SSÚ paní 
Baštová, za Policii ÈR ing. Jurina… 
„Chumelilo, pršelo, øízení bylo rušné. Pøi 
vypracování protokolu všem dlouho trva-
lo, než se rozmrazili u mne v kanceláøi, 
kde ještì minimálnì hodinu probíhala 
debata na toto téma,“ vzpomíná si sta-
rosta.„Doufám, že se podaøí v nejbližší 
dobì dokonèit i komunikaci K Lesu, aby 
lidé žijící v této pìkné lokalitì už nemuse-
li v souvislosti s výstavbou trpìt kvùli pra-
chu a blátu.“ 

Støeda 26. ledna. Schùzka se starost-
k o u  K u n r a t i c  i n g .  a r c h .  I v a n o u  
Kabelovou. „Na schùzce jsme se dotazo-
vali na jejich rozestavìný dùm s peèova-
telskou službou a na jejich ekonomickou 
rozvahu, co se týèe provozu. Hlavní ale 
byla naše žádost o pomoc pøi odvodnìní 
èásti Písnice pøi ulici V Zákopech. Dota-
zoval jsem se, jak jsou daleko s opravou 
retenèní odvodòovací nádrže umístìné 
pøi Kunratické spojce, protože to je jedi-
ná varianta, jak toto území odvodnit. Na 
této schùzce jsem se dozvìdìl, že retenè-
ní nádrž již není majetkem Kunratic, 
resp. Prahy 4, ale byla pøedána magistrá-
tu, odboru mìstské zelenì, jelikož není 
dostatek finanèních prostøedkù k její 

rekonstrukci. Na základì této informace 
jsem dal písemnou žádost na odbor mìst-
ské zelenì o pomoc s naším problémem,“ 
shrnuje starosta jednání. 

Ètvrtek 27. ledna. Vzniklo Sdružení 
Ke Kašnì. „Dostal jsem sdìlení o regis-
traci novì vzniklého Sdružení Ke Kašnì, 
které bylo zaregistrováno Ministerstvem 
vnitra 18. 1. 2005. Vzniklo na základì pro-
blémù s vybudováním kanalizaèního 
øadu v této ulici. Dalším cílem tohoto 
sdružení je také ochrana životního pro-
støedí pøi další výstavbì v této lokalitì,“ 
øíká starosta.

Pátek 28. ledna. Schùzka s øeditelem 
ZŠ Meteorologická Mgr. Bohumírem 
Šumským. Starosta s ním konzultoval 
celkový stav školy, nutné opravy, volné 
prostory, školnický byt a pravdìpodobný 
odchod souèasného školníka p. Duse, 
kterému byla prodloužena smlouva na 
bydlení pouze do konce bøezna 2005. 

Úterý 1. února. Starostu navštívil 
pan Dus, školník ZŠ Meteorologická: 
„Sdìlil mi, že pravdìpodobnì ukonèí 
svoji èinnost vzhledem k neprodloužení 
svého bydlení na základì rozhodnutí 
zastupitelstva. Povyprávìl mi o problé-
m e c h  p ø i  ú d r ž b ì  p r o s t o r  v e  š k o l e .  
Dotazoval se, jestli máme náhradu, že by 
rád pøedal své zkušenosti a postøehy 
svému pøípadnému nástupci.“

S t ø e d a  2 .  ú n o r a .  Ná v š t ì v a  i n g .  
Poláka, majitel vydavatelství a naklada-
telství Milpo media, s. r. o. Probìhla kon-
zultace o momentálním stavu pøi výrobì 
knihy o naší mìstské èásti. 

Ètvrtek 3. února. Pravdìpodobnì 
nebude možné v roce 2005 zaèít s re-
konstrukcí ulice Libušská. Starostovi 
to písemnì oznámil odbor mìstského 
investora Magistrátu hl. m. Prahy, a to na 
základì výše finanèních prostøedkù, 
které jsou v rozpoètu hl. m. Prahy.

Pondìlí 7. února. Ing. Pavelka, pro-
jektant, prezentoval starostovi studii 
o chystané výstavbì ubytovny pro 
Saparii na rohu ulic V Lužích a V Bam-
bouskách. „Podal mi informaci o tom, že 
firma ÈEZ odprodala tento pozemek 
bývalého parkovištì (se zatravòovacími 

2dlaždicemi) o ploše cca 5000 m “, øíká 
Petr Mráz, „a souèasnì mi sdìlil, že se 
jedná o výstavbu ubytovacího zaøízení 
pro pracovníky Saparie. Tento stavební 
zámìr není v rozporu s územním plá-
nem.“ 

Støeda 9. února. Jednání zastupitel-
stva. Jeden z nejdùležitìjších bodù bylo 
projednání rozpoètu mìstské èásti  
Praha-Libuš na rok 2005. Byl schválen. 
Dalším z bodù byla také žádost adresova-
ná pražskému odboru mìstského inves-
tora o prodloužení kanalizace v ulici 
K Vrtilce a prodloužení povrchové úpra-
vy ulice Ke Bøezinì až na úroveò pozem-

ku parc. è. 968/1 k. ú. Písnice, což je 
poslední dùm v této ulici, kde nejsou plá-
novány již žádné další inženýrské sítì. 
„Rád bych touto cestou podìkoval ing. 
Macháèkovi za pøípravu této vìci. Tyto 
záležitosti je nutné øešit již teï pøed dal-
ším rozvojem naší obce,“ øíká starosta. 
Dalším z bodù jednání zastupitelstva 
byla také kritéria pro pøijetí do objektu 
Chránìné byty – dùm s peèovatelskou 
službou.

Sobota 12. února. Sbor dobrovol-
ných hasièù Písnice mìl valnou hroma-

du. „Byl jsem na ni do restaurace U Vo-
kouna pozván, ale bohužel jsem byl na 
ošetøení v nemocnici,“ omlouvá se sta-
rosta, „rád bych tedy využil této pøíleži-
tosti a hasièùm podìkoval za pozvání.“ 

Úterý 15. února. Setkání zástupcù 
mìstské èásti s majiteli restaurací 
a penzionù v naší obci. „Z pozvaných 22 
se bohužel dostavilo pouze 8. „Jako tra-
diènì jsme se na schùzce vzájemnì pøed-
stavili a zástupci restaurací a penzionù se 
v pøátelské debatì vyjádøili, co se jim na 
obci nelíbí, co se jim líbí a povìdìli 

U Zahrádkáøské kolonie – novì upravená ulice

o svých problémech,“ shrnuje starosta. 
„Pokusil jsem se na jejich dotazy odpovì-
dìt a myslím, že tato schùzka, stejnì jako 
ty pøedešlé, bude ku prospìchu jak podni-
katelùm, tak zástupcùm mìstské èásti.“

„Na závìr bych vám rád popøál, aby 
jaro již ukonèilo pochmurné zimní dny, 
èímž se zvedne nálada a tím pøibude také 
trochu optimismu, který nám pomùže 
pøekonat vznikající jarní únavu,“ pøeje 
starosta Petr Mráz.

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto Roman Klemeš–

Z kronikářových záznamů

Po delší pøestávce bylo k 1. 1. 2005 
obnoveno vedení Kroniky mìstské 
èásti Praha-Libuš. Na podzim 2004 sta-
rosta Petr Mráz v èasopise U nás požá-
dal obèany o pomoc; skuteènost, že kro-
nika nebyla mnoho let v naší mìstské 
èásti  vedena,  mu dìlala starosti.  
S nabídkou, že kroniku zkusí vést, se 
pøihlásil písnický obyvatel mìstské 
èásti Praha-Libuš Michal Novotný. 
Pøedložil panu starostovi své pøedstavy 
a možnosti a byl funkcí kronikáøe povì-
øen.

Pøedkládáme vám vybrané èásti z prv-
ního kronikáøova záznamu. Prosíme, 
pokud byste zjistili, že nìkteré údaje se 
zmìnily (napø. o lékaøích pùsobících 
v mìstské èásti, ale i jiné), dejte nám 
vìdìt na adresu redakce. Zprostøedku-
jeme zpøesnìní záznamu a zároveò 
aktualizované údaje otiskneme.

Základní fakta o městské části 

Praha-Libuš k 1. 1. 2005

MÈ Praha-Libuš byla zøízena na zákla-
d ì  z á k o n a  o  h l a v n í m  m ì s t ì  Pr a z e  
è.131/2000 sb. a Statutu hlavního mìsta 
Prahy. MÈ Praha-Libuš zahrnuje katast-

rální území Libuš a katastrální území 
Písnice.

Správa městské části

Zastupitelstvo mìstské èásti pracuje 
od voleb v roce 2002 v tomto složení: 
PaedDr. Blanka Bartošová (US DEU 
a Nez. kand), Vladimír Böhm (ODS), 
Václav Èerný (ODS),  Zdenìk Doškáø 
(ÈSSD),  Ivana Fendrychová (Sdružení 
n e z á v i s l ý c h ) ,  I n g .  F r a n t i š e k  H e r c
(KSÈM),  Mgr. Hana Kleèáková (Sdru-
ž e n í  n e z á v i s l ý c h ) ,  I n g .  L e n k a  
Koudelková (USDEU a Nez. kand),  Ing. 
Pavel Macháèek (US DEU a Nez. kand),  
Jaroslav Melichar (Demokraté Jana 
Kasla), Jan Micka (KSÈM,  Petr Mráz 
(ODS), Václav Paulin (Demokraté Jana 
Kasla), Ing. Ivo Øezáè (ODS), Pavel 
Øezáè (ODS), Michal Svìrák (ODS), 
Miroslav Štajner (Sdružení nezávislých).

Finanèní výbor: pøedseda Zdenìk 
Doškáø.

K o n t r o l n í  v ý b o r :  p ø e d s e d a  I n g .  
František Herc.

Rada MÈ pracuje od 14. 1. 2004 ve slo-
žení: Ivana Fendrychová, Václav Èerný, 
Ing. Pavel Macháèek, Petr Mráz, Michal 
Svìrák.

Místostarostou je od 14. 1. 2004 Ing. 
Pavel Macháèek.

Starostou je od 14. 1. 2004 Petr Mráz.
Mìstská èást Praha-Libuš pracovala na 

poèátku roku 2005 s roèním rozpoètem 
26 milionù Kè.

Úřad městské části

Adresa: Libušská 35, 142 00 Praha 4-
Libuš. Telefony 261 711 380, 244 471 
876, mc.libus@praha-libus.cz, www.-
praha-libus.cz

Tajemník mìstské è.: Tomáš Hejzlar
Vedoucí sekr.: Vìra Dvoøáková
Odbor správy majetku a investic, 

vedoucí: Miroslav Habada
Odbor životního prostøedí a dopravy, 

vedoucí: Ing. Anna Rusiòáková

Odbor ekonomický, vedoucí: Ing. 
Marta Vachoušková

O d b o r  h u m a n i t n í ,  v e d o u c í :  I v a  
Hájková

Časopis

Mìstská èást Praha-Libuš vydává 
mìsíèní zpravodaj U nás.

Šéfredaktorka (od è. 3/2004) Mgr. 
Hana Koláøová, tel. 731 179 913, hana-
.kolarova@tiscali .cz,  www.praha-
libus.cz. Redakèní rada ve složení (od 
3 / 2 0 0 4 ) :  H a n a  K o l á ø o v á ,  R o m a n  
Klemeš, Jiøí Brixi, Tomáš Hejzlar, Michal 
Novotný, Helena Pilátová, Martin Zikeš.

Obyvatelé

K 12. 1. 2005 bylo v MÈ Praha-Libuš 
pøihlášeno k trvalému pobytu 7969 lidí 
(k 1. 1. 2005 to bylo 7960, všechny další 
údaje jsou k 12. 1.), z toho mužù 3955, 
žen 4014.

V Libuši bylo pøihlášeno 3965 lidí, z to-
ho mužù 1947, žen 2018.

V Písnici bylo pøihlášeno 4004 lidí, z to-
ho mužù 2008, žen 1996.

Ve vìkové skupinì 0–15 žilo v MÈ 
PrahaLibuš 1129 dìtí (z toho 537 dìv-
èat). Ve vìkové skupinì 16–60 žilo v MÈ 
5624 lidí (z toho 2957 žen). Ve vìkové 
skupinì nad 60 let žilo v MÈ 925 lidí 
(z toho 473 žen). 

Nejvíce byl mezi obyvateli MÈ Praha-
Libuš zastoupen roèník 1963 (179 lidí), 
následován roèníkem 1986 (174 lidí).

Školství

K 1. 1. 2005 na území MÈ Praha-Libuš 
pùsobily tyto školy:

Mateøské:
MŠ Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4-

Písnice. Øeditelka Irena Procházková, 
tel. 261 910 122, fax 261 912 783, p.irena 
@volny.cz

MŠ Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4-
Libuš. Øeditelka  Ivana Sýkorová, tel. 
241 471 378, fax 241 471 378, sykorova-
.mslojovicka@seznam.cz

MŠ Ke Kašnì 334/14, 142 0 Praha 4-
Písnice. Øeditelka Jana Vosátková, tel. 
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Ze starostova zápisníku

Úterý 18. ledna. Jednání o domu 
s chránìnými byty (dùm s peèovatel-
skou službou). Bude se stavìt v naší 
mìstské èásti poblíž ZŠ Meteorologická. 
Schùzky se zúèastnili zástupci odboru 
mìstského investora pražského magi-
strátu, firmy SIN (stavebnictví, inžený-
ring, nemovitosti), která pracuje pro 
odbor mìstského investora, dále se 
zúèastnil autor projektu a zástupci mìst-
ské èásti Praha-Libuš. „Øešili jsme pro-
jekt interiéru, finanèní prostøedky, které 
bude muset naše mìstská èást s uvede-
ním do provozu vynaložit,“ komentuje 
starosta Petr Mráz. 

Ètvrtek 20. ledna. Schùzka se zástup-
ci Pragoprojektu o chystané rekon-
strukci ulice Libušská. Za Pragopro-
jekt, a. s., se zúèastnili ing. Kobzová a in-
g. Jehlík. Jednalo se o chystaných pøe-
chodech u novì dokonèovaného bytové-
ho domu Zvonièka. Dále se zúèastnili 
ing. Anna Rusiòáková z odboru životní-
ho prostøedí a dopravy MÈ Praha-Libuš, 
zástupce dopravního inspektorátu p. 
Jurina, p. Baštová z ÚMÈ z odboru 
dopravy Praha 12. Starosta se na této pra-
covní schùzce dotazoval, kde bude zeleò, 
jak široké budou chodníky apod. „Akce je 
ve fázi pøed samotnou realizací, takže 
øada takových pøipomínek už má malou 
váhu,“ vyjadøuje se k vìci starosta. Našli 
však øešení problému, že u Zvonièky se 
do projektu nemohl vejít pøechod, jelikož 
by zasahoval do vjezdu do areálu. Zá-
stupci firmy Pragoprojekt pøišli s ná-
vrhem vybudovat pøechod blíž smìrem 
ku Praze. „Po dlouhé debatì jsme se nako-
nec domluvili, že na komunikaci bude 
vhodné v tìchto místech u zastávky 
MHD udìlat pøechody dva, jeden u ulice 
K Jezírku, druhý u ulice Drùbežáøské,“ 
uzavøel starosta.

Pátek 21. ledna. Porada vedoucích 
odborù Úøadu MÈ Praha-Libuš o elek-
tronické podatelnì. Tajemník ÚMÈ 
Tomáš Hejzlar požádal, aby do novì zøí-
zené elektronické podatelny úøadu mìst-
ské èásti všichni vedoucí odborù pøipra-
vili všechny druhy žádostí nebo formulá-
øù, které se umístí na webových strán-
kách. Každý si je bude moci vytisknout. 
Pøípadnì je bude moci rovnou vyplnit
a odeslat, kam je tøeba, pokud bude mít 
elektronický podpis. „Informoval jsem 
též o zmìnì termínu jednání zastupitel-
stva, které se pøesunulo ze dne 2. 2. na 
9. 2. 2005. Informoval jsem vedoucí 
odborù o stanovisku Technické správy 
komunikací a mìstského hygienika 
ohlednì stížnosti Mgr. Kašparové na 
ulici Meteorologickou. Kopie dopisù jí 
budou zaslány,“ øíká starosta. 

Pátek 21. ledna. Schùzka se zástupci 
firmy ZAVOS. Tato spoleènost provádí 
na základì povìøení odboru mìstského 
investora Magistrátu hl. m. Prahy inže-
nýring projektù technické vybavetnosti 
v Libuši a Písnici. Zúèastnil se Boner
a ing. Kubová. „Procházeli jsme veškeré 
rozdìlané etapy odkanalizování Písnice 
a koneèné úpravy povrchù komunikací. 
Mimo jiné jsme se vzájemnì informovali 
o situaci v Hoštické,“ shrnuje starosta. 

Úterý 25. ledna. Probìhlo kolaudaè-
n í  ø í z e n í  k o m u n i k a c e  Pø í r o d n í ,  
U Zahrádkáøské kolonie a Borkovická. 
Týkalo se povrchù a nové deš�ové kanali-
zace vèetnì pøípojek a ulièních vpustí. 
Kolaudace ze zúèastnili za mìstskou èást 
Praha-Libuš starosta Petr Mráz a ing. 
arch. Køíž a ing. Rusiòáková, za dodava-
tele, firmu Pragis, pan Kobr, za KSF ing. 
Kurz, za investora firmu ZAVOS ing. 
Kubová, zhotovitel projektu ing. Válek, 
za PVK pan Sedláèek, za SSÚ paní 
Baštová, za Policii ÈR ing. Jurina… 
„Chumelilo, pršelo, øízení bylo rušné. Pøi 
vypracování protokolu všem dlouho trva-
lo, než se rozmrazili u mne v kanceláøi, 
kde ještì minimálnì hodinu probíhala 
debata na toto téma,“ vzpomíná si sta-
rosta.„Doufám, že se podaøí v nejbližší 
dobì dokonèit i komunikaci K Lesu, aby 
lidé žijící v této pìkné lokalitì už nemuse-
li v souvislosti s výstavbou trpìt kvùli pra-
chu a blátu.“ 

Støeda 26. ledna. Schùzka se starost-
k o u  K u n r a t i c  i n g .  a r c h .  I v a n o u  
Kabelovou. „Na schùzce jsme se dotazo-
vali na jejich rozestavìný dùm s peèova-
telskou službou a na jejich ekonomickou 
rozvahu, co se týèe provozu. Hlavní ale 
byla naše žádost o pomoc pøi odvodnìní 
èásti Písnice pøi ulici V Zákopech. Dota-
zoval jsem se, jak jsou daleko s opravou 
retenèní odvodòovací nádrže umístìné 
pøi Kunratické spojce, protože to je jedi-
ná varianta, jak toto území odvodnit. Na 
této schùzce jsem se dozvìdìl, že retenè-
ní nádrž již není majetkem Kunratic, 
resp. Prahy 4, ale byla pøedána magistrá-
tu, odboru mìstské zelenì, jelikož není 
dostatek finanèních prostøedkù k její 

rekonstrukci. Na základì této informace 
jsem dal písemnou žádost na odbor mìst-
ské zelenì o pomoc s naším problémem,“ 
shrnuje starosta jednání. 

Ètvrtek 27. ledna. Vzniklo Sdružení 
Ke Kašnì. „Dostal jsem sdìlení o regis-
traci novì vzniklého Sdružení Ke Kašnì, 
které bylo zaregistrováno Ministerstvem 
vnitra 18. 1. 2005. Vzniklo na základì pro-
blémù s vybudováním kanalizaèního 
øadu v této ulici. Dalším cílem tohoto 
sdružení je také ochrana životního pro-
støedí pøi další výstavbì v této lokalitì,“ 
øíká starosta.

Pátek 28. ledna. Schùzka s øeditelem 
ZŠ Meteorologická Mgr. Bohumírem 
Šumským. Starosta s ním konzultoval 
celkový stav školy, nutné opravy, volné 
prostory, školnický byt a pravdìpodobný 
odchod souèasného školníka p. Duse, 
kterému byla prodloužena smlouva na 
bydlení pouze do konce bøezna 2005. 

Úterý 1. února. Starostu navštívil 
pan Dus, školník ZŠ Meteorologická: 
„Sdìlil mi, že pravdìpodobnì ukonèí 
svoji èinnost vzhledem k neprodloužení 
svého bydlení na základì rozhodnutí 
zastupitelstva. Povyprávìl mi o problé-
m e c h  p ø i  ú d r ž b ì  p r o s t o r  v e  š k o l e .  
Dotazoval se, jestli máme náhradu, že by 
rád pøedal své zkušenosti a postøehy 
svému pøípadnému nástupci.“

S t ø e d a  2 .  ú n o r a .  Ná v š t ì v a  i n g .  
Poláka, majitel vydavatelství a naklada-
telství Milpo media, s. r. o. Probìhla kon-
zultace o momentálním stavu pøi výrobì 
knihy o naší mìstské èásti. 

Ètvrtek 3. února. Pravdìpodobnì 
nebude možné v roce 2005 zaèít s re-
konstrukcí ulice Libušská. Starostovi 
to písemnì oznámil odbor mìstského 
investora Magistrátu hl. m. Prahy, a to na 
základì výše finanèních prostøedkù, 
které jsou v rozpoètu hl. m. Prahy.

Pondìlí 7. února. Ing. Pavelka, pro-
jektant, prezentoval starostovi studii 
o chystané výstavbì ubytovny pro 
Saparii na rohu ulic V Lužích a V Bam-
bouskách. „Podal mi informaci o tom, že 
firma ÈEZ odprodala tento pozemek 
bývalého parkovištì (se zatravòovacími 

2dlaždicemi) o ploše cca 5000 m “, øíká 
Petr Mráz, „a souèasnì mi sdìlil, že se 
jedná o výstavbu ubytovacího zaøízení 
pro pracovníky Saparie. Tento stavební 
zámìr není v rozporu s územním plá-
nem.“ 

Støeda 9. února. Jednání zastupitel-
stva. Jeden z nejdùležitìjších bodù bylo 
projednání rozpoètu mìstské èásti  
Praha-Libuš na rok 2005. Byl schválen. 
Dalším z bodù byla také žádost adresova-
ná pražskému odboru mìstského inves-
tora o prodloužení kanalizace v ulici 
K Vrtilce a prodloužení povrchové úpra-
vy ulice Ke Bøezinì až na úroveò pozem-

ku parc. è. 968/1 k. ú. Písnice, což je 
poslední dùm v této ulici, kde nejsou plá-
novány již žádné další inženýrské sítì. 
„Rád bych touto cestou podìkoval ing. 
Macháèkovi za pøípravu této vìci. Tyto 
záležitosti je nutné øešit již teï pøed dal-
ším rozvojem naší obce,“ øíká starosta. 
Dalším z bodù jednání zastupitelstva 
byla také kritéria pro pøijetí do objektu 
Chránìné byty – dùm s peèovatelskou 
službou.

Sobota 12. února. Sbor dobrovol-
ných hasièù Písnice mìl valnou hroma-

du. „Byl jsem na ni do restaurace U Vo-
kouna pozván, ale bohužel jsem byl na 
ošetøení v nemocnici,“ omlouvá se sta-
rosta, „rád bych tedy využil této pøíleži-
tosti a hasièùm podìkoval za pozvání.“ 

Úterý 15. února. Setkání zástupcù 
mìstské èásti s majiteli restaurací 
a penzionù v naší obci. „Z pozvaných 22 
se bohužel dostavilo pouze 8. „Jako tra-
diènì jsme se na schùzce vzájemnì pøed-
stavili a zástupci restaurací a penzionù se 
v pøátelské debatì vyjádøili, co se jim na 
obci nelíbí, co se jim líbí a povìdìli 

U Zahrádkáøské kolonie – novì upravená ulice

o svých problémech,“ shrnuje starosta. 
„Pokusil jsem se na jejich dotazy odpovì-
dìt a myslím, že tato schùzka, stejnì jako 
ty pøedešlé, bude ku prospìchu jak podni-
katelùm, tak zástupcùm mìstské èásti.“

„Na závìr bych vám rád popøál, aby 
jaro již ukonèilo pochmurné zimní dny, 
èímž se zvedne nálada a tím pøibude také 
trochu optimismu, který nám pomùže 
pøekonat vznikající jarní únavu,“ pøeje 
starosta Petr Mráz.

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto Roman Klemeš–

Z kronikářových záznamů

Po delší pøestávce bylo k 1. 1. 2005 
obnoveno vedení Kroniky mìstské 
èásti Praha-Libuš. Na podzim 2004 sta-
rosta Petr Mráz v èasopise U nás požá-
dal obèany o pomoc; skuteènost, že kro-
nika nebyla mnoho let v naší mìstské 
èásti  vedena,  mu dìlala starosti.  
S nabídkou, že kroniku zkusí vést, se 
pøihlásil písnický obyvatel mìstské 
èásti Praha-Libuš Michal Novotný. 
Pøedložil panu starostovi své pøedstavy 
a možnosti a byl funkcí kronikáøe povì-
øen.

Pøedkládáme vám vybrané èásti z prv-
ního kronikáøova záznamu. Prosíme, 
pokud byste zjistili, že nìkteré údaje se 
zmìnily (napø. o lékaøích pùsobících 
v mìstské èásti, ale i jiné), dejte nám 
vìdìt na adresu redakce. Zprostøedku-
jeme zpøesnìní záznamu a zároveò 
aktualizované údaje otiskneme.

Základní fakta o městské části 

Praha-Libuš k 1. 1. 2005

MÈ Praha-Libuš byla zøízena na zákla-
d ì  z á k o n a  o  h l a v n í m  m ì s t ì  Pr a z e  
è.131/2000 sb. a Statutu hlavního mìsta 
Prahy. MÈ Praha-Libuš zahrnuje katast-

rální území Libuš a katastrální území 
Písnice.

Správa městské části

Zastupitelstvo mìstské èásti pracuje 
od voleb v roce 2002 v tomto složení: 
PaedDr. Blanka Bartošová (US DEU 
a Nez. kand), Vladimír Böhm (ODS), 
Václav Èerný (ODS),  Zdenìk Doškáø 
(ÈSSD),  Ivana Fendrychová (Sdružení 
n e z á v i s l ý c h ) ,  I n g .  F r a n t i š e k  H e r c
(KSÈM),  Mgr. Hana Kleèáková (Sdru-
ž e n í  n e z á v i s l ý c h ) ,  I n g .  L e n k a  
Koudelková (USDEU a Nez. kand),  Ing. 
Pavel Macháèek (US DEU a Nez. kand),  
Jaroslav Melichar (Demokraté Jana 
Kasla), Jan Micka (KSÈM,  Petr Mráz 
(ODS), Václav Paulin (Demokraté Jana 
Kasla), Ing. Ivo Øezáè (ODS), Pavel 
Øezáè (ODS), Michal Svìrák (ODS), 
Miroslav Štajner (Sdružení nezávislých).

Finanèní výbor: pøedseda Zdenìk 
Doškáø.

K o n t r o l n í  v ý b o r :  p ø e d s e d a  I n g .  
František Herc.

Rada MÈ pracuje od 14. 1. 2004 ve slo-
žení: Ivana Fendrychová, Václav Èerný, 
Ing. Pavel Macháèek, Petr Mráz, Michal 
Svìrák.

Místostarostou je od 14. 1. 2004 Ing. 
Pavel Macháèek.

Starostou je od 14. 1. 2004 Petr Mráz.
Mìstská èást Praha-Libuš pracovala na 

poèátku roku 2005 s roèním rozpoètem 
26 milionù Kè.

Úřad městské části

Adresa: Libušská 35, 142 00 Praha 4-
Libuš. Telefony 261 711 380, 244 471 
876, mc.libus@praha-libus.cz, www.-
praha-libus.cz

Tajemník mìstské è.: Tomáš Hejzlar
Vedoucí sekr.: Vìra Dvoøáková
Odbor správy majetku a investic, 

vedoucí: Miroslav Habada
Odbor životního prostøedí a dopravy, 

vedoucí: Ing. Anna Rusiòáková

Odbor ekonomický, vedoucí: Ing. 
Marta Vachoušková

O d b o r  h u m a n i t n í ,  v e d o u c í :  I v a  
Hájková

Časopis

Mìstská èást Praha-Libuš vydává 
mìsíèní zpravodaj U nás.

Šéfredaktorka (od è. 3/2004) Mgr. 
Hana Koláøová, tel. 731 179 913, hana-
.kolarova@tiscali .cz,  www.praha-
libus.cz. Redakèní rada ve složení (od 
3 / 2 0 0 4 ) :  H a n a  K o l á ø o v á ,  R o m a n  
Klemeš, Jiøí Brixi, Tomáš Hejzlar, Michal 
Novotný, Helena Pilátová, Martin Zikeš.

Obyvatelé

K 12. 1. 2005 bylo v MÈ Praha-Libuš 
pøihlášeno k trvalému pobytu 7969 lidí 
(k 1. 1. 2005 to bylo 7960, všechny další 
údaje jsou k 12. 1.), z toho mužù 3955, 
žen 4014.

V Libuši bylo pøihlášeno 3965 lidí, z to-
ho mužù 1947, žen 2018.

V Písnici bylo pøihlášeno 4004 lidí, z to-
ho mužù 2008, žen 1996.

Ve vìkové skupinì 0–15 žilo v MÈ 
PrahaLibuš 1129 dìtí (z toho 537 dìv-
èat). Ve vìkové skupinì 16–60 žilo v MÈ 
5624 lidí (z toho 2957 žen). Ve vìkové 
skupinì nad 60 let žilo v MÈ 925 lidí 
(z toho 473 žen). 

Nejvíce byl mezi obyvateli MÈ Praha-
Libuš zastoupen roèník 1963 (179 lidí), 
následován roèníkem 1986 (174 lidí).

Školství

K 1. 1. 2005 na území MÈ Praha-Libuš 
pùsobily tyto školy:

Mateøské:
MŠ Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4-

Písnice. Øeditelka Irena Procházková, 
tel. 261 910 122, fax 261 912 783, p.irena 
@volny.cz

MŠ Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4-
Libuš. Øeditelka  Ivana Sýkorová, tel. 
241 471 378, fax 241 471 378, sykorova-
.mslojovicka@seznam.cz

MŠ Ke Kašnì 334/14, 142 0 Praha 4-
Písnice. Øeditelka Jana Vosátková, tel. 
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261 911 449, fax 261 911 449, vosatko-
va.mskekasne@quick.cz

MŠ K Lukám 664/1, 142 00 Praha 4-
Libuš. Øeditelka PaedDr. Miroslava 
Majerová,  tel. 261 910 135,  fax 261 910 
1 3 5 ,   m s k l u k a m @ s e z n a m . c z ,  
www.sweb.cz/msklukam 

MŠ Montessori na odlouèeném praco-
višti Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4-
Písnice, patøí pod ZŠ Meteorologická

Základní: 
ZŠ L.Coòka 40/3, 142 00 Praha 4-

P í s n i c e .  Ø e d i t e l k a  M g r.  B l a n k a  
Rachotová, tel. 261 911 451,  kuchyò  
261 910 506, fax 261 912 375, zs.pisni-
ce@volny.cz, www.zspisnice.info

ZŠ Meteorologická 181, 142 00 Praha 
4-Libuš. Øeditel Mgr. Bohumír Šumský, 
tel.  241 716 255,  241 712 222, meteo@-
volny.cz, www.zsmeteo.cz 

Støední:
Støední odborné uèilištì potravináøské, 

Libušská 320/111, Praha 4-Písnice,
Zøizovatel: Hlavní mìsto Praha
Pøipravuje v tøíletých uèebních oborech 

øezníky-uzenáøe, kuchaøe a kuchaøe-
èíšníky, dále provozuje dvouleté nástav-
bové denní studium oboru spoleèné stra-
vování. Øeditel: MVDr. Jaroslav Kolman, 
tel. a fax 261 910 116, tel. 261 911 797, 
736 769 672, souplibus@volny.c, www.-
volny.cz/souplibus 

Dále na území MÈ PrahaLibuš pùso-
bila:

The English International School 
Prague. Mateøská a základní škola pro 
dìti od 2 do 14 let. Výuka podle anglic-
kých osnov. Na Okruhu 395, 142 00, 
Prague 4-Libus,  tel 261 912 368, 261 
912 371, fax 261 910 074,  eisp@volny-
.cz, www.eisp.cz

Zdravotnictví 

K 1. 1. 2005 na území MÈ Praha-Libuš 
pùsobili tito lékaøi:

Dìti a dorost

MUDr. Hana Cabrnochová, Zdravotní 
støedisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4, 
tel. 244 472 734, 241 719 881

MUDr. Daniela Paterová, MUDr. Irena 
Ryšavá, Zdravotní støedisko, Libušská 
183, 142 00 Praha 4

MUDr. Antonie Konopásková, Ke 
Kurtùm 383, 142 00 Praha 4-Písnice, tel. 
261 910 072

MUDr. Hana Taxová, Ke Kurtùm 383, 
142 00 Praha 4-Písnice, tel. 261 910 092, 
fax 267 910 433, e-mail taxova@infole-
kar.cz

Dospìlí
MUDr. Andrea Trèková, praktická 

lékaøka pro dospìlé, Libušská 183, 142 
00 Praha 4, tel. 241 727 386

MUDr. Dagmar Bálková,  Ke Kurtùm 
383, 142 00 Praha 4-Písnice, tel. 261 910 
059

MUDr. Jitka Vokálková, Areál Vodní 
stavby, Mílová 635/A2, Praha 4-Libuš, 
tel. 261 112 480

MUDr. Zdenìk Šafránek, Areál Vodní 
stavby, Mílová 635/A2, 142 00 Praha 4-
Libuš, tel. 261 112 460

MUDr. Jaroslav Henzl, Mílová 5/12, 
142 00 Praha 4-Libuš, tel. 261 112 470, 
f a x  a  z á z n a m n í k  2 4 1  7 2 7  8 3 1  
henzl.j@atlas.cz

Zubní lékaøi
MUDr. Adriana Sapáková, MUDr. 

Ivana Ježková, Zdravotní støedisko, 
Libušská 183, 142 00 Praha 4, tel. 241 
471 861

MUDr. Irena Nováková, K Lukám 
644/20, 142 00 Praha 4-Libuš, tel. 261 
910 203

MUDr. Vìra Ziková, K Lukám 644, 
142 00 Praha 4  Libuš, tel. 261 911 767, 
e-mail zubni@atlas.cz

MUDr. Marta Nováková, Libušská 
400, 142 00 Praha 4-Písnice, tel. 261 912 
683

MUDr. Yvetta Pelikánová, Areál SAPA, 
Libušská 319, 142 00 Praha 4-Písnice, 
tel. 244 092 452

Oèní
MUDr. Martin Janek, Oèní optika 

Tereza, Libušská 1, 142 00 Praha 4- 
Libuš, tel. 241 470 041

Rehabilitace
MUDr. Juraj Repka, Mgr. Blanka 

K u d l á è k o v á ,  M g r.  R a d e k  B a r t o ò ,  
Zdravotní støedisko, Libušská 183, 
142 00 Praha 4, tel. 241 719 881

Rehabilitaèní oddìlení pro dìti a dos-
pìlé, Soòa Janulíková – vedoucí fyziote-
rapeut, Lucie Kantorová  rehabilitaèní 
sestra, tel. 603 104 883, Libušská 400, 
142 00 Praha 4  Písnice

Gynekologie
MUDr. Jiøí Rohlíèek  gynekologie, aku-

punktura, Šatrova 8, 142 00 Praha 4-
Libuš, tel. 241 719 639

MUDr. Libor Vojáèek, Areál Vodní stav-
by, Mílová 635/A2, 142 00 Praha 4- 
Libuš, tel. 261 112 450, lvojacek@volny-
.cz

Kožní
MUDr. Eliška Vyskoèilová, Zdravotní 

støedisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4, 
tel. 241 719 881

Ušní, nosní, krèní 
MUDr. Petra Kameníková, Zdravotní 

støedisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4, 
tel. 241 719 881

Alergologie 
MUDr. Ivo Šimùnek, Zdravotní støe-

disko, Libušská 183, 142 00 Praha 4, tel. 
244 472 734

K 1. 1. 2005 pùsobily na území MÈ tyto 
lékárny:

Lékárna Salvia, Výletní 398/27, 142 00 
Praha 4, tel. 261 910 895

Libušská lékárna, Libušská 208/65, 
142 00 Praha 4, tel. 241 471 287

–Zpracoval Michal Novotný–

Valná hromada

písnických hasičů

Za hojné uèasti èlenù SDH Písnice 
a hostù se 12. února uskuteènila 
výroèní valná hromada, kde byl zvolen 
nový výkonný výbor SDH Písnice. Jen 
nás všechny mrzí, že se ani na tuto 
akci nedostavil nikdo ze zastupitelstva 
MÈ Praha-Libuš, aèkoli úèast pøislíbi-
li.            –Martin Volkán, SDH Písnice–

Vzniklo občanské sdružení

Obèané Písnice, kteøí nesouhlasí se 
zámìrem firmy Ekospol stavìt výško-
vé obytné domy ve staré Písnici v obla-
sti mezi  ulicemi V Zákopech a Švi-
hovská, založili koncem roku 2004 na 
svou obranu obèanské sdružení Ro-
dinné domy. 

Adresa sdružení: V Zákopech 24, 
142 00 Praha 411, tel. 602 224 178

Výbor sdružení: Ing. Jan Bagin, pøed-
seda,  JUDr. Pavel Hrášek, místopøed-
seda, Vlastimil Skalický, místopøedse-
da.

Stanovisko sdružení ke zmínìnému 
stavebnímu zámìru najdete v tomto 
èísle èasopisu v rubrice Debata.

–Podle informací OS Rodinné domy 
(red)–

Rodinné domy

Nové Sdružení Ke Kašně

Obèané ulice Ke Kašnì, Praha 4-
Písnice, založili Sdružení Ke Kašnì. Toto 
sdružení bylo zaregistrováno Minister-
stvem vnitra dne 18. 1. 2005. Podle sta-
nov sdružení jsou jeho cíle následující:
& Usilovat o vybudování kanalizaèního 
øadu v celé délce ulice Ke Kašnì, vèetnì 
dobudování inženýrských sítí, a o prove-
dení koneèných povrchových úprav 
komunikace a zároveò se úèastnit všech 
pøípravných a realizaèních jednání a pra-
cí s tímto spojených.
&  Ochrana životního prostøedí pøi další 
investièní výstavbì v k. ú. Písnice, k. ú. 
Libuš, k. ú. Kunratice, k. ú. Vestec a k. ú. 
Hodkovice, zejména v souivlosti s další 
investièní výstavbou navazující na ulici 
Ke Kašnì, která podstatnì ovlivní životní 
poidmínky všech obyvatel této oblasti.

Sídlo sdružení: Praha 4-Písnice, Ke 
Kašnì 348/28. Jednatelé sdružení: Ing. 
arch. Vojtìch Obadálek, Ing. Tomáš 

Barták, Vìra Vejražková. Do 60 dnù od 
data registrace sdružení svolá valnou hro-
madu. Prvním jmenovitým cílem sdruže-
ní je zahájení jednání s pøíslušnými orgá-
ny  a institucemi o úplném odkanalizová-
ní ulice Ke Kašnì.  

Sdružení Ke Kašnì se 25. ledna 2005 
obrátilo s žádostí o pøizvání k veškerým 
jednáním a veøejnoprávním øízením, 
která se týkají problematiky vybudování 
kanalizaèního øadu v celé délce ulice Ke 
Kašnì a následnì všech souvisejících sta-
vebních a dokonèovacích prací této stav-
by. Dopis se žádostí byl adresován odbo-
ru mìstského investora, odboru výstavby 
a odboru životního prostøedí Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru výstavby a odboru 
životního prostøedí Úøadu MÈ Praha 12, 
spoleènostem ZAVOS, s. r. o., B Consult, 
s. r. o., Úøadu MÈ Praha-Libuš a redakci 
èasopisu U nás.
–Podle dopisu Sdružení Ke Kašnì (red)–

Leden a únor

Protebe

V sobotu 29. ledna probìhlo  i pøes 
malý poèet úèastníkù  zábavné odpo-
ledne humanitárního sdružení Prote-
be v klubu Junior. Do programu byly 
zaøazeny hry, soutìže a také divadélní 
scénky. 

Víkendová akce dìtí probìhla 18. – 
– 20. února v Roudném v Èeském ráji. 
Pøes den jsme se vìnovali sportování 
a veèery jsme trávili u krbových ka-
men. Byl to pobyt plný pohybu, smí-
chu a radosti. Všichni úèastníci se vrá-
tili spokojeni, i ti, co s námi jeli úplnì 
poprvé. 

Nevìøíte? Tak pojeïte s námi také, 
tøeba už na velikonoce nebo na tábor. 
Nabídku najdete v tomto èísle èasopi-
su vzadu, jako obvykle v rubrice Pro-
gramy.                           –Zdena Kapicová–

Prvňáci a úspěšní olympionici

z Meteorologické

Jak dopadl zápis  
K zápisu do 1. roèníku ZŠ Meteorolo-

gická pøišlo letos celkem 46 dìtí. 
–Bohumír Šumský, øeditel školy–

Úspìch v matematické olympiádì
Dne 26. ledna se konalo obvodní kolo 

matematické olympiády na ZŠ Jeremen-
kova. V konkurenci 47 soutìžících ze 
základních škol a víceletých gymnázií 
z Prahy 4 se Vojtìch Bartoš z 9. A ZŠ 
Meteorologická umístil na 1. místì s pl-
ným poètem bodù a postupuje dále do 
celopražského kola. Blahopøejeme!

–Za ZŠ Monika Exnerová–

Dìjepisná olympiáda
Dne 7. února 2005 probìhlo obvodní 

kolo Dìjepisné olympiády (34. roèník  
2004/2005). Celkem se ho zúèastnilo 30 
žákù z 11 škol a gymnázií Prahy 4. Žáci, 
kteøí postoupili ze školního kola, mìli za 
úkol vyøešit bìhem 90 minut nároèný test 
s tematickým zamìøením Zámoøské obje-
vy  od Vikingù k Amundsenovi. I pøes vel-
kou konkurenci se podaøilo našemu favo-
ritovi Michalu Figelovi z 9. A obsadit krás-
né 4. místo. První tøi soutìžící absolvují 
krajské kolo 30. bøezna v budovì ZŠ 
Bítovská.

–Martin Farkaš, uèitel dìjepisu–

Jak si užívají děti v Písnici

Hurá, už je tady zima!

Jak jsme zachytili akce, které probìhly 
na naší základní škole v Písnici v uplynu-
lých mìsících, viz kresba a fotografie.

Sláva, koneènì jsme se doèkali, je tu 
zima a s ní i sníh. Díky tomu, že naše 
škola je obklopena pøírodou, kopci a ryb-
níky, mùžeme v zimních mìsících sáòko-
vat, bobovat a bruslit.

No a protože sníh je tady, vyrazili jsme. 
Celá škola se na sousední kopec nevejde, 
bobovali jsme i na Pískovnì. Další týden 
se ke snìhu pøidaly tøeskuté mrazy a z nás 
se rázem stali hokejisti a krasobruslaøky. 

NOVÌ OTEVØENO

K VRTILCE 317, PRAHA 4 - PÍSNICE

prodej kol Author,Apache,Superior

prodej cyklistických doplňků

servis kol

a bytové doplňky

prodej venkovních

i pokojových květináčů 
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261 911 449, fax 261 911 449, vosatko-
va.mskekasne@quick.cz

MŠ K Lukám 664/1, 142 00 Praha 4-
Libuš. Øeditelka PaedDr. Miroslava 
Majerová,  tel. 261 910 135,  fax 261 910 
1 3 5 ,   m s k l u k a m @ s e z n a m . c z ,  
www.sweb.cz/msklukam 

MŠ Montessori na odlouèeném praco-
višti Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4-
Písnice, patøí pod ZŠ Meteorologická

Základní: 
ZŠ L.Coòka 40/3, 142 00 Praha 4-

P í s n i c e .  Ø e d i t e l k a  M g r.  B l a n k a  
Rachotová, tel. 261 911 451,  kuchyò  
261 910 506, fax 261 912 375, zs.pisni-
ce@volny.cz, www.zspisnice.info

ZŠ Meteorologická 181, 142 00 Praha 
4-Libuš. Øeditel Mgr. Bohumír Šumský, 
tel.  241 716 255,  241 712 222, meteo@-
volny.cz, www.zsmeteo.cz 

Støední:
Støední odborné uèilištì potravináøské, 

Libušská 320/111, Praha 4-Písnice,
Zøizovatel: Hlavní mìsto Praha
Pøipravuje v tøíletých uèebních oborech 

øezníky-uzenáøe, kuchaøe a kuchaøe-
èíšníky, dále provozuje dvouleté nástav-
bové denní studium oboru spoleèné stra-
vování. Øeditel: MVDr. Jaroslav Kolman, 
tel. a fax 261 910 116, tel. 261 911 797, 
736 769 672, souplibus@volny.c, www.-
volny.cz/souplibus 

Dále na území MÈ PrahaLibuš pùso-
bila:

The English International School 
Prague. Mateøská a základní škola pro 
dìti od 2 do 14 let. Výuka podle anglic-
kých osnov. Na Okruhu 395, 142 00, 
Prague 4-Libus,  tel 261 912 368, 261 
912 371, fax 261 910 074,  eisp@volny-
.cz, www.eisp.cz

Zdravotnictví 

K 1. 1. 2005 na území MÈ Praha-Libuš 
pùsobili tito lékaøi:

Dìti a dorost

MUDr. Hana Cabrnochová, Zdravotní 
støedisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4, 
tel. 244 472 734, 241 719 881

MUDr. Daniela Paterová, MUDr. Irena 
Ryšavá, Zdravotní støedisko, Libušská 
183, 142 00 Praha 4

MUDr. Antonie Konopásková, Ke 
Kurtùm 383, 142 00 Praha 4-Písnice, tel. 
261 910 072

MUDr. Hana Taxová, Ke Kurtùm 383, 
142 00 Praha 4-Písnice, tel. 261 910 092, 
fax 267 910 433, e-mail taxova@infole-
kar.cz

Dospìlí
MUDr. Andrea Trèková, praktická 

lékaøka pro dospìlé, Libušská 183, 142 
00 Praha 4, tel. 241 727 386

MUDr. Dagmar Bálková,  Ke Kurtùm 
383, 142 00 Praha 4-Písnice, tel. 261 910 
059

MUDr. Jitka Vokálková, Areál Vodní 
stavby, Mílová 635/A2, Praha 4-Libuš, 
tel. 261 112 480

MUDr. Zdenìk Šafránek, Areál Vodní 
stavby, Mílová 635/A2, 142 00 Praha 4-
Libuš, tel. 261 112 460

MUDr. Jaroslav Henzl, Mílová 5/12, 
142 00 Praha 4-Libuš, tel. 261 112 470, 
f a x  a  z á z n a m n í k  2 4 1  7 2 7  8 3 1  
henzl.j@atlas.cz

Zubní lékaøi
MUDr. Adriana Sapáková, MUDr. 

Ivana Ježková, Zdravotní støedisko, 
Libušská 183, 142 00 Praha 4, tel. 241 
471 861

MUDr. Irena Nováková, K Lukám 
644/20, 142 00 Praha 4-Libuš, tel. 261 
910 203

MUDr. Vìra Ziková, K Lukám 644, 
142 00 Praha 4  Libuš, tel. 261 911 767, 
e-mail zubni@atlas.cz

MUDr. Marta Nováková, Libušská 
400, 142 00 Praha 4-Písnice, tel. 261 912 
683

MUDr. Yvetta Pelikánová, Areál SAPA, 
Libušská 319, 142 00 Praha 4-Písnice, 
tel. 244 092 452

Oèní
MUDr. Martin Janek, Oèní optika 

Tereza, Libušská 1, 142 00 Praha 4- 
Libuš, tel. 241 470 041

Rehabilitace
MUDr. Juraj Repka, Mgr. Blanka 

K u d l á è k o v á ,  M g r.  R a d e k  B a r t o ò ,  
Zdravotní støedisko, Libušská 183, 
142 00 Praha 4, tel. 241 719 881

Rehabilitaèní oddìlení pro dìti a dos-
pìlé, Soòa Janulíková – vedoucí fyziote-
rapeut, Lucie Kantorová  rehabilitaèní 
sestra, tel. 603 104 883, Libušská 400, 
142 00 Praha 4  Písnice

Gynekologie
MUDr. Jiøí Rohlíèek  gynekologie, aku-

punktura, Šatrova 8, 142 00 Praha 4-
Libuš, tel. 241 719 639

MUDr. Libor Vojáèek, Areál Vodní stav-
by, Mílová 635/A2, 142 00 Praha 4- 
Libuš, tel. 261 112 450, lvojacek@volny-
.cz

Kožní
MUDr. Eliška Vyskoèilová, Zdravotní 

støedisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4, 
tel. 241 719 881

Ušní, nosní, krèní 
MUDr. Petra Kameníková, Zdravotní 

støedisko, Libušská 183, 142 00 Praha 4, 
tel. 241 719 881

Alergologie 
MUDr. Ivo Šimùnek, Zdravotní støe-

disko, Libušská 183, 142 00 Praha 4, tel. 
244 472 734

K 1. 1. 2005 pùsobily na území MÈ tyto 
lékárny:

Lékárna Salvia, Výletní 398/27, 142 00 
Praha 4, tel. 261 910 895

Libušská lékárna, Libušská 208/65, 
142 00 Praha 4, tel. 241 471 287

–Zpracoval Michal Novotný–

Valná hromada

písnických hasičů

Za hojné uèasti èlenù SDH Písnice 
a hostù se 12. února uskuteènila 
výroèní valná hromada, kde byl zvolen 
nový výkonný výbor SDH Písnice. Jen 
nás všechny mrzí, že se ani na tuto 
akci nedostavil nikdo ze zastupitelstva 
MÈ Praha-Libuš, aèkoli úèast pøislíbi-
li.            –Martin Volkán, SDH Písnice–

Vzniklo občanské sdružení

Obèané Písnice, kteøí nesouhlasí se 
zámìrem firmy Ekospol stavìt výško-
vé obytné domy ve staré Písnici v obla-
sti mezi  ulicemi V Zákopech a Švi-
hovská, založili koncem roku 2004 na 
svou obranu obèanské sdružení Ro-
dinné domy. 

Adresa sdružení: V Zákopech 24, 
142 00 Praha 411, tel. 602 224 178

Výbor sdružení: Ing. Jan Bagin, pøed-
seda,  JUDr. Pavel Hrášek, místopøed-
seda, Vlastimil Skalický, místopøedse-
da.

Stanovisko sdružení ke zmínìnému 
stavebnímu zámìru najdete v tomto 
èísle èasopisu v rubrice Debata.

–Podle informací OS Rodinné domy 
(red)–

Rodinné domy

Nové Sdružení Ke Kašně

Obèané ulice Ke Kašnì, Praha 4-
Písnice, založili Sdružení Ke Kašnì. Toto 
sdružení bylo zaregistrováno Minister-
stvem vnitra dne 18. 1. 2005. Podle sta-
nov sdružení jsou jeho cíle následující:
& Usilovat o vybudování kanalizaèního 
øadu v celé délce ulice Ke Kašnì, vèetnì 
dobudování inženýrských sítí, a o prove-
dení koneèných povrchových úprav 
komunikace a zároveò se úèastnit všech 
pøípravných a realizaèních jednání a pra-
cí s tímto spojených.
&  Ochrana životního prostøedí pøi další 
investièní výstavbì v k. ú. Písnice, k. ú. 
Libuš, k. ú. Kunratice, k. ú. Vestec a k. ú. 
Hodkovice, zejména v souivlosti s další 
investièní výstavbou navazující na ulici 
Ke Kašnì, která podstatnì ovlivní životní 
poidmínky všech obyvatel této oblasti.

Sídlo sdružení: Praha 4-Písnice, Ke 
Kašnì 348/28. Jednatelé sdružení: Ing. 
arch. Vojtìch Obadálek, Ing. Tomáš 

Barták, Vìra Vejražková. Do 60 dnù od 
data registrace sdružení svolá valnou hro-
madu. Prvním jmenovitým cílem sdruže-
ní je zahájení jednání s pøíslušnými orgá-
ny  a institucemi o úplném odkanalizová-
ní ulice Ke Kašnì.  

Sdružení Ke Kašnì se 25. ledna 2005 
obrátilo s žádostí o pøizvání k veškerým 
jednáním a veøejnoprávním øízením, 
která se týkají problematiky vybudování 
kanalizaèního øadu v celé délce ulice Ke 
Kašnì a následnì všech souvisejících sta-
vebních a dokonèovacích prací této stav-
by. Dopis se žádostí byl adresován odbo-
ru mìstského investora, odboru výstavby 
a odboru životního prostøedí Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru výstavby a odboru 
životního prostøedí Úøadu MÈ Praha 12, 
spoleènostem ZAVOS, s. r. o., B Consult, 
s. r. o., Úøadu MÈ Praha-Libuš a redakci 
èasopisu U nás.
–Podle dopisu Sdružení Ke Kašnì (red)–

Leden a únor

Protebe

V sobotu 29. ledna probìhlo  i pøes 
malý poèet úèastníkù  zábavné odpo-
ledne humanitárního sdružení Prote-
be v klubu Junior. Do programu byly 
zaøazeny hry, soutìže a také divadélní 
scénky. 

Víkendová akce dìtí probìhla 18. – 
– 20. února v Roudném v Èeském ráji. 
Pøes den jsme se vìnovali sportování 
a veèery jsme trávili u krbových ka-
men. Byl to pobyt plný pohybu, smí-
chu a radosti. Všichni úèastníci se vrá-
tili spokojeni, i ti, co s námi jeli úplnì 
poprvé. 

Nevìøíte? Tak pojeïte s námi také, 
tøeba už na velikonoce nebo na tábor. 
Nabídku najdete v tomto èísle èasopi-
su vzadu, jako obvykle v rubrice Pro-
gramy.                           –Zdena Kapicová–

Prvňáci a úspěšní olympionici

z Meteorologické

Jak dopadl zápis  
K zápisu do 1. roèníku ZŠ Meteorolo-

gická pøišlo letos celkem 46 dìtí. 
–Bohumír Šumský, øeditel školy–

Úspìch v matematické olympiádì
Dne 26. ledna se konalo obvodní kolo 

matematické olympiády na ZŠ Jeremen-
kova. V konkurenci 47 soutìžících ze 
základních škol a víceletých gymnázií 
z Prahy 4 se Vojtìch Bartoš z 9. A ZŠ 
Meteorologická umístil na 1. místì s pl-
ným poètem bodù a postupuje dále do 
celopražského kola. Blahopøejeme!

–Za ZŠ Monika Exnerová–

Dìjepisná olympiáda
Dne 7. února 2005 probìhlo obvodní 

kolo Dìjepisné olympiády (34. roèník  
2004/2005). Celkem se ho zúèastnilo 30 
žákù z 11 škol a gymnázií Prahy 4. Žáci, 
kteøí postoupili ze školního kola, mìli za 
úkol vyøešit bìhem 90 minut nároèný test 
s tematickým zamìøením Zámoøské obje-
vy  od Vikingù k Amundsenovi. I pøes vel-
kou konkurenci se podaøilo našemu favo-
ritovi Michalu Figelovi z 9. A obsadit krás-
né 4. místo. První tøi soutìžící absolvují 
krajské kolo 30. bøezna v budovì ZŠ 
Bítovská.

–Martin Farkaš, uèitel dìjepisu–

Jak si užívají děti v Písnici

Hurá, už je tady zima!

Jak jsme zachytili akce, které probìhly 
na naší základní škole v Písnici v uplynu-
lých mìsících, viz kresba a fotografie.

Sláva, koneènì jsme se doèkali, je tu 
zima a s ní i sníh. Díky tomu, že naše 
škola je obklopena pøírodou, kopci a ryb-
níky, mùžeme v zimních mìsících sáòko-
vat, bobovat a bruslit.

No a protože sníh je tady, vyrazili jsme. 
Celá škola se na sousední kopec nevejde, 
bobovali jsme i na Pískovnì. Další týden 
se ke snìhu pøidaly tøeskuté mrazy a z nás 
se rázem stali hokejisti a krasobruslaøky. 

NOVÌ OTEVØENO

K VRTILCE 317, PRAHA 4 - PÍSNICE

prodej kol Author,Apache,Superior

prodej cyklistických doplňků

servis kol

a bytové doplňky

prodej venkovních

i pokojových květináčů 

CYKLOCENTRUM KERAMIKA

in
z

e
r

c
e

in
z

e
r

c
e



bøezen 2005bøezen 2005 bøezen 2005bøezen 20056 7

K
R

O
N

IK
A

K
R

O
N

IK
A

Útokem jsme vzali jak rybník pod školou, 
tak i Kalibárnu. Jsme smutní, že se v 
letošním školním roce s naší školièkou 
rozlouèíme, protože kde si takhle užije-
me?                                –Pá�áci ze ZŠ Coòka –Koncert s vánoèní tematikou, kde jsme si nejenom zazpívali koledy, ale i zasoutìžili.

Den otevøených dveøí pro budoucí prvòáèky, kterým se u nás
moc líbilo a v hojném poètu potom pøišli k zápisu.

Maškarní ples

Stalo se již tradicí, že na poèátku ledna 
se koná v tìlocviènì ZŠ Meteorologická 
maškarní ples pro dìti z Libuše a blízké-
ho okolí.

V sobotu 8. ledna 2005 se již pøed 14. 
hodinou zaèali scházet dìti a rodièe v tìlo-
cviènì školy,  která byla vyzdobena 
výtvarnými pracemi našich dìtí. Veselou 
atmosféru doplòovaly vedle pestrých trsù 
nafukovacích balónkù pøedevším nápa-
dité masky dìtí i uèitelek.

Bìhem odpoledne hrála hudba, pøi 
které dìti tanèily. Zároveò probíhaly spor-
tovní soutìže se sladkými odmìnami. Na 
konci byly rozdány diplomy za nejlepší 
originální masky. Ocenìni byli i nejmlad-
ší úèastníci karnevalu.

Na vydaøeném odpoledni se podíleli 
kromì uèitelù i bývalí žáci naší školy  
Sandra  Mašatová, Karolína Peterková, 
Hanka Hamrová a Tomáš Michalèiè, 

kteøí se postarali o drobné obèerstvení 
a hudbu pøibližnì pro 40 dìtí a jejich 
doprovod.

–Monika Exnerová, Alena Èermáková, 
Jana Vránková, uèitelky ZŠ–

O zvědavé kometě

V kopcích z bílých obláèkù
mìly hvìzdy klouzaèku.

Klouzaly se po obloze
po dvou i po jedné noze.

(Úryvek z veršù L. Støedy)
Pohádku O zvìdavé kometì zhlédly dìti 

z MŠ K Lukám na svém dalším zábavném 
výletì v pražském Planetáriu 27. ledna 
2005. Nejen pøíjemný hlas Jiøiny Bohda-
lové, ale i prostøedí sálu Cosmoruma s pro-
jekcí hvìzdné oblohy bìhem celé pohádky 
ovládly pozornost všech dìtí. Také zajíma-
vé povídání o hvìzdách, sluneèních sou-
stavách, kometách a další informace ze 
svìta mimo naši planetu, ale i v souvislosti 
s planetou Zemí, pøinesly malým pøedško-
lákùm mnoho nového a pøedevším podpo-
øily zájem o nové, ménì obvyklé vìci.

Výlet do Planetária pøispìl jistì i k utvá-
øení dìtského povìdomí o pøírodním pro-
støedí a jeho rozmanitostech, motivoval 
dìti k pøemýšlení a práci s jednoduchými 
informacemi (co jsou hvìzdy na obloze, 
jak vypadá naše planeta, kde žijeme, proè 

vidíme mìsíc pokaždé jinak, že slunce, 
které nás høeje, není ve vesmíru jediné, 
proè se støídá den a noc, zima a léto atp.).

Každý si z prohlídky planetária odnesl 
nìco, nad èím mohl podle svých možností 
pøemýšlet a co ho nejvíce zaujalo. I knihy o 
hvìzdách, kosmu a kosmonautech byly 
nyní zajímavìjší a dìtem srozumitelnìjší.

Pøíbìhy z cesty zvìdavé, dìtsky nepo-
slušné kometky Babetky, zachytily dìti již 
tradiènì ve svých kresbách, tentokrát 
pøímo do vyklenuté „oblohy“.

–PaedDr. Miroslava Majerová,
øeditelka MŠ K Lukám–

Hudba a tanec

v MŠ Lojovická

V mateøské škole Lojovická probíhá ve 
školním roce øada zájmových kroužkù 
pro dìti. Mimo jiné je to taneèní rytmika 
a hudební kroužek.

Kroužek rytmiky vedou lektoøi z taneè-
ní školy Rytmik, pod jejich odborným 
vedením dìti rozvíjejí své pohybové 
dovednosti a získávají cit pro spojení 
pohybu a hudby.

Hudební kroužek vede uèitelka mateø-
ské školy L. Bártová. Dìti se v kroužku 
uèí nejen zpívat, ale také zapojit zpìv do 
pohybových her. Pøi zpìvu se dìti dopro-
vázejí na jednoduché hudební nástroje 
napø. triangl, xylofon, èinely, døívka 
apod.

Vše, co se dìti nauèily za první pololetí, 
nám pøedvedly na pøipravených vystou-
peních. Dìkujeme lektorùm za dvì krás-

Pohrom

Letos už po tøiadvacáté uspoøádali pís-
niètí hasièi tradièní dálkový pochod po 
Hromnicích  Pohrom. Šlo se i pøes mrazi-
vé poèasí a teplotu výraznì pod bodem 
mrazu. Trasa vedla, jako již mnoho let 

Fit sobota s aerobikem

Dne 5. února 2005 se v Klubu Junior konalo od 14 do 
17 hodin sobotní fit odpoledne s aerobikem.

Byl krásný sluneèný den, a tak to zprvu vypadalo, že 
se nikomu do tìlocvièny nebude chtít a já sama se budu 
muset poprat s litry dobré vody, džusù, s ovocem a de-
sítkou müsli tyèinek. Mé cvièenky ovšem nezklamaly 
a dostavily se v plném poètu.

Na programu bylo dvouhodinové cvièení aerobiku, 
kterého se nìkteré ženy zpoèátku obávaly, avšak všech-
ny vydržely až do závìreèného dùkladného streèinku po 
pøedchozím stejnì dùkladném posilování všech dùleži-
tých svalových skupin.

Na tombolu se tìšila urèitì každá, vždy� také každá 
druhá žena si odnesla hodnotný dárek, vztahující se ke 
cvièení. Poslední hodinku jsme vìnovaly povídání 
o správné výživì, o efektivním trénování, jak spalovat 
tuky pøi cvièení, probraly jsme také sportovní dovolené 

s aerobikem, které chystáme v letošním roce.
Opravdu oceòuji všechny ženy, které vìnovaly svùj 

volný èas a neváhaly udìlat nìco také jen samy pro 
sebe.

A co vy, také to zkusíte pøíštì s námi? Informace 
o termínech dalších Fit sobot na tel. 776 018 191.

–Eliška Froòková–

nì prožitá odpoledne v mateøské škole 
a už se všichni moc tìšíme na konec roku 
a další krásné vystoupení dìtí. 

–Za rodièe Eva Fialková–

Mokré vysvědčení

Pøiblížilo se pololetí a dìti v mateøské 
škole Lojovická se tìšily na svoje první 
vysvìdèení. Nebylo však ledajaké, bylo to 
„MOKRÉ“ vysvìdèení. 

Již øadu let navštìvují dìti plavecký 
bazén a uèí se prvním plaveckým krùè-
kùm, tempùm a odvaze vlézt do vody. 
Letos jezdí pod vedením paní uèitelky 
Klášterkové do bazénu na Zeleném pru-
hu. Zaèátky byly dost tìžké, ale hodný 
pan plavèík, všudypøítomná paní uèitel-
ka a skvìlé pomùcky, jako jsou pásky, 
destièky, kroužky a to vše v pestrobarev-
ném provedení, dìtem dodávají chu� uèit 
se plavat, pøekonávat strach z vody. 
Dneska jsou nìkteøí již zdatní plavci a ti 
bojácnìjší mají na to, aby je dohonili, 
ještì dalších pìt mìsícù. Není dùležité 
vyhrát, ale je potøebné pøekonávat stra-
ch, získat nové schopnosti a radovat se z 
pohybu. A to plavecký výcvik v MŠ splòu-

je. Dìti jsou spokojené a paní uèitelka má 
radost z úsmìvù na tváøích svých svìøen-
cù.

Dìti se dopravují do plaveckého bazé-
nu mìstskou hromadnou dopravou, a tak 
se již od útlého vìku pøipravují na pohyb 
po Praze, vštìpují si návyky, jak jezdit, 
jak se chovat v autobuse i na ulici, uèí se 
poznávat i širší okolí, ve kterém žijí. 
Plavecký výcvik a jiné aktivity hojnì 
zastoupené v této školce dìtem velmi pro-
spívají.

Tyto kurzy mají v MŠ dìti možnost 
navštìvovat již øadu let a zájem o nì mezi 
dìtmi, ale ani rodièi neopadává.

nazpátek, podél Libušského potoka k bý-
valému lomu, pøes Cholupice na letištì 
na Toèné a zpìt do hasièské zbrojnice, 
kde byl také start. 
–S využitím textu ze sdhpisnice.net (red), 

foto Marcela Volkánová–
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Útokem jsme vzali jak rybník pod školou, 
tak i Kalibárnu. Jsme smutní, že se v 
letošním školním roce s naší školièkou 
rozlouèíme, protože kde si takhle užije-
me?                                –Pá�áci ze ZŠ Coòka –Koncert s vánoèní tematikou, kde jsme si nejenom zazpívali koledy, ale i zasoutìžili.

Den otevøených dveøí pro budoucí prvòáèky, kterým se u nás
moc líbilo a v hojném poètu potom pøišli k zápisu.

Maškarní ples

Stalo se již tradicí, že na poèátku ledna 
se koná v tìlocviènì ZŠ Meteorologická 
maškarní ples pro dìti z Libuše a blízké-
ho okolí.

V sobotu 8. ledna 2005 se již pøed 14. 
hodinou zaèali scházet dìti a rodièe v tìlo-
cviènì školy,  která byla vyzdobena 
výtvarnými pracemi našich dìtí. Veselou 
atmosféru doplòovaly vedle pestrých trsù 
nafukovacích balónkù pøedevším nápa-
dité masky dìtí i uèitelek.

Bìhem odpoledne hrála hudba, pøi 
které dìti tanèily. Zároveò probíhaly spor-
tovní soutìže se sladkými odmìnami. Na 
konci byly rozdány diplomy za nejlepší 
originální masky. Ocenìni byli i nejmlad-
ší úèastníci karnevalu.

Na vydaøeném odpoledni se podíleli 
kromì uèitelù i bývalí žáci naší školy  
Sandra  Mašatová, Karolína Peterková, 
Hanka Hamrová a Tomáš Michalèiè, 

kteøí se postarali o drobné obèerstvení 
a hudbu pøibližnì pro 40 dìtí a jejich 
doprovod.

–Monika Exnerová, Alena Èermáková, 
Jana Vránková, uèitelky ZŠ–

O zvědavé kometě

V kopcích z bílých obláèkù
mìly hvìzdy klouzaèku.

Klouzaly se po obloze
po dvou i po jedné noze.

(Úryvek z veršù L. Støedy)
Pohádku O zvìdavé kometì zhlédly dìti 

z MŠ K Lukám na svém dalším zábavném 
výletì v pražském Planetáriu 27. ledna 
2005. Nejen pøíjemný hlas Jiøiny Bohda-
lové, ale i prostøedí sálu Cosmoruma s pro-
jekcí hvìzdné oblohy bìhem celé pohádky 
ovládly pozornost všech dìtí. Také zajíma-
vé povídání o hvìzdách, sluneèních sou-
stavách, kometách a další informace ze 
svìta mimo naši planetu, ale i v souvislosti 
s planetou Zemí, pøinesly malým pøedško-
lákùm mnoho nového a pøedevším podpo-
øily zájem o nové, ménì obvyklé vìci.

Výlet do Planetária pøispìl jistì i k utvá-
øení dìtského povìdomí o pøírodním pro-
støedí a jeho rozmanitostech, motivoval 
dìti k pøemýšlení a práci s jednoduchými 
informacemi (co jsou hvìzdy na obloze, 
jak vypadá naše planeta, kde žijeme, proè 

vidíme mìsíc pokaždé jinak, že slunce, 
které nás høeje, není ve vesmíru jediné, 
proè se støídá den a noc, zima a léto atp.).

Každý si z prohlídky planetária odnesl 
nìco, nad èím mohl podle svých možností 
pøemýšlet a co ho nejvíce zaujalo. I knihy o 
hvìzdách, kosmu a kosmonautech byly 
nyní zajímavìjší a dìtem srozumitelnìjší.

Pøíbìhy z cesty zvìdavé, dìtsky nepo-
slušné kometky Babetky, zachytily dìti již 
tradiènì ve svých kresbách, tentokrát 
pøímo do vyklenuté „oblohy“.

–PaedDr. Miroslava Majerová,
øeditelka MŠ K Lukám–

Hudba a tanec

v MŠ Lojovická

V mateøské škole Lojovická probíhá ve 
školním roce øada zájmových kroužkù 
pro dìti. Mimo jiné je to taneèní rytmika 
a hudební kroužek.

Kroužek rytmiky vedou lektoøi z taneè-
ní školy Rytmik, pod jejich odborným 
vedením dìti rozvíjejí své pohybové 
dovednosti a získávají cit pro spojení 
pohybu a hudby.

Hudební kroužek vede uèitelka mateø-
ské školy L. Bártová. Dìti se v kroužku 
uèí nejen zpívat, ale také zapojit zpìv do 
pohybových her. Pøi zpìvu se dìti dopro-
vázejí na jednoduché hudební nástroje 
napø. triangl, xylofon, èinely, døívka 
apod.

Vše, co se dìti nauèily za první pololetí, 
nám pøedvedly na pøipravených vystou-
peních. Dìkujeme lektorùm za dvì krás-

Pohrom

Letos už po tøiadvacáté uspoøádali pís-
niètí hasièi tradièní dálkový pochod po 
Hromnicích  Pohrom. Šlo se i pøes mrazi-
vé poèasí a teplotu výraznì pod bodem 
mrazu. Trasa vedla, jako již mnoho let 

Fit sobota s aerobikem

Dne 5. února 2005 se v Klubu Junior konalo od 14 do 
17 hodin sobotní fit odpoledne s aerobikem.

Byl krásný sluneèný den, a tak to zprvu vypadalo, že 
se nikomu do tìlocvièny nebude chtít a já sama se budu 
muset poprat s litry dobré vody, džusù, s ovocem a de-
sítkou müsli tyèinek. Mé cvièenky ovšem nezklamaly 
a dostavily se v plném poètu.

Na programu bylo dvouhodinové cvièení aerobiku, 
kterého se nìkteré ženy zpoèátku obávaly, avšak všech-
ny vydržely až do závìreèného dùkladného streèinku po 
pøedchozím stejnì dùkladném posilování všech dùleži-
tých svalových skupin.

Na tombolu se tìšila urèitì každá, vždy� také každá 
druhá žena si odnesla hodnotný dárek, vztahující se ke 
cvièení. Poslední hodinku jsme vìnovaly povídání 
o správné výživì, o efektivním trénování, jak spalovat 
tuky pøi cvièení, probraly jsme také sportovní dovolené 

s aerobikem, které chystáme v letošním roce.
Opravdu oceòuji všechny ženy, které vìnovaly svùj 

volný èas a neváhaly udìlat nìco také jen samy pro 
sebe.

A co vy, také to zkusíte pøíštì s námi? Informace 
o termínech dalších Fit sobot na tel. 776 018 191.

–Eliška Froòková–

nì prožitá odpoledne v mateøské škole 
a už se všichni moc tìšíme na konec roku 
a další krásné vystoupení dìtí. 

–Za rodièe Eva Fialková–

Mokré vysvědčení

Pøiblížilo se pololetí a dìti v mateøské 
škole Lojovická se tìšily na svoje první 
vysvìdèení. Nebylo však ledajaké, bylo to 
„MOKRÉ“ vysvìdèení. 

Již øadu let navštìvují dìti plavecký 
bazén a uèí se prvním plaveckým krùè-
kùm, tempùm a odvaze vlézt do vody. 
Letos jezdí pod vedením paní uèitelky 
Klášterkové do bazénu na Zeleném pru-
hu. Zaèátky byly dost tìžké, ale hodný 
pan plavèík, všudypøítomná paní uèitel-
ka a skvìlé pomùcky, jako jsou pásky, 
destièky, kroužky a to vše v pestrobarev-
ném provedení, dìtem dodávají chu� uèit 
se plavat, pøekonávat strach z vody. 
Dneska jsou nìkteøí již zdatní plavci a ti 
bojácnìjší mají na to, aby je dohonili, 
ještì dalších pìt mìsícù. Není dùležité 
vyhrát, ale je potøebné pøekonávat stra-
ch, získat nové schopnosti a radovat se z 
pohybu. A to plavecký výcvik v MŠ splòu-

je. Dìti jsou spokojené a paní uèitelka má 
radost z úsmìvù na tváøích svých svìøen-
cù.

Dìti se dopravují do plaveckého bazé-
nu mìstskou hromadnou dopravou, a tak 
se již od útlého vìku pøipravují na pohyb 
po Praze, vštìpují si návyky, jak jezdit, 
jak se chovat v autobuse i na ulici, uèí se 
poznávat i širší okolí, ve kterém žijí. 
Plavecký výcvik a jiné aktivity hojnì 
zastoupené v této školce dìtem velmi pro-
spívají.

Tyto kurzy mají v MŠ dìti možnost 
navštìvovat již øadu let a zájem o nì mezi 
dìtmi, ale ani rodièi neopadává.

nazpátek, podél Libušského potoka k bý-
valému lomu, pøes Cholupice na letištì 
na Toèné a zpìt do hasièské zbrojnice, 
kde byl také start. 
–S využitím textu ze sdhpisnice.net (red), 

foto Marcela Volkánová–
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Zprávy z jednání rady

Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-Libuš ze dne 
9. 2. 2005 jsou v plném znìní k dispozici na Úøadu MÈ. 
&  è. 1/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš 
schvaluje: 1. Rozpoèet mìstské èásti Praha-Libuš na rok 2005 
v objemu pøíjmù 22 840 000,- Kè, objemu výdajù 33 750 000,- 
Kè a financování ve výši 10 910 000,- Kè. 2. Ve vedlejší hospo-
dáøské èinnosti: výnosy 2 600 000,- Kè, náklady 1 500 000,- 
Kè a hrubý provozní výsledek 1 100 000,- Kè.
&  è. 2/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš sta-
novuje novou výši odmìn pro místostarostu, èleny rady, pøed-
sedy výborù a komisí, èleny výborù a komisí a ostatní èleny 
zastupitelstva dle naøízení vlády è. 697 ze dne 22. 12. 2004, 
kterým se mìní naøízení vlády è. 37/2003 Sb., o odmìnách za 
výkon funkce èlenùm zastupitelstev, ve znìní naø. vlády 
è. 337/2004 Sb, s platností od 1. 1. 2005 dle tabulky, která je 
nedílnou souèástí tohoto usnesení.
&  è. 3/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš: 
1. schvaluje smìnu èásti pozemku parc. è. 559/1 k. ú. Písnice 

2o výmìøe 10 m , vedeného na LV è. 530 ve vlastnictví hl. m. 
Prahy,  svìøená správa mìstská èást Praha-Libuš, za èást 

2pozemku parc. è. 516/2 k. ú. Písnice o výmìøe 11 m , vedené-
ho na LV è. 437 ve vlastnictví SJM manželù Sukových, a to: že 
pozemek oznaèený v oddìlovacím GP è. 896-82/2004 vypra-
cován spol. Geodézie Engineering, s. r. o., U Nikolajky 28, 

2Praha 5 parc. è. 516/15 o výmìøe 11 m , k. ú. Písnice, pøijímá 
do vlastnictví Hl. m. Prahy, svìøená správa nemovitostí mìst-
ská èást Praha-Libuš, a pozemek parc. è. 559/3 o výmìøe 

210 m , pøijímají do vlastnictví manželé Zdenìk Suk a Šárka 
Suková dle èl. II, III smìnné smlouvy. 2. Bere na vìdomí, že 
veškeré náklady spojené s vkladem vlastnického práva do 
katastru nemovitostí ponesou manželé Sukovi. 3. Ukládá radì 
mìstské èásti zajistit realizaci tohoto usnesení. 4. Povìøuje 
starostu mìstské èásti k uzavøení smìnné smlouvy s manželi 
Sukovými,  která je nedílnou souèástí tohoto usnesení.

&  è. 4/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš:
1. Požaduje zaøadit do akce TV Libuš prodloužení splaškové 
kanalizace v ulici K Vrtilce, ukonèené u objektu è. p. 504 na 
pozemku parc. è. 55/17 k. ú. Písnice, na úroveò pozemku 
parc. è. 632/2 k. ú. Písnice. 2. Požaduje zaøadit do akce TV 
Libuš provedení definitivního povrchu ulice Ke Bøezinì od 
úseku ukonèeného živicí na úroveò pozemku parc. è. 968/1 
k. ú. Písnice. 3. Ukládá starostovi mìstské èásti zaslat pøísluš-
nou žádost na odbor mìstského investora Magistrátu hl. m. 
Prahy a spoleènosti ZAVOS, s. r. o.
&  è. 5/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš žádá 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy o  vstup hlavního mìsta Prahy do 
Svazku obcí pro dopravu v pražském jižním regionu.
&  è. 6/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš volí 
pro výkon funkce pøísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 paní 
Jaroslavu Forinovou.
&  è. 7/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš bere 
na vìdomí zprávu o èinnosti JSDH Písnice za druhé pololetí 
roku 2004. 
&  è. 8/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš: 1. 
Schvaluje dohodu o narovnání a dohodu o ukonèení nájmu se 
spol. Bytom, s. r. o., se sídlem Praha 4, K Lukám 648. 2. Povì-
øuje starostu podepsáním dohody o narovnání a dohody
o ukonèení nájmu se spol. Bytom, která je nedílnou souèástí 
tohoto usnesení.  3.  Schvaluje prodej pozemku parc. 
è. 557/68, k. ú. Libuš spol. Bytom za cenu 396 889,- Kè.
3. Povìøuje starostu podepsáním kupní smlouvy se spol. 
Bytom na pozemek parc. è. 557/68, k .ú. Libuš, která je nedíl-
nou souèástí tohoto usnesení.
&  è. 9/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš sta-
novuje pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty: 
1. Pøednostnì pøijímán obèan s trvalým pobytem v mìstské 
èásti  Praha-Libuš,  nebo jeho rodinný pøíslušník.  2.  
Zpùsobilost k právním úkonùm. 3. Bezdlužnost na nájemním 
bytì. 4. Poživatel starobního nebo plného invalidního dùcho-

du. 5. Sobìstaènost pøimìøená ke svému vìku a zdravotnímu 
stavu, která nevyžaduje nepøetržitý lékaøský dohled, vyjádøení 
lékaøe. 6. Pøíjemce peèovatelské služby.
&  è. 10/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš 
souhlasí s tím, aby MÈ Praha-Libuš byla poskytovatelem 
sociálních služeb v Domì s peèovatelskou službou s chránìný-
mi byty.
&  è. 11/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš 
vznáší zásadní pøipomínku k Urbanistické studii Nové Dvory 
v Praze 4.  Požaduje, aby navrhovaná komunikace Jalo-
dvorská II (propojení Vídeòské s Chýnovskou) byla navržena 
v šíøkovém uspoøádání stejném, jako má stávající ulice 
Chýnovská. To je 2 × 7,00 m se støedním dìlicím pasem.

–Pøipravili Tomáš Hejzlar a Hana Koláøová–

Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš v období
od 5. 1. do 8. 2. 2005.

Rada MÈ Praha-Libuš:
& Schvaluje platové výmìry vedoucích pracovníkù  vedoucích odborù 
Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš, platné od 1. 1. 2005.
&  Schvaluje platové výmìry øeditelù škol a pøedškolních zaøízení zøíze-
ných mìstskou èástí Praha-Libuš, platné od 1. 1. 2005.
& Bere na vìdomí, že aktuální poèet obyvatel v mìstské èásti Praha-
Libuš k 1. 1. 2005 je   7 960. Z tohoto poètu se vychází pøi stanovení 
pøíplatku k odmìnám za výkon funkce èlenùm zastupitelstva.
& Navrhuje zastupitelstvu stanovit novou výši odmìn  pro místosta-
rostu, èleny rady, pøedsedy výborù a komisí, èleny výborù a komisí 
a ostatní èleny zastupitelstva dle naøízení vlády è. 697 ze dne 22. 12. 
2004.
& Souhlasí s uzavøením dodatku è. 2  k mandátní smlouvì ze dne 15. 4. 
2004 se spoleèností Domeèek  odpady, s. r. o., Døevèická 44, Praha 10.
& Souhlasí s pronájmem pozemkù parc. è. 390/9 a 390/10 orná pùda 
k. ú. Libuš Ing. Janu Foøtovi, Statek Drazdy, Praha 4  Hrnèíøe za úèelem 
zemìdìlské èinnosti za cenu 1 500,-Kè/ha/rok. 
& Schvaluje smlouvu o výpùjèce mezi investorem hl. m. Praha, zastou-
peným Jiøím Tomanem, øeditelem odboru mìstského investora 
Magistrátu hl. m. Prahy, a vlastníkem hl. m. Praha, mìstská èást Praha-
Libuš, zastoupeným starostou Petrem Mrázem, k pozemkùm parc. 
è. 895/1, 1057/2, 1057/24, 1057/25, vše k. ú. Libuš v obci Praha, 
zapsané na LV 849 pro k. ú. Libuš za úèelem provedení Stavby è. 0088, 
TV Libuš, etapa 0009, Komunikace IV., K Lesu  chodník, dle pøiložené 
smlouvy o výpùjèce, která je nedílnou souèástí tohoto usnesení
& Souhlasí s pøedloženou dokumentací na stavbu bytového domu  
a pøilehlé obèanské vybavenosti pøi ulici Dobronická na pozemcích parc. 
è. 429/11, 429/12 k. ú. Libuš  zpracována M. Holou v 11/2004 za tìchto 
podmínek: Stavba bude koordinována s pøedpokládanou rekonstrukcí 
Libušské ul. a stavbou kanalizace Dobronická. Toto vyjádøení se vydává 
za MÈ Praha-Libuš jako úèastníka øízení. Stanovisko MÈ k pøípojkám 
a komunikaci na pozemcích ve správì MÈ je ve zvláštním usnesení.
& Souhlasí s s uložením pøípojky el. energie do pozemkù p. è. 557/25 
a 439/3 ve vlasnictví HMP, svìøené do správy MÈ Praha-Libuš za tìchto 
podmínek: Pøed provedením stavby stavebník uzavøe s MÈ Praha-Libuš 
smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene a jeho zapsání 
do KN HMP. Pøed zapoèetím prací uzavøe stavebník smlouvu o výpùjè-
ce. Povrchy budou upraveny do pùvodního stavu. Stavba bude koordi-
nována s uvažovanou stavbou kanalizace Dobronická. Nemùže se 
vyjádøit z hlediska vlastníka pozemkù p. è. 428/2, 428/20, k. ú. Libuš, 
nebo� tyto nejsou dle KN ve vlastnictví Prahy ani svìøeny do správy MÈ 
Praha-Libuš. Dle údajù „pozemkového katastru“ je vlastníkem „ÈR  
MNV Libuš“ a další soukromé osoby. 

& Souhlasí s navrženou stavbou chodníku na jižní až jihovýchodní 
stranì komunikace K Lesu k. ú. Libuš, za následujících podmínek: Bude 
zachován prùjezd komunikace a pøístup k pøilehlým nemovitostem. 
Stavba bude koordinována se stavbou schválené komunikace a se stav-
bou bytového domu U Lesa a s tím související pøeložky inž. sítí, jež jsou v 
souèasné dobì ve stavbì.
& Nesouhlasí se zøízením prodejního skladu nových a použitých pneu-
matik na èásti pozemku parc. è. 873/82, k. ú. Libuš. Uvedený pozemek 
se nachází v intravilánu obce a snahou mìstské èásti je vymístit veškeré 
skladové prostory mimo zastavìnou èást obce.
& Souhlasí s návrhem rozpoètu  MÈ Praha-Libuš na rok 2005, který je 
nedílnou souèástí tohoto usnesení a doporuèuje Zastupitelstvu MÈ 
Praha-Libuš jeho odsouhlasení.
& Souhlasí s navrženým programem zasedání Zastupitelstva  MÈ 
Praha-Libuš dne 2. 2. 2005.
& Souhlasí se stavbou nádrže vyrovnávacího objemu ÈS 1 Ke Bøezinì 
(souèást stavby è. 0088, TV Libuš, etapa 0005, kanalizace Písnice II) dle 
projektu B Consult, s. r. o., z 9/2004 a jejím umístìním na èásti pozemkù 
p. è. 529/6 a 29/18, k. ú. Písnice za podmínky odkupu pøevedení ohraže-
né èásti pozemku na budoucího provozovatele. Stavebník pøed zaháje-
ním prací zajistí geometrické zamìøení pøedmìtné stavby a požádá 
o pøevod  pozemku. Další podmínkou je zachování prùjezdnosti komu-
nikace Ke Bøezinì. Stavebník pøed zapoèetím prací požádá o doèasný 
zábor pozemkù.
& Souhlasí s pøedloženou projektovou dokumentací inž. sítí a komuni-
kací pro 26 RD  Kálek  k. ú. Písnice  PD pro stavební povolení, zpracova-
nou v souladu s platným Rozhodnutím o umístìní stavby. 
&  Stanovuje pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty.  
& Souhlasí s tím, aby MÈ Praha-Libuš byla poskytovatelem sociálních 
služeb v Domì s peèovatelskou službou s chránìnými byty.
& Souhlasí se zmìnou stavby pøed dokonèením spoèívající ve zmìnì 
užívání rodinného domu na pizzerii parc. è. 117/2, k. ú. Písnice dle 
projektu arch. Kose z 9/2004 za podmínky, že zvýšení nárokù na parko-
vací stání bude øešeno na pozemku náležejícímu k objektu. Vzhledem 
k zachování 1 bytové jednotky je nutné zachovat i jedno garážové a jedno 
odstavné stání kromì parkovištì pro provoz pizzerie. 
& Souhlasí s podpisem Dodatku èíslo 1, který je nedílnou souèástí 
Dohody o zajištìní úkonu peèovatelské služby, sepsané dne 28. 2. 2003 
mezi dvìma subjekty: MÈ Praha-Libuš a Sociálními službami MÈ Praha 
12.
& Bere na vìdomí výši základní úplaty za vzdìlávání od 1. 1. 2005 
v mateøských školách zøizovaných MÈ Praha-Libuš a souhlasí s vydá-
ním Doporuèeného postupu od 1. 1. 2005 pøi stanovení výše úplat za 
vzdìlávání v mateøských školách zøizovaných mìstskou èástí Praha-
Libuš, který je nedílnou souèástí tohoto usnesení.
& Souhlasí se zámìrem studie pøeložky úseku vedení 4 x 110 kV 
Chodov  Lhotka, Øeporyje v úseku mezi stožáry è. 14  17, k. ú. Písnice. 
Za nejvhodnìjší pokládáme pøeložení vedení ve stávající trase do zemì. 
Toto øešení není ve studii navrženo. Z pøedložených variant studie je 

ekonomiètìjší a z hlediska dalšího rozvoje MÈ vhodnìjší varianta 
A (blíže k Libuši). Upozoròujeme, že trasa vedení, resp. ochranné 
pásmo vedení,  je závaznou èástí platného územního plánu a bude nutno 
øešit zmìnu ÚPn SÚ HMP.
& Souhlasí s uzavøením Dodatku è. 5 ke smlouvì o dílo è. 101/96 se 
spoleèností Gepro, s. r.o., Štefánkova 52, Praha 5. 
& Souhlasí s umístìním „Lokálního biokoridoru L4/276, úsek v ulici 
K Vrtilce“ na pozemku parc. è. 53/17, ostatní plocha, ostatní komunika-
ce, k. ú. Písnice, který je veden na LV 530 pro k. ú. Písnice ve vlastnictví 
hl. m. Praha svìøeno mìstské èásti Praha-Libuš. Podmínkou je, že 
stávající komunikace K Vrtilce bude zachována. Navržená výstavba 
bude koordinována s plánovanou stavební úpravou této komunikace. 
Výsadba musí respektovat stávající inženýrské sítì a jejich ochranná 
pásma. Projekt bude koordinován s plánovanou výstavbou akce 
Písnické zahrady  dostavba lokality U Vrtilky. Je zároveò nutné respekto-
vat stanovisko pøíslušného správního orgánu OŽPD MÈ Praha 12.
& Souhlasí se vstupem na pozemky parc. è. 932, 922/10 k. ú. Písnice, 
uvedené na LV 530 pro k. ú. Písnice, ve vlastnictví je hl.m. Praha, svìøe-
no do správy MÈ Praha-Libuš, za úèelem uložení kabelového vedení 
1 kV do komunikace ulice Hoštická v rámci stavby IM 4760, rekonstruk-
ce rozvodné sítì NN za podmínky: Pøed zapoèetím stavby stavebník 
požádá OŽPD MÈ Praha-Libuš o zábor komunikace. Povrch komuni-
kace bude upraven do pùvodního stavu. Schvaluje uzavøení smlouvy 
o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene èíslo 
0441/4760/05 k pozemkùm parc. è. 932 a 922/10 k. ú. Písnice mezi 
budoucím oprávnìným z vìcného bøemene PRE, a. s., a budoucím 
povinným z vìcného bøemene MÈ Praha-Libuš, která bude uzavøena 
pøed zapoèetím prací a bude nedílnou souèástí tohoto usnesení.  
& Souhlasí s navrženou stavbou pøípojky STL plynu a vodovodní pøí-
pojky na pozemku parc.è. 1143 (ulice Drùbežáøská) k. ú. Libuš k pozem-
ku parc. è. 426/1 k.ú. Libuš za následujících podmínek: Pøed provede-
ním stavby pøípojky STL plynu stavebník uzavøe s MÈ Praha-Libuš 
smlouvu o smlouvì budoucí o vìcném bøemeni ve vìci uložení pøípojky 
do pozemku parc. è. 1143 (ulice Drùbežáøská), k. ú. Libuš, jejímž vlast-
níkem je hl.m. Praha, svìøená správa MÈ Praha-Libuš. Pøed zapoèetím 
stavby stavebník požádá OŽPD MÈ Praha-Libuš o zábor komunikace. 
Povrch komunikace bude upraven do pùvodního stavu.
& Souhlasí s vyjádøením stanoviska k dokumentaci stavby komunikace 
v lokalitì V Kálku, Na Losách  Lucida, s. r. o., z 1/2005 v tomto znìní: 
Budou zrušeny úzké zelené pásy (šíøe cca 0,5 m) v prodloužení ulice 
Klenovická a v pøíèných ulicích. Vzhledem k tomu, že není znám budoucí 
vlastník a správce komunikace, není možno toto vyjádøení kvalifikovat 
jako jeho vyjádøení, ale pouze jako pøipomínky, event. námitky pro 
stavební øízení.
& Souhlasí s uložením pøípojky V.O. do pozemku p. è. 439/2  komuni-
kace V Koutì  ve vlasnictví HMP, svìøené do správy MÈ Praha-Libuš za 
tìchto podmínek: Pøed zapoèetím prací uzavøe stavebník smlouvu 
o výpùjèce komunikace s MÈ. Povrchy budou upraveny do pùvodního 
stavu.                             –K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–

Uzavírka ulice

Libušská v Písnici

Následující informaci berte, prosím, pouze jako 
pøedbìžnou, jelikož do uzávìrky bøeznového èísla 
èasopisu U nás ještì nebyl znám pøesný termín rea-
lizace níže uvedené stavby, ani do této doby nebylo 
vydáno rozhodnutí silnièního správního úøadu o po-
volení zvláštního užívání komunikace:

Z dùvodu realizace stavby splaškové a deš�ové 
kanalizace v  Písnici  bude èást  komunikace 
Libušská  v úseku od ulice K Vrtilce (parèík) po ulici 
Na Koneèné uzavøena. Objízdná trasa pro autobu-
sy MHD a obyvatele Písnice povede ulicí K Vrtilce 
a Na Koneèné. Ostatní doprava by mìla být z oblas-
ti Písnice zcela vylouèena. Pøedpokládaný termín 
realizace této stavby je 2. ètvrtletí tohoto roku.

–Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMÈ Praha-Libuš–

Zápis do mateřských škol

Øeditelé mateøských škol v dohodì se zøizo-
vatelem ÚMÈ Praha-Libuš stanoví dle záko-
na 561/2004 Sb., o pøedškolním, støedním, 
vyšším odborném a jiném vzdìlávání zápis do 
mateøských škol na školní rok 2005/2006 tak-
to:

Od 1. dubna 2005 si rodièe vyzvednou pøi-
hlášku v mateøské škole, o kterou mají zájem.

25. a 26. dubna 2005 od 13.00 do 17.00 
hodin rodièe odevzdají vyplnìnou pøihlášku 
v pøíslušné mateøské škole.

Od 16. do 31. kvìtna 2005 budou vydávána 
rozhodnutí o pøijetí/nepøijetí dítìte do pøed-
školního zaøízení u øeditelù daného pøedškol-
ního zaøízení.

–Pøipravila Ivana Mikušková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–

Název MŠ adresa Øeditel(ka) MŠ telefon e-mail

142 00 Praha 4-Libuš

Lojovická 557/12

142 00 Praha 4-Libuš PaedDr. Miroslava

K Lukám 664 Majerová

142 00 Praha 4-Písnice

Mezi Domy 373

142 00 Praha 4-Písnice

Ke Kašnì 334/14

142 00 Praha 4-Libuš

Mezi Domy 373
Montessori Mgr. Bohumír Šumský 241 716 255 meteo@volny.cz

Ke Kašnì Jana Vosátková 261 911 449 vosatkova.mskekasne@quick.cz

K Lukám 261 910 135 msklukam@seznam.cz

Mezi Domy Irena Procházková 261 910 122 p.irena@volny.cz

Lojovická Ivana Sýkorová 241 471 378 sykorova.mslojovicka@seznam.cz

Mìstská èást Praha-Libuš je zøizovatelem tìchto pøedškolních zaøízení:

Mateřská škola Ke Kašně

„Všechno, co potøebuji znát, jsem se nauèil 
v mateøské škole“                                Robert Fulghum

Naše mateøská škola se nachází v krásné pøírodní 
lokalitì a z toho také vyplývá její celkové zamìøení 
výchovnì vzdìlávacího programu  vztah k pøírodì, 
ekologii, vývoj zdravého a po všech stránkách vyrovna-
ného jedince.

Budova MŠ je umístìna uprostøed velké zahrady, 
která poskytuje dìtem bohaté vyžití. Pískovištì (kryté 
døevìnou pergolou), houpadla, døevìný altán, cha-
loupka, sportovní náèiní na míèové hry (napø. branky 
na fotbal, koše na košíkovou), prùlezky, kolobìžky 
a další. Velký kopec, který byl na zahradì umìle vytvo-
øen, v zimì pøímo vybízí k nekoneèným radovánkám na 
snìhu.

Naše MŠ je dvoutøídní, první tøída Želvièky je tøídou 
smíšenou, dìti ve vìku 3 – 5 let. Druhá tøída Slùòata je 
tøídou pøedškolní. MŠ je klasická, pracuje podle novì 
vzniklého Rámcového programu. Náš výchovnì vzdì-
lávací program je zamìøen na vztah k pøírodì a k ekolo-
gii jako celku.

Okolí MŠ je bohaté na možnosti poznávání a pozoro-
vání pøírody, èasto vyjíždíme i na výlety do okolí. Každý 

rok pravidelnì pøedškolní tøída odjíždí na ozdravný 
pobyt do hor nebo k moøi, dle pøání a výbìru rodièù. 
Utužovat své zdraví mohou dìti také na plaveckém 
kurzu v Axe, kam jezdí se svými uèitelkami.

Všichni víme, jak dìti milují pohyb, a u nás je jim to 
umožnìno v aerobickém kroužku Taneèky s Míšou, 
který vede lektorka Michaela Èerná. Pro ty zvídavìjší 
máme vzdìlávací kurz anglického jazyka, vedený profe-
sionálními lektorkami. Dìti se samozøejmì také chtìjí 
bavit a obohacovat se kulturnì, proto k nám každý 
mìsíc pøijíždìjí divadla, kouzelník nebo artisté z cirku-
su. Nìkolikrát do roka vyjíždíme do rùzných divadel 
(napø. divadlo U Hasièù, Minor) na dìtská pøedstavení. 

Dìti jsou bytosti soutìživé a u nás, kdo má zájem, se 
mùže zúèastnit  veøejného vystoupení  Pražská 
Mateøinka, kde již naše dìti mnohokrát uspìly a získaly 
pìkná ocenìní. Dìti se také úèastní malíøských soutìží 
s rùznou tematikou. 

Na závìr bych chtìla zdùraznit, že celý kolektiv MŠ, 
jak pedagogické pracovnice, tak i pracovnice provozu, 
se maximálnì snaží, aby každá dìtská dušièka, která se 
nachází v naší MŠ, byla spokojená a èas, který tu tráví 
bez své maminky, byl pro nì co nejpøíjemnìjší. Když 
máma odpoledne pøijde pro své dítì a zeptá se: „…tak 
jak jsi se mìl?“ a odpovìï je „…dobøe, bylo to fajn…“, 

tak to je pro nás to nejvyšší ocenìní  absolutní spokoje-
nost dítìte a jeho rodièù.

Milí rodièe, tímto bychom vás rádi pozvali k zápisu 
do naší MŠ. Pøijïte si prohlédnout prostøedí v MŠ
i s vaším dítìtem. Naše škola je otevøena od 6.30 hodin 
do 17.00 hodin. Pøihlášky je možné vyzvedávat v MŠ. Je 
nutné pøedložit rodný list dítìte a prùkaz totožnosti 
rodièe. Èasový rozpis najdete ve výše otištìném pøehle-
du.                                       –Jana Vosátková, øeditelka,

                 kresba Anežka Chudlíková–

Mateřská škola K Lukám

Nad vchodem do budovy je logo naší mateøské ško-
ly. Barevná spirála naznaèuje pestrost a rozmani-
tost vývoje dítìte v každém okamžiku pøedškolního 
vìku jako klíèového období utváøení budoucí osob-
nosti. Spirála znázoròuje vývoj bez potlaèování pøi-
rozených potøeb a zájmù, barevné otisky kolem ní 
naši snahu vytvoøit stimulující „barevné“ prostøedí, 
které bude podporovat zdravý psychický, fyzický, 
sociální, estetický a citový vývoj dítìte v celé jeho roz-
manitosti. Pøedškolní období dává šance, které se již 
v dalších vývojových obdobích nebudou opakovat. 

Co nabízíme
Mateøská škola zajiš�uje celodenní péèi o dìti od 6.30 

do 17.00 hodin. Pøijímáme dìti od 3 do 6 /7 rokù. 
Pestrý výchovnì vzdìlávací program vycházející z poža-
davkù Rámcového programu pro pøedškolní vzdìlává-
ní a osobnostnì orientovaného modelu respektuje indi-
viduální potøeby a možnosti každého dítìte, týká se 
i dìtí nadmìrnì nadaných. Garantujeme vysoce profe-
sionální pøístup a speciální individuální i skupinovou 
péèi zajiš�ovanou odborníky.

Nabízíme kvalitní pøípravu na ZŠ s ohledem na spe-
cifické individuální potøeby dìtí, pod odborným vede-
ním, pøíjemné klima po stránce psychosociální, hygie-
nické a podnìtné prostøedí pro èinnosti dìtí, pestrý 
program výchovnì vzdìlávacích èinností s využitím 
kvalitních didaktických materiálù zamìøený na  celko-
vý rozvoj osobnosti dítìte s respektováním individuali-

ty, celodenní stravu založenou na zásadách racionální 
dìtské výživy, pitný režim celý den.

Zamìøení školy
MŠ se orientuje na zvýšenou nadstandardní péèi 

vìnovanou vývoji správného mluvního projevu v oblas-
ti: Prevence vad mluvního projevu. Cílené rozvíjení 
drobné motoriky a grafomotoriky, zrakové a sluchové 
orientace, smyslového vnímání a kvalitní pøípravu na 
ZŠ. Do hrových výukových èinností zaøadíme dìtské-
mu vìku pøimìøenou èinnost s poèítaèem. Odstraòo-
vání vad mluvního projevu  pøímo ve školce funguje 
logopedická a pedagogická poradna vedená speciálním 
pedagogem. Dìtem s vážnìjšími poruchami ve vývoji 
mluvního projevu je vìnována speciální péèe formou 
individuálního pøístupu i v pøítomnosti rodièù. Cílené 
využívání psychomotorických, smyslových, pohybo-
vých a dramatických her, her se zpìvem a øíkadly. Dle 
možnosti integrujeme dìti se speciálními potøebami, 
a to pøevážnì v oblasti mluvního projevu, LMD, poruch 
uèení. Velkou pozornost vìnujeme také fyzickému roz-
voji a upevòování zdraví dìtí. 

Další aktivity
Zájmové aktivity: kroužek hry na flétnu (uèitelka 

MŠ)  pro rozvíjení správného dýchání, hudebního cítì-
ní, kurs anglického jazyka, plavecký kurs a sauna, 
taneèní kroužek Rytmik, kroužek keramiky.

Poøádané akce pro všechny dìti: cvièení v místní 
sokolovnì pro získání optimální fyzické zdatnosti a ob-
ratnosti dìtí, kulturní poøady  divadla, kouzelnická 

vystoupení, koncerty pøímo v MŠ, besídky (vánoèní, 
jarní), Mikuláš, vánoèní slavnosti, tematické výlety, 
ozdravné pobyty, zábavné výchovné poøady(napø. dopo-
ledne s èeskou policií), den dìtí s karnevalem, slavnost-
ní rozlouèení se školáky, spolupráce s místním úøadem  
vítání obèánkù (vystoupení dìtí).

Formy spolupráce s rodinou: každodenní styk s rodi-
èi, tøídní schùzky s odbornými pøednáškami, prùbìžné 
výstavky dìtských prací, individuální konzultace, indi-
viduální logopedická práce i v pøítomnosti rodièù, 
možná pomoc rodièù pøi oslavách dne dìtí, koncert 
nebo divadelní pøedstavení pro dìti i jejich rodièe, 
vánoèní slavnost a také spoleèné rozlouèení s MŠ na 
konci školního roku i s pohoštìním (kuchynì MŠ), 
možnost zapùjèení odborné literatury rodièùm dìtí.

Dny otevøených dveøí
Od 14. bøezna do 25. dubna je možné si mateøskou 

školu prohlédnout, seznámit se s jejím prostøedím 
a získat podrobnìjší informace o programu a perspek-
tivách MŠ.

Bližší informace ohlednì zápisu do MŠ budou vyvì-
šeny na dveøích MŠ, nebo je lze získat osobní návštìvou 
øeditelky MŠ. Objednejte se prosím na našem telefon-
ním èísle.Ve smluveném èase se vám budeme moci plnì 
vìnovat. Kritéria pro pøijímání dìtí do MŠ K Lukám 
budou na plakátu o zápisu do MŠ. 

–PaedDr. Miroslava Majerová–
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Zprávy z jednání rady

Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-Libuš ze dne 
9. 2. 2005 jsou v plném znìní k dispozici na Úøadu MÈ. 
&  è. 1/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš 
schvaluje: 1. Rozpoèet mìstské èásti Praha-Libuš na rok 2005 
v objemu pøíjmù 22 840 000,- Kè, objemu výdajù 33 750 000,- 
Kè a financování ve výši 10 910 000,- Kè. 2. Ve vedlejší hospo-
dáøské èinnosti: výnosy 2 600 000,- Kè, náklady 1 500 000,- 
Kè a hrubý provozní výsledek 1 100 000,- Kè.
&  è. 2/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš sta-
novuje novou výši odmìn pro místostarostu, èleny rady, pøed-
sedy výborù a komisí, èleny výborù a komisí a ostatní èleny 
zastupitelstva dle naøízení vlády è. 697 ze dne 22. 12. 2004, 
kterým se mìní naøízení vlády è. 37/2003 Sb., o odmìnách za 
výkon funkce èlenùm zastupitelstev, ve znìní naø. vlády 
è. 337/2004 Sb, s platností od 1. 1. 2005 dle tabulky, která je 
nedílnou souèástí tohoto usnesení.
&  è. 3/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš: 
1. schvaluje smìnu èásti pozemku parc. è. 559/1 k. ú. Písnice 

2o výmìøe 10 m , vedeného na LV è. 530 ve vlastnictví hl. m. 
Prahy,  svìøená správa mìstská èást Praha-Libuš, za èást 

2pozemku parc. è. 516/2 k. ú. Písnice o výmìøe 11 m , vedené-
ho na LV è. 437 ve vlastnictví SJM manželù Sukových, a to: že 
pozemek oznaèený v oddìlovacím GP è. 896-82/2004 vypra-
cován spol. Geodézie Engineering, s. r. o., U Nikolajky 28, 

2Praha 5 parc. è. 516/15 o výmìøe 11 m , k. ú. Písnice, pøijímá 
do vlastnictví Hl. m. Prahy, svìøená správa nemovitostí mìst-
ská èást Praha-Libuš, a pozemek parc. è. 559/3 o výmìøe 

210 m , pøijímají do vlastnictví manželé Zdenìk Suk a Šárka 
Suková dle èl. II, III smìnné smlouvy. 2. Bere na vìdomí, že 
veškeré náklady spojené s vkladem vlastnického práva do 
katastru nemovitostí ponesou manželé Sukovi. 3. Ukládá radì 
mìstské èásti zajistit realizaci tohoto usnesení. 4. Povìøuje 
starostu mìstské èásti k uzavøení smìnné smlouvy s manželi 
Sukovými,  která je nedílnou souèástí tohoto usnesení.

&  è. 4/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš:
1. Požaduje zaøadit do akce TV Libuš prodloužení splaškové 
kanalizace v ulici K Vrtilce, ukonèené u objektu è. p. 504 na 
pozemku parc. è. 55/17 k. ú. Písnice, na úroveò pozemku 
parc. è. 632/2 k. ú. Písnice. 2. Požaduje zaøadit do akce TV 
Libuš provedení definitivního povrchu ulice Ke Bøezinì od 
úseku ukonèeného živicí na úroveò pozemku parc. è. 968/1 
k. ú. Písnice. 3. Ukládá starostovi mìstské èásti zaslat pøísluš-
nou žádost na odbor mìstského investora Magistrátu hl. m. 
Prahy a spoleènosti ZAVOS, s. r. o.
&  è. 5/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš žádá 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy o  vstup hlavního mìsta Prahy do 
Svazku obcí pro dopravu v pražském jižním regionu.
&  è. 6/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš volí 
pro výkon funkce pøísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 paní 
Jaroslavu Forinovou.
&  è. 7/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš bere 
na vìdomí zprávu o èinnosti JSDH Písnice za druhé pololetí 
roku 2004. 
&  è. 8/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš: 1. 
Schvaluje dohodu o narovnání a dohodu o ukonèení nájmu se 
spol. Bytom, s. r. o., se sídlem Praha 4, K Lukám 648. 2. Povì-
øuje starostu podepsáním dohody o narovnání a dohody
o ukonèení nájmu se spol. Bytom, která je nedílnou souèástí 
tohoto usnesení.  3.  Schvaluje prodej pozemku parc. 
è. 557/68, k. ú. Libuš spol. Bytom za cenu 396 889,- Kè.
3. Povìøuje starostu podepsáním kupní smlouvy se spol. 
Bytom na pozemek parc. è. 557/68, k .ú. Libuš, která je nedíl-
nou souèástí tohoto usnesení.
&  è. 9/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš sta-
novuje pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty: 
1. Pøednostnì pøijímán obèan s trvalým pobytem v mìstské 
èásti  Praha-Libuš,  nebo jeho rodinný pøíslušník.  2.  
Zpùsobilost k právním úkonùm. 3. Bezdlužnost na nájemním 
bytì. 4. Poživatel starobního nebo plného invalidního dùcho-

du. 5. Sobìstaènost pøimìøená ke svému vìku a zdravotnímu 
stavu, která nevyžaduje nepøetržitý lékaøský dohled, vyjádøení 
lékaøe. 6. Pøíjemce peèovatelské služby.
&  è. 10/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš 
souhlasí s tím, aby MÈ Praha-Libuš byla poskytovatelem 
sociálních služeb v Domì s peèovatelskou službou s chránìný-
mi byty.
&  è. 11/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš 
vznáší zásadní pøipomínku k Urbanistické studii Nové Dvory 
v Praze 4.  Požaduje, aby navrhovaná komunikace Jalo-
dvorská II (propojení Vídeòské s Chýnovskou) byla navržena 
v šíøkovém uspoøádání stejném, jako má stávající ulice 
Chýnovská. To je 2 × 7,00 m se støedním dìlicím pasem.

–Pøipravili Tomáš Hejzlar a Hana Koláøová–

Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš v období
od 5. 1. do 8. 2. 2005.

Rada MÈ Praha-Libuš:
& Schvaluje platové výmìry vedoucích pracovníkù  vedoucích odborù 
Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš, platné od 1. 1. 2005.
&  Schvaluje platové výmìry øeditelù škol a pøedškolních zaøízení zøíze-
ných mìstskou èástí Praha-Libuš, platné od 1. 1. 2005.
& Bere na vìdomí, že aktuální poèet obyvatel v mìstské èásti Praha-
Libuš k 1. 1. 2005 je   7 960. Z tohoto poètu se vychází pøi stanovení 
pøíplatku k odmìnám za výkon funkce èlenùm zastupitelstva.
& Navrhuje zastupitelstvu stanovit novou výši odmìn  pro místosta-
rostu, èleny rady, pøedsedy výborù a komisí, èleny výborù a komisí 
a ostatní èleny zastupitelstva dle naøízení vlády è. 697 ze dne 22. 12. 
2004.
& Souhlasí s uzavøením dodatku è. 2  k mandátní smlouvì ze dne 15. 4. 
2004 se spoleèností Domeèek  odpady, s. r. o., Døevèická 44, Praha 10.
& Souhlasí s pronájmem pozemkù parc. è. 390/9 a 390/10 orná pùda 
k. ú. Libuš Ing. Janu Foøtovi, Statek Drazdy, Praha 4  Hrnèíøe za úèelem 
zemìdìlské èinnosti za cenu 1 500,-Kè/ha/rok. 
& Schvaluje smlouvu o výpùjèce mezi investorem hl. m. Praha, zastou-
peným Jiøím Tomanem, øeditelem odboru mìstského investora 
Magistrátu hl. m. Prahy, a vlastníkem hl. m. Praha, mìstská èást Praha-
Libuš, zastoupeným starostou Petrem Mrázem, k pozemkùm parc. 
è. 895/1, 1057/2, 1057/24, 1057/25, vše k. ú. Libuš v obci Praha, 
zapsané na LV 849 pro k. ú. Libuš za úèelem provedení Stavby è. 0088, 
TV Libuš, etapa 0009, Komunikace IV., K Lesu  chodník, dle pøiložené 
smlouvy o výpùjèce, která je nedílnou souèástí tohoto usnesení
& Souhlasí s pøedloženou dokumentací na stavbu bytového domu  
a pøilehlé obèanské vybavenosti pøi ulici Dobronická na pozemcích parc. 
è. 429/11, 429/12 k. ú. Libuš  zpracována M. Holou v 11/2004 za tìchto 
podmínek: Stavba bude koordinována s pøedpokládanou rekonstrukcí 
Libušské ul. a stavbou kanalizace Dobronická. Toto vyjádøení se vydává 
za MÈ Praha-Libuš jako úèastníka øízení. Stanovisko MÈ k pøípojkám 
a komunikaci na pozemcích ve správì MÈ je ve zvláštním usnesení.
& Souhlasí s s uložením pøípojky el. energie do pozemkù p. è. 557/25 
a 439/3 ve vlasnictví HMP, svìøené do správy MÈ Praha-Libuš za tìchto 
podmínek: Pøed provedením stavby stavebník uzavøe s MÈ Praha-Libuš 
smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene a jeho zapsání 
do KN HMP. Pøed zapoèetím prací uzavøe stavebník smlouvu o výpùjè-
ce. Povrchy budou upraveny do pùvodního stavu. Stavba bude koordi-
nována s uvažovanou stavbou kanalizace Dobronická. Nemùže se 
vyjádøit z hlediska vlastníka pozemkù p. è. 428/2, 428/20, k. ú. Libuš, 
nebo� tyto nejsou dle KN ve vlastnictví Prahy ani svìøeny do správy MÈ 
Praha-Libuš. Dle údajù „pozemkového katastru“ je vlastníkem „ÈR  
MNV Libuš“ a další soukromé osoby. 

& Souhlasí s navrženou stavbou chodníku na jižní až jihovýchodní 
stranì komunikace K Lesu k. ú. Libuš, za následujících podmínek: Bude 
zachován prùjezd komunikace a pøístup k pøilehlým nemovitostem. 
Stavba bude koordinována se stavbou schválené komunikace a se stav-
bou bytového domu U Lesa a s tím související pøeložky inž. sítí, jež jsou v 
souèasné dobì ve stavbì.
& Nesouhlasí se zøízením prodejního skladu nových a použitých pneu-
matik na èásti pozemku parc. è. 873/82, k. ú. Libuš. Uvedený pozemek 
se nachází v intravilánu obce a snahou mìstské èásti je vymístit veškeré 
skladové prostory mimo zastavìnou èást obce.
& Souhlasí s návrhem rozpoètu  MÈ Praha-Libuš na rok 2005, který je 
nedílnou souèástí tohoto usnesení a doporuèuje Zastupitelstvu MÈ 
Praha-Libuš jeho odsouhlasení.
& Souhlasí s navrženým programem zasedání Zastupitelstva  MÈ 
Praha-Libuš dne 2. 2. 2005.
& Souhlasí se stavbou nádrže vyrovnávacího objemu ÈS 1 Ke Bøezinì 
(souèást stavby è. 0088, TV Libuš, etapa 0005, kanalizace Písnice II) dle 
projektu B Consult, s. r. o., z 9/2004 a jejím umístìním na èásti pozemkù 
p. è. 529/6 a 29/18, k. ú. Písnice za podmínky odkupu pøevedení ohraže-
né èásti pozemku na budoucího provozovatele. Stavebník pøed zaháje-
ním prací zajistí geometrické zamìøení pøedmìtné stavby a požádá 
o pøevod  pozemku. Další podmínkou je zachování prùjezdnosti komu-
nikace Ke Bøezinì. Stavebník pøed zapoèetím prací požádá o doèasný 
zábor pozemkù.
& Souhlasí s pøedloženou projektovou dokumentací inž. sítí a komuni-
kací pro 26 RD  Kálek  k. ú. Písnice  PD pro stavební povolení, zpracova-
nou v souladu s platným Rozhodnutím o umístìní stavby. 
&  Stanovuje pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty.  
& Souhlasí s tím, aby MÈ Praha-Libuš byla poskytovatelem sociálních 
služeb v Domì s peèovatelskou službou s chránìnými byty.
& Souhlasí se zmìnou stavby pøed dokonèením spoèívající ve zmìnì 
užívání rodinného domu na pizzerii parc. è. 117/2, k. ú. Písnice dle 
projektu arch. Kose z 9/2004 za podmínky, že zvýšení nárokù na parko-
vací stání bude øešeno na pozemku náležejícímu k objektu. Vzhledem 
k zachování 1 bytové jednotky je nutné zachovat i jedno garážové a jedno 
odstavné stání kromì parkovištì pro provoz pizzerie. 
& Souhlasí s podpisem Dodatku èíslo 1, který je nedílnou souèástí 
Dohody o zajištìní úkonu peèovatelské služby, sepsané dne 28. 2. 2003 
mezi dvìma subjekty: MÈ Praha-Libuš a Sociálními službami MÈ Praha 
12.
& Bere na vìdomí výši základní úplaty za vzdìlávání od 1. 1. 2005 
v mateøských školách zøizovaných MÈ Praha-Libuš a souhlasí s vydá-
ním Doporuèeného postupu od 1. 1. 2005 pøi stanovení výše úplat za 
vzdìlávání v mateøských školách zøizovaných mìstskou èástí Praha-
Libuš, který je nedílnou souèástí tohoto usnesení.
& Souhlasí se zámìrem studie pøeložky úseku vedení 4 x 110 kV 
Chodov  Lhotka, Øeporyje v úseku mezi stožáry è. 14  17, k. ú. Písnice. 
Za nejvhodnìjší pokládáme pøeložení vedení ve stávající trase do zemì. 
Toto øešení není ve studii navrženo. Z pøedložených variant studie je 

ekonomiètìjší a z hlediska dalšího rozvoje MÈ vhodnìjší varianta 
A (blíže k Libuši). Upozoròujeme, že trasa vedení, resp. ochranné 
pásmo vedení,  je závaznou èástí platného územního plánu a bude nutno 
øešit zmìnu ÚPn SÚ HMP.
& Souhlasí s uzavøením Dodatku è. 5 ke smlouvì o dílo è. 101/96 se 
spoleèností Gepro, s. r.o., Štefánkova 52, Praha 5. 
& Souhlasí s umístìním „Lokálního biokoridoru L4/276, úsek v ulici 
K Vrtilce“ na pozemku parc. è. 53/17, ostatní plocha, ostatní komunika-
ce, k. ú. Písnice, který je veden na LV 530 pro k. ú. Písnice ve vlastnictví 
hl. m. Praha svìøeno mìstské èásti Praha-Libuš. Podmínkou je, že 
stávající komunikace K Vrtilce bude zachována. Navržená výstavba 
bude koordinována s plánovanou stavební úpravou této komunikace. 
Výsadba musí respektovat stávající inženýrské sítì a jejich ochranná 
pásma. Projekt bude koordinován s plánovanou výstavbou akce 
Písnické zahrady  dostavba lokality U Vrtilky. Je zároveò nutné respekto-
vat stanovisko pøíslušného správního orgánu OŽPD MÈ Praha 12.
& Souhlasí se vstupem na pozemky parc. è. 932, 922/10 k. ú. Písnice, 
uvedené na LV 530 pro k. ú. Písnice, ve vlastnictví je hl.m. Praha, svìøe-
no do správy MÈ Praha-Libuš, za úèelem uložení kabelového vedení 
1 kV do komunikace ulice Hoštická v rámci stavby IM 4760, rekonstruk-
ce rozvodné sítì NN za podmínky: Pøed zapoèetím stavby stavebník 
požádá OŽPD MÈ Praha-Libuš o zábor komunikace. Povrch komuni-
kace bude upraven do pùvodního stavu. Schvaluje uzavøení smlouvy 
o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene èíslo 
0441/4760/05 k pozemkùm parc. è. 932 a 922/10 k. ú. Písnice mezi 
budoucím oprávnìným z vìcného bøemene PRE, a. s., a budoucím 
povinným z vìcného bøemene MÈ Praha-Libuš, která bude uzavøena 
pøed zapoèetím prací a bude nedílnou souèástí tohoto usnesení.  
& Souhlasí s navrženou stavbou pøípojky STL plynu a vodovodní pøí-
pojky na pozemku parc.è. 1143 (ulice Drùbežáøská) k. ú. Libuš k pozem-
ku parc. è. 426/1 k.ú. Libuš za následujících podmínek: Pøed provede-
ním stavby pøípojky STL plynu stavebník uzavøe s MÈ Praha-Libuš 
smlouvu o smlouvì budoucí o vìcném bøemeni ve vìci uložení pøípojky 
do pozemku parc. è. 1143 (ulice Drùbežáøská), k. ú. Libuš, jejímž vlast-
níkem je hl.m. Praha, svìøená správa MÈ Praha-Libuš. Pøed zapoèetím 
stavby stavebník požádá OŽPD MÈ Praha-Libuš o zábor komunikace. 
Povrch komunikace bude upraven do pùvodního stavu.
& Souhlasí s vyjádøením stanoviska k dokumentaci stavby komunikace 
v lokalitì V Kálku, Na Losách  Lucida, s. r. o., z 1/2005 v tomto znìní: 
Budou zrušeny úzké zelené pásy (šíøe cca 0,5 m) v prodloužení ulice 
Klenovická a v pøíèných ulicích. Vzhledem k tomu, že není znám budoucí 
vlastník a správce komunikace, není možno toto vyjádøení kvalifikovat 
jako jeho vyjádøení, ale pouze jako pøipomínky, event. námitky pro 
stavební øízení.
& Souhlasí s uložením pøípojky V.O. do pozemku p. è. 439/2  komuni-
kace V Koutì  ve vlasnictví HMP, svìøené do správy MÈ Praha-Libuš za 
tìchto podmínek: Pøed zapoèetím prací uzavøe stavebník smlouvu 
o výpùjèce komunikace s MÈ. Povrchy budou upraveny do pùvodního 
stavu.                             –K tisku pøipravili T. Hejzlar a H. Koláøová–

Uzavírka ulice

Libušská v Písnici

Následující informaci berte, prosím, pouze jako 
pøedbìžnou, jelikož do uzávìrky bøeznového èísla 
èasopisu U nás ještì nebyl znám pøesný termín rea-
lizace níže uvedené stavby, ani do této doby nebylo 
vydáno rozhodnutí silnièního správního úøadu o po-
volení zvláštního užívání komunikace:

Z dùvodu realizace stavby splaškové a deš�ové 
kanalizace v  Písnici  bude èást  komunikace 
Libušská  v úseku od ulice K Vrtilce (parèík) po ulici 
Na Koneèné uzavøena. Objízdná trasa pro autobu-
sy MHD a obyvatele Písnice povede ulicí K Vrtilce 
a Na Koneèné. Ostatní doprava by mìla být z oblas-
ti Písnice zcela vylouèena. Pøedpokládaný termín 
realizace této stavby je 2. ètvrtletí tohoto roku.

–Tomáš Hejzlar, tajemník ÚMÈ Praha-Libuš–

Zápis do mateřských škol

Øeditelé mateøských škol v dohodì se zøizo-
vatelem ÚMÈ Praha-Libuš stanoví dle záko-
na 561/2004 Sb., o pøedškolním, støedním, 
vyšším odborném a jiném vzdìlávání zápis do 
mateøských škol na školní rok 2005/2006 tak-
to:

Od 1. dubna 2005 si rodièe vyzvednou pøi-
hlášku v mateøské škole, o kterou mají zájem.

25. a 26. dubna 2005 od 13.00 do 17.00 
hodin rodièe odevzdají vyplnìnou pøihlášku 
v pøíslušné mateøské škole.

Od 16. do 31. kvìtna 2005 budou vydávána 
rozhodnutí o pøijetí/nepøijetí dítìte do pøed-
školního zaøízení u øeditelù daného pøedškol-
ního zaøízení.

–Pøipravila Ivana Mikušková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–

Název MŠ adresa Øeditel(ka) MŠ telefon e-mail

142 00 Praha 4-Libuš

Lojovická 557/12

142 00 Praha 4-Libuš PaedDr. Miroslava

K Lukám 664 Majerová

142 00 Praha 4-Písnice

Mezi Domy 373

142 00 Praha 4-Písnice

Ke Kašnì 334/14

142 00 Praha 4-Libuš

Mezi Domy 373
Montessori Mgr. Bohumír Šumský 241 716 255 meteo@volny.cz

Ke Kašnì Jana Vosátková 261 911 449 vosatkova.mskekasne@quick.cz

K Lukám 261 910 135 msklukam@seznam.cz

Mezi Domy Irena Procházková 261 910 122 p.irena@volny.cz

Lojovická Ivana Sýkorová 241 471 378 sykorova.mslojovicka@seznam.cz

Mìstská èást Praha-Libuš je zøizovatelem tìchto pøedškolních zaøízení:

Mateřská škola Ke Kašně

„Všechno, co potøebuji znát, jsem se nauèil 
v mateøské škole“                                Robert Fulghum

Naše mateøská škola se nachází v krásné pøírodní 
lokalitì a z toho také vyplývá její celkové zamìøení 
výchovnì vzdìlávacího programu  vztah k pøírodì, 
ekologii, vývoj zdravého a po všech stránkách vyrovna-
ného jedince.

Budova MŠ je umístìna uprostøed velké zahrady, 
která poskytuje dìtem bohaté vyžití. Pískovištì (kryté 
døevìnou pergolou), houpadla, døevìný altán, cha-
loupka, sportovní náèiní na míèové hry (napø. branky 
na fotbal, koše na košíkovou), prùlezky, kolobìžky 
a další. Velký kopec, který byl na zahradì umìle vytvo-
øen, v zimì pøímo vybízí k nekoneèným radovánkám na 
snìhu.

Naše MŠ je dvoutøídní, první tøída Želvièky je tøídou 
smíšenou, dìti ve vìku 3 – 5 let. Druhá tøída Slùòata je 
tøídou pøedškolní. MŠ je klasická, pracuje podle novì 
vzniklého Rámcového programu. Náš výchovnì vzdì-
lávací program je zamìøen na vztah k pøírodì a k ekolo-
gii jako celku.

Okolí MŠ je bohaté na možnosti poznávání a pozoro-
vání pøírody, èasto vyjíždíme i na výlety do okolí. Každý 

rok pravidelnì pøedškolní tøída odjíždí na ozdravný 
pobyt do hor nebo k moøi, dle pøání a výbìru rodièù. 
Utužovat své zdraví mohou dìti také na plaveckém 
kurzu v Axe, kam jezdí se svými uèitelkami.

Všichni víme, jak dìti milují pohyb, a u nás je jim to 
umožnìno v aerobickém kroužku Taneèky s Míšou, 
který vede lektorka Michaela Èerná. Pro ty zvídavìjší 
máme vzdìlávací kurz anglického jazyka, vedený profe-
sionálními lektorkami. Dìti se samozøejmì také chtìjí 
bavit a obohacovat se kulturnì, proto k nám každý 
mìsíc pøijíždìjí divadla, kouzelník nebo artisté z cirku-
su. Nìkolikrát do roka vyjíždíme do rùzných divadel 
(napø. divadlo U Hasièù, Minor) na dìtská pøedstavení. 

Dìti jsou bytosti soutìživé a u nás, kdo má zájem, se 
mùže zúèastnit  veøejného vystoupení  Pražská 
Mateøinka, kde již naše dìti mnohokrát uspìly a získaly 
pìkná ocenìní. Dìti se také úèastní malíøských soutìží 
s rùznou tematikou. 

Na závìr bych chtìla zdùraznit, že celý kolektiv MŠ, 
jak pedagogické pracovnice, tak i pracovnice provozu, 
se maximálnì snaží, aby každá dìtská dušièka, která se 
nachází v naší MŠ, byla spokojená a èas, který tu tráví 
bez své maminky, byl pro nì co nejpøíjemnìjší. Když 
máma odpoledne pøijde pro své dítì a zeptá se: „…tak 
jak jsi se mìl?“ a odpovìï je „…dobøe, bylo to fajn…“, 

tak to je pro nás to nejvyšší ocenìní  absolutní spokoje-
nost dítìte a jeho rodièù.

Milí rodièe, tímto bychom vás rádi pozvali k zápisu 
do naší MŠ. Pøijïte si prohlédnout prostøedí v MŠ
i s vaším dítìtem. Naše škola je otevøena od 6.30 hodin 
do 17.00 hodin. Pøihlášky je možné vyzvedávat v MŠ. Je 
nutné pøedložit rodný list dítìte a prùkaz totožnosti 
rodièe. Èasový rozpis najdete ve výše otištìném pøehle-
du.                                       –Jana Vosátková, øeditelka,

                 kresba Anežka Chudlíková–

Mateřská škola K Lukám

Nad vchodem do budovy je logo naší mateøské ško-
ly. Barevná spirála naznaèuje pestrost a rozmani-
tost vývoje dítìte v každém okamžiku pøedškolního 
vìku jako klíèového období utváøení budoucí osob-
nosti. Spirála znázoròuje vývoj bez potlaèování pøi-
rozených potøeb a zájmù, barevné otisky kolem ní 
naši snahu vytvoøit stimulující „barevné“ prostøedí, 
které bude podporovat zdravý psychický, fyzický, 
sociální, estetický a citový vývoj dítìte v celé jeho roz-
manitosti. Pøedškolní období dává šance, které se již 
v dalších vývojových obdobích nebudou opakovat. 

Co nabízíme
Mateøská škola zajiš�uje celodenní péèi o dìti od 6.30 

do 17.00 hodin. Pøijímáme dìti od 3 do 6 /7 rokù. 
Pestrý výchovnì vzdìlávací program vycházející z poža-
davkù Rámcového programu pro pøedškolní vzdìlává-
ní a osobnostnì orientovaného modelu respektuje indi-
viduální potøeby a možnosti každého dítìte, týká se 
i dìtí nadmìrnì nadaných. Garantujeme vysoce profe-
sionální pøístup a speciální individuální i skupinovou 
péèi zajiš�ovanou odborníky.

Nabízíme kvalitní pøípravu na ZŠ s ohledem na spe-
cifické individuální potøeby dìtí, pod odborným vede-
ním, pøíjemné klima po stránce psychosociální, hygie-
nické a podnìtné prostøedí pro èinnosti dìtí, pestrý 
program výchovnì vzdìlávacích èinností s využitím 
kvalitních didaktických materiálù zamìøený na  celko-
vý rozvoj osobnosti dítìte s respektováním individuali-

ty, celodenní stravu založenou na zásadách racionální 
dìtské výživy, pitný režim celý den.

Zamìøení školy
MŠ se orientuje na zvýšenou nadstandardní péèi 

vìnovanou vývoji správného mluvního projevu v oblas-
ti: Prevence vad mluvního projevu. Cílené rozvíjení 
drobné motoriky a grafomotoriky, zrakové a sluchové 
orientace, smyslového vnímání a kvalitní pøípravu na 
ZŠ. Do hrových výukových èinností zaøadíme dìtské-
mu vìku pøimìøenou èinnost s poèítaèem. Odstraòo-
vání vad mluvního projevu  pøímo ve školce funguje 
logopedická a pedagogická poradna vedená speciálním 
pedagogem. Dìtem s vážnìjšími poruchami ve vývoji 
mluvního projevu je vìnována speciální péèe formou 
individuálního pøístupu i v pøítomnosti rodièù. Cílené 
využívání psychomotorických, smyslových, pohybo-
vých a dramatických her, her se zpìvem a øíkadly. Dle 
možnosti integrujeme dìti se speciálními potøebami, 
a to pøevážnì v oblasti mluvního projevu, LMD, poruch 
uèení. Velkou pozornost vìnujeme také fyzickému roz-
voji a upevòování zdraví dìtí. 

Další aktivity
Zájmové aktivity: kroužek hry na flétnu (uèitelka 

MŠ)  pro rozvíjení správného dýchání, hudebního cítì-
ní, kurs anglického jazyka, plavecký kurs a sauna, 
taneèní kroužek Rytmik, kroužek keramiky.

Poøádané akce pro všechny dìti: cvièení v místní 
sokolovnì pro získání optimální fyzické zdatnosti a ob-
ratnosti dìtí, kulturní poøady  divadla, kouzelnická 

vystoupení, koncerty pøímo v MŠ, besídky (vánoèní, 
jarní), Mikuláš, vánoèní slavnosti, tematické výlety, 
ozdravné pobyty, zábavné výchovné poøady(napø. dopo-
ledne s èeskou policií), den dìtí s karnevalem, slavnost-
ní rozlouèení se školáky, spolupráce s místním úøadem  
vítání obèánkù (vystoupení dìtí).

Formy spolupráce s rodinou: každodenní styk s rodi-
èi, tøídní schùzky s odbornými pøednáškami, prùbìžné 
výstavky dìtských prací, individuální konzultace, indi-
viduální logopedická práce i v pøítomnosti rodièù, 
možná pomoc rodièù pøi oslavách dne dìtí, koncert 
nebo divadelní pøedstavení pro dìti i jejich rodièe, 
vánoèní slavnost a také spoleèné rozlouèení s MŠ na 
konci školního roku i s pohoštìním (kuchynì MŠ), 
možnost zapùjèení odborné literatury rodièùm dìtí.

Dny otevøených dveøí
Od 14. bøezna do 25. dubna je možné si mateøskou 

školu prohlédnout, seznámit se s jejím prostøedím 
a získat podrobnìjší informace o programu a perspek-
tivách MŠ.

Bližší informace ohlednì zápisu do MŠ budou vyvì-
šeny na dveøích MŠ, nebo je lze získat osobní návštìvou 
øeditelky MŠ. Objednejte se prosím na našem telefon-
ním èísle.Ve smluveném èase se vám budeme moci plnì 
vìnovat. Kritéria pro pøijímání dìtí do MŠ K Lukám 
budou na plakátu o zápisu do MŠ. 

–PaedDr. Miroslava Majerová–
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Mateřská škola Lojovická

Naše mateøská škola se nachází v klidné oblasti mezi 
rodinnými domky u Kamýckého lesa. Navíc má škola 
krásnou zahradu s pískovišti, mlhovištìm, kolobìžko-
vou dráhou a jiným vybavením. Souèástí je i ohništì 
s lavicemi pro každoroèní podzimní táborák, ke kterému 
se scházejí naši souèasní i bývalí žáèci se svými rodièi.

Dìti jsou ve tøech tøídách vìkovì smíšených (3 –
– 6 let).  Tøídy byly za spolupráce a pochopení Úøadu 
MÈ Praha-Libuš stavebnì upraveny, takže vznikl lepší 
prostor a podmínky pro výchovnì vzdìlávací práci 
s dìtmi a jejich bezpeènost. Ve dvou tøídách jsou moc 
krásnì zrekonstruované dìtské umývárny. Další vyba-
vení jednotlivých tøíd je provádìno postupnì, podle 
finanèních možností. V každé tøídì je èistièka  a zvlhèo-
vaè vzduchu. 

Výchovná filozofie je zamìøena na osobnostní orien-
taci, která respektuje každého jednotlivce a snaží se 
o jeho co nejlepší všestranný rozvoj. Pøevažuje trpìli-
vost a dùvìra k možnostem, které každé jednotlivé dítì 
má. Uplatòují se projevy uznání a celkovì pozitivní 
motivace. Úzká je spolupráce s rodinou, jejíž domi-

nantní roli osobnostní orientace uznává, a proto je pro 
rodièe otevøena jak každodennì, tak i pøi rùzných 
akcích èi oslavách, které spoleènì pøipravujeme. 
V zájmu co nejlepší pøípravy dìtí na vstup do základní 
školy spolupracujeme se základní školou a odborníky 
(psycholog, speciální pedagog, logoped). 

Mimo to je v jednotlivých tøídách zvýraznìna nìkterá 
stránka výchovy: ve tøídì Kytièka výtvarná a pracovní 
výchova, ve tøídì Sluníèko tìlesná výchova, ve tøídì 
Ètyølístek hudební výchova. Rodièe mají již pøi zápisu 
možnost zvolit, kterou z variant by si pro dítì pøáli. 
Dalšími možnými aktivitami jsou kroužky  angliètina, 
plavání, bruslení, hra na flétnu, hudební kroužek, pohy-
bový kroužek a výtvarný kroužek. Samozøejmostí, kte-
rou organizujeme ve spolupráci s rodièi, jsou výlety, 
návštìvy divadel a koncertù, táborák, oslavy Mikuláše, 
Vánoc, Dne matek, Dne dìtí, koncert hudebního 
kroužku, ukázkové hodiny bruslení a plavání, poøádání 
školy v pøírodì, lyžaøský výcvik. Výborná je spolupráce 
se základními školami, máme možnost pravidelnì 
navštìvovat tìlocvièny, žáci ZŠ Meteorologická pøipra-
vili pro naše dìti pohádku a provedli pøedškoláky  pøed 
zápisem celou školu vèetnì družiny a jídelny. Naše dìti 

se s velkou radostí zúèastnily i vyuèování v 1. tøídì.
Také pedagogicko-psychologická poradna s námi 

velmi dobøe spolupracuje, letos provedla depistáž (cíle-
né vyhledávání postižených nebo ohrožených dìtí) 
školní zralosti všech pøedškolních dìtí, takže mùžeme 
ještì lépe pøipravit dìti na vstup do školy, odstranit za 
spolupráce s rodièi pøípadné nedostatky.

Pokud budete mít zájem, zveme všechny rodièe a je-
jich dìti na prohlídku školky pøi akci Hrací dopoledne, 
které se koná v mìsíci dubnu, nebo pøi Dni otevøených 
dveøí 31. 3. 2005.

–Ivana Sýkorová, øeditelka MŠ Lojovická,
www.mslojovicka.cz–

Mateřská škola Mezi Domy

Zveme vás na   návštìvu 
 Dìti jsou u nás v MŠ Mezi Domy rozdìleny do 2 tøíd, 

které jsou prostorné a velmi dobøe vybavené. Výchovný 
systém je orientován na maximální péèi o zdraví dìtí 
v nejširším smyslu slova. Snažíme se, aby MŠ nebyla 
místo, kam se dìti dávají na „ohlídání“, ale aby si zde 
prožívaly plnohodnotnì svùj dìtský vìk, aby prošly naší 
mateøskou školou v psychické pohodì a prožily dìtství 
svobodnì a radostnì. 

MŠ pracuje podle nového vzdìlávacího programu. 
Posláním naší mateøské školy je rozvíjet samostatné 
a zdravé dìti cestou pøirozené výchovy na základì jejich 
možností, zájmù a potøeb. Dùraz je kladen na rozvoj 
zdravých životních návykù a postojù, na rozvoj osob-
ních a citových vlastností. 

Rodièe jsou s uèitelkou v tìsném kontaktu, dìti vodí 
až do tøídy a mají možnost dle domluvy se zapojit do 
jejich èinností. Každá tøída má svùj denní organizaèní 
øád, který je ale flexibilní, aby mohl reagovat na aktuál-
ní zmìny èi potøeby dìtí. Dodržován je èas svaèin a obì-
dù, napít se mohou dìti kdykoli bìhem dne. V každém 
oddìlení pracují dvì uèitelky. Ve tøídì Sluníèka jsou dìti 
mladší, ve vìku 3 – 5 let. Zde je pøedevším kladen dùraz 
na citlivou a plynulou adaptaci dítìte na nové prostøedí. 
Výchovná práce vychází z pøirozených potøeb a zájmù 
dítìte, a to je hra. Dìti jsou nenásilnì vedeny k samo-
statnosti, ohleduplnosti, toleranci, respektování dru-
hých a  vzájemné pomoci. Ve tøídì Berušky jsou dìti 
pøedškolní, u kterých se snažíme již více rozvíjet schop-
nosti a dovednosti potøebné k uèení, aby jim byl co nej-
lépe zajištìn úspìšný vstup do 1. tøídy ZŠ. K dispozici 
máme množství nejnovìjších pomùcek, které jsou 
doporuèovány pro práci s pøedškoláky a získaly ocenì-
ní Správná hraèka. 

„Bábovky“ mezi námi nenajdete! 
Pohyb je pro zdravé dítì pøirozenou potøebou, která 

pøináší pocit radosti a uvolnìní. Proto již nìkolik let 
naše MŠ úspìšnì rozšiøuje program výchovné práce 
o rùzné sportovní aktivity a èinnosti související s celko-
vým rozvojem pohybových dovedností. U šestiletých 
dìtí je motorická vyspìlost i jedním z dominantních 
kritérií školní zralosti. Dennì dìti provádí zdravotní 
cviky dùležité ke správnému držení tìla. Skákat na tram-
polínì, cvièit na kruzích, švédské bednì i hrazdì, odrá-
žet se na mùstku, pøeskakovat konì, chodit po kladinì 
nebo lézt po žebøinách není zanedlouho pro vìtšinu 
našich dìtí žádný problém. Každý ètvrtek totiž chodíme 

cvièit do sokolovny TJ Libuš. Kdo bude mít zájem, 
mùže se na ukázkovou cvièební hodinu pøijít podívat ve 
støedu 2. bøezna 2005 od 16.00 hod. A protože ke zdra-
vému životnímu stylu patøí i otužování, v pátek  nás 
mùžete potkat v saunì ve studiu Domyno.

V okolí naší MŠ se nachází øada krásných pøírodních 
zákoutí. Proto pìkné poèasí v dopoledních hodinách 
využíváme k èastým vycházkám i delším výletùm. 
Úspìšnì zvládáme jízdu na tøíkolkách a kolobìžkách, 
schopnìjší dìti dokonce na kolech i do vzdálenìjšího 
okolí. Za pìkného poèasí trávíme odpoledne na školní 
zahradì, kde dìti hrají hry a sportují na novém høišti 
s umìlým povrchem. Altánek a zastøešené pískovištì je 
chrání pøed sluneèními paprsky, v letních dnech se 
mohou otužovat sprchováním.

Každým rokem poøádáme ozdravné rekreaèní pobyty 
mimo Prahu. Na jaøe se chystáme opìt do Janských 
Lázní. Bìhem celého školního roku je zajiš�ován dosta-
tek kulturních akcí  divadla (která umí zahrát i naše uèi-
telky) koncerty, profesionální varietní a kouzelnická pøed-
stavení, besedy s pøíslušníky policie, návštìvy Planetária. 
Samozøejmostí jsou velmi oblíbené oslavy Mikuláše 
s nadílkou, hledání pokladu na školní zahradì ponoøené 
do tmy, ohòostroj a pøespání ve školce bez maminky 
a tatínka, MDD. Ve spolupráci s rodièi oslavujeme 
Vánoce i Den matek a vy máte možnost se na chvíli vrátit 
do období bezstarostného dìtství a prožít si spoleènì 
s dítìtem nìkolik krásných chvilek v prostøedí vybave-

ném hraèkami a pomùckami, které doma urèitì nemáte. 
Dalšími aktivitami, které dìtem nabízíme, jsou odpo-

lední placené zájmové kroužky  keramika hrou, angliè-
tina, hra na zobcovou flétnièku. Naše MŠ se zapojuje 
i do života obce. Dìti se napø. prezentují na veøejnosti 
vystoupením v Klubu Senior nebo v TJ Sokol Libuš. 
Dále spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou 
a logopedickou  poradnou.

Den otevøených dveøí 23. bøezna 
Pøed zápisem poøádáme Den otevøených dveøí, proto 

vás srdeènì zveme do naší MŠ ve støedu 23. 3. 2005 od 
8.00 do 10.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. Pøijïte se 
k nám podívat! Pokud vám tato doba nevyhovuje, je 
možno se pøedem domluvit s øeditelkou školy na jiném 
termínu. Tìšíme se na vás.

–Irena Procházková s kolektivem 
zamìstnancù–

Změny v mateřských školách

podle nového školského zákona

Od 1. 1. 2005 nabyl úèinnosti nový školský zákon 
è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, 
vyšším odborném a jiném vzdìlávání, ve kterém se 
setkáváme s novými termíny jako napø. školní vzdìláva-
cí program, školská právnická osoba, dále upøesòuje 
vzdìlávání cizincù, vymezuje rozhodovací èinnost øedi-
telù škol aj. 

Mìní se i postavení mateøských škol, které jsou již 
uvedeny v novém školském zákonu jako druh školy 
zajiš�ující pøedškolní vzdìlávání dìtí ve vìku od 3 do 6 
let. Z dùvodu lepší pøipravenosti dítìte pro vstup do 
základní školy je od 1. 1. 2005 poskytováno dítìti v po-

sledním roce pøed zahájením povinné školní docházky 
vzdìlávání bezúplatnì, tudíž rodiè dítìte nehradí 
mìsíèní úplatu za vzdìlávání v mateøských školách. 
Ostatním vìkovým skupinám se poskytuje vzdìlávání 
v MŠ za úplatu.

Na základì § 179, odst. 2 má obec (v našem pøípadì 
mìstská èást) povinnost od školního roku 2005/2006 
zajistit podmínky pro pøedškolní vzdìlávání v posled-
ním roce pøed zahájením povinné školní docházky pro 
dìti s místem trvalého pobytu na jejím území. 

Pokud bude dítì docházet do mateøské školy mimo 
obec svého trvalého pobytu, je tato obec povinna hradit 

obci, kde má dítì místo trvalého pobytu, její neinvestiè-
ní výdaje pøipadající na jedno dítì té konkrétní mateø-
ské školy. Tato povinnost obce je uzákonìna s úèinností 
od 1. 1. 2005. 

Vyhláškou è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlává-
ní, jsou dána pravidla pro stanovení základní èástky 
mìsíèní úplaty za vzdìlávání v MŠ. Tato èástka nesmí 
pøesáhnout 50 % skuteèných prùmìrných mìsíèních 
neinvestièních výdajù na dítì v uplynulém kalendáøním 
roce v konkrétní mateøské škole. Z tohoto dùvodu øedi-
telé mateøských škol mìli za povinnost stanovit výši 
základní mìsíèní úplaty za pøedškolní vzdìlávání do 
31. 1. 2005 a tuto èástku zveøejnit na pøístupném místì 
ve své mateøské škole. Vzhledem k tomu, že všechny 
mateøské školy, které zøizuje MÈ Praha-Libuš, mají 

pomìrnì stejnì vysokou kvalitu výchovy a vzdìlávání, 
základní èástka mìsíèní úplaty byla stanovena øediteli 
mateøských škol ve výši 500,- Kè mìsíènì v souladu 
s vyhláškou è. 14/2005 Sb.. 

Od 1. 1. 2005 se tudíž zmìnila výše poplatku 
z 300 Kè, popø. 200 Kè na výši 500 Kè mìsíènì. Tato 
èástka ale nedosahuje 50 % neinvestièních výdajù na 
dítì v konkrétních mateøských školách. Mìsíèní výše 
úplaty za vzdìlávání by mohla být v nìkteré mateøské 
škole až do výše 800,- Kè. Z dùvodu sociálních ale tuto 
výši žádný øeditel nestanovil.

Zásadní zmìna, která nastala pro øeditele mateø-
ských škol, je povinnost rozhodovat o pøijetí dítìte 
k pøedškolnímu vzdìlávání, o snížení a prominutí úpla-
ty a o ukonèení pøedškolního vzdìlávání z dùvodù uve-

dených v ustanovení § 35 školského zákona. Celé 
správní øízení, které øeditel mateøské školy povede, 
musí být v souladu se zákonem è. 71/1967 Sb., o správ-
ním øízení.

Blíží se zápis dìtí do mateøských škol, proto využijte 
dnù otevøených dveøí v mateøských školách k poznání 
uèitelek a prostøedí, kde bude vaše dítì trávit podstat-
nou èást dne. Celý pedagogický a nepedagogický per-
sonál má snahu vytvoøit pøíjemné a podnìtné prostøedí, 
na které by vaše dítì vzpomínalo. Pøejeme dìtem a 
jejich rodièùm, aby si vybrali tu pro nì správnou mateø-
skou školu.

–Iva Hájková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–
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Šance jménem cyklostezka

Doprava a mobilita
A� už se o Libuši a Písnici, o našem spoleèném 

domovì èi místì, kde pracujeme, vyjadøovali lékaøi, lidé 
z obèanských sdružení nebo podnikatelé, vždycky se 
shodli: Problém je tu doprava. Potøebujeme ji, užíváme 
ji a zároveò nás obtìžuje, ohrožuje, vázne… 

Podobnì je to ale i v jiných obcích, mìstech, zemích. 
Motorová doprava prostì je dobrý sluha a špatný pán. 
Hltá obrovská množství energie a dalších zdrojù vèetnì 
toho nejvzácnìjšího, jímž je prostor neboli pùda, 
produkuje emise a hluk, ale bez motorové dopravy se 
neumíme obejít. Nikde ve vyspìlém svìtì se s tímhle 
problémem zatím nedokázali uspokojivì vypoøádat. 
Jednoduché øešení neexistuje. Hledají se kombinace 
rùzných zpùsobù, jak lépe organizovat mobilitu. 

Ano, zaèíná se spíš hovoøit o mobilitì než o dopravì, 
protože dopravní problémy se øeší nejen „dopravními“ 
m e t o d a m i .  Vy u ž í v á  s e  u r b a n i s m u s   ú è e l n ì j š í  
uspoøádání sídel, promyšlenìjší organizace veøejné 
dopravy, rùzné „vychytávky“ pøi stavbì a rekostrukcích 
silnic a samozøejmì i alternativní dopravní prostøedky,  
technicky dokonalejší motorová vozidla a také pøepra-
va vlastní silou na kole nebo pìšky. Pro její vìtší 
rozšíøení, které zdravotnì prospívá ponìkud zleni-
vìlému civilizovanému èlovìku, se pomalu vytváøejí 
lepší podmínky.

Greenways
Jednou z možností jsou Greenways. Zelené stezky  

Greenways jsou trasy, komunikace nebo pøírodní 
koridory, které se využívají jako cyklistické èi pìší 
stezky. Pojí se s nimi i neèekané kulturní, spoleèenské 
a ekonomické pøínosy. Greenways pøedstavují silné 
hnutí v øadì bohatých zemí.

Kolébkou myšlenky Greenways jsou Spojené státy 
americké. V zemi existují stovky organizací a projektù, 
které na mnoha úrovních spolupracují. Zastøešující 
institucí je nezisková organizace Stezky na opuštìných 
tratích vytvoøená pro obohacení komunit a krajiny 
a pro vytváøení národní sítì veøejných stezek vedoucích 
po bývalých železnièních tratích.

Z e l e n é  s t e z k y  –  G r e e n w a y s  s e  n a t o l i k  u j a l y
i v Evropì, že v roce 1998 vznikla Evropská asociace 
Greenways. V souèasnosti ji tvoøí již ètyøicet èlenských 
organizací z patnáci evropských zemí. Snaží se 
pøispívat k aktivnìjšímu a zdravìjšímu životnímu stylu, 
podporovat rozvoj venkova, aktivní turistiku a místní 
zamìstnanost, sbližovat obèany a posilovat dobré 
vztahy mezi nimi a s jejich pøírodním a kulturním 
prostøedím. 

Podpora èeských projektù
V Èesku podporuje rozvoj Greenways Nadace 

Partnerství.  Zelené stezky – Greenways je  její  
asistenèní a grantový program, jehož prostøednictvím 
nadace poskytuje pomoc organizacím a projektùm, 

které pøispívají k udržitelnému rozvoji podél stezek 
a   p ø í r o d n í c h  k o r i d o r ù .  V  s o u è a s n o s t i  È e s k o u  
republikou už vede nìkolik páteøních Zelených stezek  
– Greenways, napøíklad Moravské vinaøské stezky 
a dvì stezky takøíkajíc mezistátní Krakov – Morava  
Vídeò a Praha – Vídeò.

Praha  Vídeò
Ve støední Evropì prùkopnickou Greenway Praha –

– Vídeò založilo stejnojmenné sdružení obèanù už 
v roce 1992. Od roku 1998 projekt koordinuje Nadace 
Partnerství. Trasa má svùj pražský poèátek v Centrál-
ním parku v Nových Butovicích a vede pak celkem 
blízko nás pøes Kunratický les a Prùhonice dál na 
jihovýchod až do Vídnì. Greenways Praha – Vídeò je 
koridor stezek pro pìší, cyklisty, jezdce na koních 
i vodáky mezi dvìma evropskými metropolemi, jak 
ukazuje mapka pøevzatá z interaktivní internetové 
stránky http://prahawien.greenways.info/maps.htm. 

Na páteøní cyklistickou stezku navazují místní 
tematické okruhy. Greenway øemesel a vyznání 
propojuje tradièní øemeslné dílny a duchovní památky 
na Vysoèinì, jihoèeská Greenway rožmberského 
d ì d i c t v í  s p o j u j e  h i s t o r i c k á  m ì s t a  a  p a m á t k y  
Rožmberkù. Na jižní Moravì vzniká další navazující 
okruh Greenway lichtenštejnského dìdictví v Lednicko 
– valtickém areálu. Všechny trasy jsou postupnì 
vybavovány atraktivními informaèními panely, 
knižními prùvodci a mapami. 

Vzniká pøímé cyklistické spojení nejen mezi Prahou 
a Vídní, ale i s širším evropským prostorem, protože na 
sebe navazují stezky smìøující na Brno, Budapeš�, 

Krakov èi Gdaòsk. Nepochybnì èasem pøibudou ještì 
další. Dobré zkušenosti s Greenways mají napøíklad ve 
Španìlsku. 

Dopravní alternativa a další pøínosy 
Zelené stezky – Greenways však nepøinášejí jenom 

dopravní alternativu pro turistiku. V místním mìøítku 
nìkdy umožòují nahrazovat zatìžující automobilovou 
dopravu. Pokud jsou trasy dobøe zvolené a upravené, 
mohou se jimi dìti bezpeènì a zdravì dostávat do škol 
a dospìlí do zamìstnání v blízkém okolí. 

Cyklostezky otevírají nové možnosti  i v rámci 
spoleèenského a kulturního života v místech, kde se 
utváøejí. Asistenèní a grantový program Nadace 
Partnerství pomáhá místním obèanùm, zastupitelùm, 
dalším institucím a podnikatelùm ke spoleènému 
plánování, utváøení a zlepšování života v obci. Objevují 
se dosud skryté místní zdroje v pøírodním bohatství, 
místním èi regionálním historickém povìdomí. 
Vytváøení cyklostezek mùže podpoøit i podnikatelské 
aktivity, jako jsou ubytovací a stravovací služby, 
ø e m e s l n é  d í l n y,  s p o r t o v n í  a  k u l t u r n í  z a ø í z e n í  
a podobné. 

Napøíklad cyklistická stezka Brno – Vídeò je v trvalé 
péèi osmnácti obcí a mìst, jimiž na území Moravy 
prochází. Obce z pøíspìvkù vypoèítaných podle klíèe 
3 Kè na obyvatele zajiš�ují veškerou údržbu a rozvoj 
stezek.  Jako partner a  ochránce Znojemských 
vinaøských stezek v délce témìø 220 km funguje Cyklo 
Klub Kuèera Znojmo. Je spolkem cyklistických 
nadšencù, který organizuje roènì více než 30 akcí pro 
veøejnost. 

Na dobrých cestách 
Greenway øemesel a vyznání na Vysoèinì vznikla na 

základì myšlenky propojit tradièní øemeslné dílny, 
galerie, venkovská lidová muzea, umìlecké dílny. 
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Mateřská škola Lojovická

Naše mateøská škola se nachází v klidné oblasti mezi 
rodinnými domky u Kamýckého lesa. Navíc má škola 
krásnou zahradu s pískovišti, mlhovištìm, kolobìžko-
vou dráhou a jiným vybavením. Souèástí je i ohništì 
s lavicemi pro každoroèní podzimní táborák, ke kterému 
se scházejí naši souèasní i bývalí žáèci se svými rodièi.

Dìti jsou ve tøech tøídách vìkovì smíšených (3 –
– 6 let).  Tøídy byly za spolupráce a pochopení Úøadu 
MÈ Praha-Libuš stavebnì upraveny, takže vznikl lepší 
prostor a podmínky pro výchovnì vzdìlávací práci 
s dìtmi a jejich bezpeènost. Ve dvou tøídách jsou moc 
krásnì zrekonstruované dìtské umývárny. Další vyba-
vení jednotlivých tøíd je provádìno postupnì, podle 
finanèních možností. V každé tøídì je èistièka  a zvlhèo-
vaè vzduchu. 

Výchovná filozofie je zamìøena na osobnostní orien-
taci, která respektuje každého jednotlivce a snaží se 
o jeho co nejlepší všestranný rozvoj. Pøevažuje trpìli-
vost a dùvìra k možnostem, které každé jednotlivé dítì 
má. Uplatòují se projevy uznání a celkovì pozitivní 
motivace. Úzká je spolupráce s rodinou, jejíž domi-

nantní roli osobnostní orientace uznává, a proto je pro 
rodièe otevøena jak každodennì, tak i pøi rùzných 
akcích èi oslavách, které spoleènì pøipravujeme. 
V zájmu co nejlepší pøípravy dìtí na vstup do základní 
školy spolupracujeme se základní školou a odborníky 
(psycholog, speciální pedagog, logoped). 

Mimo to je v jednotlivých tøídách zvýraznìna nìkterá 
stránka výchovy: ve tøídì Kytièka výtvarná a pracovní 
výchova, ve tøídì Sluníèko tìlesná výchova, ve tøídì 
Ètyølístek hudební výchova. Rodièe mají již pøi zápisu 
možnost zvolit, kterou z variant by si pro dítì pøáli. 
Dalšími možnými aktivitami jsou kroužky  angliètina, 
plavání, bruslení, hra na flétnu, hudební kroužek, pohy-
bový kroužek a výtvarný kroužek. Samozøejmostí, kte-
rou organizujeme ve spolupráci s rodièi, jsou výlety, 
návštìvy divadel a koncertù, táborák, oslavy Mikuláše, 
Vánoc, Dne matek, Dne dìtí, koncert hudebního 
kroužku, ukázkové hodiny bruslení a plavání, poøádání 
školy v pøírodì, lyžaøský výcvik. Výborná je spolupráce 
se základními školami, máme možnost pravidelnì 
navštìvovat tìlocvièny, žáci ZŠ Meteorologická pøipra-
vili pro naše dìti pohádku a provedli pøedškoláky  pøed 
zápisem celou školu vèetnì družiny a jídelny. Naše dìti 

se s velkou radostí zúèastnily i vyuèování v 1. tøídì.
Také pedagogicko-psychologická poradna s námi 

velmi dobøe spolupracuje, letos provedla depistáž (cíle-
né vyhledávání postižených nebo ohrožených dìtí) 
školní zralosti všech pøedškolních dìtí, takže mùžeme 
ještì lépe pøipravit dìti na vstup do školy, odstranit za 
spolupráce s rodièi pøípadné nedostatky.

Pokud budete mít zájem, zveme všechny rodièe a je-
jich dìti na prohlídku školky pøi akci Hrací dopoledne, 
které se koná v mìsíci dubnu, nebo pøi Dni otevøených 
dveøí 31. 3. 2005.

–Ivana Sýkorová, øeditelka MŠ Lojovická,
www.mslojovicka.cz–

Mateřská škola Mezi Domy

Zveme vás na   návštìvu 
 Dìti jsou u nás v MŠ Mezi Domy rozdìleny do 2 tøíd, 

které jsou prostorné a velmi dobøe vybavené. Výchovný 
systém je orientován na maximální péèi o zdraví dìtí 
v nejširším smyslu slova. Snažíme se, aby MŠ nebyla 
místo, kam se dìti dávají na „ohlídání“, ale aby si zde 
prožívaly plnohodnotnì svùj dìtský vìk, aby prošly naší 
mateøskou školou v psychické pohodì a prožily dìtství 
svobodnì a radostnì. 

MŠ pracuje podle nového vzdìlávacího programu. 
Posláním naší mateøské školy je rozvíjet samostatné 
a zdravé dìti cestou pøirozené výchovy na základì jejich 
možností, zájmù a potøeb. Dùraz je kladen na rozvoj 
zdravých životních návykù a postojù, na rozvoj osob-
ních a citových vlastností. 

Rodièe jsou s uèitelkou v tìsném kontaktu, dìti vodí 
až do tøídy a mají možnost dle domluvy se zapojit do 
jejich èinností. Každá tøída má svùj denní organizaèní 
øád, který je ale flexibilní, aby mohl reagovat na aktuál-
ní zmìny èi potøeby dìtí. Dodržován je èas svaèin a obì-
dù, napít se mohou dìti kdykoli bìhem dne. V každém 
oddìlení pracují dvì uèitelky. Ve tøídì Sluníèka jsou dìti 
mladší, ve vìku 3 – 5 let. Zde je pøedevším kladen dùraz 
na citlivou a plynulou adaptaci dítìte na nové prostøedí. 
Výchovná práce vychází z pøirozených potøeb a zájmù 
dítìte, a to je hra. Dìti jsou nenásilnì vedeny k samo-
statnosti, ohleduplnosti, toleranci, respektování dru-
hých a  vzájemné pomoci. Ve tøídì Berušky jsou dìti 
pøedškolní, u kterých se snažíme již více rozvíjet schop-
nosti a dovednosti potøebné k uèení, aby jim byl co nej-
lépe zajištìn úspìšný vstup do 1. tøídy ZŠ. K dispozici 
máme množství nejnovìjších pomùcek, které jsou 
doporuèovány pro práci s pøedškoláky a získaly ocenì-
ní Správná hraèka. 

„Bábovky“ mezi námi nenajdete! 
Pohyb je pro zdravé dítì pøirozenou potøebou, která 

pøináší pocit radosti a uvolnìní. Proto již nìkolik let 
naše MŠ úspìšnì rozšiøuje program výchovné práce 
o rùzné sportovní aktivity a èinnosti související s celko-
vým rozvojem pohybových dovedností. U šestiletých 
dìtí je motorická vyspìlost i jedním z dominantních 
kritérií školní zralosti. Dennì dìti provádí zdravotní 
cviky dùležité ke správnému držení tìla. Skákat na tram-
polínì, cvièit na kruzích, švédské bednì i hrazdì, odrá-
žet se na mùstku, pøeskakovat konì, chodit po kladinì 
nebo lézt po žebøinách není zanedlouho pro vìtšinu 
našich dìtí žádný problém. Každý ètvrtek totiž chodíme 

cvièit do sokolovny TJ Libuš. Kdo bude mít zájem, 
mùže se na ukázkovou cvièební hodinu pøijít podívat ve 
støedu 2. bøezna 2005 od 16.00 hod. A protože ke zdra-
vému životnímu stylu patøí i otužování, v pátek  nás 
mùžete potkat v saunì ve studiu Domyno.

V okolí naší MŠ se nachází øada krásných pøírodních 
zákoutí. Proto pìkné poèasí v dopoledních hodinách 
využíváme k èastým vycházkám i delším výletùm. 
Úspìšnì zvládáme jízdu na tøíkolkách a kolobìžkách, 
schopnìjší dìti dokonce na kolech i do vzdálenìjšího 
okolí. Za pìkného poèasí trávíme odpoledne na školní 
zahradì, kde dìti hrají hry a sportují na novém høišti 
s umìlým povrchem. Altánek a zastøešené pískovištì je 
chrání pøed sluneèními paprsky, v letních dnech se 
mohou otužovat sprchováním.

Každým rokem poøádáme ozdravné rekreaèní pobyty 
mimo Prahu. Na jaøe se chystáme opìt do Janských 
Lázní. Bìhem celého školního roku je zajiš�ován dosta-
tek kulturních akcí  divadla (která umí zahrát i naše uèi-
telky) koncerty, profesionální varietní a kouzelnická pøed-
stavení, besedy s pøíslušníky policie, návštìvy Planetária. 
Samozøejmostí jsou velmi oblíbené oslavy Mikuláše 
s nadílkou, hledání pokladu na školní zahradì ponoøené 
do tmy, ohòostroj a pøespání ve školce bez maminky 
a tatínka, MDD. Ve spolupráci s rodièi oslavujeme 
Vánoce i Den matek a vy máte možnost se na chvíli vrátit 
do období bezstarostného dìtství a prožít si spoleènì 
s dítìtem nìkolik krásných chvilek v prostøedí vybave-

ném hraèkami a pomùckami, které doma urèitì nemáte. 
Dalšími aktivitami, které dìtem nabízíme, jsou odpo-

lední placené zájmové kroužky  keramika hrou, angliè-
tina, hra na zobcovou flétnièku. Naše MŠ se zapojuje 
i do života obce. Dìti se napø. prezentují na veøejnosti 
vystoupením v Klubu Senior nebo v TJ Sokol Libuš. 
Dále spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou 
a logopedickou  poradnou.

Den otevøených dveøí 23. bøezna 
Pøed zápisem poøádáme Den otevøených dveøí, proto 

vás srdeènì zveme do naší MŠ ve støedu 23. 3. 2005 od 
8.00 do 10.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. Pøijïte se 
k nám podívat! Pokud vám tato doba nevyhovuje, je 
možno se pøedem domluvit s øeditelkou školy na jiném 
termínu. Tìšíme se na vás.

–Irena Procházková s kolektivem 
zamìstnancù–

Změny v mateřských školách

podle nového školského zákona

Od 1. 1. 2005 nabyl úèinnosti nový školský zákon 
è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, 
vyšším odborném a jiném vzdìlávání, ve kterém se 
setkáváme s novými termíny jako napø. školní vzdìláva-
cí program, školská právnická osoba, dále upøesòuje 
vzdìlávání cizincù, vymezuje rozhodovací èinnost øedi-
telù škol aj. 

Mìní se i postavení mateøských škol, které jsou již 
uvedeny v novém školském zákonu jako druh školy 
zajiš�ující pøedškolní vzdìlávání dìtí ve vìku od 3 do 6 
let. Z dùvodu lepší pøipravenosti dítìte pro vstup do 
základní školy je od 1. 1. 2005 poskytováno dítìti v po-

sledním roce pøed zahájením povinné školní docházky 
vzdìlávání bezúplatnì, tudíž rodiè dítìte nehradí 
mìsíèní úplatu za vzdìlávání v mateøských školách. 
Ostatním vìkovým skupinám se poskytuje vzdìlávání 
v MŠ za úplatu.

Na základì § 179, odst. 2 má obec (v našem pøípadì 
mìstská èást) povinnost od školního roku 2005/2006 
zajistit podmínky pro pøedškolní vzdìlávání v posled-
ním roce pøed zahájením povinné školní docházky pro 
dìti s místem trvalého pobytu na jejím území. 

Pokud bude dítì docházet do mateøské školy mimo 
obec svého trvalého pobytu, je tato obec povinna hradit 

obci, kde má dítì místo trvalého pobytu, její neinvestiè-
ní výdaje pøipadající na jedno dítì té konkrétní mateø-
ské školy. Tato povinnost obce je uzákonìna s úèinností 
od 1. 1. 2005. 

Vyhláškou è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlává-
ní, jsou dána pravidla pro stanovení základní èástky 
mìsíèní úplaty za vzdìlávání v MŠ. Tato èástka nesmí 
pøesáhnout 50 % skuteèných prùmìrných mìsíèních 
neinvestièních výdajù na dítì v uplynulém kalendáøním 
roce v konkrétní mateøské škole. Z tohoto dùvodu øedi-
telé mateøských škol mìli za povinnost stanovit výši 
základní mìsíèní úplaty za pøedškolní vzdìlávání do 
31. 1. 2005 a tuto èástku zveøejnit na pøístupném místì 
ve své mateøské škole. Vzhledem k tomu, že všechny 
mateøské školy, které zøizuje MÈ Praha-Libuš, mají 

pomìrnì stejnì vysokou kvalitu výchovy a vzdìlávání, 
základní èástka mìsíèní úplaty byla stanovena øediteli 
mateøských škol ve výši 500,- Kè mìsíènì v souladu 
s vyhláškou è. 14/2005 Sb.. 

Od 1. 1. 2005 se tudíž zmìnila výše poplatku 
z 300 Kè, popø. 200 Kè na výši 500 Kè mìsíènì. Tato 
èástka ale nedosahuje 50 % neinvestièních výdajù na 
dítì v konkrétních mateøských školách. Mìsíèní výše 
úplaty za vzdìlávání by mohla být v nìkteré mateøské 
škole až do výše 800,- Kè. Z dùvodu sociálních ale tuto 
výši žádný øeditel nestanovil.

Zásadní zmìna, která nastala pro øeditele mateø-
ských škol, je povinnost rozhodovat o pøijetí dítìte 
k pøedškolnímu vzdìlávání, o snížení a prominutí úpla-
ty a o ukonèení pøedškolního vzdìlávání z dùvodù uve-

dených v ustanovení § 35 školského zákona. Celé 
správní øízení, které øeditel mateøské školy povede, 
musí být v souladu se zákonem è. 71/1967 Sb., o správ-
ním øízení.

Blíží se zápis dìtí do mateøských škol, proto využijte 
dnù otevøených dveøí v mateøských školách k poznání 
uèitelek a prostøedí, kde bude vaše dítì trávit podstat-
nou èást dne. Celý pedagogický a nepedagogický per-
sonál má snahu vytvoøit pøíjemné a podnìtné prostøedí, 
na které by vaše dítì vzpomínalo. Pøejeme dìtem a 
jejich rodièùm, aby si vybrali tu pro nì správnou mateø-
skou školu.

–Iva Hájková,
humanitní odbor ÚMÈ Praha-Libuš–
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Šance jménem cyklostezka

Doprava a mobilita
A� už se o Libuši a Písnici, o našem spoleèném 

domovì èi místì, kde pracujeme, vyjadøovali lékaøi, lidé 
z obèanských sdružení nebo podnikatelé, vždycky se 
shodli: Problém je tu doprava. Potøebujeme ji, užíváme 
ji a zároveò nás obtìžuje, ohrožuje, vázne… 

Podobnì je to ale i v jiných obcích, mìstech, zemích. 
Motorová doprava prostì je dobrý sluha a špatný pán. 
Hltá obrovská množství energie a dalších zdrojù vèetnì 
toho nejvzácnìjšího, jímž je prostor neboli pùda, 
produkuje emise a hluk, ale bez motorové dopravy se 
neumíme obejít. Nikde ve vyspìlém svìtì se s tímhle 
problémem zatím nedokázali uspokojivì vypoøádat. 
Jednoduché øešení neexistuje. Hledají se kombinace 
rùzných zpùsobù, jak lépe organizovat mobilitu. 

Ano, zaèíná se spíš hovoøit o mobilitì než o dopravì, 
protože dopravní problémy se øeší nejen „dopravními“ 
m e t o d a m i .  Vy u ž í v á  s e  u r b a n i s m u s   ú è e l n ì j š í  
uspoøádání sídel, promyšlenìjší organizace veøejné 
dopravy, rùzné „vychytávky“ pøi stavbì a rekostrukcích 
silnic a samozøejmì i alternativní dopravní prostøedky,  
technicky dokonalejší motorová vozidla a také pøepra-
va vlastní silou na kole nebo pìšky. Pro její vìtší 
rozšíøení, které zdravotnì prospívá ponìkud zleni-
vìlému civilizovanému èlovìku, se pomalu vytváøejí 
lepší podmínky.

Greenways
Jednou z možností jsou Greenways. Zelené stezky  

Greenways jsou trasy, komunikace nebo pøírodní 
koridory, které se využívají jako cyklistické èi pìší 
stezky. Pojí se s nimi i neèekané kulturní, spoleèenské 
a ekonomické pøínosy. Greenways pøedstavují silné 
hnutí v øadì bohatých zemí.

Kolébkou myšlenky Greenways jsou Spojené státy 
americké. V zemi existují stovky organizací a projektù, 
které na mnoha úrovních spolupracují. Zastøešující 
institucí je nezisková organizace Stezky na opuštìných 
tratích vytvoøená pro obohacení komunit a krajiny 
a pro vytváøení národní sítì veøejných stezek vedoucích 
po bývalých železnièních tratích.

Z e l e n é  s t e z k y  –  G r e e n w a y s  s e  n a t o l i k  u j a l y
i v Evropì, že v roce 1998 vznikla Evropská asociace 
Greenways. V souèasnosti ji tvoøí již ètyøicet èlenských 
organizací z patnáci evropských zemí. Snaží se 
pøispívat k aktivnìjšímu a zdravìjšímu životnímu stylu, 
podporovat rozvoj venkova, aktivní turistiku a místní 
zamìstnanost, sbližovat obèany a posilovat dobré 
vztahy mezi nimi a s jejich pøírodním a kulturním 
prostøedím. 

Podpora èeských projektù
V Èesku podporuje rozvoj Greenways Nadace 

Partnerství.  Zelené stezky – Greenways je  její  
asistenèní a grantový program, jehož prostøednictvím 
nadace poskytuje pomoc organizacím a projektùm, 

které pøispívají k udržitelnému rozvoji podél stezek 
a   p ø í r o d n í c h  k o r i d o r ù .  V  s o u è a s n o s t i  È e s k o u  
republikou už vede nìkolik páteøních Zelených stezek  
– Greenways, napøíklad Moravské vinaøské stezky 
a dvì stezky takøíkajíc mezistátní Krakov – Morava  
Vídeò a Praha – Vídeò.

Praha  Vídeò
Ve støední Evropì prùkopnickou Greenway Praha –

– Vídeò založilo stejnojmenné sdružení obèanù už 
v roce 1992. Od roku 1998 projekt koordinuje Nadace 
Partnerství. Trasa má svùj pražský poèátek v Centrál-
ním parku v Nových Butovicích a vede pak celkem 
blízko nás pøes Kunratický les a Prùhonice dál na 
jihovýchod až do Vídnì. Greenways Praha – Vídeò je 
koridor stezek pro pìší, cyklisty, jezdce na koních 
i vodáky mezi dvìma evropskými metropolemi, jak 
ukazuje mapka pøevzatá z interaktivní internetové 
stránky http://prahawien.greenways.info/maps.htm. 

Na páteøní cyklistickou stezku navazují místní 
tematické okruhy. Greenway øemesel a vyznání 
propojuje tradièní øemeslné dílny a duchovní památky 
na Vysoèinì, jihoèeská Greenway rožmberského 
d ì d i c t v í  s p o j u j e  h i s t o r i c k á  m ì s t a  a  p a m á t k y  
Rožmberkù. Na jižní Moravì vzniká další navazující 
okruh Greenway lichtenštejnského dìdictví v Lednicko 
– valtickém areálu. Všechny trasy jsou postupnì 
vybavovány atraktivními informaèními panely, 
knižními prùvodci a mapami. 

Vzniká pøímé cyklistické spojení nejen mezi Prahou 
a Vídní, ale i s širším evropským prostorem, protože na 
sebe navazují stezky smìøující na Brno, Budapeš�, 

Krakov èi Gdaòsk. Nepochybnì èasem pøibudou ještì 
další. Dobré zkušenosti s Greenways mají napøíklad ve 
Španìlsku. 

Dopravní alternativa a další pøínosy 
Zelené stezky – Greenways však nepøinášejí jenom 

dopravní alternativu pro turistiku. V místním mìøítku 
nìkdy umožòují nahrazovat zatìžující automobilovou 
dopravu. Pokud jsou trasy dobøe zvolené a upravené, 
mohou se jimi dìti bezpeènì a zdravì dostávat do škol 
a dospìlí do zamìstnání v blízkém okolí. 

Cyklostezky otevírají nové možnosti  i v rámci 
spoleèenského a kulturního života v místech, kde se 
utváøejí. Asistenèní a grantový program Nadace 
Partnerství pomáhá místním obèanùm, zastupitelùm, 
dalším institucím a podnikatelùm ke spoleènému 
plánování, utváøení a zlepšování života v obci. Objevují 
se dosud skryté místní zdroje v pøírodním bohatství, 
místním èi regionálním historickém povìdomí. 
Vytváøení cyklostezek mùže podpoøit i podnikatelské 
aktivity, jako jsou ubytovací a stravovací služby, 
ø e m e s l n é  d í l n y,  s p o r t o v n í  a  k u l t u r n í  z a ø í z e n í  
a podobné. 

Napøíklad cyklistická stezka Brno – Vídeò je v trvalé 
péèi osmnácti obcí a mìst, jimiž na území Moravy 
prochází. Obce z pøíspìvkù vypoèítaných podle klíèe 
3 Kè na obyvatele zajiš�ují veškerou údržbu a rozvoj 
stezek.  Jako partner a  ochránce Znojemských 
vinaøských stezek v délce témìø 220 km funguje Cyklo 
Klub Kuèera Znojmo. Je spolkem cyklistických 
nadšencù, který organizuje roènì více než 30 akcí pro 
veøejnost. 

Na dobrých cestách 
Greenway øemesel a vyznání na Vysoèinì vznikla na 

základì myšlenky propojit tradièní øemeslné dílny, 
galerie, venkovská lidová muzea, umìlecké dílny. 
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Stará rodinná fotografie z minulého èísla
Líbila se a vyvolala hned nìkolik ohlasù. Jako první 

zatelefonovala paní Eva Chmelová, rozená Davídková. 
Døív bydlela v Libuši, dnes na Toèné. V Libuši má dceru 
a poøád vzpomíná na „zlatou Libuš“. Na Toèné prý 
lišky dávají dobrou noc, je tam špatná doprava a chybí 
kanalizace… Ale k fotografii: Focená je nìkdy kolem 
roku 1932 v lázních, možná Mariánských, kam rodina 
Davídkova jezdívala. Jsou na ní zleva: Tatínek paní 
Chmelové Jiøí Davídek, tehdy podnikatel, který s brat-
rem vedl výkrm hus a jejich prodej i do Nìmecka, zpra-
cování peøí na deky, peøiny a také barvení peøí na šaty. 
Podnik mìli už dìdeèek s babièkou. Jiøí Davídek po 
válce o firmu pøišel znárodnìním, musel pracovat jako 
dìlník v mrazírnách, dvakrát byl vìznìn, pøed dùcho-
dem asi pìt let taxikaøil… Druhou zleva, dámu v klo-
bouku, paní Chmelová nezná. Tøetí je teta Pletková, 
nevlastní sestra Jiøího Davídka; jejich rodinì patøil 
areál dnešních skladù Šipan. Dále na fotografii je pán 
v klobouku  Josef Davídek, spoleèník firmy. Vedle nìj 
stojí babièka Marie Davídková, pak strýc, kterému se 
sice øíkalo „Láïa“, ale ve skuteènosti se jmenoval 
Erazim Davídek, pozdìjší šéf firmy, mimoøádnì schop-
ný èlovìk, který mìl rád lidi a umìl s nimi pìknì mluvit. 
Pøedposlední je Helena Slabihoudová, dcera babièky  
z 1. manželství (pøed ovdovìním); vlastnily dnešní skla-
dy Slabihoud.  Poslední dáma na fotografii je neznámá 
pøítelkynì… Vzápìtí nám e-mailem poslala podobný 
popis fotografie paní Markéta Jedlièková: 

„Ve zpravodaji U nás è. 2/2005 v rubrice „fotohádan-
ka“ jsem objevila fotografii svojí prababièky Marie 

Fotohádanky

Davídkové, rozené Èerné, s rodinou. Pravdìpodobnì 
byla poøízena v lázních Podìbrady, kde se prababièka 
léèila se srdcem a kam jí pøijely navštívit její dìti. Zleva: 
pan Jiøí Davídek, ?, Marie Pletková, Josef Davídek, 
Marie Davídková, Erazim Davídek, Helena Slabihou-
dová a asi èlenka personálu. Prababièka mìla sedm 
dìtí, z toho 3 dcery z prvního manželství (bohužel si 
nepamatuji její 1. vyvdané jméno) a po ovdovìní 3 syny 
a 1 dceru z druhého manželství: Marii vd. Pletkovou, 
Erazima Davídka (øíkalo se mu Láïa), Helenu vd. 
Slabihoudovou, Jiøího Davídka (dvojèe dívka brzy 
zemøelo), Annu vd. Kotýnkovou, Jarmilu Davídkovou 
vd. Jermanovou, Josefa Davídka (otec mojí matky). 
Všichni sourozenci, i pøes velký vìkový rozdíl, spolu 
velmi dobøe vycházeli i v dospìlosti.

Perlièka. Pøi pohledu na dámy se mi vybaví, co se prý 
na Libuši øíkalo: „Pokud žena do roka od svatby nemá 
metrák, tak se špatnì vdala.“Dìkujeme obìma ètenáø-
kám. 

Libušské divadlo
Dìkujeme i paní Evì Mareèkové z Libuše, která nám 

zapùjèila další fotografie s atmosférou starých èasù. Ku 
potìše dalším ètenáøùm pøetiskujeme jednu z nich s 
popisem: Hra Lidé na køe – sport. klub Libuš 16. V. 37. 
Poznáte aktéry? Víte nìjaké podrobnosti k této høe? 
Budeme opìt rádi, když se podìlíte s ostatními ètenáøi 
èasopisu U nás. Stejnì tak budeme rádi, když nám 
zapùjèíte nìjakou další pìknou fotku ze svého archívu.

–Za redakci U nás Hana Koláøová–

Taková byla pøedstava èlenù obèanského sdružení Na 
dobrých cestách v roce 2002. Èlenové sdružení 
provozují tyto pozoruhodné objekty a vytváøejí 
pøíležitosti pro radostné aktivity, šetrné k sociálnímu 
a   p ø í r o d n í m u  p r o s t ø e d í  k r a j e ,  v e  k t e r é m  ž i j í .  
Každoroèním vyvrcholením jejich spoleèné práce je 
záøijový Festival øemesel a vyznání, kdy jsou veškeré 
objekty otevøené pro veøejnost a na mnoha místech se 
konají doprovodné kulturní a spoleèenské akce. 

Greenways, Øemesel a vyznání vede v délce asi 
150 km na území Jihoèeského kraje a kraje Vysoèina po 
cyklotrasách a turistických znaèkách, ale i mimo nì. 
Jsou na ní umístìny informaèní tabule, pøístøešky pro 
odpoèinek a orientaèní sloupky a na návštìvnických 
objektech informaèní tabulky. V Jindøichovì Hradci 
a Slavonicích na navazuje na Greenway Praha – Vídeò. 

Jak vzniklo místní muzeum
Na trase Greenway rožmberského dìdictví vzniklo 

Ve n k o v s k é  m u z e u m  v  b u d o v ì  b ý v a l é  š k o l y  
v Kojákovicích u Tøebonì. V tomto netradièním muzeu 
si mùžete vyzkoušet náøadí a náèiní, které se používalo 
pøed sto lety v každé domácnosti. Návštìvníci zde uvidí 
u k á z k y  t r a d i è n í c h  a  d n e s  j i ž  z a p o m e n u t ý c h  
jihoèeských øemesel i dlouhé seznamy místních 
rodákù, kteøí na konci 19. století odjeli hledat štìstí za 
oceán.

Muzeum vzniklo díky tomu, že unikátní sbírku dali 
dohromady místní lidé. Pøed otevøením pøišly pomoct 
s úklidem školy témìø celé Kojákovice. Následovalo 
slavnostní Setkání rodákù, na které byli pozváni 
všichni, kteøí prošli místní školou vèetnì amerických 
potomkù vystìhovalcù. Pøijela i starostka amerického 
mìsteèka Oxford Junction. 

Muzeum dnes slouží také jako infocentrum pro 
turisty a je zde pøístup k internetu. Pøed muzeem 
probíhají øemeslná odpoledne, kde si mùžete vyzkoušet 
nìkterá z místních tradièních øemesel.  Projekt 
realizovala za vydatného pøispìní místních lidí 
Spoleènost Rožmberk. Cílem bylo spoleènì hledat 
zdejší kulturní dìdictví a to zpøístupnit místním 
i turistùm.

Greenways ve velkomìstì
Pro pøíklady ale nemusíme ani moc daleko od nás. 

V pražském sídlišti Jihozápadní Mìsto funguje jako 
dobrý pøíklad multifunkèních stezek Greenways 
Centrální park Prahy 13, který je výchozím bodem 
stezky Praha – Vídeò. 

Stezky, které vedou parkem s atraktivním pøírodním 
prostøedím, propojují základní obèanskou vybavenost 
sídlištì se stanicemi metra Lužiny a Luka, s historickou 
Panskou zahradou a s Pøírodním parkem Prokopské 
a Dalejské údolí. 

Centrální park byl v roce 2003 nominován na 
Evropskou cenu Greenways. Zdejší sí� stezek má 
dìlený povrch pro pìší, kola a koleèkové brusle. Rovnìž 
se tu uchovává a obnovuje pøírodní prostøedí vhodné 
pro ptactvo a malá zvíøata. Vznikla tu zelená páteø této 
èásti mìsta s rekreaèními a sportovními plochami pro 
všechny vìkové kategorie a v neposlední øadì i prostor 
pro setkávání a spolupráci místní komunity.

Z Modøanské rokle do školy i do Vídnì
Podobnou pøíležitost v naší bezprostøední blízkosti, 

kterou už zaèali systematicky využívat naši sousedé 
v Praze 12, skýtá chránìné území Pøírodní park 
Modøanská rokle – Cholupice. V dubnu 2004 tu byla 
otevøena nauèná stezka a znaèená cyklotrasa, která 
vznikla ve spolupráci mìstské èásti Praha 12, Nadace 
P a r t n e r s t v í ,  n ì k o l i k a  n e s t á t n í c h  n e z i s k o v ý c h  
organizací, jako je Èeský svaz ochráncù pøírody 
Koniklec nebo Obèanské sdružení Stromy, sponzor-
ských firem a dalších institucí. 

Na 7 km dlouhé cyklotrase v Modøanské rokli byly 
instalovány smìrové a dopravní tabule. 

Vede po zpevnìné komunikaci od Vltavy podél ulice 

Kolarovova a dále Modøanskou roklí. Spojuje již 
existující trasy podél Vltavy smìrem na Braník 
a Hodkovièky s oblastí cyklostezky Krè – Chodov –
– Prùhonice. 

V souèasné dobì se zpracovává projekt na pokraèo-
vání trasy mìstskou èástí Praha-Libuš a Kunratice. 
Tím bychom i my mìli získat pøímé napojení na 
mezinárodní trasu Greenway Praha – Vídeò. V naší 
mìstské èásti tak vzniká možnost vytvoøit místní 
okruhy stezek, které poslouží domácím tøeba k cestám 
do školy a mohou pøivést turisty i z Vídnì. 

Zapadákov, nebo pøíležitost?
N a  p r o j e k t u  c y k l i s t i c k é  t r a s y  z a è a l y  i  u  n á s  

s odborníky spolupracovat Nadace Partnerství, Úøad 

MÈ Praha-Libuš, Obèanské sdružení Stromy a další 
instituce. Mohou se uplatnit i zájemci z øad široké 
veøejnosti. 

Nìkolik pøíkladù z venkova i z hlavního mìsta 
ukazuje, že dìlat se dá ledacos. Záleží na každém, jestli 
bude chápat Libuš a Písnici jako zapadákov na okraji 
Prahy, nebo jestli polohu na rozhraní velkomìsta 
a venkova pojme jako pøednost a dobrou pøíležitost. 

Cyklostezky nás automobilové dopravní zátìže 
nezbaví, ale rozšiøují naše možnosti volby.  

–S využitím internetových stránek 
http://prahawien.greenways.info/, 

http://modrany.koniklec.cz/  a dalších a s využitím 
informaèní skládanky Zelené stezky  Greenways 

od Nadace Partnerství pøipravila Hana Koláøová–

Projekt cyklostezek v Libuši a Písnici

V souèasné dobì vzniká generel cyklistických tras 
v Libuši a Písnici. Znamená to, že se pøedevším hledají 
možné trasy a probírají se rùzné otázky související 
s pøípravou cyklostezek. Na projektu, nebo zatím spíš 
studii, pracují odborníci a diskusí se zúèastní zástupci 
mìstské èásti, obèanských sdružení a další zájemci. 
Koncem ledna se sešli na spoleèné schùzce v prosto-
rách Senior klubu: místostarosta Prahy-Libuš Pavel 
Macháèek, architekt p.Preininger z Atelieru DUK, 
Daniela Partlová z obèanského sdružení Stromy, 
Daniel Mourek z Nadace Partnerství, Hynek Jebavý 
z Èeského svazu ochráncù pøírody Koniklec a další. 

Daniela Partlová na úvod informovala, že OS 
Stromy získalo na rok 2005 grant na projekt Generel 
cyklistických stezek v MÈ Praha-Libuš. Projekt vychází 
z filozofie Greenways. Má vytvoøit podmínky pro aktiv-
ní úèast veøejnosti pøi vytváøení cyklistických stezek 
a otevøít prostor pro místní iniciativy a navazující pro-
jekty. Má obohatit pøipravovaný generel cyklostezek, 
studii, na které spolupracuje nìkolik odborných insti-
tucí  Ústav dopravního inženýrství, Atelier DUK, 
Technická správa komunikací, Èeské vysoké uèení 
technické a další. 

Naši mìstskou èást by mìly protnout dvì hlavní cyk-
listické trasy – severojižní a východozápadní. Jejich 
køižovatka by mìla být nìkde uprostøed sídlištì Písnice. 
Na severní èást už do znaèné míry vypracoval studii 
architekt Preininger z Ateliéru DUK. Trasa k nám míøí 
od Prahy zhruba soubìžnì s Novodvorskou, povede 
poblíž ZŠ Meteorologická na písnické sídlištì a odtud 
dál do staré Písnice a smìrem na Cholupice. Pokraèo-
vat by mìla pak na Zbraslav. 

O d  z á p a d u  k  n á m  v e d e  j i ž  u p r a v e n á  s t e z k a  
Modøanskou roklí, která je vybavena napøíklad mùstky 
pøes potok a tabulemi nauèné stezky. Pokraèovat by 
mìla smìrem do Kunratic a tam navazovat na meziná-
rodní Greenway Praha – Vídeò. Díky studentským 
pracím z ÈVUT existují dnes tøi varianty prùjezdnosti 
smìrem na Kunratice. 

Architekt Preininger na schùzce ukázal a okomento-
val zakreslené možnosti, kudy by mohla vést severojiž-
ní trasa. Definitivní umístìní ještì není jisté, protože se 
nejprve musí pøesnì posoudit, kudy je možné trasu vést 
technicky, pak pøijde na øadu øešení majetkoprávních 
vztahù a další související záležitosti. 

Projekt zapojení veøejnosti má umožnit øešit za pøí-
tomnosti všech zájemcù mimo jiné, jak vést cyklos-
tezku, aby napøíklad dìti mohly bezpeènì dojíždìt do 
škol v Libuši a v Písnici nebo do Junior klubu na kolech. 
Pøi diskusi se mohou rovnìž hledat rùzná zajímavá 
místa v obci. Jsou tu napøíklad dva statky, kde se chovají 
konì. Jak ale upozoròoval pan Èech ze sdružení Køížem 
krážem nebo architekt Preininger, bývá problém sklou-
bit „koòskou“ a cyklistickou trasu kvùli potøedbám 
rùzného povrchu. „Kùò a kolo mají zcela rozdílný pod-

vozek,“ øekl nìkdo v diskusi kategoricky. Daniela 
Partlová vyjádøila dùvìru v to, že tento problém pùjde 
øešit i vzhledem k velké vstøícnosti majitele statku a 
rozsáhlejších okolních pozemkù, pana Fürsta. Daniel 
Mourek, který pracuje jako manažer mezinárodních 
projektù Greenways v Nadaci Partnerství a má osobní 
zkušenosti se zahranièními cyklostezkami, jednoznaè-
nì øekl, že napøíklad ve Španìlsku nebo Belgii jsou 
bìžnì trasy pro jezdce na koni a cyklisty spoleèné.

V pøipravovaném generelu se mohou objevit i pìší 
trasy nebo místní cyklistické smyèky. Místostarosta 
Macháèek upozornil na jednu málo známou atraktivitu 
naší mìstské èásti: Mezi sídlištìm Písnice a starou 
Písnicí vede pøesnì 50. rovnobìžka. 

Trasa, kterou zpracovává Ateliér DUK, by mìla být 
podkladem pro územní rozhodnutí o umístìní. Než se 
tak stane, budou mít všichni zájemci 22. bøezna na 
schùzce v Junior klubu pøíležitost se zamyslet nad mož-
nostmi, které utváøení cyklotrasy u nás skýtá, a uplatnit 
ještì své návrhy. Shrnutí zajistí obèanské sdružení 
Stromy a podklady pøedá projektantùm. Pak se bude 
zkoumat, jak jsou vybrané trasy realizovatelné. Projekt 
bude pøipomínkovat mìstská èást. Nutná tu samozøej-
mì bude spolupráce i se sousedními mìstskými èástmi, 
Prahou 12 a Kunraticemi. 

Na tuto profesionální projekèní práci mohou navá-
zat, jak upozornil Daniel Mourek z Nadace Partnerství, 
který je souèasnì èlenem skupiny pro cyklistiku pøi 
pražském magistrátu, další malé projekty – parkování 
pro kola, znaèení a vybavování tras apod. Kromì mož-
nosti napojení na Greenway Praha – Vídeò zdùraznil 
i místní význam stezek: Pokud se podaøí najít dobrá 
trasa, mùže mít Libuš a Písnice zase pøíjemné spojení 
na kole se sousední „vesnicí“ Kunratice. Místostarosta 
Pavel Macháèek pøipomnìl, že nejen on sám, ale i rada 
mìstské èásti a starosta jsou projektu cyklostezek 
naklonìni a ochotni podpoøit ho. 

–Zaznamenala Hana Koláøová–
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Slepí lidé – stejnohodnotný život

Existují jedinci, kteøí si v duchu øíkají: 
„Díky Bože, že mám to štìstí vidìt. Být slepý 
je nìco hrozného.“ Tito lidé si nejspíš neuvì-
domují, že slepci nikdy nepoznali, jaké je 
vidìt, a tak se zcela spokojenì pøizpùsobili 
tomu mít na pamìti urèité zóny a body a žít 
za pomoci jiných smyslù s o to lepším vnímá-
ním.

Znám muzikanta, jenž má na úkor zraku 
vylepšený sluch. Požádal jsem ho, jestli by mi 

mohl doprovodit na klavír koledu Narodil se 
Kristus Pán. Zeptal se mì na tóninu a zaèal 
hned obouruè. Hrál s citem a jeho výkon mìl 
schopnost manipulovat s èlovìkem. Zvládl 
to bez jediné chyby a já byl ohromen a inspi-
rován.

Lze z toho vyvodit, že svìt slepých není tak 
strašlivý, jak se zdá. Jsou to zcela normální 
lidé a já poznal pøípad, kdy ta výmìna smys-
lu za to stála.

–Roman Kaèírek,  ZŠ Meteorologická, 9. A–

Pověst o Jalovém dvoře

Na zaèátku Libuše (smìrem od Prahy) vychází z 
hlavní tepny ulice, jež se nazývá Jalodvorská. I když z 
vìtší èásti leží na území Krèe, pøesto u baru Carolina je 
ještì „naše“. Dlouho jsem hledal v knihovnách a archi-
vech a zjiš�oval, proè se ulice tak jmenuje, až jsem nara-
zil na jednu povìst pocházející ze 17. století.

Kdysi dávno, krátce po tøicetileté válce, se mezi 
Libuší a Krèí nacházel selský dvorec, jehož se zuøivost 
bojù a zápolení mezi národy Evropy vesmìs nedotkla. 
Dobytek si spokojenì buèel ve stájích, vùnì hnoje se 
vznášela nad poli plnými klasù, jejichž bohatství zrn 
málem lámala stébla. Dá se øíci, že vše bylo témìø idy-
lické, jenom jednu chybu dvùr mìl – zlého, panovaèné-
ho a hlavnì lakomého sedláka. Své ženì na mincíøi 
odvažoval mouku na chleba, aby, nedej bože, nenapek-
la více, na maso byl skoupý a èeledínùm s dìveèkami 
vyèítal každé sousto. Dìti chodily v odrbaných had-
rech, z nichž místy vyèuhovalo kostnaté, hubené tìlíè-
ko. A nebylo snad veèera, aby nebyl zalezlý u sebe 
v komnatì a nepøepoèítával zlaté a støíbrné mince, scho-
vané v truhle pod prádlem. Od vrat vyhánìl chudé 
pocestné a žebráky, kterým se nevyhnuly útrapy dlouhé 
války a jejich domovy zanikly pod plameny bìsnících 
Švédù, Sasù, Pasovských a podobných žoldnéøských 
hord. Ba, ani se neostýchal vypouštìt na tyto chudáky 
psy a smál se, když nebožáci utíkali od jeho dvorce a psi 
jim chòapali po nohách.

Až jednou se u jeho vrat objevila mladá žena s ne-
mluvnìtem v náruèí. Únava, smutek a hlad vyzaøoval 
z její bledé tváøe. Dítì, zabalené do tenkých hadérkù, 
bylo hubené a sotva dýchalo. 

„Co tu chceš!“ osopil se na ni sedlák. „Jestli chceš 
jídlo, tak nedám, sám mám málo! A táhni odsud, nebo 
na tebe poštvu psy!“

„Pro sebe nechci, jenom pro své dítì. Staèí jenom 
kousek chleba a trocha mléka a zase pùjdeme dál. 
Zùstala jsem sama jenom s dítìtem. Muže mi zahubila 
válka a dùm byl vypálen…“ prosila žena a smutnì se 
dívala sedlákovi do oèí.

„Táhni odsud a nažerte se nìkde jinde! Co je mi po 
tvém fakanovi! I kdyby hlady umíral, tak nedám!“ A po 
tìchto slovech odvázal psy a se zvoláním „Ber si je!“ je 
na ni poštval. 

Žena se polekala a zaèala utíkat. Psi jí skákali po 
nohách a zuøivì štìkali. Tu najednou se jí podvrkla 
noha a upadla na zem. Z rukou upustila uzlíèek s 
nemluvnìtem, které se dalo do pláèe. Psi zùstali stát, 
dokonce pøestali štìkat. Avšak jejich pán jim opìt zave-
lel: „Ber si je, trhej!“ A psi, poslušni pøíkazu, zaryli své 
zuby do drobného tìlíèka. Pláè dítìte ustal. Psiska, 
která cítila pach krve, se zuøivou dychtivostí dál kousala 
a kousala. Matka našla silný klacek, který uchopila do 

útlých rukou a jala se jím mlátit psy. Prvnímu zlomila 
páteø a druhému rozbila hlavu. Pak se vrhla ke svému 
dítìti a s náøkem svírala jeho mrtvé tìlíèko.

Obrátila se na sedláka a zvolala: „Proklínám tì! 
Proklínám tì tak, abys nikdy nepoznal radost, aby tvùj 
statek zùstal bez úrody a dobytek uhynul! Aby tì všich-
ni opustili, tvá žena i dìti, a tys' zùstal sám! Proklínám 
tì…!“ Otoèila se a s pláèem odcházela.

Ten rok byl opravdu bouølivý. Kroupy sedlákovi 
pomlátily obilí, prasata dostala èervenku a dobytek 
sežral nìco jedovatého. Jeho ženu a dìti postihly sou-
chotiny a èeledínové s dìveèkami radìji z prokletého 
místa utekli. Sedlák zùstal sám, sám v jalovém dvoøe, 
aby se pak radìji obìsil.

Statek pustl, jednu chvíli tam dokonce pøebývali 
zlodìji a vrazi, než je dostihla svìtská spravedlnost. Za 
další roky ze statku zbyly už jenom ruiny, ze kterých si 
poblíž žijící lidé brali kámen na stavbu domkù a chalup, 
až z kdysi bohatého statku nezbyly ani základy.

–Martin Zikeš–
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Stará rodinná fotografie z minulého èísla
Líbila se a vyvolala hned nìkolik ohlasù. Jako první 

zatelefonovala paní Eva Chmelová, rozená Davídková. 
Døív bydlela v Libuši, dnes na Toèné. V Libuši má dceru 
a poøád vzpomíná na „zlatou Libuš“. Na Toèné prý 
lišky dávají dobrou noc, je tam špatná doprava a chybí 
kanalizace… Ale k fotografii: Focená je nìkdy kolem 
roku 1932 v lázních, možná Mariánských, kam rodina 
Davídkova jezdívala. Jsou na ní zleva: Tatínek paní 
Chmelové Jiøí Davídek, tehdy podnikatel, který s brat-
rem vedl výkrm hus a jejich prodej i do Nìmecka, zpra-
cování peøí na deky, peøiny a také barvení peøí na šaty. 
Podnik mìli už dìdeèek s babièkou. Jiøí Davídek po 
válce o firmu pøišel znárodnìním, musel pracovat jako 
dìlník v mrazírnách, dvakrát byl vìznìn, pøed dùcho-
dem asi pìt let taxikaøil… Druhou zleva, dámu v klo-
bouku, paní Chmelová nezná. Tøetí je teta Pletková, 
nevlastní sestra Jiøího Davídka; jejich rodinì patøil 
areál dnešních skladù Šipan. Dále na fotografii je pán 
v klobouku  Josef Davídek, spoleèník firmy. Vedle nìj 
stojí babièka Marie Davídková, pak strýc, kterému se 
sice øíkalo „Láïa“, ale ve skuteènosti se jmenoval 
Erazim Davídek, pozdìjší šéf firmy, mimoøádnì schop-
ný èlovìk, který mìl rád lidi a umìl s nimi pìknì mluvit. 
Pøedposlední je Helena Slabihoudová, dcera babièky  
z 1. manželství (pøed ovdovìním); vlastnily dnešní skla-
dy Slabihoud.  Poslední dáma na fotografii je neznámá 
pøítelkynì… Vzápìtí nám e-mailem poslala podobný 
popis fotografie paní Markéta Jedlièková: 

„Ve zpravodaji U nás è. 2/2005 v rubrice „fotohádan-
ka“ jsem objevila fotografii svojí prababièky Marie 

Fotohádanky

Davídkové, rozené Èerné, s rodinou. Pravdìpodobnì 
byla poøízena v lázních Podìbrady, kde se prababièka 
léèila se srdcem a kam jí pøijely navštívit její dìti. Zleva: 
pan Jiøí Davídek, ?, Marie Pletková, Josef Davídek, 
Marie Davídková, Erazim Davídek, Helena Slabihou-
dová a asi èlenka personálu. Prababièka mìla sedm 
dìtí, z toho 3 dcery z prvního manželství (bohužel si 
nepamatuji její 1. vyvdané jméno) a po ovdovìní 3 syny 
a 1 dceru z druhého manželství: Marii vd. Pletkovou, 
Erazima Davídka (øíkalo se mu Láïa), Helenu vd. 
Slabihoudovou, Jiøího Davídka (dvojèe dívka brzy 
zemøelo), Annu vd. Kotýnkovou, Jarmilu Davídkovou 
vd. Jermanovou, Josefa Davídka (otec mojí matky). 
Všichni sourozenci, i pøes velký vìkový rozdíl, spolu 
velmi dobøe vycházeli i v dospìlosti.

Perlièka. Pøi pohledu na dámy se mi vybaví, co se prý 
na Libuši øíkalo: „Pokud žena do roka od svatby nemá 
metrák, tak se špatnì vdala.“Dìkujeme obìma ètenáø-
kám. 

Libušské divadlo
Dìkujeme i paní Evì Mareèkové z Libuše, která nám 

zapùjèila další fotografie s atmosférou starých èasù. Ku 
potìše dalším ètenáøùm pøetiskujeme jednu z nich s 
popisem: Hra Lidé na køe – sport. klub Libuš 16. V. 37. 
Poznáte aktéry? Víte nìjaké podrobnosti k této høe? 
Budeme opìt rádi, když se podìlíte s ostatními ètenáøi 
èasopisu U nás. Stejnì tak budeme rádi, když nám 
zapùjèíte nìjakou další pìknou fotku ze svého archívu.

–Za redakci U nás Hana Koláøová–

Taková byla pøedstava èlenù obèanského sdružení Na 
dobrých cestách v roce 2002. Èlenové sdružení 
provozují tyto pozoruhodné objekty a vytváøejí 
pøíležitosti pro radostné aktivity, šetrné k sociálnímu 
a   p ø í r o d n í m u  p r o s t ø e d í  k r a j e ,  v e  k t e r é m  ž i j í .  
Každoroèním vyvrcholením jejich spoleèné práce je 
záøijový Festival øemesel a vyznání, kdy jsou veškeré 
objekty otevøené pro veøejnost a na mnoha místech se 
konají doprovodné kulturní a spoleèenské akce. 

Greenways, Øemesel a vyznání vede v délce asi 
150 km na území Jihoèeského kraje a kraje Vysoèina po 
cyklotrasách a turistických znaèkách, ale i mimo nì. 
Jsou na ní umístìny informaèní tabule, pøístøešky pro 
odpoèinek a orientaèní sloupky a na návštìvnických 
objektech informaèní tabulky. V Jindøichovì Hradci 
a Slavonicích na navazuje na Greenway Praha – Vídeò. 

Jak vzniklo místní muzeum
Na trase Greenway rožmberského dìdictví vzniklo 

Ve n k o v s k é  m u z e u m  v  b u d o v ì  b ý v a l é  š k o l y  
v Kojákovicích u Tøebonì. V tomto netradièním muzeu 
si mùžete vyzkoušet náøadí a náèiní, které se používalo 
pøed sto lety v každé domácnosti. Návštìvníci zde uvidí 
u k á z k y  t r a d i è n í c h  a  d n e s  j i ž  z a p o m e n u t ý c h  
jihoèeských øemesel i dlouhé seznamy místních 
rodákù, kteøí na konci 19. století odjeli hledat štìstí za 
oceán.

Muzeum vzniklo díky tomu, že unikátní sbírku dali 
dohromady místní lidé. Pøed otevøením pøišly pomoct 
s úklidem školy témìø celé Kojákovice. Následovalo 
slavnostní Setkání rodákù, na které byli pozváni 
všichni, kteøí prošli místní školou vèetnì amerických 
potomkù vystìhovalcù. Pøijela i starostka amerického 
mìsteèka Oxford Junction. 

Muzeum dnes slouží také jako infocentrum pro 
turisty a je zde pøístup k internetu. Pøed muzeem 
probíhají øemeslná odpoledne, kde si mùžete vyzkoušet 
nìkterá z místních tradièních øemesel.  Projekt 
realizovala za vydatného pøispìní místních lidí 
Spoleènost Rožmberk. Cílem bylo spoleènì hledat 
zdejší kulturní dìdictví a to zpøístupnit místním 
i turistùm.

Greenways ve velkomìstì
Pro pøíklady ale nemusíme ani moc daleko od nás. 

V pražském sídlišti Jihozápadní Mìsto funguje jako 
dobrý pøíklad multifunkèních stezek Greenways 
Centrální park Prahy 13, který je výchozím bodem 
stezky Praha – Vídeò. 

Stezky, které vedou parkem s atraktivním pøírodním 
prostøedím, propojují základní obèanskou vybavenost 
sídlištì se stanicemi metra Lužiny a Luka, s historickou 
Panskou zahradou a s Pøírodním parkem Prokopské 
a Dalejské údolí. 

Centrální park byl v roce 2003 nominován na 
Evropskou cenu Greenways. Zdejší sí� stezek má 
dìlený povrch pro pìší, kola a koleèkové brusle. Rovnìž 
se tu uchovává a obnovuje pøírodní prostøedí vhodné 
pro ptactvo a malá zvíøata. Vznikla tu zelená páteø této 
èásti mìsta s rekreaèními a sportovními plochami pro 
všechny vìkové kategorie a v neposlední øadì i prostor 
pro setkávání a spolupráci místní komunity.

Z Modøanské rokle do školy i do Vídnì
Podobnou pøíležitost v naší bezprostøední blízkosti, 

kterou už zaèali systematicky využívat naši sousedé 
v Praze 12, skýtá chránìné území Pøírodní park 
Modøanská rokle – Cholupice. V dubnu 2004 tu byla 
otevøena nauèná stezka a znaèená cyklotrasa, která 
vznikla ve spolupráci mìstské èásti Praha 12, Nadace 
P a r t n e r s t v í ,  n ì k o l i k a  n e s t á t n í c h  n e z i s k o v ý c h  
organizací, jako je Èeský svaz ochráncù pøírody 
Koniklec nebo Obèanské sdružení Stromy, sponzor-
ských firem a dalších institucí. 

Na 7 km dlouhé cyklotrase v Modøanské rokli byly 
instalovány smìrové a dopravní tabule. 

Vede po zpevnìné komunikaci od Vltavy podél ulice 

Kolarovova a dále Modøanskou roklí. Spojuje již 
existující trasy podél Vltavy smìrem na Braník 
a Hodkovièky s oblastí cyklostezky Krè – Chodov –
– Prùhonice. 

V souèasné dobì se zpracovává projekt na pokraèo-
vání trasy mìstskou èástí Praha-Libuš a Kunratice. 
Tím bychom i my mìli získat pøímé napojení na 
mezinárodní trasu Greenway Praha – Vídeò. V naší 
mìstské èásti tak vzniká možnost vytvoøit místní 
okruhy stezek, které poslouží domácím tøeba k cestám 
do školy a mohou pøivést turisty i z Vídnì. 

Zapadákov, nebo pøíležitost?
N a  p r o j e k t u  c y k l i s t i c k é  t r a s y  z a è a l y  i  u  n á s  

s odborníky spolupracovat Nadace Partnerství, Úøad 

MÈ Praha-Libuš, Obèanské sdružení Stromy a další 
instituce. Mohou se uplatnit i zájemci z øad široké 
veøejnosti. 

Nìkolik pøíkladù z venkova i z hlavního mìsta 
ukazuje, že dìlat se dá ledacos. Záleží na každém, jestli 
bude chápat Libuš a Písnici jako zapadákov na okraji 
Prahy, nebo jestli polohu na rozhraní velkomìsta 
a venkova pojme jako pøednost a dobrou pøíležitost. 

Cyklostezky nás automobilové dopravní zátìže 
nezbaví, ale rozšiøují naše možnosti volby.  

–S využitím internetových stránek 
http://prahawien.greenways.info/, 

http://modrany.koniklec.cz/  a dalších a s využitím 
informaèní skládanky Zelené stezky  Greenways 

od Nadace Partnerství pøipravila Hana Koláøová–

Projekt cyklostezek v Libuši a Písnici

V souèasné dobì vzniká generel cyklistických tras 
v Libuši a Písnici. Znamená to, že se pøedevším hledají 
možné trasy a probírají se rùzné otázky související 
s pøípravou cyklostezek. Na projektu, nebo zatím spíš 
studii, pracují odborníci a diskusí se zúèastní zástupci 
mìstské èásti, obèanských sdružení a další zájemci. 
Koncem ledna se sešli na spoleèné schùzce v prosto-
rách Senior klubu: místostarosta Prahy-Libuš Pavel 
Macháèek, architekt p.Preininger z Atelieru DUK, 
Daniela Partlová z obèanského sdružení Stromy, 
Daniel Mourek z Nadace Partnerství, Hynek Jebavý 
z Èeského svazu ochráncù pøírody Koniklec a další. 

Daniela Partlová na úvod informovala, že OS 
Stromy získalo na rok 2005 grant na projekt Generel 
cyklistických stezek v MÈ Praha-Libuš. Projekt vychází 
z filozofie Greenways. Má vytvoøit podmínky pro aktiv-
ní úèast veøejnosti pøi vytváøení cyklistických stezek 
a otevøít prostor pro místní iniciativy a navazující pro-
jekty. Má obohatit pøipravovaný generel cyklostezek, 
studii, na které spolupracuje nìkolik odborných insti-
tucí  Ústav dopravního inženýrství, Atelier DUK, 
Technická správa komunikací, Èeské vysoké uèení 
technické a další. 

Naši mìstskou èást by mìly protnout dvì hlavní cyk-
listické trasy – severojižní a východozápadní. Jejich 
køižovatka by mìla být nìkde uprostøed sídlištì Písnice. 
Na severní èást už do znaèné míry vypracoval studii 
architekt Preininger z Ateliéru DUK. Trasa k nám míøí 
od Prahy zhruba soubìžnì s Novodvorskou, povede 
poblíž ZŠ Meteorologická na písnické sídlištì a odtud 
dál do staré Písnice a smìrem na Cholupice. Pokraèo-
vat by mìla pak na Zbraslav. 

O d  z á p a d u  k  n á m  v e d e  j i ž  u p r a v e n á  s t e z k a  
Modøanskou roklí, která je vybavena napøíklad mùstky 
pøes potok a tabulemi nauèné stezky. Pokraèovat by 
mìla smìrem do Kunratic a tam navazovat na meziná-
rodní Greenway Praha – Vídeò. Díky studentským 
pracím z ÈVUT existují dnes tøi varianty prùjezdnosti 
smìrem na Kunratice. 

Architekt Preininger na schùzce ukázal a okomento-
val zakreslené možnosti, kudy by mohla vést severojiž-
ní trasa. Definitivní umístìní ještì není jisté, protože se 
nejprve musí pøesnì posoudit, kudy je možné trasu vést 
technicky, pak pøijde na øadu øešení majetkoprávních 
vztahù a další související záležitosti. 

Projekt zapojení veøejnosti má umožnit øešit za pøí-
tomnosti všech zájemcù mimo jiné, jak vést cyklos-
tezku, aby napøíklad dìti mohly bezpeènì dojíždìt do 
škol v Libuši a v Písnici nebo do Junior klubu na kolech. 
Pøi diskusi se mohou rovnìž hledat rùzná zajímavá 
místa v obci. Jsou tu napøíklad dva statky, kde se chovají 
konì. Jak ale upozoròoval pan Èech ze sdružení Køížem 
krážem nebo architekt Preininger, bývá problém sklou-
bit „koòskou“ a cyklistickou trasu kvùli potøedbám 
rùzného povrchu. „Kùò a kolo mají zcela rozdílný pod-

vozek,“ øekl nìkdo v diskusi kategoricky. Daniela 
Partlová vyjádøila dùvìru v to, že tento problém pùjde 
øešit i vzhledem k velké vstøícnosti majitele statku a 
rozsáhlejších okolních pozemkù, pana Fürsta. Daniel 
Mourek, který pracuje jako manažer mezinárodních 
projektù Greenways v Nadaci Partnerství a má osobní 
zkušenosti se zahranièními cyklostezkami, jednoznaè-
nì øekl, že napøíklad ve Španìlsku nebo Belgii jsou 
bìžnì trasy pro jezdce na koni a cyklisty spoleèné.

V pøipravovaném generelu se mohou objevit i pìší 
trasy nebo místní cyklistické smyèky. Místostarosta 
Macháèek upozornil na jednu málo známou atraktivitu 
naší mìstské èásti: Mezi sídlištìm Písnice a starou 
Písnicí vede pøesnì 50. rovnobìžka. 

Trasa, kterou zpracovává Ateliér DUK, by mìla být 
podkladem pro územní rozhodnutí o umístìní. Než se 
tak stane, budou mít všichni zájemci 22. bøezna na 
schùzce v Junior klubu pøíležitost se zamyslet nad mož-
nostmi, které utváøení cyklotrasy u nás skýtá, a uplatnit 
ještì své návrhy. Shrnutí zajistí obèanské sdružení 
Stromy a podklady pøedá projektantùm. Pak se bude 
zkoumat, jak jsou vybrané trasy realizovatelné. Projekt 
bude pøipomínkovat mìstská èást. Nutná tu samozøej-
mì bude spolupráce i se sousedními mìstskými èástmi, 
Prahou 12 a Kunraticemi. 

Na tuto profesionální projekèní práci mohou navá-
zat, jak upozornil Daniel Mourek z Nadace Partnerství, 
který je souèasnì èlenem skupiny pro cyklistiku pøi 
pražském magistrátu, další malé projekty – parkování 
pro kola, znaèení a vybavování tras apod. Kromì mož-
nosti napojení na Greenway Praha – Vídeò zdùraznil 
i místní význam stezek: Pokud se podaøí najít dobrá 
trasa, mùže mít Libuš a Písnice zase pøíjemné spojení 
na kole se sousední „vesnicí“ Kunratice. Místostarosta 
Pavel Macháèek pøipomnìl, že nejen on sám, ale i rada 
mìstské èásti a starosta jsou projektu cyklostezek 
naklonìni a ochotni podpoøit ho. 

–Zaznamenala Hana Koláøová–
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Slepí lidé – stejnohodnotný život

Existují jedinci, kteøí si v duchu øíkají: 
„Díky Bože, že mám to štìstí vidìt. Být slepý 
je nìco hrozného.“ Tito lidé si nejspíš neuvì-
domují, že slepci nikdy nepoznali, jaké je 
vidìt, a tak se zcela spokojenì pøizpùsobili 
tomu mít na pamìti urèité zóny a body a žít 
za pomoci jiných smyslù s o to lepším vnímá-
ním.

Znám muzikanta, jenž má na úkor zraku 
vylepšený sluch. Požádal jsem ho, jestli by mi 

mohl doprovodit na klavír koledu Narodil se 
Kristus Pán. Zeptal se mì na tóninu a zaèal 
hned obouruè. Hrál s citem a jeho výkon mìl 
schopnost manipulovat s èlovìkem. Zvládl 
to bez jediné chyby a já byl ohromen a inspi-
rován.

Lze z toho vyvodit, že svìt slepých není tak 
strašlivý, jak se zdá. Jsou to zcela normální 
lidé a já poznal pøípad, kdy ta výmìna smys-
lu za to stála.

–Roman Kaèírek,  ZŠ Meteorologická, 9. A–

Pověst o Jalovém dvoře

Na zaèátku Libuše (smìrem od Prahy) vychází z 
hlavní tepny ulice, jež se nazývá Jalodvorská. I když z 
vìtší èásti leží na území Krèe, pøesto u baru Carolina je 
ještì „naše“. Dlouho jsem hledal v knihovnách a archi-
vech a zjiš�oval, proè se ulice tak jmenuje, až jsem nara-
zil na jednu povìst pocházející ze 17. století.

Kdysi dávno, krátce po tøicetileté válce, se mezi 
Libuší a Krèí nacházel selský dvorec, jehož se zuøivost 
bojù a zápolení mezi národy Evropy vesmìs nedotkla. 
Dobytek si spokojenì buèel ve stájích, vùnì hnoje se 
vznášela nad poli plnými klasù, jejichž bohatství zrn 
málem lámala stébla. Dá se øíci, že vše bylo témìø idy-
lické, jenom jednu chybu dvùr mìl – zlého, panovaèné-
ho a hlavnì lakomého sedláka. Své ženì na mincíøi 
odvažoval mouku na chleba, aby, nedej bože, nenapek-
la více, na maso byl skoupý a èeledínùm s dìveèkami 
vyèítal každé sousto. Dìti chodily v odrbaných had-
rech, z nichž místy vyèuhovalo kostnaté, hubené tìlíè-
ko. A nebylo snad veèera, aby nebyl zalezlý u sebe 
v komnatì a nepøepoèítával zlaté a støíbrné mince, scho-
vané v truhle pod prádlem. Od vrat vyhánìl chudé 
pocestné a žebráky, kterým se nevyhnuly útrapy dlouhé 
války a jejich domovy zanikly pod plameny bìsnících 
Švédù, Sasù, Pasovských a podobných žoldnéøských 
hord. Ba, ani se neostýchal vypouštìt na tyto chudáky 
psy a smál se, když nebožáci utíkali od jeho dvorce a psi 
jim chòapali po nohách.

Až jednou se u jeho vrat objevila mladá žena s ne-
mluvnìtem v náruèí. Únava, smutek a hlad vyzaøoval 
z její bledé tváøe. Dítì, zabalené do tenkých hadérkù, 
bylo hubené a sotva dýchalo. 

„Co tu chceš!“ osopil se na ni sedlák. „Jestli chceš 
jídlo, tak nedám, sám mám málo! A táhni odsud, nebo 
na tebe poštvu psy!“

„Pro sebe nechci, jenom pro své dítì. Staèí jenom 
kousek chleba a trocha mléka a zase pùjdeme dál. 
Zùstala jsem sama jenom s dítìtem. Muže mi zahubila 
válka a dùm byl vypálen…“ prosila žena a smutnì se 
dívala sedlákovi do oèí.

„Táhni odsud a nažerte se nìkde jinde! Co je mi po 
tvém fakanovi! I kdyby hlady umíral, tak nedám!“ A po 
tìchto slovech odvázal psy a se zvoláním „Ber si je!“ je 
na ni poštval. 

Žena se polekala a zaèala utíkat. Psi jí skákali po 
nohách a zuøivì štìkali. Tu najednou se jí podvrkla 
noha a upadla na zem. Z rukou upustila uzlíèek s 
nemluvnìtem, které se dalo do pláèe. Psi zùstali stát, 
dokonce pøestali štìkat. Avšak jejich pán jim opìt zave-
lel: „Ber si je, trhej!“ A psi, poslušni pøíkazu, zaryli své 
zuby do drobného tìlíèka. Pláè dítìte ustal. Psiska, 
která cítila pach krve, se zuøivou dychtivostí dál kousala 
a kousala. Matka našla silný klacek, který uchopila do 

útlých rukou a jala se jím mlátit psy. Prvnímu zlomila 
páteø a druhému rozbila hlavu. Pak se vrhla ke svému 
dítìti a s náøkem svírala jeho mrtvé tìlíèko.

Obrátila se na sedláka a zvolala: „Proklínám tì! 
Proklínám tì tak, abys nikdy nepoznal radost, aby tvùj 
statek zùstal bez úrody a dobytek uhynul! Aby tì všich-
ni opustili, tvá žena i dìti, a tys' zùstal sám! Proklínám 
tì…!“ Otoèila se a s pláèem odcházela.

Ten rok byl opravdu bouølivý. Kroupy sedlákovi 
pomlátily obilí, prasata dostala èervenku a dobytek 
sežral nìco jedovatého. Jeho ženu a dìti postihly sou-
chotiny a èeledínové s dìveèkami radìji z prokletého 
místa utekli. Sedlák zùstal sám, sám v jalovém dvoøe, 
aby se pak radìji obìsil.

Statek pustl, jednu chvíli tam dokonce pøebývali 
zlodìji a vrazi, než je dostihla svìtská spravedlnost. Za 
další roky ze statku zbyly už jenom ruiny, ze kterých si 
poblíž žijící lidé brali kámen na stavbu domkù a chalup, 
až z kdysi bohatého statku nezbyly ani základy.

–Martin Zikeš–
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V mìsíci bøeznu 2005 oslaví v mìst-
ské èásti Praha-Libuš svá životní výro-
èí tito naši obèané:

V Libuši  oslaví 
83 let paní Zdenka Arnoštová
75 let paní Miroslava Vodrážková 

a paní Zdeòka Vròatová
70 let paní Anna Lešnerová

a pan Jiøí Roubíèek

V Písnici se dožívá 
88 let pan Josef Janovský
85 let Lumír Lešek
83 let paní Marie Haladová

a paní Miroslava Vlasáková

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

–Mìstská èást Praha-Libuš–
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.

Významná jubilea

Rozloučení

Dne 8. února 2005 zemøel dlouho-
letý pøedseda písnického Sokola pan 
Karel Peèánka.

Dìkujeme všem pøátelùm a zná-
mým za úèast pøi posledním rozlou-
èení s p. Karlem Peèánkou a za kvìti-
nové dary. 

–Rodina Peèánkova–

Nejen Dějiny obce Písnice 1317–1848

Jednoho únorového dne dopoledne pozval nás nalé-
havì a tajuplnì náš soused Miloslav Pospíšil, abychom i 
s jeho ženou Vìrou popili dobrého moravského vína… 
A že prý pro nás nìco mají… Stálo to za to. Posezení bylo 
pøíjemné, víno Pospíšilovi umìjí vybrat, a pøekvapení 
velké: Pùjèili nám originál na stroji poctivì psané a ruènì 
malované knihy o historii Písnice. Tato krásná práce 
musí vyvolat podivení pøedevším u všech, kdo se domní-
vají, že Písnice vznikla až dávno po Libuši…

Jak se vzácná archiválie dostala do rodiny Pospíšilo-
vých objasòuje zápis na stranì 183: „Tato strojem 
psaná kniha je III. Kopií mnou napsaného originálu 
„Dìjiny obce Písnice“ 1317 – 1848  kteroužto kopii 
vìnoval jsem pøíteli a soudruhu Jindøichu Pospíšilovi a 
která jest jeho vlastním a soukromým majetkem, což 
stvrzuji svým vlastnoruèním podpisem. V Písnici dne 
8. listopadu 1956 Jeøábek Josef, kronikáø obce Písnice 
okres Praha-východ.“

Rukopis nese název Dìjiny obce Písnice 1317 –
– 1848, na druhém listu je psáno: „Tuto pamìtní knihu 
založil Josef Jeøábek, dùchodce.“ Kdy J. Jeøábek s touto 
prací zaèal, se nikde nepíše, dokonèil ji nìkdy v 50. 
letech minulého století. Rukopis samotných Dìjin 
má158 strojem psaných, rukou oèíslovaných stran, 
nìkteré na prùklepovém a nìkteré na bìžném kanceláø-
ském papíru. Následuje dalších 27 stran (èíslováno od 
str.160 do str. 187) dodatkù a obsahu. Souèástí soubo-
ru jsou originální kresby obou erbù pánù z Písnice a nì-
kolik dalších barevných i èernobílých kreseb. Svou 
práci charakterizuje  pan Jeøábek slovy „zápisy podané 
ètenáøi tak, jak se mì podaøilo po mnohaleté moji práci 
zápisy po rùzných archivech uložené shledati a napsa-

ti“. Jde tedy o soubor, kompilaci z rùzných seriózních 
pramenù, témìø bez autorského komentáøe. Souèástí 
Dìjin obce Písnice 1317–1848 jsou opisy pozemko-
vých knih z let 1595, 1630, 1702, 1717, 1789, 1808, 
dalších zhruba 280 strojem psaných stránek, opìt dílo 
dùchodce Josefa Jeøábka.

Xerokopie tohoto rukopisu  (s jen èernobílými kres-
bami) je uložená na Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš. 
Zde jsou také další dvì díla Josefa Jeøábka, která na 
pøedchozí rukopis navazují: Kronika obce Písnice 
1849–1918 a Kronika obce Písnice 1919–1938. Dále 
je na ÚMÈ uložena Pamìtní kniha obce Libuš u Prahy 
1930–1988, z níž ukázky vyšly v prvním letošním èísle 
U nás. Pátráme po dalších kronikách èi pamìtních 
knihách. Nìkteré jsou možná v oficiálních archívech, 
nìkteré možná v libušských a písnických domácno-
stech. Pokud je máte doma, nebojte se pùjèit je kroni-
káøi M. Novotnému k nahlédnutí, eventuálnì ke zkopí-
rování. Kroniky se psávaly a dosud píši proto, aby co 
nejvíc potomkù vìdìlo, jak to tenkrát bylo. Však víte: 
Historie je uèitelkou života.

Dìkujeme Vìøe a Miloslavu Pospíšilovým za pùjèení 
Dìjin Písnice a rádi se o nìco z nich dìlíme se ètenáøi 
U nás. Na titulní stranì tohoto èísla se mùžete potìšit 
reprodukcí erbu pánù z Písnice, jehož kresba je rovnìž 
souèástí knihy. 

Zároveò bychom rádi požádali, pokud máte doma 
také nìco zajímavého archívního, prosíme o zapùjèení 
pro redakci U nás a pro kroniku Libuše a Písnice.

–Michal Novotný, kronikáø, Hana Koláøová, 
šéfredaktorka U nás  Libuš a Písnice–

K obálce tohoto čísla aneb

Kde stál písnický zámek?

Na obálce vidíte erb šlechticù z Písnice, 
reprodukci kresby, která je souèástí rukopisu 
Josefa Jeøábka Dìjiny obce Písnice 1317 –
– 1848, o nìmž píšeme výše.  U kresby v ruko-
pise je tento popisek: „Z. Písnice II Znak hra-
bìcí, ing. Jan Mašek, geometr v Praze 1944.“

J. Jeøábek ve svém rukopise cituje popis 
tohoto erbu: „Štít modrým køížem na ètverec 
rozdìlený a uprostøed štítek též modrý, 
v nìmž jest dubový špalek pošikem k levé 
obrácený, za kterým štítkem prostøedkem 
modrého køíže také èerná ostrva pošikem 
položená se ukazuje; dvì pole (horní) jsou 
žlutá a v každém je pùl orla hlavou ke kraji 
obrácenou, tøetí jest žluté a v nìm jest èerná 
krokvice, ètvrté pole jest èerné a v nìm zlatý 
lev král. Èeského, ale bez koruny, dvì koru-
nované helmice s pøikrývadly, modrými, èer-
nými na pravé opakuje se lev. Na levé jest 
èerné køídlo, na nìmž žlutá krokvice, pod ní 
tøi a nad ní pìt plamenùv. Erb ten polepšen 
17. ledna 1707 tak, že pøidána tøetí helmice 
vprostøed, na níž byl dubový špalek a kvùli 
tomu obrácen lev na pravé helmici, aby hle-
dìl v levo.“

Souèástí Jeøábkova rukopisu je také kresba 
staršího, pùvodního erbu pánu z Písnice 
a v textu se doèteme odpovìdi na otázky, 
které ètenáøe pøi pohledu na erb urèitì 
napadly: Co to bylo, nebo snad je  za šlechtic-
ký rod „z Písnice“? Co je o nìm známo? Kde 

bylo v Písnici jeho sídlo? Byl tu nìjaký 
zámek? Nebo snad dokonce hrad?

Ten rod má poèátek 7. prosince 1463, kdy 
Jan z Kozlovan, pùvodem snad z Polska, 
„listinou Jeho Milosti krále Jiøího Èeského, 
danou v Kladsku“ obdržel  rytíøský titul z pøí-
domkem z Písnice. Rod pak existoval asi 300 
let,  nìkdy do poloviny 18. století. Jako 
poslední písnický šlechtic je roku 1768 v Ka-
lendáøi svatého Alberta zmínìn Julius 
Jindøich Josef hrabì z Písnice. Jím nejspíš 
tento rod, jak se krásnì psalo,„vyhasl“. Rod 
„z Písnice“ nebyl nevýznamný, nìkteøí jeho 
pøíslušníci byli pøímo slavní. Napøíklad hned 
syn Jana z Písnice zvaný Domináèek vystu-
doval v Paøíži práva a filozofii, po návratu se 
stal vychovatelem mladého krále Ludvíka a 
pozdìji byl nejvyšším písaøem království èes-
kého. Jindøich z Písnice, který žil ve 2. polovi-
nì 16. st., byl místokancléøem království èes-
kého a jeho vnuk Adam Jindøich Karel 
zemøel roku 1652 jako hejtman kraje loket-
ského. Do stavu hrabat byli hned ètyøi bratøi 
Písniètí povýšeni roku 1703. 

A jak je to se zámkem nebo pøímo hradem? 
Bohužel. Nic takového ani podobného v Pís-
nici nikdy nebylo. Jak píše Josef Jeøábek ve 
svých Dìjinách obce Písnice: „Feudální páno-
vé nesli po Písnici pouze jméno, ale nikdy zde 
nesídlili. Proto byl mylný názor našich pøed-
kù a jejich následovníkù, udržovaný v pamìti 

lidu až po naše èasy, že v obci byl v dávných 
dobách hrad, kde prý sídlili rytíøi a hrabata 
z Písnice, což jest historickým omylem.

–Podle rukopisu J. Jeøábka Dìjiny obce 
Písnice 1317 – 1848  Michal Novotný–

Dva ohlasy ke koupališti

V prvním letošním èísle jsem u citátu 
z libušské kroniky z roku 1937 poprosil 
pamìtníky, aby se mi ozvali, pokud vìdí 
nìco bližšího o libušském koupališti, 
které se otevíralo právì roku 1937. Ozva-
li se mi dva a oba slibují zajímavé infor-
mace, jeden dokonce s „málem tragic-
kým koncem“. Moc se omlouvám, že 
jsem se jim zatím nestihl ozvat já. Urèitì 
to udìlám. Nejpozdìji až se pøiblíží roèní 
doba, v níž bude pøípadné psát o koupa-
lištích.                                  –Michal Novotný–

Nejsou domy jako domy

& Pro obèany Písnice se chystá pøekvapení. V oblasti mezi 
ulicemi V Zákopech a Švihovskou pøipravuje v tichosti firma 
Ekospol „drobnou“ úpravu územního plánu. Místo pùvodnì 
plánovaných 24 rodinných domù zde mají totiž vyrùst pìti-
podlažní bytové domy. Takže v lokalitì, obklopené jenom 
rodinnými domy má vlastnì vyrùst takové malé sídlištì. Proti 
plánùm na 24 rodinných domù mají totiž bytové domy obsa-
hovat 226 bytù! To znamená pochopitelnì velký a negativní 
zásah do životního prostøedí obce, a to nejen v místì samém. 
Znamená to minimálnì 300, ale v dnešní dobì již spíše více 
automobilù, které budou dennodennì pøijíždìt a odjíždìt 
ulicemi Švihovskou, V Zákopech a Libušskou. To s sebou 
pøináší pochopitelnì požadavky na poèet parkovacích stání, 
hluk, emise a dopravní problémy v ulicích, které nemají 
potøebnou kapacitu. Ani technická vybavenost není pøiprave-
na na takové zatížení. Napøíklad novì vybudovaná kanalizace 
v ulici V Zákopech poèítala s následným pøipojením 24 rodin-
ných domù. Ale 226 bytù je trochu jiné sousto. Takže by se 
možná mohlo znovu kopat a pøedìlávat nìco, co se právì 
koneènì dodìlalo.

Na celém zámìru jsou ale zarážející i další fakta. Napøíklad 
to, že projekt bytových domù má být firmou Ekospol, a. s., 
realizován v oblasti pøírodního parku Modøanská rokle  
Cholupice (ve smyslu zákona 114/1992 S. § 12). Podle 
vyhlášky 3/1991 Sb hl. m. Prahy, èl.3, odst. 2b) zde lze však 
realizovat  pouze výstavbu objektù pro bydlení formou rodin-
ných domù a nízkopodlažní zástavby.

Jak již bylo øeèeno, v pùvodním a stále platném územním 
rozhodnutí è. j. MHMP/132435/02/OUR/J/Hra, vydaném 
Magistrátem hlavního mìsta Prahy, odborem územního roz-

hodování, které nabylo právní moci 5. 4. 2003, byla uvažována 
v této lokalitì výstavba 24 rodinných domù. V tomto územním 
rozhodnutí, které bylo vydáno na základì urbanistické studie, 
zpracované panem Ing. arch. Jaroslavem Nebeským a panem 
Ak. arch. Milanem Janstou, a se kterou všichni souèasní maji-
telé okolních dotèených nemovitostí souhlasí, je mj. stanove-
no jako podmínka pro umístìní a projektovou pøípravu stavby 
rodinných domù:  Rodinné domy budou jednopodlažní, 
zastøešené šikmými støechami s možností podkroví. Dále je 
zde výslovnì uvedeno, že architektonický výraz jednotlivých 
objektù bude mít sjednocující prvky a bude odpovídat charak-
teru okolní zástavby. Je tedy zcela zøejmé, že využití, jaké zde 
navrhuje spoleènost Ekospol, a. s., je v zásadním rozporu 
s právoplatným územním rozhodnutím, ke kterému jsou 
doložena kladná stanoviska všech dotèených orgánù veøejné 
správy, 

Urèitì je zarážející, že zámìr firmy Ekospol, a. s., je vlastnì 
od samého poèátku navrhován a odbornì projektován s tím, 
že se budou pøekraèovat limity, stanovené územním plánem 
(tak dùslednì požadované od nás ostatních) a že se prosadí 
negativní zmìny na úkor nás, obèanù Písnice. 

Na závìr je dùležité pøipomenout, že i Rada mìstské èásti 
Praha-Libuš v èele s panem starostou Mrázem již vydala k zá-
mìru zamítavé stanovisko.

Pìtipodlažní domy prostì vùbec neodpovídají charakteru a 
velikosti území i okolní zástavbì a rozhodnì do dané lokality 
nepatøí. Obèané Písnice, kteøí s uvedeným zámìrem nesou-
hlasí, již založili na svoji obranu obèanské sdružení Rodinné 
domy. Pokud se mezi ètenáøi èlánku najdou i další, kterým 
nejsou budoucí životní podmínky v obci lhostejné, mùžete se 

také stát èleny sdružení. Staèí se obrátit na kohokoliv z výboru 
a jednoduše se pøihlásit. 

–Ing. Jan Bagin, pøedseda sdružení–
(Kontaktní informace o sdružení najdete v rubrice Kronika 

na zaèátku tohoto èísla U nás.)
& Je to tak trošku poplašná zpráva. Ekospol se možná snaží 
v této lokalitì prosadit své zájmy, ale to je tak všechno. Pokud 
jsou na radnici normální lidé, tak v tomto pøípadì, na rozdíl od 
jiných, ani obèanské sdružení nemusí vznikat. Pøed více než 
pùl rokem jsem se s panem starostou setkal s vedením spoleè-
nosti Ekospol, které nám celý projekt výstavby bytových domù 
pøedstavilo. Již po skonèení schùzky bylo obìma stranám 
jasné, že projekt v této podobì a v tomto rozsahu MÈ prostì 
nemùže podpoøit, a proto také Rada MÈ již tehdy vydala s tím-
to zámìrem nesouhlasné stanovisko. Pokud Ekospol podniká 
v této oblasti další kroky, docela jejich aktivitu chápu, ale bez 
souhlasu MÈ a bez zmìny územního plánu nemá mnoho 
šancí. Navíc všichni vèetnì Ekospolu dobøe vìdí, že tato oblast 
je silnì podmáèená, se špatným podložím a kolem dokola je 
všude spodní voda. 

Po zhruba tøíletém boji, které vede obèanské sdružení 
Výhledy s Pražskou energetikou, a. s., ohlednì vedení 4×110 
kV, které zatím nezkolaudované vede obèanùm MÈ Praha-
Libuš v ulici Na Okruhu pøímo pøed okny, každou aktivitu 
obèanù samozøejmì vítám. Chtìl jsem ale øíci, že pokud lidem 
na radnici nejsou tyto vìci lhostejné a zajímají se o nì, nemusí 
se obèané bát, že by jejich práva byla nìkým pošlapána. Nejde 
jen o to pro „nìjaký“ návrh zvednout ruku a souhlasit, ale 
hlavnì vìdìt, s èím vlastnì souhlasím. Z vlastní zkušenosti 
vím, že obèanské sdružení bez podpory napø. MÈ, nemá 
mnoho šancí na úspìch. Škoda, že tomu tak nebylo i v minu-
lých letech, mohli jsme již tenkrát všichni usínat mnohem 
klidnìji, bez obav o naše zdraví.

–S pozdravem Václav Èerný, radní MÈ P-Libuš–

Klub Senior

Bøezen v Klubu Senior
V úterý 1. bøezna máme volnou zábavu u kávy.
V úterý 8. bøezna na svátek našich žen nám pøi-

jde zahrát na harmoniku p. Konvalinková s do-
provodem.

Na úterý 15. bøezna máme pøipravené zpívánky 
pí. profesorky Jany Kanìrové.

V úterý 22. bøezna jedeme autobusem do bra-
nického divadla na pøedstavení Lucerna, hru 
A. Jiráska. Podrobnosti v KS u pí. Kvapilové. 

V úterý 29. bøezna posedíme pøi kávì a videu.
Srdeènì zveme mezi nás všechny, kdo mají rádi 

spoleèenskou zábavu a pøíjemný kolektiv.Zaèátky 
programù v klubovnì jsou vždy od 14 hodin.

Anketa
Vážení senioøi, v Klubu nyní probíhá anketa 

a org. výbor prosí o pomoc, jaké prgramy by mìl 
pro své èleny pøipravit, co by koho zajímalo, co 
v klubu ještì nebylo. Kdo by mìl co zajímavého do 
programù pøednášky, literární a hudební vystou-
pení, rùzné zábavy apod., jaké zájezdy, výlety by 
vás bavily, kam byste se rádi podívali. Všechny 
návrhy, nápady, rady, prostì všechno, co se týká 
èinnosti v Klubu, bereme a budeme se snažit 
všechna pøání splnit. Víte-li o nìèem zajímavém, 
sdìlte nám to, prosím, buï písemnì, nebo osobnì 
nebo telefonicky do Klubu tel. 261 910 142, l. 24, 
v úterý od 14 hodin, pøípadnì mailem fortinova-
@praha-libus.cz nepøetržitì.Pøedem dìkuje orga-
nizaèní výbor. 

Knihovna 
Místní knihovna èeká na své ètenáøe stále ve 

stejnou dobu úterý od 14 hodin na stejném místì 
K Lukám 664, Libuš.

–Za organizaèní výbor Eva Fortinová–

MC Kuřátko

Otevøeno v bøeznu 2005: pondìlí, úterý, støeda, 
ètvrtek 9.30 12.00 hod., Mezi Domy 373, Praha 4-
Libuš

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

Mimoøádné akce:
MC Kuøátko bude zavøeno po dobu jarních prázd-

nin od 14. do 20. 3. a 24. 3. 2005 z dùvodu veliko-
noèních prázdnin. 

3. 3. ètvrtek Ptaèí hnízdeèko. S Hankou a mamin-
kou si vyrobíme jednoduché papírové hnízdeèko
i s ptáèky.

4. a 5. 3. pátek/sobota Burza dìtského jarního 
a letního obleèení a hraèek. Pøijímáme nejen dìtské 
obleèení, ale uvítáme i hraèky, stavebnice, dìtská 
kola, kolobìžky, odstrkovadla, chodítka, dìtské žid-
lièky apod. Burza se koná v MC Kuøátko, Mezi domy 
373, Praha 4-Libuš (Klub Junior). Výbìr a výkup 
obleèení (velikost 0164) probìhne v pátek 4. 3. od 
18 do 20 hodin. Prodej v sobotu 5. 3. od 10 do 12 
hodin. Výdej neprodaných vìcí v sobotu od 13.30 do 
14 hodin. Pøijímáme obleèení pouze èisté a neroztr-
hané, hraèky umyté a nerozbité. Nevyzvednuté vìci 
budou vìnovány na charitu. Další informace mùžete 
získat pøímo v MC, nebo na tel. 605 288 535.

7. 3. pondìlí Velikonoèní mláïátka. S Jarmilou si 
vyrobíme roztomilé papírové zajíèky a kuøátka.

10. 3. ètvrtek Klub dvojèat a vícerèat. Zpívání a za-
jímavé povídání. Maminka dvojèat speciální peda-
gožka paní Jana Pešková, ráda podá informace 
o èinnosti Klubu dvojèat a vícerèat (zapùjèení zpra-
vodajù). Uvítáme další maminky dvojèat èi vícerèat, 
spoleènì si popovídáme a pøedáme zkušenosti. 
Pokud je vás více, ale i ti ostatní, kteøí mají chu� si 
hrát a najít si nové kamarády, pøijïte mezi Kuøátka.

21. 3. pondìlí Osení. Protože se blíží velikonoèní 

svátky, zasejeme si s dìtmi osení, které si pak dìti 
vezmou domù. Maminky doneste si kvìtináèky nebo 
mistièky, ostatní potøeby budou k dispozici v MC.

22. 3. úterý Narozeninová party pro dìti narozené 
v bøeznu. Zveme dìti narozené v bøeznu, aby s námi 
oslavily narozeniny. Oslavence prosíme nahlásit 
týden dopøedu na tel. 605 288 535. Chybìt nebudou 
taneèky a malé dáreèky pro oslavence!

23. 3. støeda Velikonoèní vajíèka. S Jarmilou si 
obarvíme velikonoèní vajíèka.

30. 3. støeda Moje tìlo, tvoje tìlo, není, co by neu-
mìlo… Pøijïte si s námi popovídat o lidském tìle 
a nauèit se básnièky a písnièky o tom, co všechno 
dokáže.

31. 3. ètvrtek Logopedie. Setkání s klinickou logo-
pedkou pí. Mgr. Lenkou Marèíkovou, která rodièùm 
pøiblíží zákonitosti a možné problémy ve vývoji dìt-
ské øeèi. Bude vìnován prostor pro dotazy, možnost 
individuální konzultace.

6. 4. støeda Divadýlko. Hanka vám zahraje pohád-
ku s pøekvapením. Souèasnì si trochu zazpíváme 
a pohrajeme si.

7. 4. ètvrtek Obrázky foukané slámkou. Chcete si 
vyzkoušet novou techniku malování a nechcete si 
doma zašpinit byt? Pøijïte mezi nás! Dìti budou 
rozhodnì ve svém živlu!

Dìkujeme mamince Zdence Gruberové, která se 
s námi tento mìsíc rozlouèila, za aktivitu v MC 
Kuøátko.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–
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V mìsíci bøeznu 2005 oslaví v mìst-
ské èásti Praha-Libuš svá životní výro-
èí tito naši obèané:

V Libuši  oslaví 
83 let paní Zdenka Arnoštová
75 let paní Miroslava Vodrážková 

a paní Zdeòka Vròatová
70 let paní Anna Lešnerová

a pan Jiøí Roubíèek

V Písnici se dožívá 
88 let pan Josef Janovský
85 let Lumír Lešek
83 let paní Marie Haladová

a paní Miroslava Vlasáková

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

–Mìstská èást Praha-Libuš–
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.

Významná jubilea

Rozloučení

Dne 8. února 2005 zemøel dlouho-
letý pøedseda písnického Sokola pan 
Karel Peèánka.

Dìkujeme všem pøátelùm a zná-
mým za úèast pøi posledním rozlou-
èení s p. Karlem Peèánkou a za kvìti-
nové dary. 

–Rodina Peèánkova–

Nejen Dějiny obce Písnice 1317–1848

Jednoho únorového dne dopoledne pozval nás nalé-
havì a tajuplnì náš soused Miloslav Pospíšil, abychom i 
s jeho ženou Vìrou popili dobrého moravského vína… 
A že prý pro nás nìco mají… Stálo to za to. Posezení bylo 
pøíjemné, víno Pospíšilovi umìjí vybrat, a pøekvapení 
velké: Pùjèili nám originál na stroji poctivì psané a ruènì 
malované knihy o historii Písnice. Tato krásná práce 
musí vyvolat podivení pøedevším u všech, kdo se domní-
vají, že Písnice vznikla až dávno po Libuši…

Jak se vzácná archiválie dostala do rodiny Pospíšilo-
vých objasòuje zápis na stranì 183: „Tato strojem 
psaná kniha je III. Kopií mnou napsaného originálu 
„Dìjiny obce Písnice“ 1317 – 1848  kteroužto kopii 
vìnoval jsem pøíteli a soudruhu Jindøichu Pospíšilovi a 
která jest jeho vlastním a soukromým majetkem, což 
stvrzuji svým vlastnoruèním podpisem. V Písnici dne 
8. listopadu 1956 Jeøábek Josef, kronikáø obce Písnice 
okres Praha-východ.“

Rukopis nese název Dìjiny obce Písnice 1317 –
– 1848, na druhém listu je psáno: „Tuto pamìtní knihu 
založil Josef Jeøábek, dùchodce.“ Kdy J. Jeøábek s touto 
prací zaèal, se nikde nepíše, dokonèil ji nìkdy v 50. 
letech minulého století. Rukopis samotných Dìjin 
má158 strojem psaných, rukou oèíslovaných stran, 
nìkteré na prùklepovém a nìkteré na bìžném kanceláø-
ském papíru. Následuje dalších 27 stran (èíslováno od 
str.160 do str. 187) dodatkù a obsahu. Souèástí soubo-
ru jsou originální kresby obou erbù pánù z Písnice a nì-
kolik dalších barevných i èernobílých kreseb. Svou 
práci charakterizuje  pan Jeøábek slovy „zápisy podané 
ètenáøi tak, jak se mì podaøilo po mnohaleté moji práci 
zápisy po rùzných archivech uložené shledati a napsa-

ti“. Jde tedy o soubor, kompilaci z rùzných seriózních 
pramenù, témìø bez autorského komentáøe. Souèástí 
Dìjin obce Písnice 1317–1848 jsou opisy pozemko-
vých knih z let 1595, 1630, 1702, 1717, 1789, 1808, 
dalších zhruba 280 strojem psaných stránek, opìt dílo 
dùchodce Josefa Jeøábka.

Xerokopie tohoto rukopisu  (s jen èernobílými kres-
bami) je uložená na Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš. 
Zde jsou také další dvì díla Josefa Jeøábka, která na 
pøedchozí rukopis navazují: Kronika obce Písnice 
1849–1918 a Kronika obce Písnice 1919–1938. Dále 
je na ÚMÈ uložena Pamìtní kniha obce Libuš u Prahy 
1930–1988, z níž ukázky vyšly v prvním letošním èísle 
U nás. Pátráme po dalších kronikách èi pamìtních 
knihách. Nìkteré jsou možná v oficiálních archívech, 
nìkteré možná v libušských a písnických domácno-
stech. Pokud je máte doma, nebojte se pùjèit je kroni-
káøi M. Novotnému k nahlédnutí, eventuálnì ke zkopí-
rování. Kroniky se psávaly a dosud píši proto, aby co 
nejvíc potomkù vìdìlo, jak to tenkrát bylo. Však víte: 
Historie je uèitelkou života.

Dìkujeme Vìøe a Miloslavu Pospíšilovým za pùjèení 
Dìjin Písnice a rádi se o nìco z nich dìlíme se ètenáøi 
U nás. Na titulní stranì tohoto èísla se mùžete potìšit 
reprodukcí erbu pánù z Písnice, jehož kresba je rovnìž 
souèástí knihy. 

Zároveò bychom rádi požádali, pokud máte doma 
také nìco zajímavého archívního, prosíme o zapùjèení 
pro redakci U nás a pro kroniku Libuše a Písnice.

–Michal Novotný, kronikáø, Hana Koláøová, 
šéfredaktorka U nás  Libuš a Písnice–

K obálce tohoto čísla aneb

Kde stál písnický zámek?

Na obálce vidíte erb šlechticù z Písnice, 
reprodukci kresby, která je souèástí rukopisu 
Josefa Jeøábka Dìjiny obce Písnice 1317 –
– 1848, o nìmž píšeme výše.  U kresby v ruko-
pise je tento popisek: „Z. Písnice II Znak hra-
bìcí, ing. Jan Mašek, geometr v Praze 1944.“

J. Jeøábek ve svém rukopise cituje popis 
tohoto erbu: „Štít modrým køížem na ètverec 
rozdìlený a uprostøed štítek též modrý, 
v nìmž jest dubový špalek pošikem k levé 
obrácený, za kterým štítkem prostøedkem 
modrého køíže také èerná ostrva pošikem 
položená se ukazuje; dvì pole (horní) jsou 
žlutá a v každém je pùl orla hlavou ke kraji 
obrácenou, tøetí jest žluté a v nìm jest èerná 
krokvice, ètvrté pole jest èerné a v nìm zlatý 
lev král. Èeského, ale bez koruny, dvì koru-
nované helmice s pøikrývadly, modrými, èer-
nými na pravé opakuje se lev. Na levé jest 
èerné køídlo, na nìmž žlutá krokvice, pod ní 
tøi a nad ní pìt plamenùv. Erb ten polepšen 
17. ledna 1707 tak, že pøidána tøetí helmice 
vprostøed, na níž byl dubový špalek a kvùli 
tomu obrácen lev na pravé helmici, aby hle-
dìl v levo.“

Souèástí Jeøábkova rukopisu je také kresba 
staršího, pùvodního erbu pánu z Písnice 
a v textu se doèteme odpovìdi na otázky, 
které ètenáøe pøi pohledu na erb urèitì 
napadly: Co to bylo, nebo snad je  za šlechtic-
ký rod „z Písnice“? Co je o nìm známo? Kde 

bylo v Písnici jeho sídlo? Byl tu nìjaký 
zámek? Nebo snad dokonce hrad?

Ten rod má poèátek 7. prosince 1463, kdy 
Jan z Kozlovan, pùvodem snad z Polska, 
„listinou Jeho Milosti krále Jiøího Èeského, 
danou v Kladsku“ obdržel  rytíøský titul z pøí-
domkem z Písnice. Rod pak existoval asi 300 
let,  nìkdy do poloviny 18. století. Jako 
poslední písnický šlechtic je roku 1768 v Ka-
lendáøi svatého Alberta zmínìn Julius 
Jindøich Josef hrabì z Písnice. Jím nejspíš 
tento rod, jak se krásnì psalo,„vyhasl“. Rod 
„z Písnice“ nebyl nevýznamný, nìkteøí jeho 
pøíslušníci byli pøímo slavní. Napøíklad hned 
syn Jana z Písnice zvaný Domináèek vystu-
doval v Paøíži práva a filozofii, po návratu se 
stal vychovatelem mladého krále Ludvíka a 
pozdìji byl nejvyšším písaøem království èes-
kého. Jindøich z Písnice, který žil ve 2. polovi-
nì 16. st., byl místokancléøem království èes-
kého a jeho vnuk Adam Jindøich Karel 
zemøel roku 1652 jako hejtman kraje loket-
ského. Do stavu hrabat byli hned ètyøi bratøi 
Písniètí povýšeni roku 1703. 

A jak je to se zámkem nebo pøímo hradem? 
Bohužel. Nic takového ani podobného v Pís-
nici nikdy nebylo. Jak píše Josef Jeøábek ve 
svých Dìjinách obce Písnice: „Feudální páno-
vé nesli po Písnici pouze jméno, ale nikdy zde 
nesídlili. Proto byl mylný názor našich pøed-
kù a jejich následovníkù, udržovaný v pamìti 

lidu až po naše èasy, že v obci byl v dávných 
dobách hrad, kde prý sídlili rytíøi a hrabata 
z Písnice, což jest historickým omylem.

–Podle rukopisu J. Jeøábka Dìjiny obce 
Písnice 1317 – 1848  Michal Novotný–

Dva ohlasy ke koupališti

V prvním letošním èísle jsem u citátu 
z libušské kroniky z roku 1937 poprosil 
pamìtníky, aby se mi ozvali, pokud vìdí 
nìco bližšího o libušském koupališti, 
které se otevíralo právì roku 1937. Ozva-
li se mi dva a oba slibují zajímavé infor-
mace, jeden dokonce s „málem tragic-
kým koncem“. Moc se omlouvám, že 
jsem se jim zatím nestihl ozvat já. Urèitì 
to udìlám. Nejpozdìji až se pøiblíží roèní 
doba, v níž bude pøípadné psát o koupa-
lištích.                                  –Michal Novotný–

Nejsou domy jako domy

& Pro obèany Písnice se chystá pøekvapení. V oblasti mezi 
ulicemi V Zákopech a Švihovskou pøipravuje v tichosti firma 
Ekospol „drobnou“ úpravu územního plánu. Místo pùvodnì 
plánovaných 24 rodinných domù zde mají totiž vyrùst pìti-
podlažní bytové domy. Takže v lokalitì, obklopené jenom 
rodinnými domy má vlastnì vyrùst takové malé sídlištì. Proti 
plánùm na 24 rodinných domù mají totiž bytové domy obsa-
hovat 226 bytù! To znamená pochopitelnì velký a negativní 
zásah do životního prostøedí obce, a to nejen v místì samém. 
Znamená to minimálnì 300, ale v dnešní dobì již spíše více 
automobilù, které budou dennodennì pøijíždìt a odjíždìt 
ulicemi Švihovskou, V Zákopech a Libušskou. To s sebou 
pøináší pochopitelnì požadavky na poèet parkovacích stání, 
hluk, emise a dopravní problémy v ulicích, které nemají 
potøebnou kapacitu. Ani technická vybavenost není pøiprave-
na na takové zatížení. Napøíklad novì vybudovaná kanalizace 
v ulici V Zákopech poèítala s následným pøipojením 24 rodin-
ných domù. Ale 226 bytù je trochu jiné sousto. Takže by se 
možná mohlo znovu kopat a pøedìlávat nìco, co se právì 
koneènì dodìlalo.

Na celém zámìru jsou ale zarážející i další fakta. Napøíklad 
to, že projekt bytových domù má být firmou Ekospol, a. s., 
realizován v oblasti pøírodního parku Modøanská rokle  
Cholupice (ve smyslu zákona 114/1992 S. § 12). Podle 
vyhlášky 3/1991 Sb hl. m. Prahy, èl.3, odst. 2b) zde lze však 
realizovat  pouze výstavbu objektù pro bydlení formou rodin-
ných domù a nízkopodlažní zástavby.

Jak již bylo øeèeno, v pùvodním a stále platném územním 
rozhodnutí è. j. MHMP/132435/02/OUR/J/Hra, vydaném 
Magistrátem hlavního mìsta Prahy, odborem územního roz-

hodování, které nabylo právní moci 5. 4. 2003, byla uvažována 
v této lokalitì výstavba 24 rodinných domù. V tomto územním 
rozhodnutí, které bylo vydáno na základì urbanistické studie, 
zpracované panem Ing. arch. Jaroslavem Nebeským a panem 
Ak. arch. Milanem Janstou, a se kterou všichni souèasní maji-
telé okolních dotèených nemovitostí souhlasí, je mj. stanove-
no jako podmínka pro umístìní a projektovou pøípravu stavby 
rodinných domù:  Rodinné domy budou jednopodlažní, 
zastøešené šikmými støechami s možností podkroví. Dále je 
zde výslovnì uvedeno, že architektonický výraz jednotlivých 
objektù bude mít sjednocující prvky a bude odpovídat charak-
teru okolní zástavby. Je tedy zcela zøejmé, že využití, jaké zde 
navrhuje spoleènost Ekospol, a. s., je v zásadním rozporu 
s právoplatným územním rozhodnutím, ke kterému jsou 
doložena kladná stanoviska všech dotèených orgánù veøejné 
správy, 

Urèitì je zarážející, že zámìr firmy Ekospol, a. s., je vlastnì 
od samého poèátku navrhován a odbornì projektován s tím, 
že se budou pøekraèovat limity, stanovené územním plánem 
(tak dùslednì požadované od nás ostatních) a že se prosadí 
negativní zmìny na úkor nás, obèanù Písnice. 

Na závìr je dùležité pøipomenout, že i Rada mìstské èásti 
Praha-Libuš v èele s panem starostou Mrázem již vydala k zá-
mìru zamítavé stanovisko.

Pìtipodlažní domy prostì vùbec neodpovídají charakteru a 
velikosti území i okolní zástavbì a rozhodnì do dané lokality 
nepatøí. Obèané Písnice, kteøí s uvedeným zámìrem nesou-
hlasí, již založili na svoji obranu obèanské sdružení Rodinné 
domy. Pokud se mezi ètenáøi èlánku najdou i další, kterým 
nejsou budoucí životní podmínky v obci lhostejné, mùžete se 

také stát èleny sdružení. Staèí se obrátit na kohokoliv z výboru 
a jednoduše se pøihlásit. 

–Ing. Jan Bagin, pøedseda sdružení–
(Kontaktní informace o sdružení najdete v rubrice Kronika 

na zaèátku tohoto èísla U nás.)
& Je to tak trošku poplašná zpráva. Ekospol se možná snaží 
v této lokalitì prosadit své zájmy, ale to je tak všechno. Pokud 
jsou na radnici normální lidé, tak v tomto pøípadì, na rozdíl od 
jiných, ani obèanské sdružení nemusí vznikat. Pøed více než 
pùl rokem jsem se s panem starostou setkal s vedením spoleè-
nosti Ekospol, které nám celý projekt výstavby bytových domù 
pøedstavilo. Již po skonèení schùzky bylo obìma stranám 
jasné, že projekt v této podobì a v tomto rozsahu MÈ prostì 
nemùže podpoøit, a proto také Rada MÈ již tehdy vydala s tím-
to zámìrem nesouhlasné stanovisko. Pokud Ekospol podniká 
v této oblasti další kroky, docela jejich aktivitu chápu, ale bez 
souhlasu MÈ a bez zmìny územního plánu nemá mnoho 
šancí. Navíc všichni vèetnì Ekospolu dobøe vìdí, že tato oblast 
je silnì podmáèená, se špatným podložím a kolem dokola je 
všude spodní voda. 

Po zhruba tøíletém boji, které vede obèanské sdružení 
Výhledy s Pražskou energetikou, a. s., ohlednì vedení 4×110 
kV, které zatím nezkolaudované vede obèanùm MÈ Praha-
Libuš v ulici Na Okruhu pøímo pøed okny, každou aktivitu 
obèanù samozøejmì vítám. Chtìl jsem ale øíci, že pokud lidem 
na radnici nejsou tyto vìci lhostejné a zajímají se o nì, nemusí 
se obèané bát, že by jejich práva byla nìkým pošlapána. Nejde 
jen o to pro „nìjaký“ návrh zvednout ruku a souhlasit, ale 
hlavnì vìdìt, s èím vlastnì souhlasím. Z vlastní zkušenosti 
vím, že obèanské sdružení bez podpory napø. MÈ, nemá 
mnoho šancí na úspìch. Škoda, že tomu tak nebylo i v minu-
lých letech, mohli jsme již tenkrát všichni usínat mnohem 
klidnìji, bez obav o naše zdraví.

–S pozdravem Václav Èerný, radní MÈ P-Libuš–

Klub Senior

Bøezen v Klubu Senior
V úterý 1. bøezna máme volnou zábavu u kávy.
V úterý 8. bøezna na svátek našich žen nám pøi-

jde zahrát na harmoniku p. Konvalinková s do-
provodem.

Na úterý 15. bøezna máme pøipravené zpívánky 
pí. profesorky Jany Kanìrové.

V úterý 22. bøezna jedeme autobusem do bra-
nického divadla na pøedstavení Lucerna, hru 
A. Jiráska. Podrobnosti v KS u pí. Kvapilové. 

V úterý 29. bøezna posedíme pøi kávì a videu.
Srdeènì zveme mezi nás všechny, kdo mají rádi 

spoleèenskou zábavu a pøíjemný kolektiv.Zaèátky 
programù v klubovnì jsou vždy od 14 hodin.

Anketa
Vážení senioøi, v Klubu nyní probíhá anketa 

a org. výbor prosí o pomoc, jaké prgramy by mìl 
pro své èleny pøipravit, co by koho zajímalo, co 
v klubu ještì nebylo. Kdo by mìl co zajímavého do 
programù pøednášky, literární a hudební vystou-
pení, rùzné zábavy apod., jaké zájezdy, výlety by 
vás bavily, kam byste se rádi podívali. Všechny 
návrhy, nápady, rady, prostì všechno, co se týká 
èinnosti v Klubu, bereme a budeme se snažit 
všechna pøání splnit. Víte-li o nìèem zajímavém, 
sdìlte nám to, prosím, buï písemnì, nebo osobnì 
nebo telefonicky do Klubu tel. 261 910 142, l. 24, 
v úterý od 14 hodin, pøípadnì mailem fortinova-
@praha-libus.cz nepøetržitì.Pøedem dìkuje orga-
nizaèní výbor. 

Knihovna 
Místní knihovna èeká na své ètenáøe stále ve 

stejnou dobu úterý od 14 hodin na stejném místì 
K Lukám 664, Libuš.

–Za organizaèní výbor Eva Fortinová–

MC Kuřátko

Otevøeno v bøeznu 2005: pondìlí, úterý, støeda, 
ètvrtek 9.30 12.00 hod., Mezi Domy 373, Praha 4-
Libuš

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

Mimoøádné akce:
MC Kuøátko bude zavøeno po dobu jarních prázd-

nin od 14. do 20. 3. a 24. 3. 2005 z dùvodu veliko-
noèních prázdnin. 

3. 3. ètvrtek Ptaèí hnízdeèko. S Hankou a mamin-
kou si vyrobíme jednoduché papírové hnízdeèko
i s ptáèky.

4. a 5. 3. pátek/sobota Burza dìtského jarního 
a letního obleèení a hraèek. Pøijímáme nejen dìtské 
obleèení, ale uvítáme i hraèky, stavebnice, dìtská 
kola, kolobìžky, odstrkovadla, chodítka, dìtské žid-
lièky apod. Burza se koná v MC Kuøátko, Mezi domy 
373, Praha 4-Libuš (Klub Junior). Výbìr a výkup 
obleèení (velikost 0164) probìhne v pátek 4. 3. od 
18 do 20 hodin. Prodej v sobotu 5. 3. od 10 do 12 
hodin. Výdej neprodaných vìcí v sobotu od 13.30 do 
14 hodin. Pøijímáme obleèení pouze èisté a neroztr-
hané, hraèky umyté a nerozbité. Nevyzvednuté vìci 
budou vìnovány na charitu. Další informace mùžete 
získat pøímo v MC, nebo na tel. 605 288 535.

7. 3. pondìlí Velikonoèní mláïátka. S Jarmilou si 
vyrobíme roztomilé papírové zajíèky a kuøátka.

10. 3. ètvrtek Klub dvojèat a vícerèat. Zpívání a za-
jímavé povídání. Maminka dvojèat speciální peda-
gožka paní Jana Pešková, ráda podá informace 
o èinnosti Klubu dvojèat a vícerèat (zapùjèení zpra-
vodajù). Uvítáme další maminky dvojèat èi vícerèat, 
spoleènì si popovídáme a pøedáme zkušenosti. 
Pokud je vás více, ale i ti ostatní, kteøí mají chu� si 
hrát a najít si nové kamarády, pøijïte mezi Kuøátka.

21. 3. pondìlí Osení. Protože se blíží velikonoèní 

svátky, zasejeme si s dìtmi osení, které si pak dìti 
vezmou domù. Maminky doneste si kvìtináèky nebo 
mistièky, ostatní potøeby budou k dispozici v MC.

22. 3. úterý Narozeninová party pro dìti narozené 
v bøeznu. Zveme dìti narozené v bøeznu, aby s námi 
oslavily narozeniny. Oslavence prosíme nahlásit 
týden dopøedu na tel. 605 288 535. Chybìt nebudou 
taneèky a malé dáreèky pro oslavence!

23. 3. støeda Velikonoèní vajíèka. S Jarmilou si 
obarvíme velikonoèní vajíèka.

30. 3. støeda Moje tìlo, tvoje tìlo, není, co by neu-
mìlo… Pøijïte si s námi popovídat o lidském tìle 
a nauèit se básnièky a písnièky o tom, co všechno 
dokáže.

31. 3. ètvrtek Logopedie. Setkání s klinickou logo-
pedkou pí. Mgr. Lenkou Marèíkovou, která rodièùm 
pøiblíží zákonitosti a možné problémy ve vývoji dìt-
ské øeèi. Bude vìnován prostor pro dotazy, možnost 
individuální konzultace.

6. 4. støeda Divadýlko. Hanka vám zahraje pohád-
ku s pøekvapením. Souèasnì si trochu zazpíváme 
a pohrajeme si.

7. 4. ètvrtek Obrázky foukané slámkou. Chcete si 
vyzkoušet novou techniku malování a nechcete si 
doma zašpinit byt? Pøijïte mezi nás! Dìti budou 
rozhodnì ve svém živlu!

Dìkujeme mamince Zdence Gruberové, která se 
s námi tento mìsíc rozlouèila, za aktivitu v MC 
Kuøátko.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–
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Moderní tanec
Novì od února v Klubu Junior,  objekt mateøské 

školy v ulici Mezi Domy,  sídlištì Písnice. Nábor dìvèat 
každé úterý od 17 do 18 hodin. Urèený pro dívky 
základních škol. Zamìøení na taneèní prùpravu, prvky 
moderního tance. Dívky se nauèí správným pohybo-
vým návykùm, správnému držení tìla, koordinaci. 
Lektorka je absolventkou taneèního oboru lidové školy 
umìní. Další informace a pøihlášky na tel. 776 018 191.

–Eliška Froòková–

Na kole pěkně a bezpečně

Večer pro cyklostezky 22. března

Veèer pro cyklostezky  plánovací setkání s veøejností   22. bøezna  2005 
od  18.00 hod. v prostorách klubu Junior, sídlištì Písnice, ul. Mezi Domy 
373. Všechny zájemce a pøíznivce cyklistiky srdeènì zveme. 

–Sdružení pro životní prostøedí Stromy–
V minulém èísle jste si na  tomto místì mohli pøeèíst  zprávu  o tom, že  

Sdružení pro životní prostøedí Stromy pøipravilo ve spolupráci s  MÈ Praha-
Libuš spoleèný projekt na pøípravu generelu cyklistických stezek. Projekt  
má zajistit  dokumentaci, která je potøebná pro vznik  budoucích cyklistic-
kých  stezek. Dokumentace má být „živá“ a  korespondovat s potøebami 
místa a jeho rozvojem. Jak toho chceme dosáhnout? 

Projekt je  naplánován na celý prùbìh roku 2005. Je  pøipraven jako 
komunitní. To znamená, že je otevøený veøejnosti a neomezuje se jen na 
pøípravu a zpracování projektové dokumentace.

Usiluje o spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, místní 
správou a samosprávou, zájmovými kluby,  podnikateli apod. Tím pøekra-
èuje téma samotného plánu stezek a vytváøí prostor pro další navazující 
inicativy. Více o projektu se mùžete dozvìdìt v dalších vydáních  tohoto 

zpravodaje, prostøednictvím místního úøadu nebo obèanského sdružení 
Stromy.

A kdy je možno pøijít a aktivnì se zapojit? Na 22. bøezna  2005 v 18. 00 
hodin v Klubu Junior je pøipraven Veèer pro cyklostezky,  plánovací setkání 
s veøejností, kde se dozvíte víc o širších vztazích, dosavadních návrzích, 
dokumentaci, apod. Smyslem setkání není rozhodnout, kudy má být cyklis-
tická stezka pøes Libuš a Písnici vedena, ale zamyslet se také nad tím, jak  
mùže být cyklistická stezka prospìšná dalšímu rozvoji území. Návrhy, 
podnìty a místní zkušenosti nemusí zùstat stranou. Pøedstavy budoucích 
uživatelù mohou místní zelené stezky spoluvytváøet. 

Jak budou  místní nápady a  podnìty využity? Materiál z tohoto  veèera 
bude  postoupen k dalšímu zpracování. Návrhy  mohou být  integrovány do 
plánu budoucích tras a stezek, mohou posloužit jako podnìty pro další práci 
místní samosprávy, anebo mohou být dobrým základem dalších aktivit, 
projektù a iniciativ.

Souèasnì s tímto mapováním místních podnìtù probíhá zároveò 
sumarizace a další vyhodnocování dostupné dokumentace a širších vztahù 
(zainteresovaní projektanti a další).

Zpracování všech podkladù a výstupù do podoby generelu bude ve 
2. pololetí 2005 svìøeno vybrané projekèní kanceláøi, která se této proble-
matice profesionálnì vìnuje.                                                 –Daniela Partlová–

Letní dětské tábory

Vážení rodièe, v letošním roce rozšiøuje Klub Junior ve 
spolupráci s humanitárním sdružením Protebe nabídku dìt-
ských aktivit také na období letních prázdnin v èervenci 
a srpnu 2005. Pøipravujeme dva typy letních dìtských táborù:
! Pøímìstský letní tábor v Praze (v prùbìhu  èervence )   
výlety, klubová èinnost, kulturní akce…
! Mimopražský ètrnáctidenní tábor v rekreaèním støedis-
ku Vojtùv Mlýn v Èisté u Rakovníka. Termín 6.20. 8. 2005 
(možnost prodloužení pobytu do 24. 8.). Cena 3200 Kè (pøi 
prodlouženém pobytu 4000 Kè). V cenì je zahrnuta 5× dennì 
strava + pitný režim, hromadná doprava od masokombinátu 
v Písnici a zpìt (koneèná autobusu 198). Táboøištì leží v klid-
ném a tichém prostøedí v malebném lesnatém zákoutí øíèky 
Javornice. Ubytování je zajištìno v chatovém táboøišti s pev-
nou budovou pro nepøíznivé poèasí. Program bude sestaven 

Humanitární sdružení Protebe vás zve na 
následující akce: 12. 3. turistický výlet do Èis-
té. Prùzkum místa, kam pojedeme v létì na 
tábor. Program: hry v lese i ve vlaku. P.S. Kdo 
pojede, mùže si vybrat chatièku na léto. Veli-
konoce. Svátky jara oslavíme spoleènì ve 
Lhotce u Mìlníka v úplnì novém kanadském 
srubu, který byl postaven na podzim. Okolí 
nabízí rùzná dobrodružství ve skalách i na 
høištích. V cenì pobytu (500 Kè) bude plná 
penze a doprava vlakem. Informace o odjez-
dech na všechny akce na telefonu 261 910 532 
(veèer) nebo na adrese zdenka.kapicova-
@quick.cz.                                  –ZdenaKapicová–

Protebe
podle vìku úèastníkù a bude obsahovat oblíbené táborové 
aktivity, napø. celotáborovou hru, táborovou pou�, olympiádu, 
naše vlastní diskotéky, výlety do okolí a øadu dalších pøekvape-
ní. Možnost zajištìní pøednášky o drogové prevenci. Tento 
tábor povede Zdena Kapicová (tel.261 910 532 nebo 777 603 
883, zdenka.kapicova@quick.cz), která jako zkušená hlavní 
vedoucí zajiš�uje tyto dìtské letní tábory již déle než 10 let. 
Jako oddílová vedoucí pojede také lektorka KJ Julie Èákiová.

Zajištìno: zkušení vedoucí, zdravotní péèe, bezpeèné pro-
støedí pro hry vašich dìtí.

Vážení rodièe, v pøípadì zájmu o první, druhou èi obì tyto 
aktivity se mùžete obrátit na uvedené kontakty nebo na vedou-
cí Junior Klubu. Na základì vaší pøihlášky vás budeme infor-
movat o schùzkách, na nichž budete mít možnost se seznámit 
s vedením táborù, upøesnit si další údaje a budou vám zodpo-
vìzeny vaše otázky.

–L. Koudelková, vedoucí KJ, tel. 604 273 968–


