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Pondìlí 21. února. Schùzka komise pro 
styky se zahranièním. Kromì starosty se 
z ú è a s t n i l i  p p .  H á j k o v á ,  K o u d e l k o v á ,  
Melichar. Starosta informoval o došlé kore-
spondenci z Caudebecu-les-Elbeuf, mìsteèka 
v Normandii, se kterým máme navázány pøá-
telské kontakty. Projednávalo se pozvání 
zástupcù Caudebecu na naše kvìtnové oslavy 
60 let od osvobození a zajištìní programu. Na 
dva tøi dny nás navštíví delegace složená ze 
starosty Noëla Caru, pana Dorivala, zástupce 
starosty, a paní Cadrenové, øeditelky sektoru 
služeb.

Pondìlí 21. února. Pracovní schùzka o ge-
nerelu cyklistických stezek v MÈ Praha-
Libuš pod vedením paní Daniely Partlové 
z obèanského sdružení Stromy. Zúèastnili 
se starosta Petr Mráz, místostarosta Pavel 
Macháèek, ing. Preininger z Ateliéru DUK, 
zastupitelky Blanka Bartošová a Lenka 
Koudelková, Daniel Mourek z Nadace Part-
nerství, programu Greenways, Iva Hájková, 
vedoucí humanitního odboru a další. Na pro-
gramu byly aktuální informace se vztahem 
k projektu a pøíprava plánovacího setkání 
s veøejností – Veèer pro cyklostezky. „Byli 
jsme seznámeni s možností využití grantu, 
který získala paní Partlová na tento projekt, 
což je dobøe pro naši mìstskou èást a bylo by 
škoda této nabídky nevyužít. Dále jsme byli 
seznámeni s nìkolika variantami možných 
tras cyklostezek, které protínají rùznými 
smìry naši mìstskou èást,“ øíká starosta Petr 
Mráz. Na této schùzce také pøislíbili zástupci 
MÈ podporu a souèinnost pøi realizaci tohoto 
projektu v rámci svých možností.

Úterý 22. února. Schùzka zástupcù byto-
vého družstva Libuš a jeho kontrolního 
výboru a radních naší MÈ vèetnì starosty 
ohlednì bytového domu Zvonièka. Dále byl 
pøítomen tajemník MÈ Praha-Libuš Tomáš 
Hejzlar a právník JUDr. Miroslav Duda. 
„Vzájemnì jsme se dotazovali na rùzné záleži-
tosti pøed dokonèením stavby a pøípravu ke 
kolaudaci,“ shrnuje obsah schùzky starosta.

Ètvrtek 24. února. Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy. „Nejvíce mne zajímalo jednání o návr-
hu navýšení rozpoètu hl. m. Prahy. Zastupi-
telstvo probíhalo až do pozdních odpoledních 
hodin. Ani jeden z bodù se však konkrétnì 
netýkal naší mìstské èásti,“ informuje sta-
rosta.

Ètvrtek 24. února. Ve veèerních hodinách 
ještì starosta pokraèoval ve svém denním pro-
gramu: „Byl jsem pozván zastupitelem hl. m. 
Prahy panem Ivanem Bednáøem na vernisáž 
obrazù a znovuotevøení kina v Modøanech, 
které bude sloužit široké veøejnosti a jsem 
tomu moc rád. Možná i my tyto prostory v 
našem sousedství využijeme na rùzné semi-
náøe apod.“

Sobota 26. února. Valná hromada Sokola 
Písnice a Sokola Libuš. Ve stejný den se sou-
èasnì konala valná hromada v písnickém i li-
bušském Sokolu. Písniètí se sešli u Vokouna. 
Valnou hromadu navštívil místostarosta 
Pavel Macháèek, který starostu informoval 
o jejich problematice a plánech. „Tímto bych 
také rád podìkoval Sokolu za pøizvání mìst-
ské èásti na valnou hromadu a za jejich aktivi-
ty pro naše dìti,“ øíká starosta. Valnou hro-
madu na Libuši, v libušské sokolovnì, navští-
vil v zastoupení starosty MÈ radní Václav Èer-
ný. Na této valné hromadì došlo k volbì nové-
ho starosty Sokola Libuš. Zvolen byl pan 
Krùfa, bývalý místostarosta. „Byl jsem pøe-
kvapen, že v souèasné dobì má organizace 
474 èlenù. Rád bych touto cestou podìkoval 
Sokolu Libuš za to, co dìlá pro naše dìti, a pa-
nu radnímu za podrobné informace,“ dodává 
starosta.

Úterý 1. bøezna. Jednání rady MÈ Praha-
Libuš. Na programu byly body jako napøíklad 
pøijetí nového volebního øádu pro rady 
základních škol, výbìrové øízení na výmìnu 
PVC na schodišti v ZŠ Meteorologická, výbì-
rové øízení na výmìnu osvìtlení v ZŠ L. 
Coòka. Rada schválila finanèní prostøedky na 
sportovní vybavení pro FSC Libuš. Dále 
odbor životního prostøedí a dopravy podal 

informace o reklamních zaøízeních umístì-
ných na pozemcích MÈ a rada rozhodla o vý-
chozí cenì za pronájmy pro tuto reklamu. „Pøi 
této pøíležitosti bych se rád omluvil firmám, 
kterých se to týká, ale reklama je jeden z mála 
finanèních zdrojù naší MÈ a každý musí zvá-
žit, jestli tìchto výhod za tyto finanèní pro-
støedky hodlá využít,“ øíká starosta a vysvìt-
luje, jakým zpùsobem rada dospìla k výši 
poplatkù: „Radní zjiš�ovali, jaké ceny jsou 
v naší mìstské èásti obvyklé, a tuto èástku 

2snížili na cca 25 %, èili na 500 Kè/m /rok.“ 
Rada též schválila program zastupitelstva 
MÈ konaného 23. 3. 

Ètvrtek 3. bøezna. Starosta pøivítal na 
radnici naší MÈ øeditele odboru mìstského 
investora pana Tomana a radního hl. m. 
Prahy pana Klegu. Na schùzce konzultovali 
použití finanèních prostøedkù pøidìlených 
naší MÈ pro rok 2005. 

Ètvrtek 3. bøezna. Schùzka s majitelem 
obchodních skladù Šipan pøi ulici Libušská 
panem Janem Šipanem. Zúèastnil se i mís-
tostarosta Pavel Macháèek a projektant chys-
tané výstavby rodinných domù v lokalitì Na 
Moèále. Tématem schùzky byla možnost pro-
dloužení komunikace Božejovická a vzájem-
né informace o dopravním provozu spojeném 
s fungováním skladù. „Rád bych touto cestou 
podìkoval panu Šipanovi za pøístup a vstøíc-
nost vùèi mìstské èásti. Výmìnou pozemkù 
umožní vybudování potøebných pøíjezdových 
komunikací. Pokud se povede zámìr zrealizo-
vat, pomùže to všem zúèastnìným,“ hodnotí 
starosta,. 

Pondìlí 7. bøezna. Jednání se zástupci 
Policie ÈR ze Lhotky. „Navštívili mne npor. 
Èerný a kpt. Bláha. Vymìnili jsme si mnoho 
informací i názorù na to, jak nejlépe zajistit 
bezpeènost a klid v naší obci, jak øešit zklidnì-
ní dopravy. Dostal jsem informace o nìkte-
rých akcích, které již v tomto smìru probìhly. 
Na nutnosti celkového zklidnìní dopravy 
jsme se shodli, stejnì jako na tom, že je nutné 
vyøešit vybudování potøebných komunikací, 
které by odvedly dopravu mimo naši obec. 
Shodli jsme se i na tom, že se tato problemati-
ka mìla øešit již v minulosti, v souèasné dobì 
to bude velmi obtížné. Na závìr této schùzky 
mi byla pøislíbena pomoc pøi jednání s Do-
pravním inspektorátem,“ uzavírá starosta.

8. bøezna. Pozvání do Klubu Senior.  
Starosta se musel omluvit: „Rád bych touto 
cestou podìkoval za pozvání. Bohužel jsem 
ho nemohl využít, jelikož jsem prodìlával 
chøipku. Rád bych využil aspoò dodateènì 
této možnosti a popøál ženám v naší mìstské 
èásti vše nejlepší k jejich svátku, o kterém si 
myslím, že ženy si ho zaslouží.

Na závìr bych rád popøál všem krásné pro-
žití jarních mìsícù, které jsou dle mého názo-
ru nejhezèí v celém roce, a abyste si vychutnali 
prvního sluníèka, které vám pøinese nejen 
teplo, ale i lepší náladu, a pomáhá nám øešit 
naše každodenní starosti a problémy. Opti-
mismus nám vylepší i naše zdraví, kterého 
není nikdy dosti.“.

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto Roman Klemeš–

Z kronikářových záznamů

V minulém èísle U nás jsme zaèali 
otiskovat záznamy kronikáøe. Události 
se zaznamenávají prùbìžnì a tvoøí 
základ pro obnovenou kroniku mìst-
ské èásti Praha-Libuš. Její definitivní 
podoba vznikne po ukonèení kalendáø-
ního roku tak, jak to podle oficiálních 
pravidel vytváøení místních kronik má 
být. V tomto èísle dokonèujeme vybra-
ná základní fakta o mìstské èásti. Dále 
otiskujeme malou èást prùbìžných 
mìsíèních záznamù (vìtšina informací 
již èasopisem probìhla v podobì samo-
statných èlánkù). Doufáme, že tyto 
záznamy budou též inspirovat další, 
aby o své èinnosti dali vìdìt kronikáøi 
MÈ Michalu Novotnému, nejlépe na e-
mail michnovotny@seznam.cz nebo 
redakci U nás. 

Základní fakta o městské části 

Praha-Libuš k 1. 1. 2005

Mìstská policie
Na území MÈ byly 1. 1. 2005 dva okrs-

ky (è. 7 a 8) Mìstské policie, obvodního 
øeditelství Praha 12. Služebna sídlila na 
adrese Zahrádecká 376, Praha-Libuš, 
tel. 244 471 687

Pošta
K 1. 1. 2005 byla v MÈ Praha-Libuš 

poboèka Èeské pošty Praha 4, adresa 
Libušská 1/ 204, 142 00 Praha, tel. 241 
470 154.

Mìstská hromadná doprava
Územím mìstské èásti k 1. 1. 2005 

vedly tyto autobusové linky Pražské inte-
grované dopravy:

113 Kaèerov – Písnice; na území mìst-
s k é  è á s t i  s t a n i c e :  J a l o d v o r s k á ,  
U Zvonièky, Libuš, U Libušské sokolov-
ny,  Sídlištì Písnice,  Lipovická, Ke 
Bøezinì, Písnice

1 6 5  J i ž n í  M ì s t o  –  C e m e n t á r n a  
Radotín; na území mìstské èásti stanice 
Libuš

171 Kaèerov – Sídlištì Písnice (jede jen 
ve všední dny); na území mìstské èásti 
stanice: Jalodvorská, U Zvonièky, Libuš, 
U Libušské sokolovny, Sídlištì Písnice

197 Na Knížecí – Háje; na území mìst-
ské èásti stanice: Jirèanská, U Libušské 
sokolovny, Sídlištì Písnice

198 Smíchovské nádraží – Sídlištì 
Písnice; na území mìstské èásti stanice: 
J i r è a n s k á ,  U  L i b u š s k é  s o k o l o v n y,  
Sídlištì Písnice

272 Kaèerov – Sídlištì Písnice; na 
území mìstské èásti stanice: Dobronic-
ká, Sídlištì Písnice

331 Budìjovická – Jílové u Prahy, na 
území MÈ stanice: Jalodvorská, U Zvo-
nièky, Libuš, U Libušské sokolovny, 
Sídlištì Písnice, Lipovická, Ke Bøezinì

333 Budìjovická – Bøezová-Oleško; na 
území MÈ stanice: Jalodvorská, U Zvo-
nièky, Libuš, U Libušské sokolovny, 
Sídlištì Písnice, Lipovická, Ke Bøezinì

504 Ohrada – Sídlištì Písnice (noèní 
linka); na území MÈ stanice Jirèanská, 
U Libušské sokolovny, Sídlištì Písnice

Leden 2005

Zapsalo se víc než sedmdesát prvòákù
Ve dnech 17., 18. a 19. ledna se v 

základních školách v MÈ Praha-Libuš 
uskuteènil zápis do prvních tøíd. Pøišlo 
o 13 dìtí ménì než v loòském roce. 
V libušské ZŠ Meteorologická se zapsalo 
46 dìtí, v písnické ZŠ L. Coòka 31, pøi-
èemž se poèítá s tím, že tady nastoupí 23 
žákù. V Meteorologické tedy budou mít 
dvì první tøídy, v L. Coòka jednu.

Únor 2005

Písnická hasièská valná hromada
Za úèasti 27 èlenù a 12 hostù se 12. 

února konala valná hromada Sboru dob-
rovolných hasièù Písnice. V následujícím 
volebním období bude jako starosta pùso-
bit M. Štancl, jako místostarosta M. 
Volkán, jako velitel M. Frank a jako 
zástupce velitele P. Kopic. Bylo zvoleno 

i dalších osm èlenù (z toho jedna èlenka) 
výboru a tøi èlenové (respektive jeden 
vedoucí a dvì èlenky) kontrolní a revizní 
rady. 

Modeláøi z Køížem Krážem soutìžili 
a vyhrávali 

V lednu a v únoru se èlenové obèanské-
ho sdružení Køížem Krážem zúèastnili v 
Písku modeláøské soutìže Písecký Štur-
movik, kde obsadili sedm prvních míst, 
jedno druhé a jedno èestné uznání. Dále 
se zúèastnili 22. roèníku soutìže Dìèín-
ský minimax, kde Petr Šámal obsadil dvì 
tøetí místa. A koneènì se také zúèastnili 
soutìže Modelmania 2005 v Praze-
Petrovicích; tu naše sdružení dokonce 
spolupoøádalo. Získalo zde dvì druhá 
místa, jedno tøetí a jednu trophy cenu.

–Zpracoval Michal Novotný–

Foto http://www.modelari.fun.cz/index2.htm 

Bytový dùm Zvonièka tìsnì pøed dokonèením.

S
T
A

L
O

 S
E

S
T
A

L
O

 S
E

Existují politické strany?

Do obnovené kroniky mìstské èásti Praha-
Libuš prùbìžnì pøibývají záznamy o událos-
tech, které se staly v prvních týdnech tohoto 
roku. Dostávám o nich zprávy od pøedstavite-
lù spolkù, klubù a obèanských sdružení a dì-
kuju za nì. Dopøedu dìkuju i tìm, kteøí se mi 
dosud neozvali. Jako problém ale vidím, že 
nemám vùbec žádné zprávy o èinnosti zdej-
ších politických stran. Pùsobí vùbec na území 

naší mìstské èásti nìjaké organizaèní jednot-
ky nìjakých politických stran? Pokud ano, 
prosím, aby se mi jejich funkcionáøi èi èlenové 
ozvali. Urèitì nejen v dobì tìsnì pøed volbami 
dìlají politické strany dùležité vìci, které 
možná stojí  za zaznamenání v kronice. 
A ostatnì i v èasopise U nás. 

–Michal Novotný, kronikáø–

O písnickém Sokole

Valná hromada
Dne 26. února 2005 probìhla v restau-

raci U Vokouna valná hromada TJ Sokol 
Písnice. Všem èlenùm a hostùm dìkuje-
me za úèast.

Sportovní karneval
V sobotu 5. bøezna se konala tradièní 

zábava písnických fotbalistù v restauraci 
U Vokouna. Hrála a zpívala nám skupina 
DD Combo pana Doležala. Bezmála 
vyprodaný sál tanèil a zpíval do 23 hodin, 
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Melichar. Starosta informoval o došlé kore-
spondenci z Caudebecu-les-Elbeuf, mìsteèka 
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z obèanského sdružení Stromy. Zúèastnili 
se starosta Petr Mráz, místostarosta Pavel 
Macháèek, ing. Preininger z Ateliéru DUK, 
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Koudelková, Daniel Mourek z Nadace Part-
nerství, programu Greenways, Iva Hájková, 
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škoda této nabídky nevyužít. Dále jsme byli 
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MÈ podporu a souèinnost pøi realizaci tohoto 
projektu v rámci svých možností.

Úterý 22. února. Schùzka zástupcù byto-
vého družstva Libuš a jeho kontrolního 
výboru a radních naší MÈ vèetnì starosty 
ohlednì bytového domu Zvonièka. Dále byl 
pøítomen tajemník MÈ Praha-Libuš Tomáš 
Hejzlar a právník JUDr. Miroslav Duda. 
„Vzájemnì jsme se dotazovali na rùzné záleži-
tosti pøed dokonèením stavby a pøípravu ke 
kolaudaci,“ shrnuje obsah schùzky starosta.

Ètvrtek 24. února. Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy. „Nejvíce mne zajímalo jednání o návr-
hu navýšení rozpoètu hl. m. Prahy. Zastupi-
telstvo probíhalo až do pozdních odpoledních 
hodin. Ani jeden z bodù se však konkrétnì 
netýkal naší mìstské èásti,“ informuje sta-
rosta.

Ètvrtek 24. února. Ve veèerních hodinách 
ještì starosta pokraèoval ve svém denním pro-
gramu: „Byl jsem pozván zastupitelem hl. m. 
Prahy panem Ivanem Bednáøem na vernisáž 
obrazù a znovuotevøení kina v Modøanech, 
které bude sloužit široké veøejnosti a jsem 
tomu moc rád. Možná i my tyto prostory v 
našem sousedství využijeme na rùzné semi-
náøe apod.“

Sobota 26. února. Valná hromada Sokola 
Písnice a Sokola Libuš. Ve stejný den se sou-
èasnì konala valná hromada v písnickém i li-
bušském Sokolu. Písniètí se sešli u Vokouna. 
Valnou hromadu navštívil místostarosta 
Pavel Macháèek, který starostu informoval 
o jejich problematice a plánech. „Tímto bych 
také rád podìkoval Sokolu za pøizvání mìst-
ské èásti na valnou hromadu a za jejich aktivi-
ty pro naše dìti,“ øíká starosta. Valnou hro-
madu na Libuši, v libušské sokolovnì, navští-
vil v zastoupení starosty MÈ radní Václav Èer-
ný. Na této valné hromadì došlo k volbì nové-
ho starosty Sokola Libuš. Zvolen byl pan 
Krùfa, bývalý místostarosta. „Byl jsem pøe-
kvapen, že v souèasné dobì má organizace 
474 èlenù. Rád bych touto cestou podìkoval 
Sokolu Libuš za to, co dìlá pro naše dìti, a pa-
nu radnímu za podrobné informace,“ dodává 
starosta.

Úterý 1. bøezna. Jednání rady MÈ Praha-
Libuš. Na programu byly body jako napøíklad 
pøijetí nového volebního øádu pro rady 
základních škol, výbìrové øízení na výmìnu 
PVC na schodišti v ZŠ Meteorologická, výbì-
rové øízení na výmìnu osvìtlení v ZŠ L. 
Coòka. Rada schválila finanèní prostøedky na 
sportovní vybavení pro FSC Libuš. Dále 
odbor životního prostøedí a dopravy podal 

informace o reklamních zaøízeních umístì-
ných na pozemcích MÈ a rada rozhodla o vý-
chozí cenì za pronájmy pro tuto reklamu. „Pøi 
této pøíležitosti bych se rád omluvil firmám, 
kterých se to týká, ale reklama je jeden z mála 
finanèních zdrojù naší MÈ a každý musí zvá-
žit, jestli tìchto výhod za tyto finanèní pro-
støedky hodlá využít,“ øíká starosta a vysvìt-
luje, jakým zpùsobem rada dospìla k výši 
poplatkù: „Radní zjiš�ovali, jaké ceny jsou 
v naší mìstské èásti obvyklé, a tuto èástku 

2snížili na cca 25 %, èili na 500 Kè/m /rok.“ 
Rada též schválila program zastupitelstva 
MÈ konaného 23. 3. 

Ètvrtek 3. bøezna. Starosta pøivítal na 
radnici naší MÈ øeditele odboru mìstského 
investora pana Tomana a radního hl. m. 
Prahy pana Klegu. Na schùzce konzultovali 
použití finanèních prostøedkù pøidìlených 
naší MÈ pro rok 2005. 

Ètvrtek 3. bøezna. Schùzka s majitelem 
obchodních skladù Šipan pøi ulici Libušská 
panem Janem Šipanem. Zúèastnil se i mís-
tostarosta Pavel Macháèek a projektant chys-
tané výstavby rodinných domù v lokalitì Na 
Moèále. Tématem schùzky byla možnost pro-
dloužení komunikace Božejovická a vzájem-
né informace o dopravním provozu spojeném 
s fungováním skladù. „Rád bych touto cestou 
podìkoval panu Šipanovi za pøístup a vstøíc-
nost vùèi mìstské èásti. Výmìnou pozemkù 
umožní vybudování potøebných pøíjezdových 
komunikací. Pokud se povede zámìr zrealizo-
vat, pomùže to všem zúèastnìným,“ hodnotí 
starosta,. 

Pondìlí 7. bøezna. Jednání se zástupci 
Policie ÈR ze Lhotky. „Navštívili mne npor. 
Èerný a kpt. Bláha. Vymìnili jsme si mnoho 
informací i názorù na to, jak nejlépe zajistit 
bezpeènost a klid v naší obci, jak øešit zklidnì-
ní dopravy. Dostal jsem informace o nìkte-
rých akcích, které již v tomto smìru probìhly. 
Na nutnosti celkového zklidnìní dopravy 
jsme se shodli, stejnì jako na tom, že je nutné 
vyøešit vybudování potøebných komunikací, 
které by odvedly dopravu mimo naši obec. 
Shodli jsme se i na tom, že se tato problemati-
ka mìla øešit již v minulosti, v souèasné dobì 
to bude velmi obtížné. Na závìr této schùzky 
mi byla pøislíbena pomoc pøi jednání s Do-
pravním inspektorátem,“ uzavírá starosta.

8. bøezna. Pozvání do Klubu Senior.  
Starosta se musel omluvit: „Rád bych touto 
cestou podìkoval za pozvání. Bohužel jsem 
ho nemohl využít, jelikož jsem prodìlával 
chøipku. Rád bych využil aspoò dodateènì 
této možnosti a popøál ženám v naší mìstské 
èásti vše nejlepší k jejich svátku, o kterém si 
myslím, že ženy si ho zaslouží.

Na závìr bych rád popøál všem krásné pro-
žití jarních mìsícù, které jsou dle mého názo-
ru nejhezèí v celém roce, a abyste si vychutnali 
prvního sluníèka, které vám pøinese nejen 
teplo, ale i lepší náladu, a pomáhá nám øešit 
naše každodenní starosti a problémy. Opti-
mismus nám vylepší i naše zdraví, kterého 
není nikdy dosti.“.

–Zaznamenala Hana Koláøová,
foto Roman Klemeš–

Z kronikářových záznamů

V minulém èísle U nás jsme zaèali 
otiskovat záznamy kronikáøe. Události 
se zaznamenávají prùbìžnì a tvoøí 
základ pro obnovenou kroniku mìst-
ské èásti Praha-Libuš. Její definitivní 
podoba vznikne po ukonèení kalendáø-
ního roku tak, jak to podle oficiálních 
pravidel vytváøení místních kronik má 
být. V tomto èísle dokonèujeme vybra-
ná základní fakta o mìstské èásti. Dále 
otiskujeme malou èást prùbìžných 
mìsíèních záznamù (vìtšina informací 
již èasopisem probìhla v podobì samo-
statných èlánkù). Doufáme, že tyto 
záznamy budou též inspirovat další, 
aby o své èinnosti dali vìdìt kronikáøi 
MÈ Michalu Novotnému, nejlépe na e-
mail michnovotny@seznam.cz nebo 
redakci U nás. 

Základní fakta o městské části 

Praha-Libuš k 1. 1. 2005

Mìstská policie
Na území MÈ byly 1. 1. 2005 dva okrs-

ky (è. 7 a 8) Mìstské policie, obvodního 
øeditelství Praha 12. Služebna sídlila na 
adrese Zahrádecká 376, Praha-Libuš, 
tel. 244 471 687

Pošta
K 1. 1. 2005 byla v MÈ Praha-Libuš 

poboèka Èeské pošty Praha 4, adresa 
Libušská 1/ 204, 142 00 Praha, tel. 241 
470 154.

Mìstská hromadná doprava
Územím mìstské èásti k 1. 1. 2005 

vedly tyto autobusové linky Pražské inte-
grované dopravy:

113 Kaèerov – Písnice; na území mìst-
s k é  è á s t i  s t a n i c e :  J a l o d v o r s k á ,  
U Zvonièky, Libuš, U Libušské sokolov-
ny,  Sídlištì Písnice,  Lipovická, Ke 
Bøezinì, Písnice

1 6 5  J i ž n í  M ì s t o  –  C e m e n t á r n a  
Radotín; na území mìstské èásti stanice 
Libuš

171 Kaèerov – Sídlištì Písnice (jede jen 
ve všední dny); na území mìstské èásti 
stanice: Jalodvorská, U Zvonièky, Libuš, 
U Libušské sokolovny, Sídlištì Písnice

197 Na Knížecí – Háje; na území mìst-
ské èásti stanice: Jirèanská, U Libušské 
sokolovny, Sídlištì Písnice

198 Smíchovské nádraží – Sídlištì 
Písnice; na území mìstské èásti stanice: 
J i r è a n s k á ,  U  L i b u š s k é  s o k o l o v n y,  
Sídlištì Písnice

272 Kaèerov – Sídlištì Písnice; na 
území mìstské èásti stanice: Dobronic-
ká, Sídlištì Písnice

331 Budìjovická – Jílové u Prahy, na 
území MÈ stanice: Jalodvorská, U Zvo-
nièky, Libuš, U Libušské sokolovny, 
Sídlištì Písnice, Lipovická, Ke Bøezinì

333 Budìjovická – Bøezová-Oleško; na 
území MÈ stanice: Jalodvorská, U Zvo-
nièky, Libuš, U Libušské sokolovny, 
Sídlištì Písnice, Lipovická, Ke Bøezinì

504 Ohrada – Sídlištì Písnice (noèní 
linka); na území MÈ stanice Jirèanská, 
U Libušské sokolovny, Sídlištì Písnice

Leden 2005

Zapsalo se víc než sedmdesát prvòákù
Ve dnech 17., 18. a 19. ledna se v 

základních školách v MÈ Praha-Libuš 
uskuteènil zápis do prvních tøíd. Pøišlo 
o 13 dìtí ménì než v loòském roce. 
V libušské ZŠ Meteorologická se zapsalo 
46 dìtí, v písnické ZŠ L. Coòka 31, pøi-
èemž se poèítá s tím, že tady nastoupí 23 
žákù. V Meteorologické tedy budou mít 
dvì první tøídy, v L. Coòka jednu.

Únor 2005

Písnická hasièská valná hromada
Za úèasti 27 èlenù a 12 hostù se 12. 

února konala valná hromada Sboru dob-
rovolných hasièù Písnice. V následujícím 
volebním období bude jako starosta pùso-
bit M. Štancl, jako místostarosta M. 
Volkán, jako velitel M. Frank a jako 
zástupce velitele P. Kopic. Bylo zvoleno 

i dalších osm èlenù (z toho jedna èlenka) 
výboru a tøi èlenové (respektive jeden 
vedoucí a dvì èlenky) kontrolní a revizní 
rady. 

Modeláøi z Køížem Krážem soutìžili 
a vyhrávali 

V lednu a v únoru se èlenové obèanské-
ho sdružení Køížem Krážem zúèastnili v 
Písku modeláøské soutìže Písecký Štur-
movik, kde obsadili sedm prvních míst, 
jedno druhé a jedno èestné uznání. Dále 
se zúèastnili 22. roèníku soutìže Dìèín-
ský minimax, kde Petr Šámal obsadil dvì 
tøetí místa. A koneènì se také zúèastnili 
soutìže Modelmania 2005 v Praze-
Petrovicích; tu naše sdružení dokonce 
spolupoøádalo. Získalo zde dvì druhá 
místa, jedno tøetí a jednu trophy cenu.

–Zpracoval Michal Novotný–

Foto http://www.modelari.fun.cz/index2.htm 

Bytový dùm Zvonièka tìsnì pøed dokonèením.
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Existují politické strany?

Do obnovené kroniky mìstské èásti Praha-
Libuš prùbìžnì pøibývají záznamy o událos-
tech, které se staly v prvních týdnech tohoto 
roku. Dostávám o nich zprávy od pøedstavite-
lù spolkù, klubù a obèanských sdružení a dì-
kuju za nì. Dopøedu dìkuju i tìm, kteøí se mi 
dosud neozvali. Jako problém ale vidím, že 
nemám vùbec žádné zprávy o èinnosti zdej-
ších politických stran. Pùsobí vùbec na území 

naší mìstské èásti nìjaké organizaèní jednot-
ky nìjakých politických stran? Pokud ano, 
prosím, aby se mi jejich funkcionáøi èi èlenové 
ozvali. Urèitì nejen v dobì tìsnì pøed volbami 
dìlají politické strany dùležité vìci, které 
možná stojí  za zaznamenání v kronice. 
A ostatnì i v èasopise U nás. 

–Michal Novotný, kronikáø–

O písnickém Sokole

Valná hromada
Dne 26. února 2005 probìhla v restau-

raci U Vokouna valná hromada TJ Sokol 
Písnice. Všem èlenùm a hostùm dìkuje-
me za úèast.

Sportovní karneval
V sobotu 5. bøezna se konala tradièní 

zábava písnických fotbalistù v restauraci 
U Vokouna. Hrála a zpívala nám skupina 
DD Combo pana Doležala. Bezmála 
vyprodaný sál tanèil a zpíval do 23 hodin, 
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kdy se nám odhalily masky. Pak zábava 
pokraèovala do èasných ranních hodin.

Za dobrou zábavu chce Sokol Písnice 
podìkovat všem zúèastnìným, zamìst-
nancùm restaurace U Vokouna a všem 
pøíznivcùm.

Dìtský karneval
V sobotu dospìlí, v nedìli dìti. Víkend 

zakonèil Dìtský karneval. Na sále v re-
stauraci U Vokouna, kde bylo doslova 
narváno k prasknutí, tancovalo celé odpo-
ledne 54 dìtských masek. Tomuto reji 
masek udával rytmus od mixpultu syn 
pana Sobotky. Probìhly i pøipravené sou-
tìže. Ceny pro vítìze a všechny zúèastnì-
né vìnovala MÈ Praha-Libuš.

Dìkujeme rodièùm a maskám za úèast.
–Pavel Hazda, František Malý,

Sokol Písnice–

O libušském Sokole

Libušský Sokol zahájil svoji èinnost v 
roce 1912, tehdy jako odboèka jednoty 
Sokola Kunratice. Jeho samostatná èin-
nost spadá do období výstavby vlastní 
sokolovny provedené v roce 1929. Její 
otevøení bylo uskuteènìno v neuvìøitelnì 
krátkém èasovém úseku pouhých šesti 
mìsícù. Zásluhu na tomto rychlém ukon-
èení stavby mìli èlenové libušské jednoty.

Dnešní uspìchaná doba nesmí nechat 
èlovìka osamoceného, jen ve víru problé-
mù a starostí souèasného života. Jako 
pevný základ v jeho konání pøináší Sokol 
svou náplní jasný cíl lidského života, mají-
cí smìøovat ku prospìchu našeho národ-
ního života.

Jako každoroènì, tak i letos se konala 
valná hromada naší jednoty, pøinášející 
pøehled její poslední èinnosti. Pøi této 
akci probìhly i doplòkové volby èlenù 

výboru. Náš dlouholetý starosta jednoty 
bratr Miloslav Mourek se vzdal své funk-
ce starosty jednoty, kterou úspìšnì a obì-
tavì zastával po dobu 16 let. Jeho nástup-
cem byl zvolen bratr JUDr. Karel Krùfa, 
døívìjší místostarosta jednoty. Do funkce 
jednatelky výboru byla zvolena sestra 
Tomášková, která bude zároveò zastávat 
i funkci tajemnice naší jednoty.

K náplni cvièebních hodin mùžeme 
uvést, že u nás cvièí dìti pøedškolního 
vìku, cvièí rodièe s dìtmi, probíhá kon-
dièní cvièení žen, vìnujeme se též aerobi-
ku, je živý volejbalový oddíl. Pøivítáme 
nové cvièence a zejména cvièitele.

Vážení libušští obèané, pøijïte mezi 
nás, pøispìjete tím nejen svému zdraví, 
ale i celku. Barokní tvary našich postav 
nejsou dnes moderní.

–Ivan Šála, vzdìlavatel Sokola Libuš–

Hasiči hlídali

beachvolejbal

Šest èlenù Sboru dobrovolných hasièù 
Písnice v nedìli 13. bøezna 2005 zajiš�o-
valo požární dozor na finále mistrovství 
republiky v plážovém volejbalu. Akce 
v nafukovací hale na Pankráci trvala od 
9 do 19 hodin.

Den pøedtím, v sobotu, probìhlo škole-
ní strojníkù na hasièské stanici Strašnice.

–Zpráva podle http://sdhpisnice.net–

Co se dělo v ZŠ Meteorologická

Biologická olympiáda 
Po nìkolikaleté odmlce probìhlo na naší 

škole ve dnech 25. 2. a 2. 3. 2005 školní kolo 
biologické olympiády kategorie C. Zúèast-
nilo se jí 28 žákù 8. a 9. roèníkù. Získané 
poèty bodù byly v rozmezí od 19 u poslední-
ho po 50,5 u prvního z celkového možného 
poètu 100 bodù.

Olympiáda mìla èást teoretickou (test a po-
znávání živoèichù a rostlin) a praktickou (po-
zorování slepièího vejce a pokožkových 
bunìk jednodìložné a dvoudìložné rostliny).

Do obvodního kola, které se koná 5. dubna 
v domì dìtí a mládeže Jižního Mìsta postou-
pili Jiøí Janeèek z 8. C a Sandra Guthová 
z 9. A.

–Dana Kafková, uèitelka ZŠ –

Konverzaèní soutìž v anglickém jazyce
Dne 24. února 2005 se konalo na ZŠ s 

rozšíøenou výukou jazykù Filosofská 
obvodní kolo Konverzaèní soutìže v ang-
lickém jazyce. Soutìžilo témìø 60 dìtí ve 
ètyøech kategoriích. Ve velké konkurenci 
obsadil vítìz našeho školního kola Roman 
Kaèírek z 9. A vynikající 6. místo. Gratulu-
jeme a tìšíme se na další roèník.

–Za ZŠ Alena Stehlíková–

Soutìž pro šikovné dìti se zájmem o an-
gliètinu

Dne 9. bøezna se na ZŠ s rozšíøenou výu-
kou jazykù Bronzová v Praze 5 konal 5. roè-
ník soutìže v anglickém jazyku pro žáky 
5. roèníkù. Soutìžilo 150 dìtí z 29 praž-

ských i mimopražských škol. Za naši školu 
soutìžili Martin Rousek a Iveta Dinh z 5. A 
a Štìpán Frank, Anièka Simeonovová a 
Simona Doleželová z 5. B. I když se dìti neu-
místily na nìkterém z pøedních míst, 
vyzkoušely své znalosti v zábavných tes-
tech, doplòovaèkách, kvízech a køížov-
kách.

–Za ZŠ Alena Stehlíková–
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Březnové události v ZŠ v Písnici

O budoucí první tøídì
První zprávou se vracíme do ledna.  Do 

1. tøídy bylo zapsáno 31 dìtí. Rodièe bu-
doucích prvòáèkù se však nemusí bát pøe-
plnìné tøídy, protože mezi zapsanými 
jsou i dìti, které mají rozhodnutí o odkla-
du školní docházky o jeden rok, takže prv-
òáèkù bude maximálnì 23.

Kalibro
Žáci pátého roèníku vypracovali jako 

tradiènì každý rok vìdomostní, srovná-
vací celorepublikové testy Kalibro, ve kte-
rých mají prokázat, jak dokáží aplikovat 
získané vìdomosti na neznámé situace. 
Testy jsou už odeslané a my jsme zvìdavi, 

jestli letošní pá�áci uspìjí stejnì dobøe 
jako jejich pøedchùdci, kteøí v minulých 
letech mìli výsledky vysoko nad republi-
kovým prùmìrem.

Velikonoèní divadlo
Abychom nezanedbávali kulturu, na-

vštívila celá škola v Branickém divadle 
poøad s velikonoèní tematikou. Bohužel 
se dìti i uèitelky vrátily ponìkud zklama-
né, protože pøedstavení nemìlo takovou 
úroveò, na jakou jsme v tomto divadle 
zvyklí.

Helpík
V rámci akce obèanského sdružení Hel-

pík pøi záchranné službì Prahy-západ se 
žáci páté tøídy zúèastnili soutìže První 
pomoc. Dvì vítìzné dvojice postoupily 
do krajského kola, které se koná 18. 
dubna v Dobøichovicích u Prahy.

Nový kabát 
Poslední zpráva se týká opìtného 

vylepšení budovy školy. Na jarní prázdni-
ny byla naplánována výmìna oken na zby-
lých tøech stranách budovy a výmìna 
osvìtlení ve tøídách i na chodbách. Naše 
škola dostává na jaro nový kabát a urèitì 
se nám v ní bude po prázdninách lépe 
uèit. 

Tímto bychom rádi podìkovali místní-
mu úøadu naší MÈ za nemalou investici, 
kterou si tato rekonstrukce vyžádá.

–Mgr. Blanka Rachotová,
øeditelka školy–

Policie ČR v mateřské škole

Zelená, zelená, volnou cestu znamená .
Na èervenou po ulici správní kluci nebìží,
to dìlají ulièníci, a pak tøeba v nemocnici,

poøádnì si poleží.

To je jeden z dobrých zvykù,
chodit vpravo po chodníku.

Kdo jde vlevo, pøekáží
 a do druhých naráží.

Zopakovali jsme si básnièku Zelená 
a pøipomnìli, že dnes do naší MŠ K Lu-
kám pøijde na návštìvu opravdový pan 
policista. Policista se dìtem pøedstavuje 
jako Michal a vytváøí u nás velmi pøátel-
skou atmosféru. Pøinesl si s sebou také 
pomùcky, se kterými dìti postupnì 
seznámí, a vysvìtlí jim, k èemu slouží. 
Ukazuje nám znak policie a seznamuje 

nás se správným názvem policie  Policie 
ÈR. Vysvìtluje nám, kdy je nutné policii 
zavolat a jaké je èíslo na policii, hasièe 
a záchrannou službu. Nejvìtší radost 
mìly dìti, když si samy mohly obléknout 
policejní vestu, na hlavu nasadit policejní 

èepici, vzít do ruky plácaèku, smìrovku, 
píš�alku èi obušek. Dokonce jim policista 
ukázal pistoli a zájemci si ji mohli v ruce 
opatrnì potìžkat. Dále jsme si prohlédli 
policejní vysílaèku i neprùstøelnou vestu, 
kterou používají ke svojí ochranì. Dva 
odvážlivci z øad dìtí si zahráli na zloèince 
a byla jim nasazena pouta. Já jsem si zase 
vyzkoušela, jak tìžce se dýchá øidièùm do 
pøístroje mìøícího hladinu alkoholu v kr-
vi. Na závìr jsme šli pøed školku, kde si 
dìti prohlédly policejní auto i se spuštì-
nou sirénou a majáèky. Druhý den dìti 
své dojmy nakreslily a spoleènì jsme si 
zopakovali základní poznatky o bezpeè-
nosti, o kterých jsme byli policistou pou-
èeni.Tato návštìva nám pøinesla velký 
a urèitì nevšední zážitek, který se bude 
ještì dlouho objevovat ve hrách našich 
dìtí.

–Eva Janouchová, uèitelka MŠ K Lukám–

Jak jsme trávili mrazivé dny v MŠ Mezi Domy

Každým rokem vyjíždìla naše MŠ s dìt-
mi na zimní rekreaèní pobyt do Jizerských 
hor. Bohužel v letošním roce o tuto akci 
projevilo zájem málo rodièù, a proto se 
zimní pobyt na horách nemohl uskuteènit. 
O to více mìly dìti radost z pøívalù snìhu 
pøímo v Praze, a tak plánované téma Zima 
jsme si všichni dostateènì užili. Dìti øádily 
ve snìhu nejenom na školní zahradì, ale 
zimní radovánky a sporty si užívaly i v okolí 
MŠ.

Hodnì mrazivá dopoledne jsme si zpøí-
jemnili ve tøídì divadelním pøedstavením, 
hudebním koncertem i cirkusem, na který 
jsme pozvali i dìti z MŠ K Lukám. Hodnì 
nových poznatkù a zážitkù si dìti odnesly 
z návštìvy Národního muzea.

Snad nejvíce se ale všichni tìšili na kar-
neval! Již v pondìlí se krásnì vyzdobily obì 

tøídy a dìti si vyprávìly, jakou masku si 
doma spoleènì s rodièi pøipravují. Ráno 
pak pøicházeli do tøíd princezny, indiáni, 
kouzelníci a rùzná zvíøátka, nechybìl ani 
vodník, klaun, rytíø… Ve spolupráci s rodièi 
bylo zajištìno velké obèerstvení, dorty, 
bábovky, cukrovinky, ovoce, zmrzliny, 
pitíèka, takže ještì celý týden mìly dìti 
rùzné dobrùtky.

Každý ètvrtek dopoledne chodíme s dìt-
mi cvièit do sokolovny TJ Libuš. Na takové 
tìlocvièení se dìti moc tìší, vždy� zde 
mohou využívat velký prostor a hlavnì 
dospìlácké náøadí. Co všechno se dìti již 
nauèily a co dokáží zvládnout, pøedvedly 
rodièùm pøi veøejné cvièební hodinì. Kdo 
v sokolovnì byl, musí uznat, že v naší MŠ 
„Bábovky opravdu nenajdete!“

–I. Procházková, MŠ Mezi Domy–
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kdy se nám odhalily masky. Pak zábava 
pokraèovala do èasných ranních hodin.

Za dobrou zábavu chce Sokol Písnice 
podìkovat všem zúèastnìným, zamìst-
nancùm restaurace U Vokouna a všem 
pøíznivcùm.

Dìtský karneval
V sobotu dospìlí, v nedìli dìti. Víkend 

zakonèil Dìtský karneval. Na sále v re-
stauraci U Vokouna, kde bylo doslova 
narváno k prasknutí, tancovalo celé odpo-
ledne 54 dìtských masek. Tomuto reji 
masek udával rytmus od mixpultu syn 
pana Sobotky. Probìhly i pøipravené sou-
tìže. Ceny pro vítìze a všechny zúèastnì-
né vìnovala MÈ Praha-Libuš.

Dìkujeme rodièùm a maskám za úèast.
–Pavel Hazda, František Malý,

Sokol Písnice–

O libušském Sokole

Libušský Sokol zahájil svoji èinnost v 
roce 1912, tehdy jako odboèka jednoty 
Sokola Kunratice. Jeho samostatná èin-
nost spadá do období výstavby vlastní 
sokolovny provedené v roce 1929. Její 
otevøení bylo uskuteènìno v neuvìøitelnì 
krátkém èasovém úseku pouhých šesti 
mìsícù. Zásluhu na tomto rychlém ukon-
èení stavby mìli èlenové libušské jednoty.

Dnešní uspìchaná doba nesmí nechat 
èlovìka osamoceného, jen ve víru problé-
mù a starostí souèasného života. Jako 
pevný základ v jeho konání pøináší Sokol 
svou náplní jasný cíl lidského života, mají-
cí smìøovat ku prospìchu našeho národ-
ního života.

Jako každoroènì, tak i letos se konala 
valná hromada naší jednoty, pøinášející 
pøehled její poslední èinnosti. Pøi této 
akci probìhly i doplòkové volby èlenù 

výboru. Náš dlouholetý starosta jednoty 
bratr Miloslav Mourek se vzdal své funk-
ce starosty jednoty, kterou úspìšnì a obì-
tavì zastával po dobu 16 let. Jeho nástup-
cem byl zvolen bratr JUDr. Karel Krùfa, 
døívìjší místostarosta jednoty. Do funkce 
jednatelky výboru byla zvolena sestra 
Tomášková, která bude zároveò zastávat 
i funkci tajemnice naší jednoty.

K náplni cvièebních hodin mùžeme 
uvést, že u nás cvièí dìti pøedškolního 
vìku, cvièí rodièe s dìtmi, probíhá kon-
dièní cvièení žen, vìnujeme se též aerobi-
ku, je živý volejbalový oddíl. Pøivítáme 
nové cvièence a zejména cvièitele.

Vážení libušští obèané, pøijïte mezi 
nás, pøispìjete tím nejen svému zdraví, 
ale i celku. Barokní tvary našich postav 
nejsou dnes moderní.

–Ivan Šála, vzdìlavatel Sokola Libuš–

Hasiči hlídali

beachvolejbal

Šest èlenù Sboru dobrovolných hasièù 
Písnice v nedìli 13. bøezna 2005 zajiš�o-
valo požární dozor na finále mistrovství 
republiky v plážovém volejbalu. Akce 
v nafukovací hale na Pankráci trvala od 
9 do 19 hodin.

Den pøedtím, v sobotu, probìhlo škole-
ní strojníkù na hasièské stanici Strašnice.

–Zpráva podle http://sdhpisnice.net–

Co se dělo v ZŠ Meteorologická

Biologická olympiáda 
Po nìkolikaleté odmlce probìhlo na naší 

škole ve dnech 25. 2. a 2. 3. 2005 školní kolo 
biologické olympiády kategorie C. Zúèast-
nilo se jí 28 žákù 8. a 9. roèníkù. Získané 
poèty bodù byly v rozmezí od 19 u poslední-
ho po 50,5 u prvního z celkového možného 
poètu 100 bodù.

Olympiáda mìla èást teoretickou (test a po-
znávání živoèichù a rostlin) a praktickou (po-
zorování slepièího vejce a pokožkových 
bunìk jednodìložné a dvoudìložné rostliny).

Do obvodního kola, které se koná 5. dubna 
v domì dìtí a mládeže Jižního Mìsta postou-
pili Jiøí Janeèek z 8. C a Sandra Guthová 
z 9. A.

–Dana Kafková, uèitelka ZŠ –

Konverzaèní soutìž v anglickém jazyce
Dne 24. února 2005 se konalo na ZŠ s 

rozšíøenou výukou jazykù Filosofská 
obvodní kolo Konverzaèní soutìže v ang-
lickém jazyce. Soutìžilo témìø 60 dìtí ve 
ètyøech kategoriích. Ve velké konkurenci 
obsadil vítìz našeho školního kola Roman 
Kaèírek z 9. A vynikající 6. místo. Gratulu-
jeme a tìšíme se na další roèník.

–Za ZŠ Alena Stehlíková–

Soutìž pro šikovné dìti se zájmem o an-
gliètinu

Dne 9. bøezna se na ZŠ s rozšíøenou výu-
kou jazykù Bronzová v Praze 5 konal 5. roè-
ník soutìže v anglickém jazyku pro žáky 
5. roèníkù. Soutìžilo 150 dìtí z 29 praž-

ských i mimopražských škol. Za naši školu 
soutìžili Martin Rousek a Iveta Dinh z 5. A 
a Štìpán Frank, Anièka Simeonovová a 
Simona Doleželová z 5. B. I když se dìti neu-
místily na nìkterém z pøedních míst, 
vyzkoušely své znalosti v zábavných tes-
tech, doplòovaèkách, kvízech a køížov-
kách.

–Za ZŠ Alena Stehlíková–
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Březnové události v ZŠ v Písnici

O budoucí první tøídì
První zprávou se vracíme do ledna.  Do 

1. tøídy bylo zapsáno 31 dìtí. Rodièe bu-
doucích prvòáèkù se však nemusí bát pøe-
plnìné tøídy, protože mezi zapsanými 
jsou i dìti, které mají rozhodnutí o odkla-
du školní docházky o jeden rok, takže prv-
òáèkù bude maximálnì 23.

Kalibro
Žáci pátého roèníku vypracovali jako 

tradiènì každý rok vìdomostní, srovná-
vací celorepublikové testy Kalibro, ve kte-
rých mají prokázat, jak dokáží aplikovat 
získané vìdomosti na neznámé situace. 
Testy jsou už odeslané a my jsme zvìdavi, 

jestli letošní pá�áci uspìjí stejnì dobøe 
jako jejich pøedchùdci, kteøí v minulých 
letech mìli výsledky vysoko nad republi-
kovým prùmìrem.

Velikonoèní divadlo
Abychom nezanedbávali kulturu, na-

vštívila celá škola v Branickém divadle 
poøad s velikonoèní tematikou. Bohužel 
se dìti i uèitelky vrátily ponìkud zklama-
né, protože pøedstavení nemìlo takovou 
úroveò, na jakou jsme v tomto divadle 
zvyklí.

Helpík
V rámci akce obèanského sdružení Hel-

pík pøi záchranné službì Prahy-západ se 
žáci páté tøídy zúèastnili soutìže První 
pomoc. Dvì vítìzné dvojice postoupily 
do krajského kola, které se koná 18. 
dubna v Dobøichovicích u Prahy.

Nový kabát 
Poslední zpráva se týká opìtného 

vylepšení budovy školy. Na jarní prázdni-
ny byla naplánována výmìna oken na zby-
lých tøech stranách budovy a výmìna 
osvìtlení ve tøídách i na chodbách. Naše 
škola dostává na jaro nový kabát a urèitì 
se nám v ní bude po prázdninách lépe 
uèit. 

Tímto bychom rádi podìkovali místní-
mu úøadu naší MÈ za nemalou investici, 
kterou si tato rekonstrukce vyžádá.

–Mgr. Blanka Rachotová,
øeditelka školy–

Policie ČR v mateřské škole

Zelená, zelená, volnou cestu znamená .
Na èervenou po ulici správní kluci nebìží,
to dìlají ulièníci, a pak tøeba v nemocnici,

poøádnì si poleží.

To je jeden z dobrých zvykù,
chodit vpravo po chodníku.

Kdo jde vlevo, pøekáží
 a do druhých naráží.

Zopakovali jsme si básnièku Zelená 
a pøipomnìli, že dnes do naší MŠ K Lu-
kám pøijde na návštìvu opravdový pan 
policista. Policista se dìtem pøedstavuje 
jako Michal a vytváøí u nás velmi pøátel-
skou atmosféru. Pøinesl si s sebou také 
pomùcky, se kterými dìti postupnì 
seznámí, a vysvìtlí jim, k èemu slouží. 
Ukazuje nám znak policie a seznamuje 

nás se správným názvem policie  Policie 
ÈR. Vysvìtluje nám, kdy je nutné policii 
zavolat a jaké je èíslo na policii, hasièe 
a záchrannou službu. Nejvìtší radost 
mìly dìti, když si samy mohly obléknout 
policejní vestu, na hlavu nasadit policejní 

èepici, vzít do ruky plácaèku, smìrovku, 
píš�alku èi obušek. Dokonce jim policista 
ukázal pistoli a zájemci si ji mohli v ruce 
opatrnì potìžkat. Dále jsme si prohlédli 
policejní vysílaèku i neprùstøelnou vestu, 
kterou používají ke svojí ochranì. Dva 
odvážlivci z øad dìtí si zahráli na zloèince 
a byla jim nasazena pouta. Já jsem si zase 
vyzkoušela, jak tìžce se dýchá øidièùm do 
pøístroje mìøícího hladinu alkoholu v kr-
vi. Na závìr jsme šli pøed školku, kde si 
dìti prohlédly policejní auto i se spuštì-
nou sirénou a majáèky. Druhý den dìti 
své dojmy nakreslily a spoleènì jsme si 
zopakovali základní poznatky o bezpeè-
nosti, o kterých jsme byli policistou pou-
èeni.Tato návštìva nám pøinesla velký 
a urèitì nevšední zážitek, který se bude 
ještì dlouho objevovat ve hrách našich 
dìtí.

–Eva Janouchová, uèitelka MŠ K Lukám–

Jak jsme trávili mrazivé dny v MŠ Mezi Domy

Každým rokem vyjíždìla naše MŠ s dìt-
mi na zimní rekreaèní pobyt do Jizerských 
hor. Bohužel v letošním roce o tuto akci 
projevilo zájem málo rodièù, a proto se 
zimní pobyt na horách nemohl uskuteènit. 
O to více mìly dìti radost z pøívalù snìhu 
pøímo v Praze, a tak plánované téma Zima 
jsme si všichni dostateènì užili. Dìti øádily 
ve snìhu nejenom na školní zahradì, ale 
zimní radovánky a sporty si užívaly i v okolí 
MŠ.

Hodnì mrazivá dopoledne jsme si zpøí-
jemnili ve tøídì divadelním pøedstavením, 
hudebním koncertem i cirkusem, na který 
jsme pozvali i dìti z MŠ K Lukám. Hodnì 
nových poznatkù a zážitkù si dìti odnesly 
z návštìvy Národního muzea.

Snad nejvíce se ale všichni tìšili na kar-
neval! Již v pondìlí se krásnì vyzdobily obì 

tøídy a dìti si vyprávìly, jakou masku si 
doma spoleènì s rodièi pøipravují. Ráno 
pak pøicházeli do tøíd princezny, indiáni, 
kouzelníci a rùzná zvíøátka, nechybìl ani 
vodník, klaun, rytíø… Ve spolupráci s rodièi 
bylo zajištìno velké obèerstvení, dorty, 
bábovky, cukrovinky, ovoce, zmrzliny, 
pitíèka, takže ještì celý týden mìly dìti 
rùzné dobrùtky.

Každý ètvrtek dopoledne chodíme s dìt-
mi cvièit do sokolovny TJ Libuš. Na takové 
tìlocvièení se dìti moc tìší, vždy� zde 
mohou využívat velký prostor a hlavnì 
dospìlácké náøadí. Co všechno se dìti již 
nauèily a co dokáží zvládnout, pøedvedly 
rodièùm pøi veøejné cvièební hodinì. Kdo 
v sokolovnì byl, musí uznat, že v naší MŠ 
„Bábovky opravdu nenajdete!“

–I. Procházková, MŠ Mezi Domy–
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Výtah z usnesení Rady mìstské èásti 
Praha-Libuš v období od 9. 2. do 1. 3. 2005.

Rada MÈ Praha-Libuš:
& Vydává volební øád školské rady pøi základ-
ních školách zøízených MÈ Praha-Libuš v sou-
ladu se zákonem è. 561/2004 Sb., školský 
zákon, který je nedílnou souèástí tohoto usne-
sení. Souhlasí s poètem jejích èlenù: školská 
rada pøi Základní škole Meteorologická 9 èle-
nù, školská rada pøi Základní škole L. Coòka 
6 èlenù. 
& Souhlasí s doplnìním podmínky do èlánku 
III., odst. 1a) a 1b) kritéria Postupu pøi prona-
jímání bytù v domech ve vlastnictví hl. m. 
Prahy svìøených MÈ Praha-Libuš: - žádost je 
podána z bytu pøímého pøíbuzného.
& Souhlasí s uzavøením dohody o budoucí 
smlouvì o zøízení vìcného bøemene s Èeským 
Telecomem, a. s., k pozemku parc. è. 1058, 
895/1, 1057/2, 1057/24, 1057/25 k. ú. Libuš, 
uvedeného na LV 849 obec Praha k. ú. Libuš, 
za úèelem zøízení a provozování vedení veøej-
né telekomunikaèní sítì v rámci stavby PH4, 
K Lesu, 15 RD, è.k. 1057/9-23 ÚPS, P-033-
2-1072.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc.è. 
670/1 k.ú. Písnice, uvedený na LV 530 pro 
k.ú. Písnice, za úèelem výstavby vedení vodo-
vodní, kanalizaèní a plynovodní pøípojky, 
k pozemku p. è. 845/30 k.ú.Písnice ul. k V Zá-
kopech za podmínek: Pøed provedením stav-
by pøípojek stavebník uzavøe s MÈ Praha-
Libuš smlouvu o smlouvì budoucí o vìcném 
bøemeni ve vìci uložení pøípojek do pozemku 

670/1 (ulice V Zákopech) v k.ú. Písnice, 
jejímž vlastníkem je hl. m. Praha, svìøeno do 
správy MÈ Praha-Libuš. Pøed zapoèetím stav-
by stavebník požádá OŽPD MÈ Praha-Libuš 
o zábor komunikace. Povrch komunikace 
bude upraven do pùvodního stavu.
& Souhlasí s navrženou stavbou pøípojky 
vodovodu k pozemku parc. è. 829/3 s domem 
è. p. 94, k. ú. Písnice pøes pozemek parc. è. 
231  komunikace V Kálku za následujících 
podmínek: Práce budou koordinovány s pro-
bíhající stavbou kanalizace  øadu a se stavbou 
pøípojky kanalizace ke stejnému objektu. 
Stavba bude dokonèena pøed zahájením defi-
nitivních úprav povrchu komunikace.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc.è. 
155/1 k.ú. Písnice, uvedený na LV 530 pro 
k.ú. Písnice v ulici Na Losách, za úèelem 
výstavby pøipojení inženýrských sítí vodovod, 
splašková kanalizace, plynovod, elektro  sil-
noproud za následujících podmínek: Pøed 
provedením stavby pøípojek stavebník uzavøe 
s MÈ Praha-Libuš smlouvu o smlouvì budou-
cí o vìcném bøemeni ve vìci uložení pøípojek 
do pozemku 155/1 (ulice Na Losách) v k.ú. 
Písnice, jejímž vlastníkem je hl. m. Praha, svì-
øeno do správy MÈ Praha-Libuš. Pøed zapoèe-
tím stavby stavebník požádá OŽPD MÈ 
Praha-Libuš o zábor komunikace. Povrch 
komunikace bude upraven do pùvodního sta-
vu. 
& Vybrala jako zhotovitele na akci Oprava 
podlahové krytiny na schodišti ZŠ Meteorolo-
gická firmu JIKA  podlaháøi, s. r. o., Trojická 
437/20, 120 00 Praha 2 za cenu 138 140,- Kè 
vè. DPH.
& Vybrala jako zhotovitele na akci Výmìna 

svítidel ve tøídách ZŠ L. Coòka firmu Elektro 
Uldrich, s. r. o., Spojovací 2608/38, 130 00 
Praha za cenu 64 400,- Kè vè. DPH.
& Souhlasí s vyplacením finanèního daru FSC 
Libuš za 2 sady dresù, celkem 34 ks v hodnotì 
40 460,- Kè, a za 11 ks fotbalových míèù v hod-
notì 6 490,- Kè.
& Souhlasí s položením inženýrských sítí  elek-
trického vedení VN v zemi v èásti ulice 
K Vrtilce dle pøedložené projektové doku-
mentace zpracované U.A.S., s. r. o., v 03/03 
(propojení severního konce ulice K Vrtilce 
s ulicí Zátoòskou). 
& Souhlasí s doèasným záborem pozemkù 
parc. è. 5,74,75, k.ú. Písnice po dobu výstav-
by.
& Tento souhlas pouze doplòuje již vydané 
stanovisko MÈ è. j. 3621/03 k ÚR vydané dne 
8. 10. 2003. Není vyjádøením MÈ jako úèast-
níka územního øízení, ale vyjádøením MÈ jako 
vlastníka (správce) pozemkù, které budou 
stavbou zatíženy.
& Souhlasí s položením inženýrských sítí dle 
pøedložené projektové dokumentacve zpra-
cované Atelierem L., s. r. o., v 11/04  pozemky 
parc. è. 516/1 a 559/1, k.ú Písnice. Tento sou-
hlas pouze doplòuje již vydané stanovisko MÈ  
usnesení Rady MÈ è. 174/2004  k územnímu 
rozhodnutí, odeslané dne 8. 9. 2004. Jde o vy-
jádøení MÈ jako vlastníka (správce) pozem-
kù, které budou stavbou zatíženy. Toto vyjád-
øení neøeší majetkoprávní vztahy, ani nena-
hrazuje povolení k výkopovým pracem.
& Stanovuje ceny za inzerci v èasopise U Nás 
dle tabulky, která je souèástí tohoto usnesení. 
& Souhlasí s navrženým programem na zase-
dání Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš.

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

Velkoobjemový

odpad

Pravidelné pøistavení kontejnerù
Kontejnery na velkoobjemový odpad 

budou ve II. ètvrtletí 2005 pøistaveny v 
následujících termínech na uvedených 
stanovištích:
+ 12. 4. 2005 Ohrobecká, Na Moèále, 

K Vrtilce, Výletní
+ 10. 5. 2005 Ohrobecká, V Koutì, 

Hoštická, K Novému sídlišti
+ 14. 6. 2005 Ohrobecká, parkovištì 

K Lukám, K Vrtilce, Výletní
Kontejnery budou pøistaveny v uvede-

ných dnech v ranních hodinách a po napl-
nìní odvezeny. 

Sbìrný dvùr zdarma
Opìt upozoròujeme obèany, že velko-

objemový odpad, odpad ze zelenì, døevì-
ný odpad, elektrošrot, su�, nebezpeèný 
odpad a pneumatiky mohou také zdarma 
odevzdat ve sbìrném dvoøe hl. m. Prahy v 
Modøanech, ul. Generála Šišky, døíve 
Kolarovova (nad koneènou tramvají), 
tel. 244 400 164.

–Zuzana Kuryviálová,
odbor životního prostøedí a dopravy–

Jarní úklid – sběr velkoobjemového odpadu

Vážení spoluobèané, v mìsících dubnu  a kvìtnu 2005 organizuje mìstská 
èást Praha-Libuš sbìr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na objemný odpad 
budou od páteèního odpoledne pøistavovány výmìnným zpùsobem. Pøistaveny 
budou do 16 hodin prvního stanoveného dne. Po naplnìní zajistí dodavatel 
prací jejich výmìnu za prázdné  maximálnì však tøi kontejnery na stanovištì.

Datum pøistavení Stanovištì 

22. 4. – 24. 4. 2005 Ke Kašnì, Na Koneèné, Betáòská, Na Okruhu

29. 4. – 1. 5. 2005 Hoštická (u ul. Olšovické), V Rohu,
U Bazénu, Zbudovská,

6. 5. – 8. 5. 2005 K Vrtilce, K Lukám (parkovištì),
Výletní, Na Moèále

13. 5. – 15. 5. 2005 K Novému sídlišti, Zahrádecká,
Drùbežáøská, Lojovická,  Ke Lhoteckému lesu

Kromì tohoto jarního úklidu probìhne v termínech, jak jsou uvedeny v dalším 
pøehledu na této stránce, i pravidelné pøistavování kontejnerù, které budou 
pøistaveny v ranních hodinách a po naplnìní odvezeny

Prosíme obèany, aby do kontejnerù neodkládali lednice, mrazáky, autobaterie 
a jiný nebezpeèný odpad.

–Anna Rusiòáková, odbor životního prostøedí a dopravy–

Granty pro životní

prostředí v roce 2005

Rada hlavního mìsta Prahy schválila svým usnese-
ním è. 0257 ze dne 1. 3. 2005 vyhlášení grantového 
øízení na podporu projektù ke zlepšení stavu životního 
prostøedí hl. m. Prahy pro rok 2005.

Žádost o grant mùže podat fyzická osoba, která má 
èeské státní obèanství a trvalé bydlištì na území ÈR, 
nebo právnická osoba pùsobící na území ÈR, která je 
registrována v souladu s právním øádem ÈR. Grantová 
podpora je urèena pøedevším pro nestátní neziskové 
organizace (napø. obèanská sdružení, zájmová sdruže-
ní právnických osob, nadace, nadaèní fondy, obecnì 
prospìšné spoleènosti).

Podmínky grantového øízení jsou zveøejnìny na úøed-
ní desce naší mìstské èásti. Text vyhlášení grantového 
øízení vèetnì pøihláškových formuláøù, je též zveøejnìn 
na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy www.-
praha-mìsto.cz v sekci Úøední deska  Mìstské granty  
Vyhlášení grantového øízení v oblasti ŽP pro rok 2005.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy–

Internetové stránky www.kocky-
online.cz pomáhají koèièím útulkùm 
nacházet domovy pro jejich doèasné svì-
øence a zároveò si na nich zájemce o koè-

Chcete kočku, nebo nechcete kočku?

ku mùže vybrat svého budoucího domá-
cího mazlíka. Snažíme zde se též o pod-
porování a šíøení myšlenek o etickém 
zacházení s koèkami, kastrace namísto 
topení ko�at, zodpovìdný pøístup ke 
koèce v pøípadì alergie atd. Poøádáme 
rovnìž Výstavu pro koèku – umís�ovací 
výstavu koèek  v nedìli 3. dubna v Chval-
ské tvrzi v Praze 9-Horních Poèernicích. 
Svým návštìvníkùm nabízejí Koèky-
online.cz sdruženou nabídku koèek z nì-
kolika útulkù – každé zvíøe má v nabídce 
svou fotografii, základní údaje (vìk, 
pohlaví, oèkování…) a podrobnou cha-
rakteristiku. Tato nabídka, ve které je 
možno vyhledávat podle rùzných kritérií, 
je dostupná na adrese http://opuste-
ne.kocky-online.cz/.

–Zuzana Fenclová, Koèky-online.cz–
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Na Libuši, v Libuši

Ve zpravodaji používáte spojení s pøedložkou 
napø. „bydlím v Libuši“, „novinky v Libuši“ atd. 
Patøím do velmi staré libušské rodiny, na Libuši 
jsem vyrostla a vždy jsme používali doma  a i ostatní 
ve škole, na poštì  ustálené spojení „bydlím na 
Libuši“, „jedu na Libuš“, „novinky na Libuši“. 
Spojení v Libuši je mi velmi nepøíjemné, tahá mì za 
uši a netuším, kde se vzalo a od kdy se používá? 
Podle mého názoru, øíká-li se jedu na Libuš, tak také 
bydlím na Libuši, stejnì jako na Zbraslav  na 
Zbraslavi, na Vinohrady  na Vinohradech, naproti 
tomu jedu do Braníka, tak bydlím v Braníku, do 
Libnì  v Libni, do Prahy  v Praze. Spojení jedu do 
Libuše a bydlím v Libuši je pro mne osobnì nepøija-
telné a nikdo, koho znám, ho nepoužívá. Ale samo-
zøejmì je možné, že v minulosti se používal tvar dru-
hý, a je tedy správnìjší. Ráda bych se dozvìdìla, jest-
li existuje nìjaké pravidlo, jaká pøedložka se má 
správnì použít, nebo jestli záleží pouze na ustálení 
zpùsobu použití a zvukomalebnosti.

–Mgr. Markéta Jedlièková –

Pøesnì o tomto jevu jsme se nedávno bavili na 
redakèní radì U nás, protože i nám to je nejasné. 
Problém, jak používat v a na se právì tak týká Písnice. 
Mì osobnì zase tahá za uši, když se øíká „je to na 
Písnici“, a nìkteøí lidé to tak øíkají, nebo spíš by se dalo 
øíci  cítí. Jsou lidé, kteøí by to øekli jedinì tak, a druzí, 
kteøí zase jedinì opaènì. Obrátili jsme se tedy s dota-
zem na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk èeský 
Akademie vìd ÈR. Odpovìï otiskujeme níže.

–Hana Koláøová, redakce U nás–

Spojení do Písnice i na Písnici, do Libuše i na Libuš 
dokládají, že v Èechách i na Moravì jsou místa (a není 
jich málo), u kterých lze užít jak pøedložku v(e), tak 
pøedložku na: napøíklad bydlíme v Kladnì i bydlíme na 
Kladnì, jedeme do Ruzynì i na Ruzyò atd. Historicky 
vzato, pøedložka na bývala spojována s tìmi jmény 
osad, které ležely výše než sousední osady, a také se 
jmény osad, které ležely na horních tocích øek nebo 
potokù. Dodnes se øíká bydlet na Vinohradech, na 

Zábradlí

K èastým dotazùm na dùvod zaslepení 
zábradlí v ulici Meteorologické (roh s 
Libušskou u zdravotního støediska) podá-
váme tuto informaci: 

V ulici Meteorologické je z dùvodu nedosta-
teèné šíøe komunikace vybudován chodník 
pro pìší pouze na jedné stranì ulice. Chùze po 
druhé stranì je nebezpeèná a ohrožuje provoz 
na komunikaci. Z tohoto dùvodu bylo zábrad-
lí prodlouženo a zároveò zaslepeno tak, aby 
chodce navádìlo a smìrovalo na pøechod pro 
chodce a dále na chodník v ulici Meteoro-
logické. Tuto úpravu provozu na pozemní 
komunikaci stanovil silnièní správní orgán  
odbor dopravy Úøadu MÈ Praha 12.

–Z. Kuryviálová, odbor životního prostøedí 
a dopravy–

na křižovatce

Meteorologická – Libušská

Petøinách èi jet na Žižkov. Toto pravidlo se však neu-
platòovalo dùslednì a celkovì lze øíci, že pøedložky na v 
dnešní dobì velmi výraznì pøibývá na úkor pøedložky 
v(e), a to jak v bìžnì mluvené èeštinì, tak i v odborné 
a zejména v žurnalistické èeštinì. Tendence užívat pøed-
ložku na se postupnì stává více záležitostí ustáleného 
spojení než skuteèných výškových rozdílù. S pøedlož-
kou na se také èastìji setkáváme v místním úzu, kde roli 
hraje tradice, spojení s pøedložkou v mají charakter více 
celonárodní. 

Ještì bych doplnila velmi užiteènou literaturu, ze 
které v jazykové poradnì èasto èerpáme, možná to 
bude zajímat i zvídavé ètenáøe: Alena Polívková, Naše 
místní jména a jak jich užívat, Academia, Praha 1985.

–Ludmila Uhlíøová, jazyková poradna–

Autobusy podruhé

Reaguji tímto dotazem na èlánek Autobusy 
uveøejnìný v lednovém èísle našeho zpravodaje. 
Ráda bych konstatovala, že cestování linkami 
è.113 a 171 je velice nároèné vzhledem k tomu, že 
tyto linky jezdí (zejména ve špièce) znaènì pøepl-
nìné a to nìkdy i tak, že napøíklad cestující, kteøí 
nastupují na stanicích U zvonièky a Jalodvorská 
nemají ani možnost se do autobusù dostat. Proto 
bych se chtìla zeptat (když není možné linky posí-
lit), zda by nebylo alespoò možné zavést autobusy 
typu "harmonika", aby se cestování stalo pro oby-
vatele naší mìstské èásti kultivovanìjším. Myslím 
si, že s narùstající zástavbou na území Libuše 
(nový bytový komplex Zvonièka zahrnuje 50 
nových bytových jednotek) je øešení této situace 
do budoucna nezbytné.                  –L. Nováková–

Provoz linek è. 113, 171 a 272 je zajiš�ován spo-
leènou skupinou vozù. Nasazení kloubových vozidel 
není možné pøedevším z dùvodu nedostateèné délky 
nástupiš� nìkterých zastávek v Libuši a Písnici 
a z dùvodu nevyhovujících parametrù obratištì 
v Písnici. Dovoluji si upozornit, že v ranním období 
pracovního dne je provoz linek è. 113 a 171 zajištìn 

v souhrnném intervalu 3,75 minuty a že k nedostat-
ku kapacity mùže docházet nárazovì a nejèastìji 
v souvislosti s drobnými nepravidelnostmi provozu 
zpùsobenými pøedevším silným provozem na komu-
nikacích. V reálném provozu bìžné zpoždìní 12 
minut již mùže pøi výše uvedeném intervalu zpùso-
bit zvýšenou míru využití jednotlivých spojù. 
Dopravní obsluha území hl. m. Prahy je navržena 
tak, aby splòovala závazné Standardy kvality dopra-
vy schválené usnesením rady Zastupitelstva hl. m. 
Prahy è. 819 ze dne 8. 8. 1995. Tyto Standardy urèu-
jí maximální obsazenost standardního autobusu 
(délka 12 m) v pøepravní špièce na 59 osob. Provoz 
všech linek PID je prùbìžnì sledován, vyhodnoco-
ván a v rámci provoznì-technických a finanèních 
možností upravován.

–Ing. Jiøí Prokel, øeditel, ROPID–
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Výtah z usnesení Rady mìstské èásti 
Praha-Libuš v období od 9. 2. do 1. 3. 2005.

Rada MÈ Praha-Libuš:
& Vydává volební øád školské rady pøi základ-
ních školách zøízených MÈ Praha-Libuš v sou-
ladu se zákonem è. 561/2004 Sb., školský 
zákon, který je nedílnou souèástí tohoto usne-
sení. Souhlasí s poètem jejích èlenù: školská 
rada pøi Základní škole Meteorologická 9 èle-
nù, školská rada pøi Základní škole L. Coòka 
6 èlenù. 
& Souhlasí s doplnìním podmínky do èlánku 
III., odst. 1a) a 1b) kritéria Postupu pøi prona-
jímání bytù v domech ve vlastnictví hl. m. 
Prahy svìøených MÈ Praha-Libuš: - žádost je 
podána z bytu pøímého pøíbuzného.
& Souhlasí s uzavøením dohody o budoucí 
smlouvì o zøízení vìcného bøemene s Èeským 
Telecomem, a. s., k pozemku parc. è. 1058, 
895/1, 1057/2, 1057/24, 1057/25 k. ú. Libuš, 
uvedeného na LV 849 obec Praha k. ú. Libuš, 
za úèelem zøízení a provozování vedení veøej-
né telekomunikaèní sítì v rámci stavby PH4, 
K Lesu, 15 RD, è.k. 1057/9-23 ÚPS, P-033-
2-1072.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc.è. 
670/1 k.ú. Písnice, uvedený na LV 530 pro 
k.ú. Písnice, za úèelem výstavby vedení vodo-
vodní, kanalizaèní a plynovodní pøípojky, 
k pozemku p. è. 845/30 k.ú.Písnice ul. k V Zá-
kopech za podmínek: Pøed provedením stav-
by pøípojek stavebník uzavøe s MÈ Praha-
Libuš smlouvu o smlouvì budoucí o vìcném 
bøemeni ve vìci uložení pøípojek do pozemku 

670/1 (ulice V Zákopech) v k.ú. Písnice, 
jejímž vlastníkem je hl. m. Praha, svìøeno do 
správy MÈ Praha-Libuš. Pøed zapoèetím stav-
by stavebník požádá OŽPD MÈ Praha-Libuš 
o zábor komunikace. Povrch komunikace 
bude upraven do pùvodního stavu.
& Souhlasí s navrženou stavbou pøípojky 
vodovodu k pozemku parc. è. 829/3 s domem 
è. p. 94, k. ú. Písnice pøes pozemek parc. è. 
231  komunikace V Kálku za následujících 
podmínek: Práce budou koordinovány s pro-
bíhající stavbou kanalizace  øadu a se stavbou 
pøípojky kanalizace ke stejnému objektu. 
Stavba bude dokonèena pøed zahájením defi-
nitivních úprav povrchu komunikace.
& Souhlasí se vstupem na pozemek parc.è. 
155/1 k.ú. Písnice, uvedený na LV 530 pro 
k.ú. Písnice v ulici Na Losách, za úèelem 
výstavby pøipojení inženýrských sítí vodovod, 
splašková kanalizace, plynovod, elektro  sil-
noproud za následujících podmínek: Pøed 
provedením stavby pøípojek stavebník uzavøe 
s MÈ Praha-Libuš smlouvu o smlouvì budou-
cí o vìcném bøemeni ve vìci uložení pøípojek 
do pozemku 155/1 (ulice Na Losách) v k.ú. 
Písnice, jejímž vlastníkem je hl. m. Praha, svì-
øeno do správy MÈ Praha-Libuš. Pøed zapoèe-
tím stavby stavebník požádá OŽPD MÈ 
Praha-Libuš o zábor komunikace. Povrch 
komunikace bude upraven do pùvodního sta-
vu. 
& Vybrala jako zhotovitele na akci Oprava 
podlahové krytiny na schodišti ZŠ Meteorolo-
gická firmu JIKA  podlaháøi, s. r. o., Trojická 
437/20, 120 00 Praha 2 za cenu 138 140,- Kè 
vè. DPH.
& Vybrala jako zhotovitele na akci Výmìna 

svítidel ve tøídách ZŠ L. Coòka firmu Elektro 
Uldrich, s. r. o., Spojovací 2608/38, 130 00 
Praha za cenu 64 400,- Kè vè. DPH.
& Souhlasí s vyplacením finanèního daru FSC 
Libuš za 2 sady dresù, celkem 34 ks v hodnotì 
40 460,- Kè, a za 11 ks fotbalových míèù v hod-
notì 6 490,- Kè.
& Souhlasí s položením inženýrských sítí  elek-
trického vedení VN v zemi v èásti ulice 
K Vrtilce dle pøedložené projektové doku-
mentace zpracované U.A.S., s. r. o., v 03/03 
(propojení severního konce ulice K Vrtilce 
s ulicí Zátoòskou). 
& Souhlasí s doèasným záborem pozemkù 
parc. è. 5,74,75, k.ú. Písnice po dobu výstav-
by.
& Tento souhlas pouze doplòuje již vydané 
stanovisko MÈ è. j. 3621/03 k ÚR vydané dne 
8. 10. 2003. Není vyjádøením MÈ jako úèast-
níka územního øízení, ale vyjádøením MÈ jako 
vlastníka (správce) pozemkù, které budou 
stavbou zatíženy.
& Souhlasí s položením inženýrských sítí dle 
pøedložené projektové dokumentacve zpra-
cované Atelierem L., s. r. o., v 11/04  pozemky 
parc. è. 516/1 a 559/1, k.ú Písnice. Tento sou-
hlas pouze doplòuje již vydané stanovisko MÈ  
usnesení Rady MÈ è. 174/2004  k územnímu 
rozhodnutí, odeslané dne 8. 9. 2004. Jde o vy-
jádøení MÈ jako vlastníka (správce) pozem-
kù, které budou stavbou zatíženy. Toto vyjád-
øení neøeší majetkoprávní vztahy, ani nena-
hrazuje povolení k výkopovým pracem.
& Stanovuje ceny za inzerci v èasopise U Nás 
dle tabulky, která je souèástí tohoto usnesení. 
& Souhlasí s navrženým programem na zase-
dání Zastupitelstva MÈ Praha-Libuš.

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

Velkoobjemový

odpad

Pravidelné pøistavení kontejnerù
Kontejnery na velkoobjemový odpad 

budou ve II. ètvrtletí 2005 pøistaveny v 
následujících termínech na uvedených 
stanovištích:
+ 12. 4. 2005 Ohrobecká, Na Moèále, 

K Vrtilce, Výletní
+ 10. 5. 2005 Ohrobecká, V Koutì, 

Hoštická, K Novému sídlišti
+ 14. 6. 2005 Ohrobecká, parkovištì 

K Lukám, K Vrtilce, Výletní
Kontejnery budou pøistaveny v uvede-

ných dnech v ranních hodinách a po napl-
nìní odvezeny. 

Sbìrný dvùr zdarma
Opìt upozoròujeme obèany, že velko-

objemový odpad, odpad ze zelenì, døevì-
ný odpad, elektrošrot, su�, nebezpeèný 
odpad a pneumatiky mohou také zdarma 
odevzdat ve sbìrném dvoøe hl. m. Prahy v 
Modøanech, ul. Generála Šišky, døíve 
Kolarovova (nad koneènou tramvají), 
tel. 244 400 164.

–Zuzana Kuryviálová,
odbor životního prostøedí a dopravy–

Jarní úklid – sběr velkoobjemového odpadu

Vážení spoluobèané, v mìsících dubnu  a kvìtnu 2005 organizuje mìstská 
èást Praha-Libuš sbìr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na objemný odpad 
budou od páteèního odpoledne pøistavovány výmìnným zpùsobem. Pøistaveny 
budou do 16 hodin prvního stanoveného dne. Po naplnìní zajistí dodavatel 
prací jejich výmìnu za prázdné  maximálnì však tøi kontejnery na stanovištì.

Datum pøistavení Stanovištì 

22. 4. – 24. 4. 2005 Ke Kašnì, Na Koneèné, Betáòská, Na Okruhu

29. 4. – 1. 5. 2005 Hoštická (u ul. Olšovické), V Rohu,
U Bazénu, Zbudovská,

6. 5. – 8. 5. 2005 K Vrtilce, K Lukám (parkovištì),
Výletní, Na Moèále

13. 5. – 15. 5. 2005 K Novému sídlišti, Zahrádecká,
Drùbežáøská, Lojovická,  Ke Lhoteckému lesu

Kromì tohoto jarního úklidu probìhne v termínech, jak jsou uvedeny v dalším 
pøehledu na této stránce, i pravidelné pøistavování kontejnerù, které budou 
pøistaveny v ranních hodinách a po naplnìní odvezeny

Prosíme obèany, aby do kontejnerù neodkládali lednice, mrazáky, autobaterie 
a jiný nebezpeèný odpad.

–Anna Rusiòáková, odbor životního prostøedí a dopravy–

Granty pro životní

prostředí v roce 2005

Rada hlavního mìsta Prahy schválila svým usnese-
ním è. 0257 ze dne 1. 3. 2005 vyhlášení grantového 
øízení na podporu projektù ke zlepšení stavu životního 
prostøedí hl. m. Prahy pro rok 2005.

Žádost o grant mùže podat fyzická osoba, která má 
èeské státní obèanství a trvalé bydlištì na území ÈR, 
nebo právnická osoba pùsobící na území ÈR, která je 
registrována v souladu s právním øádem ÈR. Grantová 
podpora je urèena pøedevším pro nestátní neziskové 
organizace (napø. obèanská sdružení, zájmová sdruže-
ní právnických osob, nadace, nadaèní fondy, obecnì 
prospìšné spoleènosti).

Podmínky grantového øízení jsou zveøejnìny na úøed-
ní desce naší mìstské èásti. Text vyhlášení grantového 
øízení vèetnì pøihláškových formuláøù, je též zveøejnìn 
na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy www.-
praha-mìsto.cz v sekci Úøední deska  Mìstské granty  
Vyhlášení grantového øízení v oblasti ŽP pro rok 2005.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 
prostøedí a dopravy–

Internetové stránky www.kocky-
online.cz pomáhají koèièím útulkùm 
nacházet domovy pro jejich doèasné svì-
øence a zároveò si na nich zájemce o koè-

Chcete kočku, nebo nechcete kočku?

ku mùže vybrat svého budoucího domá-
cího mazlíka. Snažíme zde se též o pod-
porování a šíøení myšlenek o etickém 
zacházení s koèkami, kastrace namísto 
topení ko�at, zodpovìdný pøístup ke 
koèce v pøípadì alergie atd. Poøádáme 
rovnìž Výstavu pro koèku – umís�ovací 
výstavu koèek  v nedìli 3. dubna v Chval-
ské tvrzi v Praze 9-Horních Poèernicích. 
Svým návštìvníkùm nabízejí Koèky-
online.cz sdruženou nabídku koèek z nì-
kolika útulkù – každé zvíøe má v nabídce 
svou fotografii, základní údaje (vìk, 
pohlaví, oèkování…) a podrobnou cha-
rakteristiku. Tato nabídka, ve které je 
možno vyhledávat podle rùzných kritérií, 
je dostupná na adrese http://opuste-
ne.kocky-online.cz/.

–Zuzana Fenclová, Koèky-online.cz–
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Na Libuši, v Libuši

Ve zpravodaji používáte spojení s pøedložkou 
napø. „bydlím v Libuši“, „novinky v Libuši“ atd. 
Patøím do velmi staré libušské rodiny, na Libuši 
jsem vyrostla a vždy jsme používali doma  a i ostatní 
ve škole, na poštì  ustálené spojení „bydlím na 
Libuši“, „jedu na Libuš“, „novinky na Libuši“. 
Spojení v Libuši je mi velmi nepøíjemné, tahá mì za 
uši a netuším, kde se vzalo a od kdy se používá? 
Podle mého názoru, øíká-li se jedu na Libuš, tak také 
bydlím na Libuši, stejnì jako na Zbraslav  na 
Zbraslavi, na Vinohrady  na Vinohradech, naproti 
tomu jedu do Braníka, tak bydlím v Braníku, do 
Libnì  v Libni, do Prahy  v Praze. Spojení jedu do 
Libuše a bydlím v Libuši je pro mne osobnì nepøija-
telné a nikdo, koho znám, ho nepoužívá. Ale samo-
zøejmì je možné, že v minulosti se používal tvar dru-
hý, a je tedy správnìjší. Ráda bych se dozvìdìla, jest-
li existuje nìjaké pravidlo, jaká pøedložka se má 
správnì použít, nebo jestli záleží pouze na ustálení 
zpùsobu použití a zvukomalebnosti.

–Mgr. Markéta Jedlièková –

Pøesnì o tomto jevu jsme se nedávno bavili na 
redakèní radì U nás, protože i nám to je nejasné. 
Problém, jak používat v a na se právì tak týká Písnice. 
Mì osobnì zase tahá za uši, když se øíká „je to na 
Písnici“, a nìkteøí lidé to tak øíkají, nebo spíš by se dalo 
øíci  cítí. Jsou lidé, kteøí by to øekli jedinì tak, a druzí, 
kteøí zase jedinì opaènì. Obrátili jsme se tedy s dota-
zem na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk èeský 
Akademie vìd ÈR. Odpovìï otiskujeme níže.

–Hana Koláøová, redakce U nás–

Spojení do Písnice i na Písnici, do Libuše i na Libuš 
dokládají, že v Èechách i na Moravì jsou místa (a není 
jich málo), u kterých lze užít jak pøedložku v(e), tak 
pøedložku na: napøíklad bydlíme v Kladnì i bydlíme na 
Kladnì, jedeme do Ruzynì i na Ruzyò atd. Historicky 
vzato, pøedložka na bývala spojována s tìmi jmény 
osad, které ležely výše než sousední osady, a také se 
jmény osad, které ležely na horních tocích øek nebo 
potokù. Dodnes se øíká bydlet na Vinohradech, na 

Zábradlí

K èastým dotazùm na dùvod zaslepení 
zábradlí v ulici Meteorologické (roh s 
Libušskou u zdravotního støediska) podá-
váme tuto informaci: 

V ulici Meteorologické je z dùvodu nedosta-
teèné šíøe komunikace vybudován chodník 
pro pìší pouze na jedné stranì ulice. Chùze po 
druhé stranì je nebezpeèná a ohrožuje provoz 
na komunikaci. Z tohoto dùvodu bylo zábrad-
lí prodlouženo a zároveò zaslepeno tak, aby 
chodce navádìlo a smìrovalo na pøechod pro 
chodce a dále na chodník v ulici Meteoro-
logické. Tuto úpravu provozu na pozemní 
komunikaci stanovil silnièní správní orgán  
odbor dopravy Úøadu MÈ Praha 12.

–Z. Kuryviálová, odbor životního prostøedí 
a dopravy–

na křižovatce

Meteorologická – Libušská

Petøinách èi jet na Žižkov. Toto pravidlo se však neu-
platòovalo dùslednì a celkovì lze øíci, že pøedložky na v 
dnešní dobì velmi výraznì pøibývá na úkor pøedložky 
v(e), a to jak v bìžnì mluvené èeštinì, tak i v odborné 
a zejména v žurnalistické èeštinì. Tendence užívat pøed-
ložku na se postupnì stává více záležitostí ustáleného 
spojení než skuteèných výškových rozdílù. S pøedlož-
kou na se také èastìji setkáváme v místním úzu, kde roli 
hraje tradice, spojení s pøedložkou v mají charakter více 
celonárodní. 

Ještì bych doplnila velmi užiteènou literaturu, ze 
které v jazykové poradnì èasto èerpáme, možná to 
bude zajímat i zvídavé ètenáøe: Alena Polívková, Naše 
místní jména a jak jich užívat, Academia, Praha 1985.

–Ludmila Uhlíøová, jazyková poradna–

Autobusy podruhé

Reaguji tímto dotazem na èlánek Autobusy 
uveøejnìný v lednovém èísle našeho zpravodaje. 
Ráda bych konstatovala, že cestování linkami 
è.113 a 171 je velice nároèné vzhledem k tomu, že 
tyto linky jezdí (zejména ve špièce) znaènì pøepl-
nìné a to nìkdy i tak, že napøíklad cestující, kteøí 
nastupují na stanicích U zvonièky a Jalodvorská 
nemají ani možnost se do autobusù dostat. Proto 
bych se chtìla zeptat (když není možné linky posí-
lit), zda by nebylo alespoò možné zavést autobusy 
typu "harmonika", aby se cestování stalo pro oby-
vatele naší mìstské èásti kultivovanìjším. Myslím 
si, že s narùstající zástavbou na území Libuše 
(nový bytový komplex Zvonièka zahrnuje 50 
nových bytových jednotek) je øešení této situace 
do budoucna nezbytné.                  –L. Nováková–

Provoz linek è. 113, 171 a 272 je zajiš�ován spo-
leènou skupinou vozù. Nasazení kloubových vozidel 
není možné pøedevším z dùvodu nedostateèné délky 
nástupiš� nìkterých zastávek v Libuši a Písnici 
a z dùvodu nevyhovujících parametrù obratištì 
v Písnici. Dovoluji si upozornit, že v ranním období 
pracovního dne je provoz linek è. 113 a 171 zajištìn 

v souhrnném intervalu 3,75 minuty a že k nedostat-
ku kapacity mùže docházet nárazovì a nejèastìji 
v souvislosti s drobnými nepravidelnostmi provozu 
zpùsobenými pøedevším silným provozem na komu-
nikacích. V reálném provozu bìžné zpoždìní 12 
minut již mùže pøi výše uvedeném intervalu zpùso-
bit zvýšenou míru využití jednotlivých spojù. 
Dopravní obsluha území hl. m. Prahy je navržena 
tak, aby splòovala závazné Standardy kvality dopra-
vy schválené usnesením rady Zastupitelstva hl. m. 
Prahy è. 819 ze dne 8. 8. 1995. Tyto Standardy urèu-
jí maximální obsazenost standardního autobusu 
(délka 12 m) v pøepravní špièce na 59 osob. Provoz 
všech linek PID je prùbìžnì sledován, vyhodnoco-
ván a v rámci provoznì-technických a finanèních 
možností upravován.

–Ing. Jiøí Prokel, øeditel, ROPID–



duben 2005duben 2005 duben 2005duben 20058 9

Starosta se již podruhé setkal s místními podnikateli
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a Dne 15. 2. 2005 se uskuteènilo již druhé 
setkání starosty MÈ pana Petra Mráze s míst-
ními podnikateli, a to s majiteli restaurací, 
hospod, penzionù, vináren a barù. Setkání se 
dále zúèastnily Iva Hájková z humanitního 
odboru ÚMÈ a Hana Koláøová, šéfredaktorka 
èasopisu U nás. Pozváno bylo 22 majitelù 
výše uvedených provozoven náhodnì vybra-
ných, kteøí mají své provozovny po celé mìst-
ské èásti. I když pozvání využilo pouze osm 
podnikatelù, diskutovalo se na rùzná témata 
od vysokého DPH pøes systém tøídìní odpadu 
až po stále aktuální téma kanalizace a stavu 
komunikací v naší mìstské èásti.

Starosta MÈ pan Petr Mráz reagoval na 

všechny pøipomínky, opìt se hodnì diskuto-
valo okolo zahájení a prùbìhu rekonstrukce 
Libušské ul., o rostoucí vietnamské komunitì 
v mìstské èásti, o problémech s parkováním 
okolo hospod, restaurací a penzionù… 
Rozcházeli jsme se po dvou hodinách, proto-
že se všichni vraceli do svých provozoven za 
pracovními povinnostmi, a my jsme již zaèali 
pøemýšlet o tom, koho pozveme na pøíští 
setkání. Všem, kteøí na setkání pøišli, dìkuje-
me. Co bylo øeèeno:

Klady:
% Vzájemná setkání podporovat
% Výhodné dopravní spojení na metro

% V Písnici zpomalovací pruhy
% Opravené komunikace zámkovou 

dlažbou mají pìkný vzhled
% Rekonstrukce dìtských høiš�
% Cizinci jsou spokojeni se službami 

v místních restauracích

Zápory:
% Kanalizace v Písnici
% Hustá doprava, prach a hluènost 

na komunikacích
% Nepravidelná donáška èasopisu U nás 
% Systém tøídìní odpadu

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

Setkání: Restaurace, vinárny, penziony

Reportážní výbìr ze setkání majitelù 
a provozovatelù restaurací, vináren a pen-
zionù v Libuši a Písnici a zástupcù místní 
správy 15. února 2005.

Nìkolik tisíc podnikatelù
„Podnikatelù je v naší obci nìkolik tisíc,“ 

uvedl po pøedstavení všech pøítomných sta-
rosta mìstské èásti Praha-Libuš Petr Mráz, 
„sejít se všichni naráz, by nebylo moc pøe-
hledné. Ale potøebujeme komunikovat, vymì-
òovat si zkušenosti, proto tyto schùzky… Na-
pøíklad na té minulé, s jinou skupinou podni-
katelù, nìkdo øekl, že by potøeboval kontej-
ner, nìkomu zase chybìl. Tady se domluvili. 
Když se nesejdeme, neví se, co komu chybí. 
Taky je potøeba, aby se úøad pøiblížil lidem, 
a nebylo to jedno velké tajemno. Když se nedo-
víme, kde jsou chyby, nemùžu já ani nikdo 
další z úøadu reagovat. Øada podnikatelù tu 
zároveò bydlí. Je tøeba, aby se obec rozvíjela 
podle nás, kdo tu žijeme, ne samovolnì a ne-
kontrolovatelnì. Je také dobøe, že vznikají 
tøeba rùzná obèanská sdružení, kde se lidé 
sejdou a mohou spolu komunikovat.“

V Rakousku funguje tøídìní
Pøedstavil se pan Rudolf Enzmann, který 

spoleènì s bratrem Zdeòkem provozuje resta-
ruaci Na Domovinì. Jako hlavní problém 
v souèasné dobì vnímá devatenáctiprocentní 
daò z pøidané hodnoty. Jelikož pracoval ve 
stejném oboru v Rakousku, mùže porovná-
vat. „Devatenáct procent, to je šibenièní,“ 
øíká. Dále vypráví o svých zkušenostech z Ra-
kouska. Všechno se tam tøídilo: zbytky svíèek, 
hliníkové zátky, vyjetý olej… Firma za to 
dostala zpìt alespoò symbolickou èástku, kte-
rou si odeèetla z faktury. Tady se tøídit odpad 
má, ale není za to nic. Podnikatel, který tøídí, 
si mùže objednat kontejner, a ještì za nìj 
zaplatí!

 „Odpad je pøece cenná surovina,“ øíká pan 
Enzmann, „v Rakousku jsme tøídili i rozbité 
sklo do patøièných kyblíèkù. Do sešitu se 
zapsalo „Rudi  7 hrneèkù“, pìt se odeèetlo, 
dva jsem zaplatil. Firma støepy odvezla a nìco 
odeèetla ze své ceny.“ 

Danì a zase danì
Paní Martina Francová z penzionu Koekoek 

vyjádøila obavu, že se pak dokonce tøídìný 

odpad možná nìkde zase sesype dohroma-
dy… Na to reagoval starosta: „Když si na to 
b u d e  v í c  l i d í  s t ì ž o v a t ,  m o ž n á  s e  s  t í m  
pohne…“ 

Paní Danuše Skøeèková z firmy Maropo má 
rovnìž špatné zkušenosti s odpady: „Jako 
firma musím ve sbìrném dvoøe zaplatit  
podruhé  a odtamtud to možná odvezou na 
skládku. My podnikatelé musíme mít speciál-
ní kontejer pro firmu, platíme DPH a ještì 
63 % za každého zamìstnance. Z toho, co zbu-
de, ještì na konci roku asi 30 % zaplatím. 
Pøitom malí podnikatelé živí stát! Taktak dota-
huju firmu, abych nebyla v èervených èís-
lech.“ Starosta potvrzuje, že to zná. 

Auta a kanalizace
Pan Miroslav Kuèera z hospùdky U Vokou-

na je nespokojen s tím, jak pomalu postupuje 
výstavba kanalizace v Písnici. Také si stìžuje, 
že se v èasopisu U nás doèetl, že se u jeho hos-
pùdky nedá projet kvùli parkujícím autùm… 
„To není pravda. Musím se bránit,“ øíká, 
„mám tam nìkolik míst, která jsem nechal 
vyasfaltovat.“ Starosta potvrzuje, že parková-
ní tam za místní úøad zkontrolovali: „Myslím, 
že se tam projet dá. Problém je, že døív tolik 
aut nebylo. Dnešní stavební zákon už na par-
kování myslí. Ale nemùžeme pøece teï tøeba 
zavøít hospodu proto, že nemìla kdysi od za-
èátku parkovištì.“ Pan Kuèera dodává, že 
vždycky, když se nìkdo ozval, že se nedá pro-
jet, vždycky v hospodì dotyèného hosta 
sehnali, aby odjel.

K postupu písnické kanalizace starosta 
vysvìtluje, že termíny realizace si øídí pražský 
magistrát.  „My jsme bohužel jen v roli  
„souseda“, který mùže požádat… Inženýring 
øídí Zavos. Pracuje tam taky Eltodo a další 
firmy, je v tom takøíkajíc „hokej“. Když nìkte-
rá firma nìco pokazí, pak se to táhne dál.“

Kde se zastavil èas
Na otázku paní Ivy Hájkové, vedoucí huma-

n i t n í h o  o d b o r u  m í s t n í h o  ú ø a d u ,  c o  s e  
„hospodským“ v naší mìstské èásti líbí, rea-
guje pan Kuèera: „Mnì se líbí Klub Senior. 
Dobøe si s nimi popovídám. Tam se zastavil 
èas, a to mi vyhovuje.“

Paní Skøeèkové se líbí, že mizí ohrady z dob 
totality. Na druhou stranu ale soudí, že obce 
za Prahou, jako je Libeø, vypadají líp. „Jste 

první vedení obce, které se snaží v tom nìco 
podnikat,“ soudí. Starosta na to reaguje: 
„Narodil jsem se tu, vyrostl, podnikám od 
zaèátku 90. let. Myslím, že bývalé vedení tro-
chu podcenilo dopravu v obci…“

Dobré hospody a blízko na metro
Paní Francová je neš�astná z Dobronické 

ulice. Neexistuje tam chodník, práší se, je tam 
silná doprava. Ale líbí se jí, že už jsou v mìst-
ské èásti pìkná høištì, sama má dvì malé dìti. 
Podle toho, co slyší od hostù svého penzionu, 
líbí se jim zdejší restaurace a také dobré 
dopravní spojení na metro. Za nejvìtší pro-
blém považuje pøetížení dopravou.

Pan Zedník z restaurace a bowlingu Ka-
menný dvùr si stìžuje na problém s kanalizací 
a její stavbou. Potøebovalo by to dát na ulici 
aspoò štìrk a usmìrnit projíždìjící tatrovky. 
Ke kanalizaci a další technické vybavenosti 
øíká starosta: „Dostali jsme na technickou 
vybavenost pro mìstskou èást asi 60 miliónù. 
Ale je to všechno v trubkách, takže to není 
nikde vidìt.

Paní Skøeèková si stìžuje, jak naproti nim 
v ulici K Lesu stavìla firma patnáct rodinných 
domù. „Byli jsme do toho vtaženi, nikdo se 
nás neptal… Všude bahno a prach, plynaøi 
nezajistili jámu, na soukromníka nereagovali, 
teprve když jsem se ozvala jako firma, zajistili 
ji…“

Žraloci za humny
Reaguje pan Ciboch z hospody U rybièky: 

„Když se stavba pøipravuje, mùžete se ozvat, 
pak už jedinì na provádìcí firmu – ta vám má 
èistit chodník od svého bláta, ne mìstská 
èást.“

„Kdy se kanalizace dostane k nám?“ Ptá se 
paní Eva Profousová z vinárny V podkroví. 
„Urèitì dorazí, jen kdy…,“ odpovídá starosta, 
„pole za vámi komerèní žraloci urèitì nevyne-
chají. Je tam ale hodnì vlastníkù… Bude se 
dìlat nejdøív kanalizace, pak povrch. Když to 
pùjde dobøe, tak bìhem 3 – 4 let…“

Paní Profousová si chválí zpomalovací práh 
na jižním konci Písnice. Starosta podotýká, že 
si nìkdo na nìj stìžoval. „Je to dobré pro bez-
peènost, protože od nás vyjíždìjí auta,“ øíká 
paní Profousová, „nám si stìžoval jeden pán, 
že jsme ten retardér chtìli, že jim to tam bou-
chá. My si ale taky nestìžovali, když se tam 

stavìly domy… Jiní sousedi si nijak nestìžu-
jí.“ „Souseda si nevyberete,“ uzavírá starosta.

Když mám problém, tak ho øeším
Pan Ciboch je vìcný: „K mìstské èásti nic 

nemám. Parkovací místa nemám, DPH na 
alkohol je pro všechny stejná… Co se mi líbí? 
Nevím. Když mám problém, snažím se ho 
øešit.“

„Líbí se mi, že je tady bílá zima,“ hodnotí 
paní Skøeèková, „tady je, a ve vnitøní Praze 
není.“ To pøipomnìlo starostovi jednu slabší 

stránku jinak pìkné zámkové dlažby: „Nepro-
padá se, dá se pøedláždit, ale když napadne 
sníh, klouže… Nemáme bohužel peníze ani 
na to, abychom celou obec jednou nechali pro-
jet pluhem.“

Pan Jiøí Hanuš z vinárny V Dobrých èasech 
do Libuše dojíždí, takže prý nemá takový pøe-
hled. Samozøejmì špatné je pøetížení dopra-
vou.

Humor a dobrá reklama 
Pozdìji se hovor stáèí ještì jednou k parko-

vání U Vokouna. Pan Kuèera øíká, že se tomu 
smìje, že by se tam nedalo projet. Pan Ciboch 
podotýká: „To je pøece dobrá reklama pro hos-
podu, že je tam plno.“ Pan Kuèera situaèní 
humor završuje tím, že oznamuje své mobilní 
telefonní èíslo. 

„Dìkuji všem a pøeju krásný den,“ uzavírá 
paní Hájková z humanitního odboru a staros-
ta dodává: „Dìkuji. Jsme na radnici i pro vás, 
když budete nìco potøebovat, pøijïte.“

–Zaznamenala Hana Koláøová–
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Libušské divadlo
V minulém èísle jsme otiskli fotografii 

divadelníkù ze sportovního klubu Libuš 
z roku 1937. Paní Eva Mareèková, která 
fotografii zapùjèila k otištìní, na ní zná 
prvního muže zprava – je to její tatínek 
František Adam.

Co je to za kvìtinu?
D n e s  j s m e  s i  h á d a n k u  v y p ù j è i l i  

z www.wmap.cz. Je na ní vzácná rostlina 
z chránìného území Modøanská rokle. 
Víte, co je to za kvìtinu? 

–Za redakci U nás Hana Koláøová–

Fotohádanky

Místní knihovna

Místní knihovna v budovì ÚMÈ 
Praha-Libuš, K Lukám 664 je otevøena 
každé úterý od 14 do 18 hodin. Nabízí 
k zapùjèení napøíklad následující, v ro-
ce 2004 novì zakoupené nebo jako dar 
získané, výtisky. Je mezi nimi i množ-
ství knih, které darovala paní Mikešo-
vá z Písnice, jíž dìkujeme.

Auská, Nonna – Èeský lékaø v Americe
Andersonová, Catherine – Mstitel
Andrews, V. C. – Star, Tajemná zahrada, Nisty
Alliottová, Catherine – V pasti 
Bane, V. L. – Život Danielle Steel 
Cartland, Barbara – Zámek lásky, Únos, Ženská 
srdce, Š�astná Fortuna, Vzdálená láska, Klam 
odvážných srdcí, Neodolatelný markýz, Nádher-
ná svatba, Modrooká èarodìjka, Zakázaná láska, 
Kristina, Svìtice a høíšník
Cameronová, Stela – Bez dechu
Cates, Kimberly – Kouzlo lásky
Cronin, A. J. – Klíèe království nebeského
Cross, Charlene – Až na vìky
Cordonnierová, Marie – Zrazené polibky
Coutlerová, Catherine – Tajemná, Hrabìnka, 
Temná hrozba, Bohatá nevìsta
Cowie, Vera – Krutá láska
Cibulka, Aleš – Nataša Gollová
Clement, Peter – Procedura
Cimický, Jan – Andìlský prášek
Cordonerová, Michaela – Nezkrotná touha
Counths-Mahlerová, H. – Juanita.
Èerný, Jindøich – Dana Medøická
Ètvrtek, Václav – Nezbedné povìsti

Èejka, Jaroslav – Lidé, èas a zvíøata.
Döblin, Alfred – Valdštejn
Davies, Nicholas – Diana. Princezna a její man-
želské maléry
Daileyová, Janet – Dìdictví
Devátá, Ivanka – Rodinný podnik
Dewarová, Isla – Dlouhé noèní hovory, Radost 
ze života
Doležal, Jaromír, a kol. – Èlovìk Masaryk
Doležalová, Jiøina – Høíchy mládí
MacDonaldová, Betty – Vejce a já 

Drake, Shannon – Rytíø ohnì, Zajatkynì
Dufek, Milan – Rangers-Plavci
Dempf, Peter – Caravagùv odkaz
Dorinová, Francoise – Jdi za mámou, táta pracuje
Doherty, Paul – Smrt Horových služebníkù, Vra-
ždící Anubis
Dietl Jaroslav – Nemocnice na kraji mìsta

–Pøipravila Eva Fortinová–

Rozhledna na Písnici

Nedávno, 1. dubna 2005, se konalo zasedání 
rady zastupitelstva MÈ Praha-Libuš, kde se 
mimo jiné projednával i tento bod, který ètená-
øùm pøináším zkrácenì z audionahrávky.

S (=starosta): Otevírám další bod našeho 
zasedání, a tím je rozhledna na Písnici.

1.R (=radní): Rozhledna na Písnici?
S: Ano, rozhledna na Písnici. Jak je vám 

nìkterým zajisté známo, tak z urèitých míst 
Libuše a Písnice je možné z nìkterých bytù 
vidìt za pøíhodného poèasí Bezdìz a nìkdy 
i Ještìd. Ptám se, proè tato zvláštnost by mìla 
patøit jenom nìkolika obèanùm, není to demo-
kratické a narušuje to navíc i soužití mezi obèa-
ny, kdy jeden závidí druhému. Proto jsem 
vstoupil do kontaktu s jedním operátorem 
mobilní sítì a nabídl jim postavení rozhledny. 

2. R: Jak by mìla být vysoká?
S: Pøedstavoval bych si nìco podobného, jako 

je rozhledna ve Veselici-Podvrším na Moravì. 
Stavba stojí na betonových základech hlubo-
kých 1,5 m a prùmìru 11 m. Objem tohoto 

3základu èiní 179 m  velice kvalitního betonu 
a jeho souèástí je ocelová armatura o váze 

3 602 kg, která souèasnì slouží k uchycení nos-
ného stožáru. V patì tohoto stožáru se nachází 
zdìný objekt, obsahující celkem 5 místností, 
z èehož jsou 3 místnosti pro technologická zaøí-
zení jednotlivých operátorù. Z tohoto zdìného 
objektu vystupuje vlastní nosný stožár o celkové 
výšce 37 m, který následnì pøechází ve štíhlý 
železobetonový stožár, ènící do výšky 48,85 m, 
na nìmž jsou instalované anténní systémy. 
Nosný stožár se skládá ze železobetonových 
skruží o prùmìru 199 cm a tlouš�ce stìny 
16 cm. Jednotlivé skruže jsou propojeny ocelo-
vými závitovými táhly o prùmìru 36 mm spoje-
nými ocelovými maticemi. Vnitøní èást stožáru 
slouží pro uložení elektroinstalace a ostatních 
kabelù propojujících anténní systémy s techno-
logickými zaøízeními umístìnými ve zdìném 
objektu. Souèasnì je vybaven výstupovým žeb-
øíkem s odpoèívacími plošinami pro pohyb tech-
nikù pøi montáži a údržbì technologie. Vlastní 
schodištì na zastøešený vyhlídkový ochoz, 
nacházející se ve výšce 32 m nad patou stavby, 
je vedeno ve šroubovici, v kterou pøechází ply-
nule po vystoupání z úrovnì podlahy zdìné stav-
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Starosta se již podruhé setkal s místními podnikateli
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a Dne 15. 2. 2005 se uskuteènilo již druhé 
setkání starosty MÈ pana Petra Mráze s míst-
ními podnikateli, a to s majiteli restaurací, 
hospod, penzionù, vináren a barù. Setkání se 
dále zúèastnily Iva Hájková z humanitního 
odboru ÚMÈ a Hana Koláøová, šéfredaktorka 
èasopisu U nás. Pozváno bylo 22 majitelù 
výše uvedených provozoven náhodnì vybra-
ných, kteøí mají své provozovny po celé mìst-
ské èásti. I když pozvání využilo pouze osm 
podnikatelù, diskutovalo se na rùzná témata 
od vysokého DPH pøes systém tøídìní odpadu 
až po stále aktuální téma kanalizace a stavu 
komunikací v naší mìstské èásti.

Starosta MÈ pan Petr Mráz reagoval na 

všechny pøipomínky, opìt se hodnì diskuto-
valo okolo zahájení a prùbìhu rekonstrukce 
Libušské ul., o rostoucí vietnamské komunitì 
v mìstské èásti, o problémech s parkováním 
okolo hospod, restaurací a penzionù… 
Rozcházeli jsme se po dvou hodinách, proto-
že se všichni vraceli do svých provozoven za 
pracovními povinnostmi, a my jsme již zaèali 
pøemýšlet o tom, koho pozveme na pøíští 
setkání. Všem, kteøí na setkání pøišli, dìkuje-
me. Co bylo øeèeno:

Klady:
% Vzájemná setkání podporovat
% Výhodné dopravní spojení na metro

% V Písnici zpomalovací pruhy
% Opravené komunikace zámkovou 

dlažbou mají pìkný vzhled
% Rekonstrukce dìtských høiš�
% Cizinci jsou spokojeni se službami 

v místních restauracích

Zápory:
% Kanalizace v Písnici
% Hustá doprava, prach a hluènost 

na komunikacích
% Nepravidelná donáška èasopisu U nás 
% Systém tøídìní odpadu

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

Setkání: Restaurace, vinárny, penziony

Reportážní výbìr ze setkání majitelù 
a provozovatelù restaurací, vináren a pen-
zionù v Libuši a Písnici a zástupcù místní 
správy 15. února 2005.

Nìkolik tisíc podnikatelù
„Podnikatelù je v naší obci nìkolik tisíc,“ 

uvedl po pøedstavení všech pøítomných sta-
rosta mìstské èásti Praha-Libuš Petr Mráz, 
„sejít se všichni naráz, by nebylo moc pøe-
hledné. Ale potøebujeme komunikovat, vymì-
òovat si zkušenosti, proto tyto schùzky… Na-
pøíklad na té minulé, s jinou skupinou podni-
katelù, nìkdo øekl, že by potøeboval kontej-
ner, nìkomu zase chybìl. Tady se domluvili. 
Když se nesejdeme, neví se, co komu chybí. 
Taky je potøeba, aby se úøad pøiblížil lidem, 
a nebylo to jedno velké tajemno. Když se nedo-
víme, kde jsou chyby, nemùžu já ani nikdo 
další z úøadu reagovat. Øada podnikatelù tu 
zároveò bydlí. Je tøeba, aby se obec rozvíjela 
podle nás, kdo tu žijeme, ne samovolnì a ne-
kontrolovatelnì. Je také dobøe, že vznikají 
tøeba rùzná obèanská sdružení, kde se lidé 
sejdou a mohou spolu komunikovat.“

V Rakousku funguje tøídìní
Pøedstavil se pan Rudolf Enzmann, který 

spoleènì s bratrem Zdeòkem provozuje resta-
ruaci Na Domovinì. Jako hlavní problém 
v souèasné dobì vnímá devatenáctiprocentní 
daò z pøidané hodnoty. Jelikož pracoval ve 
stejném oboru v Rakousku, mùže porovná-
vat. „Devatenáct procent, to je šibenièní,“ 
øíká. Dále vypráví o svých zkušenostech z Ra-
kouska. Všechno se tam tøídilo: zbytky svíèek, 
hliníkové zátky, vyjetý olej… Firma za to 
dostala zpìt alespoò symbolickou èástku, kte-
rou si odeèetla z faktury. Tady se tøídit odpad 
má, ale není za to nic. Podnikatel, který tøídí, 
si mùže objednat kontejner, a ještì za nìj 
zaplatí!

 „Odpad je pøece cenná surovina,“ øíká pan 
Enzmann, „v Rakousku jsme tøídili i rozbité 
sklo do patøièných kyblíèkù. Do sešitu se 
zapsalo „Rudi  7 hrneèkù“, pìt se odeèetlo, 
dva jsem zaplatil. Firma støepy odvezla a nìco 
odeèetla ze své ceny.“ 

Danì a zase danì
Paní Martina Francová z penzionu Koekoek 

vyjádøila obavu, že se pak dokonce tøídìný 

odpad možná nìkde zase sesype dohroma-
dy… Na to reagoval starosta: „Když si na to 
b u d e  v í c  l i d í  s t ì ž o v a t ,  m o ž n á  s e  s  t í m  
pohne…“ 

Paní Danuše Skøeèková z firmy Maropo má 
rovnìž špatné zkušenosti s odpady: „Jako 
firma musím ve sbìrném dvoøe zaplatit  
podruhé  a odtamtud to možná odvezou na 
skládku. My podnikatelé musíme mít speciál-
ní kontejer pro firmu, platíme DPH a ještì 
63 % za každého zamìstnance. Z toho, co zbu-
de, ještì na konci roku asi 30 % zaplatím. 
Pøitom malí podnikatelé živí stát! Taktak dota-
huju firmu, abych nebyla v èervených èís-
lech.“ Starosta potvrzuje, že to zná. 

Auta a kanalizace
Pan Miroslav Kuèera z hospùdky U Vokou-

na je nespokojen s tím, jak pomalu postupuje 
výstavba kanalizace v Písnici. Také si stìžuje, 
že se v èasopisu U nás doèetl, že se u jeho hos-
pùdky nedá projet kvùli parkujícím autùm… 
„To není pravda. Musím se bránit,“ øíká, 
„mám tam nìkolik míst, která jsem nechal 
vyasfaltovat.“ Starosta potvrzuje, že parková-
ní tam za místní úøad zkontrolovali: „Myslím, 
že se tam projet dá. Problém je, že døív tolik 
aut nebylo. Dnešní stavební zákon už na par-
kování myslí. Ale nemùžeme pøece teï tøeba 
zavøít hospodu proto, že nemìla kdysi od za-
èátku parkovištì.“ Pan Kuèera dodává, že 
vždycky, když se nìkdo ozval, že se nedá pro-
jet, vždycky v hospodì dotyèného hosta 
sehnali, aby odjel.

K postupu písnické kanalizace starosta 
vysvìtluje, že termíny realizace si øídí pražský 
magistrát.  „My jsme bohužel jen v roli  
„souseda“, který mùže požádat… Inženýring 
øídí Zavos. Pracuje tam taky Eltodo a další 
firmy, je v tom takøíkajíc „hokej“. Když nìkte-
rá firma nìco pokazí, pak se to táhne dál.“

Kde se zastavil èas
Na otázku paní Ivy Hájkové, vedoucí huma-

n i t n í h o  o d b o r u  m í s t n í h o  ú ø a d u ,  c o  s e  
„hospodským“ v naší mìstské èásti líbí, rea-
guje pan Kuèera: „Mnì se líbí Klub Senior. 
Dobøe si s nimi popovídám. Tam se zastavil 
èas, a to mi vyhovuje.“

Paní Skøeèkové se líbí, že mizí ohrady z dob 
totality. Na druhou stranu ale soudí, že obce 
za Prahou, jako je Libeø, vypadají líp. „Jste 

první vedení obce, které se snaží v tom nìco 
podnikat,“ soudí. Starosta na to reaguje: 
„Narodil jsem se tu, vyrostl, podnikám od 
zaèátku 90. let. Myslím, že bývalé vedení tro-
chu podcenilo dopravu v obci…“

Dobré hospody a blízko na metro
Paní Francová je neš�astná z Dobronické 

ulice. Neexistuje tam chodník, práší se, je tam 
silná doprava. Ale líbí se jí, že už jsou v mìst-
ské èásti pìkná høištì, sama má dvì malé dìti. 
Podle toho, co slyší od hostù svého penzionu, 
líbí se jim zdejší restaurace a také dobré 
dopravní spojení na metro. Za nejvìtší pro-
blém považuje pøetížení dopravou.

Pan Zedník z restaurace a bowlingu Ka-
menný dvùr si stìžuje na problém s kanalizací 
a její stavbou. Potøebovalo by to dát na ulici 
aspoò štìrk a usmìrnit projíždìjící tatrovky. 
Ke kanalizaci a další technické vybavenosti 
øíká starosta: „Dostali jsme na technickou 
vybavenost pro mìstskou èást asi 60 miliónù. 
Ale je to všechno v trubkách, takže to není 
nikde vidìt.

Paní Skøeèková si stìžuje, jak naproti nim 
v ulici K Lesu stavìla firma patnáct rodinných 
domù. „Byli jsme do toho vtaženi, nikdo se 
nás neptal… Všude bahno a prach, plynaøi 
nezajistili jámu, na soukromníka nereagovali, 
teprve když jsem se ozvala jako firma, zajistili 
ji…“

Žraloci za humny
Reaguje pan Ciboch z hospody U rybièky: 

„Když se stavba pøipravuje, mùžete se ozvat, 
pak už jedinì na provádìcí firmu – ta vám má 
èistit chodník od svého bláta, ne mìstská 
èást.“

„Kdy se kanalizace dostane k nám?“ Ptá se 
paní Eva Profousová z vinárny V podkroví. 
„Urèitì dorazí, jen kdy…,“ odpovídá starosta, 
„pole za vámi komerèní žraloci urèitì nevyne-
chají. Je tam ale hodnì vlastníkù… Bude se 
dìlat nejdøív kanalizace, pak povrch. Když to 
pùjde dobøe, tak bìhem 3 – 4 let…“

Paní Profousová si chválí zpomalovací práh 
na jižním konci Písnice. Starosta podotýká, že 
si nìkdo na nìj stìžoval. „Je to dobré pro bez-
peènost, protože od nás vyjíždìjí auta,“ øíká 
paní Profousová, „nám si stìžoval jeden pán, 
že jsme ten retardér chtìli, že jim to tam bou-
chá. My si ale taky nestìžovali, když se tam 

stavìly domy… Jiní sousedi si nijak nestìžu-
jí.“ „Souseda si nevyberete,“ uzavírá starosta.

Když mám problém, tak ho øeším
Pan Ciboch je vìcný: „K mìstské èásti nic 

nemám. Parkovací místa nemám, DPH na 
alkohol je pro všechny stejná… Co se mi líbí? 
Nevím. Když mám problém, snažím se ho 
øešit.“

„Líbí se mi, že je tady bílá zima,“ hodnotí 
paní Skøeèková, „tady je, a ve vnitøní Praze 
není.“ To pøipomnìlo starostovi jednu slabší 

stránku jinak pìkné zámkové dlažby: „Nepro-
padá se, dá se pøedláždit, ale když napadne 
sníh, klouže… Nemáme bohužel peníze ani 
na to, abychom celou obec jednou nechali pro-
jet pluhem.“

Pan Jiøí Hanuš z vinárny V Dobrých èasech 
do Libuše dojíždí, takže prý nemá takový pøe-
hled. Samozøejmì špatné je pøetížení dopra-
vou.

Humor a dobrá reklama 
Pozdìji se hovor stáèí ještì jednou k parko-

vání U Vokouna. Pan Kuèera øíká, že se tomu 
smìje, že by se tam nedalo projet. Pan Ciboch 
podotýká: „To je pøece dobrá reklama pro hos-
podu, že je tam plno.“ Pan Kuèera situaèní 
humor završuje tím, že oznamuje své mobilní 
telefonní èíslo. 

„Dìkuji všem a pøeju krásný den,“ uzavírá 
paní Hájková z humanitního odboru a staros-
ta dodává: „Dìkuji. Jsme na radnici i pro vás, 
když budete nìco potøebovat, pøijïte.“

–Zaznamenala Hana Koláøová–
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Libušské divadlo
V minulém èísle jsme otiskli fotografii 

divadelníkù ze sportovního klubu Libuš 
z roku 1937. Paní Eva Mareèková, která 
fotografii zapùjèila k otištìní, na ní zná 
prvního muže zprava – je to její tatínek 
František Adam.

Co je to za kvìtinu?
D n e s  j s m e  s i  h á d a n k u  v y p ù j è i l i  

z www.wmap.cz. Je na ní vzácná rostlina 
z chránìného území Modøanská rokle. 
Víte, co je to za kvìtinu? 

–Za redakci U nás Hana Koláøová–

Fotohádanky

Místní knihovna

Místní knihovna v budovì ÚMÈ 
Praha-Libuš, K Lukám 664 je otevøena 
každé úterý od 14 do 18 hodin. Nabízí 
k zapùjèení napøíklad následující, v ro-
ce 2004 novì zakoupené nebo jako dar 
získané, výtisky. Je mezi nimi i množ-
ství knih, které darovala paní Mikešo-
vá z Písnice, jíž dìkujeme.

Auská, Nonna – Èeský lékaø v Americe
Andersonová, Catherine – Mstitel
Andrews, V. C. – Star, Tajemná zahrada, Nisty
Alliottová, Catherine – V pasti 
Bane, V. L. – Život Danielle Steel 
Cartland, Barbara – Zámek lásky, Únos, Ženská 
srdce, Š�astná Fortuna, Vzdálená láska, Klam 
odvážných srdcí, Neodolatelný markýz, Nádher-
ná svatba, Modrooká èarodìjka, Zakázaná láska, 
Kristina, Svìtice a høíšník
Cameronová, Stela – Bez dechu
Cates, Kimberly – Kouzlo lásky
Cronin, A. J. – Klíèe království nebeského
Cross, Charlene – Až na vìky
Cordonnierová, Marie – Zrazené polibky
Coutlerová, Catherine – Tajemná, Hrabìnka, 
Temná hrozba, Bohatá nevìsta
Cowie, Vera – Krutá láska
Cibulka, Aleš – Nataša Gollová
Clement, Peter – Procedura
Cimický, Jan – Andìlský prášek
Cordonerová, Michaela – Nezkrotná touha
Counths-Mahlerová, H. – Juanita.
Èerný, Jindøich – Dana Medøická
Ètvrtek, Václav – Nezbedné povìsti

Èejka, Jaroslav – Lidé, èas a zvíøata.
Döblin, Alfred – Valdštejn
Davies, Nicholas – Diana. Princezna a její man-
želské maléry
Daileyová, Janet – Dìdictví
Devátá, Ivanka – Rodinný podnik
Dewarová, Isla – Dlouhé noèní hovory, Radost 
ze života
Doležal, Jaromír, a kol. – Èlovìk Masaryk
Doležalová, Jiøina – Høíchy mládí
MacDonaldová, Betty – Vejce a já 

Drake, Shannon – Rytíø ohnì, Zajatkynì
Dufek, Milan – Rangers-Plavci
Dempf, Peter – Caravagùv odkaz
Dorinová, Francoise – Jdi za mámou, táta pracuje
Doherty, Paul – Smrt Horových služebníkù, Vra-
ždící Anubis
Dietl Jaroslav – Nemocnice na kraji mìsta

–Pøipravila Eva Fortinová–

Rozhledna na Písnici

Nedávno, 1. dubna 2005, se konalo zasedání 
rady zastupitelstva MÈ Praha-Libuš, kde se 
mimo jiné projednával i tento bod, který ètená-
øùm pøináším zkrácenì z audionahrávky.

S (=starosta): Otevírám další bod našeho 
zasedání, a tím je rozhledna na Písnici.

1.R (=radní): Rozhledna na Písnici?
S: Ano, rozhledna na Písnici. Jak je vám 

nìkterým zajisté známo, tak z urèitých míst 
Libuše a Písnice je možné z nìkterých bytù 
vidìt za pøíhodného poèasí Bezdìz a nìkdy 
i Ještìd. Ptám se, proè tato zvláštnost by mìla 
patøit jenom nìkolika obèanùm, není to demo-
kratické a narušuje to navíc i soužití mezi obèa-
ny, kdy jeden závidí druhému. Proto jsem 
vstoupil do kontaktu s jedním operátorem 
mobilní sítì a nabídl jim postavení rozhledny. 

2. R: Jak by mìla být vysoká?
S: Pøedstavoval bych si nìco podobného, jako 

je rozhledna ve Veselici-Podvrším na Moravì. 
Stavba stojí na betonových základech hlubo-
kých 1,5 m a prùmìru 11 m. Objem tohoto 

3základu èiní 179 m  velice kvalitního betonu 
a jeho souèástí je ocelová armatura o váze 

3 602 kg, která souèasnì slouží k uchycení nos-
ného stožáru. V patì tohoto stožáru se nachází 
zdìný objekt, obsahující celkem 5 místností, 
z èehož jsou 3 místnosti pro technologická zaøí-
zení jednotlivých operátorù. Z tohoto zdìného 
objektu vystupuje vlastní nosný stožár o celkové 
výšce 37 m, který následnì pøechází ve štíhlý 
železobetonový stožár, ènící do výšky 48,85 m, 
na nìmž jsou instalované anténní systémy. 
Nosný stožár se skládá ze železobetonových 
skruží o prùmìru 199 cm a tlouš�ce stìny 
16 cm. Jednotlivé skruže jsou propojeny ocelo-
vými závitovými táhly o prùmìru 36 mm spoje-
nými ocelovými maticemi. Vnitøní èást stožáru 
slouží pro uložení elektroinstalace a ostatních 
kabelù propojujících anténní systémy s techno-
logickými zaøízeními umístìnými ve zdìném 
objektu. Souèasnì je vybaven výstupovým žeb-
øíkem s odpoèívacími plošinami pro pohyb tech-
nikù pøi montáži a údržbì technologie. Vlastní 
schodištì na zastøešený vyhlídkový ochoz, 
nacházející se ve výšce 32 m nad patou stavby, 
je vedeno ve šroubovici, v kterou pøechází ply-
nule po vystoupání z úrovnì podlahy zdìné stav-
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V mìsíci dubnu 2005 oslaví v mìst-
ské èásti Praha-Libuš svá životní výro-
èí tito naši obèané:

V Libuši oslaví 
92 let paní Marie Šalanská
89 let paní Marie Èejdová
85 let paní Marie Štefková
82 let paní Vlasta Boušková

a pan František Hertl
81 let paní Libuše Roubíèková
75 let paní Milena Tintìrová,

paní Jaroslava Otèenášková
a pan Jaroslav Kareš

V Písnici se dožívá 
96 let paní Marie Drobková
89 let pan Oldøich Vlasák
88 let paní Jarmila Melicharová

a paní Jiøina Bednáøová
85 let pan Jaroslav Šišpera
83 let pan Miroslav Zazvonil
75 let paní Kvìta Viturková,

pan Vlastimil Pitro a pan Jiøí Gürlich
70 let paní Vìra Nosková

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

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
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Rozloučení

Se smutkem oznamujeme, že náhle 
zemøel dlouholetý obìtavý pracovník 
Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš 
a laskavý èlovìk pan Jiøí Kouba. 

–Starosta Petr Mráz za všechny 
pracovníky ÚMÈ Praha-Libuš–

by nad její støechu. Ocelové schodištì pro 
výstup na vyhlídkový ochoz o kapacitì 27 osob 
èítá celkem 168 schodù. Je zhotoveno z poro-
roštù, vybaveno odpoèívadly po každém 6. scho-
du a oboustranným zábradlím s madly z trub-
ky o prùmìru 51 mm. To vše zajiš�uje nenároè-
ný výstup na vyhlídkový ochoz, který se nachází 
v nadmoøské výšce 621 m n.m. Podlaha tohoto 
ochozu je rovnìž zhotovena z pororoštu a zá-
bradlí je totožné jako u schodištì. Celková 
hmotnost konstrukce schodištì a vyhlídkového 
ochozu je 21 550 kg.

A ponìvadž bych nechtìl mít pouze výhled na 
Bezdìz s Ještìdem spolu s Pražským hradem 
a Bohnicemi, tak bych výšku zvedl o deset, pat-
náct metrù. Pak by bylo možné dívat se i na jih. 
To znamená Prùhonický zámek, Jílové u Prahy, 
Blaník, komíny jaderné elektrárny Temelín, 
vrcholky Novohradských hor a Šumavy.

7. R: To myslíte, pane starosto, vážnì?
S: Zcela. Navíc by z toho naše pokladna mìla 

nemalý finanèní prospìch. Zrovna vèera jsem 
si málem zlomil zápìstí, jak jsem narazil na její 
dno. Operátor by platil stavbu a údržbu a my 

bychom vybírali vstupné. Vždy� považte, že by 
to byla v Praze teprve tøetí takováto dominanta 
vedle Petøína a Žižkovského vysílaèe.

11. R: A kdy by se mìla postavit?
S: Pøedbìžnì jsem domluvený na kvìten a br-

zy na podzim by rozhledna mìla stát.
4. R: Já jsem celkem pro. Vždy� v tomhle zapa-

dákovì (pozn. red.: pùvodnì pravil „zaprïá-
kov“, ale jsme slušný èasopis) nemáme praktic-
ky nic, èím bychom pøilákali návštìvníky.

S: Ale to není všechno. Vedle této rozhledny, 
ale to je zatím ve stadiu úvah, bych chtìl èasem 
postavit takovou menší vìtrnou elektrárnu, 
která by zásobovala takto vyrobenou elektøi-
nou èást naší mìstské èásti.

5. R: A v pøípadì bezvìtøí by každý povinnì 
konzumoval èoèku s hrachem!

S: Pane radní, já tady mluvím vážnì, a vy to 
takovýmto zpùsobem zesmìšòujete. Takže 
závìrem opakuji: stavbu rozhledny jsem již 
pøedjednal a co se týèe vìtrné elektrárny, tak 
bych vypsal u nás místní referendum, aby se 
obèané sami k tomu vyjádøili…

–Zapsal Martin Zikeš–

Obrázek aneb Dobrá rada nad zlato

Zkuste si pøedstavit, že vystupujete 
z autobusu a zdáli pøibíhá èlovìk, 
který se snaží do toho autobusu 
dostat. Vy už jste skoro venku a on 
proti vám tou rychlostí div nevyletí. 
Pokoušíte se mu vyhnout, a on cukne 
na stejnou stranu. Tak vy honem hop 
na druhou a on pochopitelnì také. Po 
velice roztomilém poskakování, jež jste 
spolu zdatnì sehráli, se srazíte a 
dostanete vynadáno, nebo� jste 
naprosto neuvìøitelnì neschopná 

osoba a kvùli vám mu ujel autobus.
Vy pak na celé pøedstavení dlouho 

myslíte a pátráte, na èí stranì se stala 
chyba, a celý den máte zkažený. 
Nenechte se ovlivnit. Zkuste se nad to 
vše povznést a pøedstavte si, že se tato 
situace stala napøíklad malým dìtem 
nebo tøeba i mravencùm. Vybavte si to 
jako obrázek a pøijde vám to naprosto 
smìšné!

–Roman Kaèírek, 9. A,
 ZŠ Meteorologická–
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Dožínky v Libuši

Vzpomínku z dìtství na dožínky v Libu-
ši spoleènì s fotografií zaslala paní Mile-
na Malcová ze Zbraslavi. Za pìkné vyprá-
vìní i fotografii z roku 1934 dìkujeme
a otiskujeme.

Tyto se konaly v obci každým rokem. 
Libuš byla všude známá výkrmem hus. 
I když též v této obci hospodaøilo mnoho 

rolníkù, kteøí vlastnili a obdìlávali svoje 
pole a louky. Po ukonèení tìchto prací se 
oslavovalo dožínkami. Bylo to vždy veselé 
a pro obèany velká sláva. Z hoøejšího kraje 
Libuše (na Trcalce) pøed hostincem U Hr-
dinù se vždy øadily žebøiòáky s koòským 
spøežením a ovìnèené barevnými stuhami a 
kvìty. Na nich se vezlo plno Libušákù 
malých i dospìlých, pøevážnì nastrojených 
v krojích. Jásající a zpívající dav doprováze-
la dechová hudba pana Bauera a dobrovol-

ných spolkù Sokola a hasièù. Dojelo se 
k místní sokolovnì, kde se na zahradì vždy 
konalo veøejné vystoupení dìtí a mládeže, 
odkud je mùj fotodoklad. Ještì mnohé z ob-
rázkù poznávám, a proto je to pro mne vždy 
hezkou vzpomínkou a památkou.Tuto slav-
nost zahájil vždy pan starosta Tilinger (poz-
dìji Lešner) a veèer to skonèilo v sokolovnì 
zábavou. Ještì mi utkvìla v pamìti vysoká 
postava strážníka, pana Lisce, který vždy 
dbal na poøádek.

Bohužel jsou to dnes jen vzpomínky, které 
nám pøekazila druhá svìtová válka.

–Milena Malcová–

Libušští fotbalisté z roku 1925

Pan František Kristen poskytl redak-
ci U nás fotografii libušských fotbalis-
tù, píše, že fotografie je z roku 1925 
a jmenuje… Dìkujeme.

Od levé strany: Stojící v šatech:
1. Josef Ubl (obchodník s husami),
2. Antonín Kopøiva (instalatér),
3. Josef Lešner (elektrikáø).
Stojící hráèi:
1. Topol (malíø pokojù),
3. Schoøovský,
4. František Adam.
Kleèící:
3. Antonín Kristen
 Vleže:
1. Michler. 

–František Kristen –
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Hluk v Meteorologické a Libušské

Texty v této rubrice tiskneme v pùvodním znìní, neprocházejí pravopisnou ani stylistickou úpravou. –red–

K èlánkùm Hluk a vibrace v Meteorologické (U nás 
12/2004) a Doprava v Meteorologické a Libušské 
(U nás 2/2005).

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Adresováno Technické správì komunikací hl. m. Prahy, 

v Praze dne 23. 4. 2004. Vìc: „Mìøení hluku ul. Meteo-
rologická, Praha 12-Libuš“.

Zástupce Hygienické stanice hl. m. Prahy souhlasí s uve-
dením stavby komunikace Meteorologická do trvalého 
užívání, nebo� pøedložené výsledky kontrolního mìøení 
provedeného ve venkovním a ve vnitøním chránìném pro-
storu školy prokazují, že nebyly pøekroèeny nejvyšší pøí-
pustné hodnoty stanovené naøízením vlády è. 502/2000 
Sb. Mìøení provedl AKMEST sdružení odborníkù, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 v bøeznu 2004 pod è. zak. 
2/068-03/04

–Ing. J. Kneidl, ved. odd. úz. pl., Hyg. st. hl. m. P.–

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Adresováno Úøadu MÈ Praha-Libuš, v Praze dne 5. 1. 

2005. Vìc: výzva obèanù Mìstské èásti Praha-Libuš
Na základì Vašeho dopisu ze dne 9. 12. 2004, který se 

týká dopravní situace na území Mìstské èásti Praha-Libuš, 
vám sdìluji: Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povo-
lení na rekonstrukci ul. Libušské Hygienická stanice hl. m. 
Prahy (HS HMP) do dnešního dne neobdržela, a proto také 
nevydala k této stavbì stanovisko. Po obdržení této doku-
mentace bude HS HMP požadovat, aby její souèástí byla 
i hluková studie jak ze stavební èinnosti, tak z následného 
provozu. Z této studie musí vyplynout, jakým zpùsobem 
bude ochránìn vnitøní chránìný prostor obytných objektù 
vzhledem k tomu, že již v dnešní dobì jsou, dle hlukové 
mapy, která byla zpracována k roku 2000, hygienické limity 
hladin hluku, pro starou hlukovou zátìž, pøekroèeny. 

–Ing. Jiøí Kneidl, ved. odd. úz. pl., hygieny 
výstavby dopravy a hluku, Hyg. stanice hl. m. P.–

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Adresováno starostovi MÈ Praha-Libuš, v Praze dne 14. 

1. 2005. Vìc: Výzva obèanù MÈ Praha-Libuš
Vážený pane starosto, k Vámi zaslané výzvì obèanù týka-

jící se øešení všech nepøíznivých úèinkù plynoucích z nad-
mìrného dopravního zatížení komunikací Vám sdìlujeme, 
že naše organizace øeší tuto situaci v souladu se zákonem 
258/2000 Sb. O ochranì veøejného zdraví a poèátkem roku 
2005 bude Hygienickou stanicí hl. m. Prahy rozhodnuto 
o žádosti na udìlení èasovì omezené výjimky. Tato žádost 
byla podána správcem za vlastníka komunikací, kterým je 
Hlavní mìsto Praha.

Opatøení navržená k omezení hluku na rozumnì dosaži-
telnou míru pak budou postupnì realizována a to s ohle-
dem na pomìr mezi výší pøedpokládaných nákladù a 
poètem ohrožených fyzických osob dle výše pøidìlených 
finanèních prostøedkù. Pokud v nìkteré lokalitì vznikne 
situace, která si vyžádá okamžité øešení, bude tak èinìno 
administrativnì-organizaèními opatøeními z úrovnì pøí-
slušných silnièních správních úøadù do doby realizace 
investièního øešení napø. i výmìnou oken, kterou zmiòuje-
te. Konkrétní rozhodnutí o investicích je možné až na 
základì pøidìlení objemu finanèních prostøedkù k øešení 
opatøení ke snížení hlukové a vibraèní zátìže a stanovení 
priorit jejich použití v rámci ohrožených lokalit na celém 
území hl. m. Prahy. 

Ve vztahu k Vaší mìstské èásti byla již v letech 1997 
a 1998 projednávána studie prodloužení Novodvorské 
pøes Modøanskou rokli s napojením na Kunratickou spoj-
ku. Tato studie tehdy øešila transitní prùjezd Libuší mimo 
centrum obce. Obèanské iniciativy z panelových domù 
nesouhlasily a studie byla zakonzervována. V té dobì tedy 
mìli úèastníci petice z r. 1999 tak i souèasná výzva volièù 
možnost posuzovat variantu, která by omezila dopad 
dopravy na životní prostøedí z komunikací Meteorologická 
a Libušská.

V roce 2004 byla naší organizací dokonèena rekonstruk-
ce komunikace Meteorologická. Rekonstrukcí ve stávají-
cích stísnìných podmínkách komunikace nemìnila svùj 
charakter, ale pouze došlo k výmìnì neúnosné konstrukce 
vozovky a zlepšení jejího odvodnìní. Pøi návrhu obrusné 
vrstvy byla již aplikována z dùvodu omezení hluku obrusná 
vrstva z asfaltobetonu, pøestože povrch z LA by byl kvalitnì-
ji a ekonomicky výhodnìjší. Podmínkou kolaudace bylo 
provedení mìøení dle požadavkù Hygienické stanice hl. m. 
Prahy. Hygienická stanice hl. m. Prahy následnì vydala dne 
23. 4. 2004 souhlas s trvalým užíváním této komunikace 
(viz. Pøíloha). Též Vaše Mìstská èást se k této rekonstrukci 
vyjadøovala.

V souèasné dobì probíhá pøíprava na rekonstrukci ul. 
Libušská v rámci TV Libuše, kterou zajiš�uje OMI MHMP. 
V rámci této pøípravy bude použito hlukovì pøíznivìjších 
materiálù, avšak vzhledem ke stísnìným podmínkám stá-
vající zástavby jsou možnosti omezené.

Rovnìž již døíve ke snížení hluku byly instalovány 
dopravní znaèky omezující vjezd nákladních vozidel mimo 
dopravní obsluhy a zóna omezené rychlosti 40 km/h. 
Dodržování tìchto omezení je plnì v kompetenci Policie. 
Lituji, že Vám nyní nemohu poslat konkrétnìjší správu. 
S pozdravem

–Ing. Ludìk Dostál, øed. TSK hl. m. Prahy–

Pragoprojekt
Adresováno Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš, v Praze 

dne 28. 1. 2005. Vìc: Stanovisko k „Výzvì obèanù Mìstské 
èásti Praha-Libuš“. Akce: è. 0088 TV Libuš, etapa 0010, 
Komunikace Libušská  èást A“

Na Váš dopis è. j. 4368/04 ze dne 9. prosince 2004, ve 
kterém nás žádáte o stanovisko k „Výzvì obèanù Mìstské 
èásti Praha-Libuš“ Vám sdìlujeme, že se v souèasné dobì 
pøipravuje rekonstrukce ul. Libušské pod názvem „è. 0088 
TV Libuš, etapa 0010, Komunikace Libušská  èást A“. Na 
stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí pod è. j. MHMP  
169219/2003/OST, které nabylo právní moci dne 7. 2. 
2004. Na základì tohoto rozhodnutí je zpracována projek-
tová dokumentace pro stavební povolení.

Rekonstrukce ul.  Libušská zahrnuje úsek od ul.  
Chýnovská až ke Kunratické spojce, ul. Dobronickou v úse-
ku od ul. Libušská až k ul. Mílová a ul. Meteorologickou 
v úseku ul. Libušská až ul. U Líhní. Pøedmìtem rekon-
strukce jsou stavební úpravy vozovky a chodníkù ve stávají-
cím ulièním prostoru. Vlivem opravy komunikací nedojde 
k nárùstu dopravy. Komunikace si ponechají dosavadní 
charakter a šíøkové uspoøádání. V daném ulièním prostoru 
ani není možné navrhnout jiné šíøkové uspoøádání. 
Rekonstrukce se provádí za úèelem obnovy stávající vozov-
ky, která je v nevyhovujícím stavu. Výmìnou vozovky dojde 
ke zlepšení hlukových pomìrù cca o 2 dB (A). V daném 
ulièním prostoru nelze navrhnout úèinná protihluková 
opatøení. Zástavba se nachází ve vìtšinì pøípadù cca 1,5 – 
– 2,0 m od kraje jízdních pruhù. V úvahu pøichází pouze 
výmìna oken, èímž by se zaruèila alespoò èásteènì hluková 
pohoda ve vnitøním prostoru obytných domù. V návrhu 
DSP zatím není výmìna oken zahrnuta. Výmìnu oken lze 
provést na základì hlukového posouzení jednotlivých obyt-
ných domù.

Pro zlepšení životního prostøedí se v místech, kde je šíøka 
ulièního prostoru dostateèná se navrhují zelené pásy mezi 
chodníkem a vozovkou. V souèasné dobì tyto zelené pásy 
prakticky neexistují. V rámci rekonstrukce komunikace je 
navržená úprava køižovatky ul. Libušská × Meteorologická. 
Tato køižovatka bude svìtelnì øízena.

Závìrem lze konstatovat, že rekonstrukce èásteènì zlep-
ší životní prostøedí podél této komunikace (snížení hluku 
cca o 2 dB (A), snížení prašnosti, odstranìní rozstøíkávání 
bláta na domy a chodce), pøispìje k bezpeènosti dopravy 
a chodcù, ale v žádném pøípadì nemùže plnì øešit požadav-
ky obèanù. V daných stísnìných podmínkách mimo výmì-
ny oken nelze jiná protihluková opatøení realizovat. 
S pozdravem

–Ing. Libor Brožek, øeditel ateliéru silnice 
a dálnice, Pragoprojekt, a. s.–
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V mìsíci dubnu 2005 oslaví v mìst-
ské èásti Praha-Libuš svá životní výro-
èí tito naši obèané:

V Libuši oslaví 
92 let paní Marie Šalanská
89 let paní Marie Èejdová
85 let paní Marie Štefková
82 let paní Vlasta Boušková

a pan František Hertl
81 let paní Libuše Roubíèková
75 let paní Milena Tintìrová,

paní Jaroslava Otèenášková
a pan Jaroslav Kareš

V Písnici se dožívá 
96 let paní Marie Drobková
89 let pan Oldøich Vlasák
88 let paní Jarmila Melicharová

a paní Jiøina Bednáøová
85 let pan Jaroslav Šišpera
83 let pan Miroslav Zazvonil
75 let paní Kvìta Viturková,

pan Vlastimil Pitro a pan Jiøí Gürlich
70 let paní Vìra Nosková

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

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
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Rozloučení

Se smutkem oznamujeme, že náhle 
zemøel dlouholetý obìtavý pracovník 
Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš 
a laskavý èlovìk pan Jiøí Kouba. 

–Starosta Petr Mráz za všechny 
pracovníky ÚMÈ Praha-Libuš–

by nad její støechu. Ocelové schodištì pro 
výstup na vyhlídkový ochoz o kapacitì 27 osob 
èítá celkem 168 schodù. Je zhotoveno z poro-
roštù, vybaveno odpoèívadly po každém 6. scho-
du a oboustranným zábradlím s madly z trub-
ky o prùmìru 51 mm. To vše zajiš�uje nenároè-
ný výstup na vyhlídkový ochoz, který se nachází 
v nadmoøské výšce 621 m n.m. Podlaha tohoto 
ochozu je rovnìž zhotovena z pororoštu a zá-
bradlí je totožné jako u schodištì. Celková 
hmotnost konstrukce schodištì a vyhlídkového 
ochozu je 21 550 kg.

A ponìvadž bych nechtìl mít pouze výhled na 
Bezdìz s Ještìdem spolu s Pražským hradem 
a Bohnicemi, tak bych výšku zvedl o deset, pat-
náct metrù. Pak by bylo možné dívat se i na jih. 
To znamená Prùhonický zámek, Jílové u Prahy, 
Blaník, komíny jaderné elektrárny Temelín, 
vrcholky Novohradských hor a Šumavy.

7. R: To myslíte, pane starosto, vážnì?
S: Zcela. Navíc by z toho naše pokladna mìla 

nemalý finanèní prospìch. Zrovna vèera jsem 
si málem zlomil zápìstí, jak jsem narazil na její 
dno. Operátor by platil stavbu a údržbu a my 

bychom vybírali vstupné. Vždy� považte, že by 
to byla v Praze teprve tøetí takováto dominanta 
vedle Petøína a Žižkovského vysílaèe.

11. R: A kdy by se mìla postavit?
S: Pøedbìžnì jsem domluvený na kvìten a br-

zy na podzim by rozhledna mìla stát.
4. R: Já jsem celkem pro. Vždy� v tomhle zapa-

dákovì (pozn. red.: pùvodnì pravil „zaprïá-
kov“, ale jsme slušný èasopis) nemáme praktic-
ky nic, èím bychom pøilákali návštìvníky.

S: Ale to není všechno. Vedle této rozhledny, 
ale to je zatím ve stadiu úvah, bych chtìl èasem 
postavit takovou menší vìtrnou elektrárnu, 
která by zásobovala takto vyrobenou elektøi-
nou èást naší mìstské èásti.

5. R: A v pøípadì bezvìtøí by každý povinnì 
konzumoval èoèku s hrachem!

S: Pane radní, já tady mluvím vážnì, a vy to 
takovýmto zpùsobem zesmìšòujete. Takže 
závìrem opakuji: stavbu rozhledny jsem již 
pøedjednal a co se týèe vìtrné elektrárny, tak 
bych vypsal u nás místní referendum, aby se 
obèané sami k tomu vyjádøili…

–Zapsal Martin Zikeš–

Obrázek aneb Dobrá rada nad zlato

Zkuste si pøedstavit, že vystupujete 
z autobusu a zdáli pøibíhá èlovìk, 
který se snaží do toho autobusu 
dostat. Vy už jste skoro venku a on 
proti vám tou rychlostí div nevyletí. 
Pokoušíte se mu vyhnout, a on cukne 
na stejnou stranu. Tak vy honem hop 
na druhou a on pochopitelnì také. Po 
velice roztomilém poskakování, jež jste 
spolu zdatnì sehráli, se srazíte a 
dostanete vynadáno, nebo� jste 
naprosto neuvìøitelnì neschopná 

osoba a kvùli vám mu ujel autobus.
Vy pak na celé pøedstavení dlouho 

myslíte a pátráte, na èí stranì se stala 
chyba, a celý den máte zkažený. 
Nenechte se ovlivnit. Zkuste se nad to 
vše povznést a pøedstavte si, že se tato 
situace stala napøíklad malým dìtem 
nebo tøeba i mravencùm. Vybavte si to 
jako obrázek a pøijde vám to naprosto 
smìšné!

–Roman Kaèírek, 9. A,
 ZŠ Meteorologická–
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Dožínky v Libuši

Vzpomínku z dìtství na dožínky v Libu-
ši spoleènì s fotografií zaslala paní Mile-
na Malcová ze Zbraslavi. Za pìkné vyprá-
vìní i fotografii z roku 1934 dìkujeme
a otiskujeme.

Tyto se konaly v obci každým rokem. 
Libuš byla všude známá výkrmem hus. 
I když též v této obci hospodaøilo mnoho 

rolníkù, kteøí vlastnili a obdìlávali svoje 
pole a louky. Po ukonèení tìchto prací se 
oslavovalo dožínkami. Bylo to vždy veselé 
a pro obèany velká sláva. Z hoøejšího kraje 
Libuše (na Trcalce) pøed hostincem U Hr-
dinù se vždy øadily žebøiòáky s koòským 
spøežením a ovìnèené barevnými stuhami a 
kvìty. Na nich se vezlo plno Libušákù 
malých i dospìlých, pøevážnì nastrojených 
v krojích. Jásající a zpívající dav doprováze-
la dechová hudba pana Bauera a dobrovol-

ných spolkù Sokola a hasièù. Dojelo se 
k místní sokolovnì, kde se na zahradì vždy 
konalo veøejné vystoupení dìtí a mládeže, 
odkud je mùj fotodoklad. Ještì mnohé z ob-
rázkù poznávám, a proto je to pro mne vždy 
hezkou vzpomínkou a památkou.Tuto slav-
nost zahájil vždy pan starosta Tilinger (poz-
dìji Lešner) a veèer to skonèilo v sokolovnì 
zábavou. Ještì mi utkvìla v pamìti vysoká 
postava strážníka, pana Lisce, který vždy 
dbal na poøádek.

Bohužel jsou to dnes jen vzpomínky, které 
nám pøekazila druhá svìtová válka.

–Milena Malcová–

Libušští fotbalisté z roku 1925

Pan František Kristen poskytl redak-
ci U nás fotografii libušských fotbalis-
tù, píše, že fotografie je z roku 1925 
a jmenuje… Dìkujeme.

Od levé strany: Stojící v šatech:
1. Josef Ubl (obchodník s husami),
2. Antonín Kopøiva (instalatér),
3. Josef Lešner (elektrikáø).
Stojící hráèi:
1. Topol (malíø pokojù),
3. Schoøovský,
4. František Adam.
Kleèící:
3. Antonín Kristen
 Vleže:
1. Michler. 

–František Kristen –
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Hluk v Meteorologické a Libušské

Texty v této rubrice tiskneme v pùvodním znìní, neprocházejí pravopisnou ani stylistickou úpravou. –red–

K èlánkùm Hluk a vibrace v Meteorologické (U nás 
12/2004) a Doprava v Meteorologické a Libušské 
(U nás 2/2005).

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Adresováno Technické správì komunikací hl. m. Prahy, 

v Praze dne 23. 4. 2004. Vìc: „Mìøení hluku ul. Meteo-
rologická, Praha 12-Libuš“.

Zástupce Hygienické stanice hl. m. Prahy souhlasí s uve-
dením stavby komunikace Meteorologická do trvalého 
užívání, nebo� pøedložené výsledky kontrolního mìøení 
provedeného ve venkovním a ve vnitøním chránìném pro-
storu školy prokazují, že nebyly pøekroèeny nejvyšší pøí-
pustné hodnoty stanovené naøízením vlády è. 502/2000 
Sb. Mìøení provedl AKMEST sdružení odborníkù, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 v bøeznu 2004 pod è. zak. 
2/068-03/04

–Ing. J. Kneidl, ved. odd. úz. pl., Hyg. st. hl. m. P.–

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Adresováno Úøadu MÈ Praha-Libuš, v Praze dne 5. 1. 

2005. Vìc: výzva obèanù Mìstské èásti Praha-Libuš
Na základì Vašeho dopisu ze dne 9. 12. 2004, který se 

týká dopravní situace na území Mìstské èásti Praha-Libuš, 
vám sdìluji: Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povo-
lení na rekonstrukci ul. Libušské Hygienická stanice hl. m. 
Prahy (HS HMP) do dnešního dne neobdržela, a proto také 
nevydala k této stavbì stanovisko. Po obdržení této doku-
mentace bude HS HMP požadovat, aby její souèástí byla 
i hluková studie jak ze stavební èinnosti, tak z následného 
provozu. Z této studie musí vyplynout, jakým zpùsobem 
bude ochránìn vnitøní chránìný prostor obytných objektù 
vzhledem k tomu, že již v dnešní dobì jsou, dle hlukové 
mapy, která byla zpracována k roku 2000, hygienické limity 
hladin hluku, pro starou hlukovou zátìž, pøekroèeny. 

–Ing. Jiøí Kneidl, ved. odd. úz. pl., hygieny 
výstavby dopravy a hluku, Hyg. stanice hl. m. P.–

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Adresováno starostovi MÈ Praha-Libuš, v Praze dne 14. 

1. 2005. Vìc: Výzva obèanù MÈ Praha-Libuš
Vážený pane starosto, k Vámi zaslané výzvì obèanù týka-

jící se øešení všech nepøíznivých úèinkù plynoucích z nad-
mìrného dopravního zatížení komunikací Vám sdìlujeme, 
že naše organizace øeší tuto situaci v souladu se zákonem 
258/2000 Sb. O ochranì veøejného zdraví a poèátkem roku 
2005 bude Hygienickou stanicí hl. m. Prahy rozhodnuto 
o žádosti na udìlení èasovì omezené výjimky. Tato žádost 
byla podána správcem za vlastníka komunikací, kterým je 
Hlavní mìsto Praha.

Opatøení navržená k omezení hluku na rozumnì dosaži-
telnou míru pak budou postupnì realizována a to s ohle-
dem na pomìr mezi výší pøedpokládaných nákladù a 
poètem ohrožených fyzických osob dle výše pøidìlených 
finanèních prostøedkù. Pokud v nìkteré lokalitì vznikne 
situace, která si vyžádá okamžité øešení, bude tak èinìno 
administrativnì-organizaèními opatøeními z úrovnì pøí-
slušných silnièních správních úøadù do doby realizace 
investièního øešení napø. i výmìnou oken, kterou zmiòuje-
te. Konkrétní rozhodnutí o investicích je možné až na 
základì pøidìlení objemu finanèních prostøedkù k øešení 
opatøení ke snížení hlukové a vibraèní zátìže a stanovení 
priorit jejich použití v rámci ohrožených lokalit na celém 
území hl. m. Prahy. 

Ve vztahu k Vaší mìstské èásti byla již v letech 1997 
a 1998 projednávána studie prodloužení Novodvorské 
pøes Modøanskou rokli s napojením na Kunratickou spoj-
ku. Tato studie tehdy øešila transitní prùjezd Libuší mimo 
centrum obce. Obèanské iniciativy z panelových domù 
nesouhlasily a studie byla zakonzervována. V té dobì tedy 
mìli úèastníci petice z r. 1999 tak i souèasná výzva volièù 
možnost posuzovat variantu, která by omezila dopad 
dopravy na životní prostøedí z komunikací Meteorologická 
a Libušská.

V roce 2004 byla naší organizací dokonèena rekonstruk-
ce komunikace Meteorologická. Rekonstrukcí ve stávají-
cích stísnìných podmínkách komunikace nemìnila svùj 
charakter, ale pouze došlo k výmìnì neúnosné konstrukce 
vozovky a zlepšení jejího odvodnìní. Pøi návrhu obrusné 
vrstvy byla již aplikována z dùvodu omezení hluku obrusná 
vrstva z asfaltobetonu, pøestože povrch z LA by byl kvalitnì-
ji a ekonomicky výhodnìjší. Podmínkou kolaudace bylo 
provedení mìøení dle požadavkù Hygienické stanice hl. m. 
Prahy. Hygienická stanice hl. m. Prahy následnì vydala dne 
23. 4. 2004 souhlas s trvalým užíváním této komunikace 
(viz. Pøíloha). Též Vaše Mìstská èást se k této rekonstrukci 
vyjadøovala.

V souèasné dobì probíhá pøíprava na rekonstrukci ul. 
Libušská v rámci TV Libuše, kterou zajiš�uje OMI MHMP. 
V rámci této pøípravy bude použito hlukovì pøíznivìjších 
materiálù, avšak vzhledem ke stísnìným podmínkám stá-
vající zástavby jsou možnosti omezené.

Rovnìž již døíve ke snížení hluku byly instalovány 
dopravní znaèky omezující vjezd nákladních vozidel mimo 
dopravní obsluhy a zóna omezené rychlosti 40 km/h. 
Dodržování tìchto omezení je plnì v kompetenci Policie. 
Lituji, že Vám nyní nemohu poslat konkrétnìjší správu. 
S pozdravem

–Ing. Ludìk Dostál, øed. TSK hl. m. Prahy–

Pragoprojekt
Adresováno Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš, v Praze 

dne 28. 1. 2005. Vìc: Stanovisko k „Výzvì obèanù Mìstské 
èásti Praha-Libuš“. Akce: è. 0088 TV Libuš, etapa 0010, 
Komunikace Libušská  èást A“

Na Váš dopis è. j. 4368/04 ze dne 9. prosince 2004, ve 
kterém nás žádáte o stanovisko k „Výzvì obèanù Mìstské 
èásti Praha-Libuš“ Vám sdìlujeme, že se v souèasné dobì 
pøipravuje rekonstrukce ul. Libušské pod názvem „è. 0088 
TV Libuš, etapa 0010, Komunikace Libušská  èást A“. Na 
stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí pod è. j. MHMP  
169219/2003/OST, které nabylo právní moci dne 7. 2. 
2004. Na základì tohoto rozhodnutí je zpracována projek-
tová dokumentace pro stavební povolení.

Rekonstrukce ul.  Libušská zahrnuje úsek od ul.  
Chýnovská až ke Kunratické spojce, ul. Dobronickou v úse-
ku od ul. Libušská až k ul. Mílová a ul. Meteorologickou 
v úseku ul. Libušská až ul. U Líhní. Pøedmìtem rekon-
strukce jsou stavební úpravy vozovky a chodníkù ve stávají-
cím ulièním prostoru. Vlivem opravy komunikací nedojde 
k nárùstu dopravy. Komunikace si ponechají dosavadní 
charakter a šíøkové uspoøádání. V daném ulièním prostoru 
ani není možné navrhnout jiné šíøkové uspoøádání. 
Rekonstrukce se provádí za úèelem obnovy stávající vozov-
ky, která je v nevyhovujícím stavu. Výmìnou vozovky dojde 
ke zlepšení hlukových pomìrù cca o 2 dB (A). V daném 
ulièním prostoru nelze navrhnout úèinná protihluková 
opatøení. Zástavba se nachází ve vìtšinì pøípadù cca 1,5 – 
– 2,0 m od kraje jízdních pruhù. V úvahu pøichází pouze 
výmìna oken, èímž by se zaruèila alespoò èásteènì hluková 
pohoda ve vnitøním prostoru obytných domù. V návrhu 
DSP zatím není výmìna oken zahrnuta. Výmìnu oken lze 
provést na základì hlukového posouzení jednotlivých obyt-
ných domù.

Pro zlepšení životního prostøedí se v místech, kde je šíøka 
ulièního prostoru dostateèná se navrhují zelené pásy mezi 
chodníkem a vozovkou. V souèasné dobì tyto zelené pásy 
prakticky neexistují. V rámci rekonstrukce komunikace je 
navržená úprava køižovatky ul. Libušská × Meteorologická. 
Tato køižovatka bude svìtelnì øízena.

Závìrem lze konstatovat, že rekonstrukce èásteènì zlep-
ší životní prostøedí podél této komunikace (snížení hluku 
cca o 2 dB (A), snížení prašnosti, odstranìní rozstøíkávání 
bláta na domy a chodce), pøispìje k bezpeènosti dopravy 
a chodcù, ale v žádném pøípadì nemùže plnì øešit požadav-
ky obèanù. V daných stísnìných podmínkách mimo výmì-
ny oken nelze jiná protihluková opatøení realizovat. 
S pozdravem

–Ing. Libor Brožek, øeditel ateliéru silnice 
a dálnice, Pragoprojekt, a. s.–
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Obecní rada a zastupitelstvo opravdu lišácky 
rozhodlo o odchodu školníka ze školy v Meteo-
rologické ulici. Jelikož vinou pøedchozích 
zastupitelù nemohou vystìhovat bývalého škol-
níka, pøidìlí stávajícímu školníkovi náhradní 
služební byt, ale zakážou mu smlouvou pøihlá-
sit se k trvalému bydlení. Smlouva je na dobu 
urèitou do konce roku 2004. Školník pracuje 
a pracuje – pro obecní úøad pøesèasy dosahnou 
hodnoty 360 hodin (odmìna za to je 4.000 Kè – 
– tedy zhruba 11 Kè na hodinu vèetnì pøíplat-
kù). No a na konci roku se školník nestaèí divit 
– smlouva na byt je prodloužena pouze do 31. 
3. 2005. A nebo za tržní nájemné!!! Kolikpak 
tržního nájemného platí bývalý školník ve slu-
žebním bytì??? Školníkovi – tomu stávajícímu 
už moc dlužíme a tak se ho zbavíme. Celému 
zastupitelstvu je známo,že školník má hrubý 
p ø í j e m  1 0 . 0 9 0  K è .  To  z n a m e n á  z h r u b a  
8.000 Kè mìsíènì èistého. Nemùže tudíž sou-
hlasit s tržním nájemným. No a tak když škol-
ník odejde zbavíme se dluhù vùèi tomuto èlovì-
ku a mùžeme to zkusit na nìkoho jiného. Pøeji 
Vám hodnì setkání s lidmi jako jste Vy. 

–Váš dnes již skoro bývalý školník Jiøí Dus– 

Vážení spoluobèané, tìžko se odpovídá, na tako-
vou informaci plnou polopravd a lží, pøípadnì 
i nepochopení vzniklé situace.
Pan Dus pracuje v ZŠ Meterologická již delší 
dobu a v roce 2002 požádal za podpory øeditele 
školy Mgr. Šumského mìstskou èást, respekti-
ve bytovou komisi, o pomoc pøi øešení své složi-
té životní situace. V té dobì mìl, a myslím, že 
stále ještì má, trvalé bydlištì v Praze. Tehdejší 
bytová komise mu vyšla vstøíc a souhlasila s pro-
nájmem obecního bytu na dobu urèitou v délce 
jednoho roku. S panem Dusem byla následnì 
uzavøena øádná nájemní smlouva na dobu urèi-
tou do konce roku 2004. Nebyl tedy opodstatnì-
ný dùvod, aby si na této adrese zøídil trvalé byd-
lištì. V listopadu 2004 bytová komise navrhla 
øešení dalšího využití bytu a celou záležitost 
postoupila radì. Protože do té doby ani pan Dus 
èi øeditel školy nežádali o nìjaké prodloužení, 
vìc byla z pohledu komise jasná. Své doporuèe-
ní bytová komise postoupila radì. Mezitím byl 
pan Dus upozornìn, že bude muset byt uvolnit, 
napsal struènou žádost o prodloužení nájmu. 
Pøi projednávání celé záležitosti byly zváženy 
i okolnosti, kdy pan Dus mìl rozpory s paní øedi-
telkou školky Procházkovou (v areálu školky se 
nachází pronajatý byt), byla pøipomenuta i jeho 
neochota vypomoci s bìžnou údržbou apod. 
Dále byla pøipomenuta i kontroverzní práce 
školníka pøi rekonstrukci elektroinstalace a vý-

Místní oslavy 7. 5. 2005
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V sobotu 7. kvìtna 2005 spoleènì 
oslavíme v naší mìstské èásti 60 let od 
ukonèení 2. svìtové války. 

Na tyto oslavy, na nìž se chystá i celá 
Praha, pøipravuje MÈ Praha-Libuš ve 
spolupráci s OS Køížem×Krážem, Klu-
bem Junior a FSC Libuš celodenní pro-
gram. 

Ve vstupních prostorách Základní 
školy Meteorologická, na høišti pøi ul. 
Skalská a na fotbalovém høišti FSC 
Libuš se budou od 10 hod. do 18 hod. 
konat rùzné hudební a sportovní akce, 
které jsou urèeny pøedevším pro dìti, ale 
nejen pro nì. Celý den bude zakonèen 
v hospodì U Vokouna, kde vám bude 
k tanci a poslechu hrát hudební skupina.

Program dopoledne:
e v 10 hod. starosta MÈ pan Petr Mráz 
zahájí za úèasti pìveckého sboru Klubu 

Junior výstavu leteckého modeláøství 
a dìtských prací ve vstupních prostorách 
ZŠ Meteorologická
e pro malé dìti bude pøipravena procház-
ka pohádkovým lesem
e dìti mladšího školního vìku ze ZŠ L. 
Coòka se utkají ve vybíjené s dìtmi ze ZŠ 
Meteorologická na høišti pøi ul. Skalská
e skautský oddíl nám pøedvede nìco z tá-
bornièení

odpoledne
e od 13 hod. budou vystupovat na pódiu 
na FSC Libuš dìti z místních základních 
a mateøských škol a z Klubu Junior s ta-
neèním a hudebním programem 
e pøijde nám zahrát hudební skupina Bùh-
ví ve složení: Ondøej Brzobohatý, Martin 
Hrubý, Karel Pièman, Jaromír Telenský, 
Pavel Trojan
e pøedstaví se nám country skupina

e na fotbalovém høišti se mùžete podí-
vat na fotbalové utkání malých fotbalis-
tù ve vìku 8 – 10let

veèer
e od 19 hod. bude v hospodì U Vokouna 
hrát k tanci a poslechu hudební skupina 
pana Ševita

Na místní oslavy, které zaèínají v 10 
hod. pøed ZŠ Meteorologická, zveme 
všechny obèany z Libuše a Písnice.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

Zájezd pro seniory z naší městské části 28. dubna

Zájezd poøádá mìstská èást Praha-
Libuš a je urèen obèanùm, kteøí vìkovì 
splnili podmínky starobního dùchodu 
a jsou trvale hlášeni v naší mìstské èásti.

Kam pojedeme?
Pojedeme do Boskovic, kde navštívíme 

Zahradnictví Lebiš a empírový zámek.
Cena zájezdu?
Všem zúèastnìným bude ÚMÈ Praha-

Libuš hradit autobusovou dopravu. 
Vstup do zámku v Boskovicích  25 Kè 

a obìd si hradí každý úèastník sám. 
Prohlídka zahradnictví s pøednáškou 
jsou zdarma.

 Kdy pojedeme?
Ve ètvrtek 28. dubna 2005. 
Program zájezdu:
Ráno vyjedeme už v 6 hodin. Sraz bude 

v 5.45 hod. v ulici K Lukám 664/1  pøed 
Úøadem MÈ Praha-Libuš (je zde Klub 
Senior). Návrat se pøedpokládá kolem 19 
hodiny.

 Prohlídku s pøednáškou máme zajištì-
nu na 9.00 hodin. V zahradnictví je insta-
lovaná prodejní výstava, kde si každý 
mùže zakoupit sazenice, kvìtináèe a i jiné 
drobnosti do zahrádky nebo na balkon. 
Naobìdváme se v Boskovicích a po 13. 
hodinì si prohlédneme místní zámek. 
Odjezd z Boskovic plánujeme kolem 
16.30 hodin. Cesta autobusem trvá asi 
2,5 hodiny.

Pøihlašovat se mùžete na humanitním 
odboru ÚMÈ Praha  Libuš, telefon 261 
910 145.

–Ivana Mikušková, ÚMÈ Praha-Libuš–

Letní dětské tábory

Pøipravili jsme pro vás nìco dosti neob-
vyklého: 
g Letní pøímìstský tábor v Praze v èer-

venci
g Letní tábor v rekreaèním støedisku 

Èistá u Rakovníka od 6. 8. do 20. 8. 
(24. 8.)
Podrobnosti byly uvedeny v èasopisu 

U nás 3/2005 na str. 16 (pokud nemáte, 
najdete též na www.praha-libus.cz).

Pozor! 19. 4. 2005 uzávìrka pøihlášek 
na tyto akce a také schùzka s vedením 

tábora v Klubu Junior od 18 hodin. Na 
vaši hojnou úèast se tìší Ing. Lenka 
Koudelková (tel. 604 273 968) a Zdena 
Kapicová (tel. 777 603 883). Schùzka je 
povinná pro všechny rodièe pøihlášených 
táborníkù. Informace o pøedešlých tábo-

rech získáte na uvedených telefonech 
a nebo na internetové adrese www.prote-
be-hs.wz.cz.

–Zdena Kapciová,
Humanitární sdružení Protebe,

Lenka Koudelková, Klub Junior–

Dětský den

28. května

MÈ Praha-Libuš ve spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasièù Písnice 
a TJ Sokol Písnice uspoøádají jako každo-
roènì dne 28. 5. 2005 Dìtský den na fot-
balovém høišti v Písnici. Pøipravujeme 
pro dìti den plný soutìží, ukázek psovo-
dù, bojového umìní. Mìstská policie 
postaví dìtem dopravní høištì. A hlavnì 
je pro každé dítì pøipraven dárek. Pøijïte 
se svými dìtmi oslavit jejich svátek, zaèí-
náme ve 13 hodin.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

MC Kuřátko

Otevøeno v dubnu 2005: pondìlí, úte-
rý, støeda, ètvrtek 9.30 – 12.00 hod., Mezi 
Domy 373, Praha 4-Libuš

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

Mimoøádné akce:
f 4. 4. pondìlí –Akvárium. S Terezou si 
vyrobíme pohyblivé papírové rybièky ve 
sklenici.
f 6. 4. støeda – Divadélko. Hanka nám 
zahraje dìtmi velmi oblíbené divadélko. 
Také si zazpíváme a zahrajeme na orfovy 
nástroje.
f 7. 4. ètvrtek – Klub dvojèat a vícerèat. 
Zpívání a zajímavé povídání. Maminka 
dvojèat, speciální pedagožka paní Jana 
Pešková zahraje dìtem na tahací harmo-
niku a maminkám ráda podá informace 
o èinnosti Klubu dvojèat a vícerèat. 
Uvítáme další maminky dvojèat èi vícer-
èat, 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. 
Obrázky foukané slámkou. Po zpívání si 
namalujeme krásné obrázky pomocí 
slámky.
f 11. 4. pondìlí –První jarní kvìtiny. 
Z papírových rolièek a barevného krepo-
vého papíru vás nauèíme jednoduché, ale 

pìkné kytièky, kterými si mùžete vyzdo-
bit dìtský pokoj.
f 12. 4. úterý – Modelování z moduritu. 
Baví vás modelovat zvíøátka, postavièky 
a další vìci? Pøijïte mezi nás a vyhrajete 
si. 
f 13. 4. úterý – Narozeninová party pro 
dìti narozené v bøeznu. Zveme dìti naro-
zené v bøeznu, aby s námi oslavily naro-
zeniny. Oslavence prosíme nahlásit 
týden dopøedu na tel. 605 288 535. Chy-
bìt nebude zpívání, taneèky a malé dá-
reèky pro oslavence!
f 18. 4. pondìlí – Malujeme naše tìla. Už 
jste nìkdy dìti obkreslovaly svoje ruce, 
nohy nebo dokonce celé tìlo? Dneska si 
to s námi mùžete vyzkoušet. Je to velká 
legrace.
f 20. 4. støeda –Jarní písnièky. S Hankou 
si zazpíváme písnièky o jaru.
f 21. 4. ètvrtek – Sportovní olympiáda. 
Dopoledne plné her a soutìží. Za pìkné-
ho poèasí budeme venku.
f 25. 4. pondìlí –Angliètina pro nejmen-
ší. Už hezky èesky povídáte? A co zkusit 
pár slovíèek anglicky? Není to vùbec 
tìžké a dìti to baví. 
f 26. 4. úterý –Toulcùv dvùr. Dnes se 
vypravíme do Toulcova dvora, kde bude-
me jezdit na koních. Konì nám budou 
k dispozici 10.30 – 11.30, pro každé dítì 
cca 15 min. dle množství zájemcù. Hlaste 
se na tel. 737 920 476, kapacita je omeze-
na. Prostory MC budou uzavøeny.
f 27. 4. støeda – Èarodìjnice. Blíží se pále-
ní èarodìjnic, a proto si s Terezou a mam-

kou vyrobíme vlastní èarodìjnici.
f 28. 4. ètvrtek – Logopedie. Setkání 
s klinickou logopedkou Mgr. Lenkou 
Marèíkovou, která s dìtmi procvièí jazýè-
ky a pohraje si s nimi. Rodièùm pøiblíží 
zákonitosti a možné problémy ve vývoji 
dìtské øeèi. Bude vìnován prostor pro 
dotazy, možnost individuální konzultace.

Tìšíme se na kvìten:
f 5. 5. ètvrtek – Pøáníèka pro maminky. 
Blíží se Den matek, tak dìti nauèíme, jak 
pro maminku vyrobit pøáníèko. Také si 
vyrobíme rámeèek na fotku.
f 10. 5. úterý – Barevní motýli. S Jarmi-
lou si vyrobíme barevné motýlky.
f 11. 5. støeda – Divadélko. Hanka nám 
zahraje dìtmi velmi oblíbené divadélko. 
Také si zazpíváme a zahrajeme na orfovy 
nástroje.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–

z
v

e
m

e
z

v
e
m

e

Hudební sobota s Klubem Junior

Zveme všechny dìti, nejen z hudebních 
kroužkù klubu, do svìta hudby a hudeb-
ních nástrojù. V sobotu 9. 4. se sejdeme 
ve 14.00 pøed klubem a spoleènì poje-
deme do nedávno otevøeného Èeského 
muzea hudby. V zajímavé stálé expozici 
na nás èeká pøedevším sbírka starých i no-
vých hudebních nástrojù, které nás pro-
vedou historií hudby stejnì jako její sou-
èasností. Více informací najdete na adre-

se www.nm.cz/mch. Pokud však chcete 
vidìt vše na vlastní oèi, a urèitì se bude 
na co dívat, pøijïte na sobotní sraz. 
S sebou potøebujete pouze dva lístky na 
autobus a 50 Kè na vstup. Pokud se nás 
sejde dost, cena bude jen 30 Kè. Návrat 
ke klubu je v 18.00. Tìším se na pøíjemné 
odpoledne s vámi!

–Bc. Julie Èákiová, lektorka flétny,
 tel. 605 866 609–

hrady ke stavu školy z hlediska bìžné údržby 
a z hlediska stavu jejího bezprostøedního okolí. 
Nìkolik urážlivých dopisù a e-mailù za upynulý 
rok vše jen podtrhlo. 
O celé vìci nakonec rozhodovalo zastupitelsvo 
a svým hlasováním smlouvu prodloužilo pouze 
o tøi mìsíce nad rámec smlouvy, aby si pan Dus 
mohl uspoøádat své záležitosti. Aèkoliv mìl 
smlouvu na dobu urèitou, nechal vìci dojít až na 
hranici a oèekával, že mu byt bude patrnì natr-
valo pøidìlen. MÈ má nìkolik bytù, které pøidì-
luje doèasnì obèanùm MÈ v situaci, kdy svùj 
byt nemohou ze závažného dùvodu užívat (po-
žár apod.) Jedinou výjimkou bylo poskytnutí 
bytù lidem mimo MÈ, když byli postiženi 
povodnìmi v roce 2002. Tyto byty jsou užívány 
a pronajímany vždy s možností rychlé výpovìdi.
Bohužel existují byty, které patøí MÈ a kde jsou 
uzavøeny smlouvy na dobu neurèitou a kde 
nemùže MÈ stávající nájemníky vystìhovat. Je 
to dùsledek špatnì èi lajdácky uzavøených 
smluv po roce 1990. 

–Michal Svìrák, radní,
e-mail m.sverak@praha-libus.cz–

Poznámka redakce po uzávìrce: Poslední infor-
mace je, že pan Dus pøedložil øediteli školy výpo-
vìï a ten ji podepsal. Následnì se øediteli školy 
pøihlásilo 10 nových uchazeèù o práci školníka, 
kteøí si žádný byt nenárokují.
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a Školník a byt

Obecní rada a zastupitelstvo opravdu lišácky 
rozhodlo o odchodu školníka ze školy v Meteo-
rologické ulici. Jelikož vinou pøedchozích 
zastupitelù nemohou vystìhovat bývalého škol-
níka, pøidìlí stávajícímu školníkovi náhradní 
služební byt, ale zakážou mu smlouvou pøihlá-
sit se k trvalému bydlení. Smlouva je na dobu 
urèitou do konce roku 2004. Školník pracuje 
a pracuje – pro obecní úøad pøesèasy dosahnou 
hodnoty 360 hodin (odmìna za to je 4.000 Kè – 
– tedy zhruba 11 Kè na hodinu vèetnì pøíplat-
kù). No a na konci roku se školník nestaèí divit 
– smlouva na byt je prodloužena pouze do 31. 
3. 2005. A nebo za tržní nájemné!!! Kolikpak 
tržního nájemného platí bývalý školník ve slu-
žebním bytì??? Školníkovi – tomu stávajícímu 
už moc dlužíme a tak se ho zbavíme. Celému 
zastupitelstvu je známo,že školník má hrubý 
p ø í j e m  1 0 . 0 9 0  K è .  To  z n a m e n á  z h r u b a  
8.000 Kè mìsíènì èistého. Nemùže tudíž sou-
hlasit s tržním nájemným. No a tak když škol-
ník odejde zbavíme se dluhù vùèi tomuto èlovì-
ku a mùžeme to zkusit na nìkoho jiného. Pøeji 
Vám hodnì setkání s lidmi jako jste Vy. 

–Váš dnes již skoro bývalý školník Jiøí Dus– 

Vážení spoluobèané, tìžko se odpovídá, na tako-
vou informaci plnou polopravd a lží, pøípadnì 
i nepochopení vzniklé situace.
Pan Dus pracuje v ZŠ Meterologická již delší 
dobu a v roce 2002 požádal za podpory øeditele 
školy Mgr. Šumského mìstskou èást, respekti-
ve bytovou komisi, o pomoc pøi øešení své složi-
té životní situace. V té dobì mìl, a myslím, že 
stále ještì má, trvalé bydlištì v Praze. Tehdejší 
bytová komise mu vyšla vstøíc a souhlasila s pro-
nájmem obecního bytu na dobu urèitou v délce 
jednoho roku. S panem Dusem byla následnì 
uzavøena øádná nájemní smlouva na dobu urèi-
tou do konce roku 2004. Nebyl tedy opodstatnì-
ný dùvod, aby si na této adrese zøídil trvalé byd-
lištì. V listopadu 2004 bytová komise navrhla 
øešení dalšího využití bytu a celou záležitost 
postoupila radì. Protože do té doby ani pan Dus 
èi øeditel školy nežádali o nìjaké prodloužení, 
vìc byla z pohledu komise jasná. Své doporuèe-
ní bytová komise postoupila radì. Mezitím byl 
pan Dus upozornìn, že bude muset byt uvolnit, 
napsal struènou žádost o prodloužení nájmu. 
Pøi projednávání celé záležitosti byly zváženy 
i okolnosti, kdy pan Dus mìl rozpory s paní øedi-
telkou školky Procházkovou (v areálu školky se 
nachází pronajatý byt), byla pøipomenuta i jeho 
neochota vypomoci s bìžnou údržbou apod. 
Dále byla pøipomenuta i kontroverzní práce 
školníka pøi rekonstrukci elektroinstalace a vý-

Místní oslavy 7. 5. 2005
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V sobotu 7. kvìtna 2005 spoleènì 
oslavíme v naší mìstské èásti 60 let od 
ukonèení 2. svìtové války. 

Na tyto oslavy, na nìž se chystá i celá 
Praha, pøipravuje MÈ Praha-Libuš ve 
spolupráci s OS Køížem×Krážem, Klu-
bem Junior a FSC Libuš celodenní pro-
gram. 

Ve vstupních prostorách Základní 
školy Meteorologická, na høišti pøi ul. 
Skalská a na fotbalovém høišti FSC 
Libuš se budou od 10 hod. do 18 hod. 
konat rùzné hudební a sportovní akce, 
které jsou urèeny pøedevším pro dìti, ale 
nejen pro nì. Celý den bude zakonèen 
v hospodì U Vokouna, kde vám bude 
k tanci a poslechu hrát hudební skupina.

Program dopoledne:
e v 10 hod. starosta MÈ pan Petr Mráz 
zahájí za úèasti pìveckého sboru Klubu 

Junior výstavu leteckého modeláøství 
a dìtských prací ve vstupních prostorách 
ZŠ Meteorologická
e pro malé dìti bude pøipravena procház-
ka pohádkovým lesem
e dìti mladšího školního vìku ze ZŠ L. 
Coòka se utkají ve vybíjené s dìtmi ze ZŠ 
Meteorologická na høišti pøi ul. Skalská
e skautský oddíl nám pøedvede nìco z tá-
bornièení

odpoledne
e od 13 hod. budou vystupovat na pódiu 
na FSC Libuš dìti z místních základních 
a mateøských škol a z Klubu Junior s ta-
neèním a hudebním programem 
e pøijde nám zahrát hudební skupina Bùh-
ví ve složení: Ondøej Brzobohatý, Martin 
Hrubý, Karel Pièman, Jaromír Telenský, 
Pavel Trojan
e pøedstaví se nám country skupina

e na fotbalovém høišti se mùžete podí-
vat na fotbalové utkání malých fotbalis-
tù ve vìku 8 – 10let

veèer
e od 19 hod. bude v hospodì U Vokouna 
hrát k tanci a poslechu hudební skupina 
pana Ševita

Na místní oslavy, které zaèínají v 10 
hod. pøed ZŠ Meteorologická, zveme 
všechny obèany z Libuše a Písnice.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

Zájezd pro seniory z naší městské části 28. dubna

Zájezd poøádá mìstská èást Praha-
Libuš a je urèen obèanùm, kteøí vìkovì 
splnili podmínky starobního dùchodu 
a jsou trvale hlášeni v naší mìstské èásti.

Kam pojedeme?
Pojedeme do Boskovic, kde navštívíme 

Zahradnictví Lebiš a empírový zámek.
Cena zájezdu?
Všem zúèastnìným bude ÚMÈ Praha-

Libuš hradit autobusovou dopravu. 
Vstup do zámku v Boskovicích  25 Kè 

a obìd si hradí každý úèastník sám. 
Prohlídka zahradnictví s pøednáškou 
jsou zdarma.

 Kdy pojedeme?
Ve ètvrtek 28. dubna 2005. 
Program zájezdu:
Ráno vyjedeme už v 6 hodin. Sraz bude 

v 5.45 hod. v ulici K Lukám 664/1  pøed 
Úøadem MÈ Praha-Libuš (je zde Klub 
Senior). Návrat se pøedpokládá kolem 19 
hodiny.

 Prohlídku s pøednáškou máme zajištì-
nu na 9.00 hodin. V zahradnictví je insta-
lovaná prodejní výstava, kde si každý 
mùže zakoupit sazenice, kvìtináèe a i jiné 
drobnosti do zahrádky nebo na balkon. 
Naobìdváme se v Boskovicích a po 13. 
hodinì si prohlédneme místní zámek. 
Odjezd z Boskovic plánujeme kolem 
16.30 hodin. Cesta autobusem trvá asi 
2,5 hodiny.

Pøihlašovat se mùžete na humanitním 
odboru ÚMÈ Praha  Libuš, telefon 261 
910 145.

–Ivana Mikušková, ÚMÈ Praha-Libuš–

Letní dětské tábory

Pøipravili jsme pro vás nìco dosti neob-
vyklého: 
g Letní pøímìstský tábor v Praze v èer-

venci
g Letní tábor v rekreaèním støedisku 

Èistá u Rakovníka od 6. 8. do 20. 8. 
(24. 8.)
Podrobnosti byly uvedeny v èasopisu 

U nás 3/2005 na str. 16 (pokud nemáte, 
najdete též na www.praha-libus.cz).

Pozor! 19. 4. 2005 uzávìrka pøihlášek 
na tyto akce a také schùzka s vedením 

tábora v Klubu Junior od 18 hodin. Na 
vaši hojnou úèast se tìší Ing. Lenka 
Koudelková (tel. 604 273 968) a Zdena 
Kapicová (tel. 777 603 883). Schùzka je 
povinná pro všechny rodièe pøihlášených 
táborníkù. Informace o pøedešlých tábo-

rech získáte na uvedených telefonech 
a nebo na internetové adrese www.prote-
be-hs.wz.cz.

–Zdena Kapciová,
Humanitární sdružení Protebe,

Lenka Koudelková, Klub Junior–

Dětský den

28. května

MÈ Praha-Libuš ve spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasièù Písnice 
a TJ Sokol Písnice uspoøádají jako každo-
roènì dne 28. 5. 2005 Dìtský den na fot-
balovém høišti v Písnici. Pøipravujeme 
pro dìti den plný soutìží, ukázek psovo-
dù, bojového umìní. Mìstská policie 
postaví dìtem dopravní høištì. A hlavnì 
je pro každé dítì pøipraven dárek. Pøijïte 
se svými dìtmi oslavit jejich svátek, zaèí-
náme ve 13 hodin.

–Iva Hájková, ÚMÈ Praha-Libuš–

MC Kuřátko

Otevøeno v dubnu 2005: pondìlí, úte-
rý, støeda, ètvrtek 9.30 – 12.00 hod., Mezi 
Domy 373, Praha 4-Libuš

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

Mimoøádné akce:
f 4. 4. pondìlí –Akvárium. S Terezou si 
vyrobíme pohyblivé papírové rybièky ve 
sklenici.
f 6. 4. støeda – Divadélko. Hanka nám 
zahraje dìtmi velmi oblíbené divadélko. 
Také si zazpíváme a zahrajeme na orfovy 
nástroje.
f 7. 4. ètvrtek – Klub dvojèat a vícerèat. 
Zpívání a zajímavé povídání. Maminka 
dvojèat, speciální pedagožka paní Jana 
Pešková zahraje dìtem na tahací harmo-
niku a maminkám ráda podá informace 
o èinnosti Klubu dvojèat a vícerèat. 
Uvítáme další maminky dvojèat èi vícer-
èat, 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. 
Obrázky foukané slámkou. Po zpívání si 
namalujeme krásné obrázky pomocí 
slámky.
f 11. 4. pondìlí –První jarní kvìtiny. 
Z papírových rolièek a barevného krepo-
vého papíru vás nauèíme jednoduché, ale 

pìkné kytièky, kterými si mùžete vyzdo-
bit dìtský pokoj.
f 12. 4. úterý – Modelování z moduritu. 
Baví vás modelovat zvíøátka, postavièky 
a další vìci? Pøijïte mezi nás a vyhrajete 
si. 
f 13. 4. úterý – Narozeninová party pro 
dìti narozené v bøeznu. Zveme dìti naro-
zené v bøeznu, aby s námi oslavily naro-
zeniny. Oslavence prosíme nahlásit 
týden dopøedu na tel. 605 288 535. Chy-
bìt nebude zpívání, taneèky a malé dá-
reèky pro oslavence!
f 18. 4. pondìlí – Malujeme naše tìla. Už 
jste nìkdy dìti obkreslovaly svoje ruce, 
nohy nebo dokonce celé tìlo? Dneska si 
to s námi mùžete vyzkoušet. Je to velká 
legrace.
f 20. 4. støeda –Jarní písnièky. S Hankou 
si zazpíváme písnièky o jaru.
f 21. 4. ètvrtek – Sportovní olympiáda. 
Dopoledne plné her a soutìží. Za pìkné-
ho poèasí budeme venku.
f 25. 4. pondìlí –Angliètina pro nejmen-
ší. Už hezky èesky povídáte? A co zkusit 
pár slovíèek anglicky? Není to vùbec 
tìžké a dìti to baví. 
f 26. 4. úterý –Toulcùv dvùr. Dnes se 
vypravíme do Toulcova dvora, kde bude-
me jezdit na koních. Konì nám budou 
k dispozici 10.30 – 11.30, pro každé dítì 
cca 15 min. dle množství zájemcù. Hlaste 
se na tel. 737 920 476, kapacita je omeze-
na. Prostory MC budou uzavøeny.
f 27. 4. støeda – Èarodìjnice. Blíží se pále-
ní èarodìjnic, a proto si s Terezou a mam-

kou vyrobíme vlastní èarodìjnici.
f 28. 4. ètvrtek – Logopedie. Setkání 
s klinickou logopedkou Mgr. Lenkou 
Marèíkovou, která s dìtmi procvièí jazýè-
ky a pohraje si s nimi. Rodièùm pøiblíží 
zákonitosti a možné problémy ve vývoji 
dìtské øeèi. Bude vìnován prostor pro 
dotazy, možnost individuální konzultace.

Tìšíme se na kvìten:
f 5. 5. ètvrtek – Pøáníèka pro maminky. 
Blíží se Den matek, tak dìti nauèíme, jak 
pro maminku vyrobit pøáníèko. Také si 
vyrobíme rámeèek na fotku.
f 10. 5. úterý – Barevní motýli. S Jarmi-
lou si vyrobíme barevné motýlky.
f 11. 5. støeda – Divadélko. Hanka nám 
zahraje dìtmi velmi oblíbené divadélko. 
Také si zazpíváme a zahrajeme na orfovy 
nástroje.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–
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Hudební sobota s Klubem Junior

Zveme všechny dìti, nejen z hudebních 
kroužkù klubu, do svìta hudby a hudeb-
ních nástrojù. V sobotu 9. 4. se sejdeme 
ve 14.00 pøed klubem a spoleènì poje-
deme do nedávno otevøeného Èeského 
muzea hudby. V zajímavé stálé expozici 
na nás èeká pøedevším sbírka starých i no-
vých hudebních nástrojù, které nás pro-
vedou historií hudby stejnì jako její sou-
èasností. Více informací najdete na adre-

se www.nm.cz/mch. Pokud však chcete 
vidìt vše na vlastní oèi, a urèitì se bude 
na co dívat, pøijïte na sobotní sraz. 
S sebou potøebujete pouze dva lístky na 
autobus a 50 Kè na vstup. Pokud se nás 
sejde dost, cena bude jen 30 Kè. Návrat 
ke klubu je v 18.00. Tìším se na pøíjemné 
odpoledne s vámi!

–Bc. Julie Èákiová, lektorka flétny,
 tel. 605 866 609–

hrady ke stavu školy z hlediska bìžné údržby 
a z hlediska stavu jejího bezprostøedního okolí. 
Nìkolik urážlivých dopisù a e-mailù za upynulý 
rok vše jen podtrhlo. 
O celé vìci nakonec rozhodovalo zastupitelsvo 
a svým hlasováním smlouvu prodloužilo pouze 
o tøi mìsíce nad rámec smlouvy, aby si pan Dus 
mohl uspoøádat své záležitosti. Aèkoliv mìl 
smlouvu na dobu urèitou, nechal vìci dojít až na 
hranici a oèekával, že mu byt bude patrnì natr-
valo pøidìlen. MÈ má nìkolik bytù, které pøidì-
luje doèasnì obèanùm MÈ v situaci, kdy svùj 
byt nemohou ze závažného dùvodu užívat (po-
žár apod.) Jedinou výjimkou bylo poskytnutí 
bytù lidem mimo MÈ, když byli postiženi 
povodnìmi v roce 2002. Tyto byty jsou užívány 
a pronajímany vždy s možností rychlé výpovìdi.
Bohužel existují byty, které patøí MÈ a kde jsou 
uzavøeny smlouvy na dobu neurèitou a kde 
nemùže MÈ stávající nájemníky vystìhovat. Je 
to dùsledek špatnì èi lajdácky uzavøených 
smluv po roce 1990. 

–Michal Svìrák, radní,
e-mail m.sverak@praha-libus.cz–

Poznámka redakce po uzávìrce: Poslední infor-
mace je, že pan Dus pøedložil øediteli školy výpo-
vìï a ten ji podepsal. Následnì se øediteli školy 
pøihlásilo 10 nových uchazeèù o práci školníka, 
kteøí si žádný byt nenárokují.
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Pro naše seniory pøipravil organizaèní 
výbor na duben tyto zajímavé programy:
; 5. dubna 2005 odjíždíme na klubový 
zájezd na Pøíbramsko (Svatá Hora a oko-
lí).
; Autobus odjíždí v 9.00 hodin z Libuše 
od Eimù. Pøihlášky u p. Kvapilové v KS.
; Hezké poèasí a dobrou náladu vezeme 
s sebou.
; 12. dubna je volná zábava – odpoèin-
kové úterý pøi kávì.
; 19. dubna pøijde mezi nás pan dr. 
Vetej-ška a bude nám povídat o praž-
ských památkách, které jsou zaøazeny do 
seznamu UNESCO (Organizace spoje-
ných národù pro výchovu, vìdu a kultu-
ru).
; 26. dubna s pásmem o jaru nás pøijdou 
do klubu potìšit dìtièky z Mateøské školy 
Ke Kašnì v Písnici. 

Program máme pøipravený a tìšíme se 
na setkání s vámi vždy v úterý od 14.00 

Hrací dopoledne pro děti

Mateøská škola Lojovická 557, Praha 4 
-Libuš zve všechny dìti od 2 let a jejich 
doprovod na Hrací dopoledne ve dnech 
7. 4.a 14 .4. 2005 od 9.00 do 11.00. Cena 
za jedno dopoledne èiní 60 Kè. Vìnovat 
se vám budou zkušené paní uèitelky. 
Pøijïte si zkusit, jak by se líbilo vašim 
dìtem v mateøské školce, seznámíte se 
blíže s prostøedím, které vaše dítì bude 
možná navštìvovat od záøí 2005, pøijïte 
se poradit v oblasti pøedškolní výchovy. 
Tìšíme se na vás, nezapomeòte vzít 
dìtem pøezutí a pití.

–Ivana Sýkorová, øed. MŠ, tel./fax 
241 471 378, www. mslojovicka.cz–

Duben Protebe

Humanitární sdružení Protebe zve v so-
botu 16. 4. do Vodního ráje v Mìøíme. 
Atrakce (tobogán, víøivky, divoká øeka). 
Sraz: na koneèné autobusu è. 215  Praha 
Libuš v 9.30 hodin. Plavání ve vyhraze-
ném bazénu, opékání vlastních uzenin, 
hry v pøírodì. Návrat v cca 16.15 hodin 
opìt na místo srazu. Cena 150 Kè zahr-
nuje dopravu pronajatým busem a vstup 
do aquacentra. Další informace: http://-
protebe-hs.wz.cz        –Zdenka Kapicová–

Místní

nekomerční

inzerce
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Vážení ètenáøi, 
n ì k d y  n ì k o m u  
nìco chybí a nìko-
mu pøebývá a dá se 
to získat tøeba pro-
stou výmìnou vìcí 
èi služeb takøíka-
jíc doma, v bydliš-
t i .  Rádi  bychom 
z d e  p o s k y t o v a l i  
pravidelnì místo 
pro takovou místní 
nekomernèí inzer-
ci. Pøijímáme nej-
lépe na redakèním 
e-mailu. Prosím, 
buïte maximálnì 
struèní. Dìkujeme 
a   m í s t o  z d e  j e  
vaše…

Hnùj zdarma. Jezdecký oddíl TJ 
Tempo Praha nabízí zdarma k odvozu 
koòský hnùj. Odbìr po pøedchozí tele-
fonické dohodì v areálu JO TJ Tempo 
Praha - Zátoòská 20, Praha-Libuš. 
Volejte pana Martina Vaška  605 586 
674. V pøípadì zájmu je JO TJ Tempo 
Praha schopno za úhradu zajistit odvoz 

Připravuje se druhý

Místní kapsář

Pøipravujeme druhý sešit edice 
Místní kapsáø – Restaurace, hos-
pody, bary, penziony… v Libuši 
a Písnici. Prosíme podnikatele z té-
to oblasti, pokud by mìli zájem
o umístìní inzerce do tohoto sešitu, 
který vyjde jako pøíloha nìkterého 
z pøíštích èísel U nás, aby kontakto-
vali redakci U nás, nejlépe e-mailem 
hana.kolarova@tiscali.cz. Ceny 
inzerce podle nového ceníku otištì-
ného na této stránce.

–red –

1/2 A4

180×125 mm

2011 Kč {2413 Kč}

1/2 A4

180×125 mm

2011 Kč {2413 Kč}

celá A4

180×250 mm

4010 Kč {4812 Kč}

celá A4

180×250 mm

4010 Kč {4812 Kč}

1/16 strany A4

41×60 mm

250 Kč {300 Kč}

1/16 strany A4

41×60 mm

250 Kč {300 Kč}

Druhá vyšší {cena} je včetně 1 další barvy navíc. Ceny jsou vč. DPHDruhá vyšší {cena} je včetně 1 další barvy navíc. Ceny jsou vč. DPH

1/4 strany A4

87×125 mm

1000 Kč {1200 Kč}

1/4 strany A4

87×125 mm

1000 Kč {1200 Kč}

1/8 strany A4

87×125 mm

500 Kč {600 Kč}

1/8 strany A4

87×125 mm

500 Kč {600 Kč}

Formát černobílý  +1 barva

slon A4 4 010 Kč 4 812 Kč

velbloud 1/2½A4 2 011 Kč 2 413 Kč

žirafa 1/4 A4 1 000 Kč 1 200 Kč

gorila 1/8 A4  500 Kč  600 Kč

žabka 1/16 A4 250 Kč  300 Kč

hodin. Pouze v den zájezdu je Klub 
Senior uzavøený.

Místní knihovna je pro naše ètenáøe 
otevøena vždy v úterý od 14.00 hodin, 
a to i pokud jsou senioøi na výletì.

Všichni zájemci jsou srdeènì vítáni.
–Za org. výbor KS Eva Fortinová–

hnoje. Je možné dohodnout i celoroèní 
odbìr.

Sháním jazykovìdné knížky – napøí-
klad J. Choupek: Povìry o èeštinì, J. 

Publikaci Ménì známé druhy zeleni-
ny nabídnìte na telefonu 261 910 608.

Bìliè: Sedm kapitol o èeštinì, F. Trávní-
èek: Jazyková zákampí, V. Machek: 
Èeská a slovenská jména rostlin a další. 
Telefon 602 209 973. 

Starší zachovalé piano – koupím, 
tel. 731 179 913.

Obchod, Firma Zaměření Otevřeno Doplňkové info, email, zajímavost, slevy apod.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakázkové šití veškeré dámské a společenské dle dohody tel. 737 441 650

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Josef Málek revize elektro tel. 604 581 354

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mgr. Hana Kendíková překlady - jazyk angl., něm. a norský dle dohody tel. 608 072 304, kendikova@centrum.cz

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

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

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

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

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

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

Adresáø je neplacenou inzercí a je urèený výhradnì pro podnikatele a živnostníky z Libuše a Písnice .Pokud máte zájem o plošnou 
inzerci, která je placená, lze ji podat na ÚMÈ Praha-Libuš v sekretariátu. Cena celé strany A4 je 4010 Kè  a z této ceny lze volit podíly 
1/2, 1/4, 1/8, 1/16 podle použité plochy. Soukromá inzerce je pro obèany Libuše a Písnice zdarma.adresáø
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Pro naše seniory pøipravil organizaèní 
výbor na duben tyto zajímavé programy:
; 5. dubna 2005 odjíždíme na klubový 
zájezd na Pøíbramsko (Svatá Hora a oko-
lí).
; Autobus odjíždí v 9.00 hodin z Libuše 
od Eimù. Pøihlášky u p. Kvapilové v KS.
; Hezké poèasí a dobrou náladu vezeme 
s sebou.
; 12. dubna je volná zábava – odpoèin-
kové úterý pøi kávì.
; 19. dubna pøijde mezi nás pan dr. 
Vetej-ška a bude nám povídat o praž-
ských památkách, které jsou zaøazeny do 
seznamu UNESCO (Organizace spoje-
ných národù pro výchovu, vìdu a kultu-
ru).
; 26. dubna s pásmem o jaru nás pøijdou 
do klubu potìšit dìtièky z Mateøské školy 
Ke Kašnì v Písnici. 

Program máme pøipravený a tìšíme se 
na setkání s vámi vždy v úterý od 14.00 

Hrací dopoledne pro děti

Mateøská škola Lojovická 557, Praha 4 
-Libuš zve všechny dìti od 2 let a jejich 
doprovod na Hrací dopoledne ve dnech 
7. 4.a 14 .4. 2005 od 9.00 do 11.00. Cena 
za jedno dopoledne èiní 60 Kè. Vìnovat 
se vám budou zkušené paní uèitelky. 
Pøijïte si zkusit, jak by se líbilo vašim 
dìtem v mateøské školce, seznámíte se 
blíže s prostøedím, které vaše dítì bude 
možná navštìvovat od záøí 2005, pøijïte 
se poradit v oblasti pøedškolní výchovy. 
Tìšíme se na vás, nezapomeòte vzít 
dìtem pøezutí a pití.

–Ivana Sýkorová, øed. MŠ, tel./fax 
241 471 378, www. mslojovicka.cz–

Duben Protebe

Humanitární sdružení Protebe zve v so-
botu 16. 4. do Vodního ráje v Mìøíme. 
Atrakce (tobogán, víøivky, divoká øeka). 
Sraz: na koneèné autobusu è. 215  Praha 
Libuš v 9.30 hodin. Plavání ve vyhraze-
ném bazénu, opékání vlastních uzenin, 
hry v pøírodì. Návrat v cca 16.15 hodin 
opìt na místo srazu. Cena 150 Kè zahr-
nuje dopravu pronajatým busem a vstup 
do aquacentra. Další informace: http://-
protebe-hs.wz.cz        –Zdenka Kapicová–

Místní

nekomerční

inzerce
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Vážení ètenáøi, 
n ì k d y  n ì k o m u  
nìco chybí a nìko-
mu pøebývá a dá se 
to získat tøeba pro-
stou výmìnou vìcí 
èi služeb takøíka-
jíc doma, v bydliš-
t i .  Rádi  bychom 
z d e  p o s k y t o v a l i  
pravidelnì místo 
pro takovou místní 
nekomernèí inzer-
ci. Pøijímáme nej-
lépe na redakèním 
e-mailu. Prosím, 
buïte maximálnì 
struèní. Dìkujeme 
a   m í s t o  z d e  j e  
vaše…

Hnùj zdarma. Jezdecký oddíl TJ 
Tempo Praha nabízí zdarma k odvozu 
koòský hnùj. Odbìr po pøedchozí tele-
fonické dohodì v areálu JO TJ Tempo 
Praha - Zátoòská 20, Praha-Libuš. 
Volejte pana Martina Vaška  605 586 
674. V pøípadì zájmu je JO TJ Tempo 
Praha schopno za úhradu zajistit odvoz 

Připravuje se druhý

Místní kapsář

Pøipravujeme druhý sešit edice 
Místní kapsáø – Restaurace, hos-
pody, bary, penziony… v Libuši 
a Písnici. Prosíme podnikatele z té-
to oblasti, pokud by mìli zájem
o umístìní inzerce do tohoto sešitu, 
který vyjde jako pøíloha nìkterého 
z pøíštích èísel U nás, aby kontakto-
vali redakci U nás, nejlépe e-mailem 
hana.kolarova@tiscali.cz. Ceny 
inzerce podle nového ceníku otištì-
ného na této stránce.

–red –

1/2 A4

180×125 mm

2011 Kč {2413 Kč}

1/2 A4

180×125 mm

2011 Kč {2413 Kč}

celá A4

180×250 mm

4010 Kč {4812 Kč}

celá A4

180×250 mm

4010 Kč {4812 Kč}

1/16 strany A4

41×60 mm

250 Kč {300 Kč}

1/16 strany A4

41×60 mm

250 Kč {300 Kč}

Druhá vyšší {cena} je včetně 1 další barvy navíc. Ceny jsou vč. DPHDruhá vyšší {cena} je včetně 1 další barvy navíc. Ceny jsou vč. DPH

1/4 strany A4

87×125 mm

1000 Kč {1200 Kč}

1/4 strany A4

87×125 mm

1000 Kč {1200 Kč}

1/8 strany A4

87×125 mm

500 Kč {600 Kč}

1/8 strany A4

87×125 mm

500 Kč {600 Kč}

Formát černobílý  +1 barva

slon A4 4 010 Kč 4 812 Kč

velbloud 1/2½A4 2 011 Kč 2 413 Kč

žirafa 1/4 A4 1 000 Kč 1 200 Kč

gorila 1/8 A4  500 Kč  600 Kč

žabka 1/16 A4 250 Kč  300 Kč

hodin. Pouze v den zájezdu je Klub 
Senior uzavøený.

Místní knihovna je pro naše ètenáøe 
otevøena vždy v úterý od 14.00 hodin, 
a to i pokud jsou senioøi na výletì.

Všichni zájemci jsou srdeènì vítáni.
–Za org. výbor KS Eva Fortinová–

hnoje. Je možné dohodnout i celoroèní 
odbìr.

Sháním jazykovìdné knížky – napøí-
klad J. Choupek: Povìry o èeštinì, J. 

Publikaci Ménì známé druhy zeleni-
ny nabídnìte na telefonu 261 910 608.

Bìliè: Sedm kapitol o èeštinì, F. Trávní-
èek: Jazyková zákampí, V. Machek: 
Èeská a slovenská jména rostlin a další. 
Telefon 602 209 973. 

Starší zachovalé piano – koupím, 
tel. 731 179 913.

Obchod, Firma Zaměření Otevřeno Doplňkové info, email, zajímavost, slevy apod.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakázkové šití veškeré dámské a společenské dle dohody tel. 737 441 650

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Josef Málek revize elektro tel. 604 581 354

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mgr. Hana Kendíková překlady - jazyk angl., něm. a norský dle dohody tel. 608 072 304, kendikova@centrum.cz

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

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

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

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

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

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

Adresáø je neplacenou inzercí a je urèený výhradnì pro podnikatele a živnostníky z Libuše a Písnice .Pokud máte zájem o plošnou 
inzerci, která je placená, lze ji podat na ÚMÈ Praha-Libuš v sekretariátu. Cena celé strany A4 je 4010 Kè  a z této ceny lze volit podíly 
1/2, 1/4, 1/8, 1/16 podle použité plochy. Soukromá inzerce je pro obèany Libuše a Písnice zdarma.adresáø
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Obchodní areál Vídeòská, spol. s r.o., 
Vídeòská 619, Praha 4-Kunratice,

VÝHODNÌ
pronajme kanceláøské prostory 

støední tøídy a teskoprostory. 
Možnost parkování.
Mob. 737-202 454

CYKLO CENTRUM 

VAuthor,

VApache, 

VSuperior  

Prodej a servis jízd.kol 

Nabídka jarních prohlídek 

1 KOLO – 50 Kč 

Pro cykloprodejnu hledáme 

komunikativního prodavače 

a mechanika kol

CYKLO CENTRUM  KERAMIKA 

` Květináče

` Obaly

` Byt.dekorace

` Pokojové i venkovní 

květiny

` Substráty

KERAMIKA 

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

Tel.261 911 452,   www.emap-praha.cz

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

Tel.261 911 452,   www.emap-praha.cz


