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„Úvodem bych rád popøál dìtem z našich 
základních, ale i mateøských škol pohodový 
nový školní rok,“ øíká starosta naší mìstské 
èásti Petr Mráz.

Pondìlí 6. èerven. Schùzka s panem 
Beyerem. „Pan Beyer je obèanem naší mìst-
ské èásti, vìnuje se cyklistice a má zkušenosti 
s poøádáním cyklistických závodù. Pøišel 
s myšlenkou uspoøádat cyklistický maratón, 
který by se mìl konat ve spolupráci s naší mìst-
skou èástí. Pøedpokládaný termín prvního 
roèníku je øíjen 2006,“ vysvìtluje pan sta-
rosta. 

Úterý 7. èerven. Rada mìstské èásti. „Na 
zasedání rady se projednávaly výsledky hos-
podaøení mìstské èásti. Dále firma Ekospol, 
a. s., pøedložila upravený návrh na pøedpoklá-
danou stavbu bytových domù mezi ulicemi 
V Zákopech a Švihovskou. Vzhledem k tomu, 
že toto území je souèástí chránìného pøírod-
ního parku Modøanská rokle – Cholupice, 
radní se shodli, že pøedpokládaná stavba je 
stále pøíliš mohutná a že poèkají na stanovis-
ko obèanského sdružení Rodinné domy.“

Úterý 21. èerven. Rada mìstské èásti. 
„Radní souhlasili s návrhem bytové komise 
zastupitelstva na obsazení školnického bytu 
v MŠ Mezi Domy. Dalším bodem jednání 
rady bylo pøipojení k cyklistické stezce „Cyklo 
Modøany – Lhotka – Cholupice – hranice 
Prahy“, která k nám vede z Modøan a dále pøes 
Písnici. Dalším bodem jednání bylo vyhodno-
cení došlých nabídek na opravu èásti komuni-
kace v ulici Božejovické a Na Moèále. Oprava 
umožní obèanùm žijícím v tìchto lokalitách 
koneènì dojít napøíklad na stanici autobusu 
suchou nohou.“

Støeda 22. èerven. Zastupitelstvo MÈ 
Praha-Libuš. „Zastupitelé schválili smlou-
vu o sdružení s bytovým družstvem Libuš 
(tzv. Zvonièka), což po dlouhé dobì zname-
ná velký posun v této záležitosti. Dùm je 
postaven a je škoda, že se do nìj zatím lidé 
nemohou nastìhovat. Je naším pøáním, aby 
se družstevníci co nejdøíve zabydleli. Dalším 
bodem jednání zastupitelstva byly zprávy 
o výsledku hospodaøení mìstské èásti v roce 
2004. Místostarosta ing. Pavel Macháèek 
informoval o souèasné situaci kolem silniè-
ního okruhu.“ 

Ètvrtek 23. èerven. Vítání obèánkù. Pøi 
slavnosti, která probìhla v odpoledních hodi-
nách, popøál starosta do života hodnì štìstí, 
zdraví a radosti jak novým obèánkùm, tak 
jejich rodièùm.

Pátek 24. èerven. Setkání øeditelù škol-
ských zaøízení v Libuši a Písnici. Na našem 
humanitním odboru se ho zúèastnil i starosta: 
„Na konci jsme si vzájemnì popøáli krásné 
poèasí a hodnì pohody bìhem prázdnin a do-
volených. Podìkoval jsem všem za obìtavou 
práci s našimi dìtmi, protože to není práce 
jednoduchá, ale naopak psychicky velmi 
nároèná a pro budoucnost velmi dùležitá.“ 

Pondìlí 27. èerven. Setkání s obchodníky 
z naší mìstské èásti. „Na mé požádání ho 
zorganizovala vedoucí humanitního odboru 
Iva Hájková,“ komentuje starosta. „Probìhlo 
veèer v Klubu Senior. Úèast nebyla pøíliš vyso-
ká, o to ale mìli zúèastnìní vìtší prostor pøi 

vzájemných dotazech a odpovìdích. Rád 
bych všem zúèastnìným podìkoval a pevnì 
doufám, že na pøíští setkání zvolíme termín, 
který bude více vyhovovat, jelikož si myslím, 
že komunikace mezi obchodníky, obèany 
a úøadem mìstské èásti je velmi dùležitá pro 
rozvoj a soužití v naší obci.“ 

Úterý 28. èerven. Ukonèení sezóny v Klu-
bu Senior. „Za pozvání bych rád podìkoval. 
Potìšilo mì, že jsem mezi programem mohl 
odpovìdìt na dotazy našich seniorù. Z dotazù 
usuzuji, že jim žití v naší mìstské èásti není 
lhostejné a jsou rádi, že žijí právì zde.“

Úterý 12. èervenec. Rada mìstské èásti. 
„Rada odsouhlasila smlouvu o poskytování 
stravování sociálnì slabším seniorùm z naší 
MÈ v rámci peèovatelské služby. Rada se také 
seznámila s urbanistickou studií Toèná, kte-
rou øádnì pøipomínkovala.“ 

Pátek 22. èervenec. Zahájení rekonstruk-
ce èásti Hoštické ulice. Po velkých peripeti-
ích se podaøilo, po èem obyvatelé této lokality 
již dlouhou dobu toužili – získat stavební 
povolení a zahájit rekonstrukci èásti Hoštické 
ulice. 

Úterý 26. èervenec. Rada mìstské èásti. 
„Jedním z bodù jednání byla oprava komuni-
kace v ulici V Zákopech. Rada se neshodla na 
výbìru provádìcí firmy, doporuèila poptat 
ještì další uchazeèe a celou vìc odložila na 
pøíští zasedání. Rada udìlila souhlas s uvede-
ním dìtských høiš� do souladu s platnými práv-
ními normami. Dále rada vybrala zhotovitele 
kotelny v Mateøské škole Lojovická. Radní 
doufají, že se vìtšinu stavby podaøí zrealizo-
vat bìhem prázdnin.“

Ètvrtek 28. èervenec. Schùzka libuš-
ských hasièù. „Byl jsem na ni pozván. Aè vím, 
že jejich práce je dobrovolná, požádal jsem 
libušské hasièe o akènìjší pøístup k jejich èin-
nosti,“ hodnotí starosta. 

Ètvrtek 4. srpen. Schùzka se zástupci 

Magistrátu hl. m. Prahy. „Pøedložil jsem 
nìkteré naše projekty k posouzení, zda by 
bylo možno je využít ke spolufinancování 
z prostøedkù z Evropské unie.“

Ètvrtek 11. srpen. Návštìva letního dìt-
ského tábora v Èisté u Rakovníka.  
„Návštìvy se zúèastnil i pan tajemník Tomáš 
Hejzlar. Naše mìstská èást tábor pro naše dìti 
spolufinancuje. Rád bych touto cestou podì-
koval paní Lence Koudelkové, která vede 
Klub Junior, za její iniciativu, díky níž se tábor 
ve spolupráci se sdružením Protebe uskuteè-
òuje. Na táboøe jsou i hendikepované dìti, což 
je, myslím, velmi dobrý projekt,“ oceòuje sta-
rosta. „Zdravé dìti mají možnost setkat se 
s hendikepovanými, což má i výchovný efekt. 
Doufám, že v pøíštích letech tyto aktivity 
budou pokraèovat a bude se jich zúèastòovat 
víc dìtí z naší mìstské èásti.“ 

Starosta Libuše a Písnice pan Petr Mráz 
upozoròuje: „V naší mìstské èásti jsou tzv. 
obytné zóny, které mají za úkol omezit pohyb 
motorových vozidel vèetnì parkování. 
Parkování je zde možné pouze na vyznaèe-
ných místech. Tyto zóny vznikly na základì 
požadavkù obèanù, kteøí zde bydlí a jichž se 
provoz bezprostøednì týká. Vedení Mìstské 
policie mne informovalo, že v tìchto zónách 
parkuje stále vìtší množství vozidel a že 
budou nuceni pokutovat auta, která parkují 
mimo plochy urèené k tomuto úèelu. Rád 
bych na to upozornil v dostateèném pøedsti-
hu, a tím pøedešel nepøíjemnostem, které by 
mohly následovat.

„Na závìr bych rád popøál co nejteplejší 
„babí léto“ a – díky tomu, že jsme na okraji 
Prahy – také mnoho krásných barevných 
pohledù do pøírody, což v tomto období potì-
ší, a zpøíjemní náš uspìchaný život,“ pøeje 
starosta Petr Mráz. 

–Zaznamenala Hana Koláøová,
Foto Tomáš Hejzlar–

Letní dìtský tábor v Èisté u Rakovníka

Libuš a Písnice v číslech

Uvádíme nìkterá èísla ze statistického bul-
letinu zpracovaného Èeským statistickým 
úøadem za období do 31. 3. 2005.

V poètech obyvatel jsou zahrnuty i cizinci 
s tzv. dlouhodobým pobytem (tj. s pobytem na 
základì víza nad 90 dnù).

Stav obyvatel k 31. 12. 2004:
Hl. m. Praha 1 170 571
MÈ Praha - Libuš           8 713
(Pozn: podle evidence ÚMÈ Praha - Libuš 

poèet obèanù èeské národnosti: 7 960)
Stav obyvatel k 31. 3. 2005:
Hl. m. Praha 1 172 975
MÈ Praha - Libuš           8 797
(Pozn: podle evidence ÚMÈ Praha - Libuš 

poèet obèanù èeské národnosti: 7965)
Mìstská èást Praha - Libuš

v r. 2004 v r. 2005 k 31. 3.
Sòatkù    49        3
Rozvodù    30        3
Narozených    69     24
Zemøelých    51     14
Pøistìhovaných 102  176
Rozloha v ha k 1. 1. 2005:
Hl. m. Praha 49 607
MÈ Praha - Libuš     526
(Libuš – 160 ha, Písnice – 367 ha)

Libuš
Zemìdìlská pùda 48 ha
Lesní pozemky     9 ha
Zastavìná plocha a nádvoøí 32 ha
Ostatní plochy 70 ha

Zemìdìlská pùda 258 ha
Lesní pozemky 23 ha
Vodní plocha    4 ha
Zastavìná plocha a nádvoøí 20 ha
Ostatní plochy 62 ha
Nezamìstnanost v bøeznu 2005 – poèet 

uchazeèù o zamìstnání:
Hl. m. Praha 25 948
MÈ Praha - Libuš        198
– z toho žen 104
– novì evidovaných    35
– vyøazených    24
Byty:
Dokonèené byty:     v r. 2003 v r. 2004
Hl.m. Praha 4 415 5924
MÈ Praha - Libuš           8       76
Poèet subjektù zapsaných v Registru eko-

nomických subjektù (RES) k 31.3. 2005:
(Pozn: mnoho subjektù je evidováno podle 

místa bydlištì osoby, a ne místa výkonu èin-
nosti)

Písnice

Hl. m. Praha 418 358
MÈ Praha - Libuš       3 688
Z toho v MÈ Praha - Libuš napø.:
Veøejná obchodní spoleènost    19
Spoleènost s ruèením omezeným 466
Nadace       1
Akciová spoleènost     20
Spoleèenství vlastníkù jednotek     10
Družstvo     39
Zahranièní osoba 900
Sdružení    62
–Pøipravila Iva Hájková, humanitní odbor 

ÚMÈ Praha-Libuš–

Zdroj: Statistický bulletin, ÈSÚ 2005

Černé skládky

V  s r p n u  l e t o š n í h o  r o k u  o r g a n i z o v a l  
Magistrát stejnì jako v pøedchozích letech 
likvidaci èerných skládek na území hlavního 
mìsta financovanou ze svých prostøedkù.

V naší mìstské èásti jsme vytipovali dvì loka-
lity. První byla oblast nad lomem na území 
Modøanské rokle, druhá pak pøi ulici V Hro-
bech. Na èerných skládkách se kromì bìž-
ných odpadkù vyskytovaly pneumatiky, ledni-
ce a záøivky. Vzhled jedné z lokalit pøed úkli-
dem a po úklidu mùžete porovnat na našich 
fotografiích.
–Jana Drobílková, OŽPD ÚMÈ Praha-Libuš, 

Foto autorka–

V Hrobech pøed úklidem a po úklidu

Opravy komunikací

Bìhem léta probìhly opravy komunikací 
Pabìnická a K Jezírku. Prašné komunikace 
jsou prùbìžnì provizornì vyspravovány štìr-
kem nebo recyklovanou frézovanou živicí, 

Ulice Na Moèále pøed opravou a po ní

aby nedocházelo ke vzniku hlubokých výmo-
lù. Na èasté dotazy, týkající se data zahájení 
výstavby definitivních povrchù komunikací 
na Libuši, však nemùžeme konkrétnì odpo-
vìdìt, jelikož na tuto stavbu ještì nebylo vydá-
no územní rozhodnutí. 

Ulice Na Moèále a Božejovická byly oprave-
ny tak, aby chodci mohli bez problémù pro-
cházet podél ulice Libušské a v chùzi jim 
nebránily obrovské kaluže, které se na tìchto 
ulicích tvoøily.

–Z. Kuryviálová, OŽPD ÚMÈ Praha-Libuš, 
Foto autorka–

Vážení a milí  senioøi a seniorky, rádi 
bychom se s vámi podìlili o prožitky v našem 
klubu ve druhém ètvrtletí roku 2005. Z pro-
gramù našeho klubu si mùže každý vybrat, co 
je pro nìho zajímavé, co ho baví. 

Pøíbram
V úterý 5. dubna jsme byli na prvním jar-

ním výletì v Pøíbrami. Prošli jsme návštìvní 
okruh poutního místa Svaté Hory, pokraèo-
vali  do Hornického muzea v  Pøíbrami 
Bøezových Horách, kde jsem zhlédli pùvodní 
parní tìžní stroje a dùlním vláèkem v podze-
mí jsme projeli Prokopskou štolu. Cestou do 
Prahy jsme se zastavili v Mníšku pod Brdy na 
zajištìnou prohlídku zámku, který ještì není 
celý volnì pøístupný, a v cukrárnì Meruòka.

  Klub Senior

Pětiletý
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„Úvodem bych rád popøál dìtem z našich 
základních, ale i mateøských škol pohodový 
nový školní rok,“ øíká starosta naší mìstské 
èásti Petr Mráz.

Pondìlí 6. èerven. Schùzka s panem 
Beyerem. „Pan Beyer je obèanem naší mìst-
ské èásti, vìnuje se cyklistice a má zkušenosti 
s poøádáním cyklistických závodù. Pøišel 
s myšlenkou uspoøádat cyklistický maratón, 
který by se mìl konat ve spolupráci s naší mìst-
skou èástí. Pøedpokládaný termín prvního 
roèníku je øíjen 2006,“ vysvìtluje pan sta-
rosta. 

Úterý 7. èerven. Rada mìstské èásti. „Na 
zasedání rady se projednávaly výsledky hos-
podaøení mìstské èásti. Dále firma Ekospol, 
a. s., pøedložila upravený návrh na pøedpoklá-
danou stavbu bytových domù mezi ulicemi 
V Zákopech a Švihovskou. Vzhledem k tomu, 
že toto území je souèástí chránìného pøírod-
ního parku Modøanská rokle – Cholupice, 
radní se shodli, že pøedpokládaná stavba je 
stále pøíliš mohutná a že poèkají na stanovis-
ko obèanského sdružení Rodinné domy.“

Úterý 21. èerven. Rada mìstské èásti. 
„Radní souhlasili s návrhem bytové komise 
zastupitelstva na obsazení školnického bytu 
v MŠ Mezi Domy. Dalším bodem jednání 
rady bylo pøipojení k cyklistické stezce „Cyklo 
Modøany – Lhotka – Cholupice – hranice 
Prahy“, která k nám vede z Modøan a dále pøes 
Písnici. Dalším bodem jednání bylo vyhodno-
cení došlých nabídek na opravu èásti komuni-
kace v ulici Božejovické a Na Moèále. Oprava 
umožní obèanùm žijícím v tìchto lokalitách 
koneènì dojít napøíklad na stanici autobusu 
suchou nohou.“

Støeda 22. èerven. Zastupitelstvo MÈ 
Praha-Libuš. „Zastupitelé schválili smlou-
vu o sdružení s bytovým družstvem Libuš 
(tzv. Zvonièka), což po dlouhé dobì zname-
ná velký posun v této záležitosti. Dùm je 
postaven a je škoda, že se do nìj zatím lidé 
nemohou nastìhovat. Je naším pøáním, aby 
se družstevníci co nejdøíve zabydleli. Dalším 
bodem jednání zastupitelstva byly zprávy 
o výsledku hospodaøení mìstské èásti v roce 
2004. Místostarosta ing. Pavel Macháèek 
informoval o souèasné situaci kolem silniè-
ního okruhu.“ 

Ètvrtek 23. èerven. Vítání obèánkù. Pøi 
slavnosti, která probìhla v odpoledních hodi-
nách, popøál starosta do života hodnì štìstí, 
zdraví a radosti jak novým obèánkùm, tak 
jejich rodièùm.

Pátek 24. èerven. Setkání øeditelù škol-
ských zaøízení v Libuši a Písnici. Na našem 
humanitním odboru se ho zúèastnil i starosta: 
„Na konci jsme si vzájemnì popøáli krásné 
poèasí a hodnì pohody bìhem prázdnin a do-
volených. Podìkoval jsem všem za obìtavou 
práci s našimi dìtmi, protože to není práce 
jednoduchá, ale naopak psychicky velmi 
nároèná a pro budoucnost velmi dùležitá.“ 

Pondìlí 27. èerven. Setkání s obchodníky 
z naší mìstské èásti. „Na mé požádání ho 
zorganizovala vedoucí humanitního odboru 
Iva Hájková,“ komentuje starosta. „Probìhlo 
veèer v Klubu Senior. Úèast nebyla pøíliš vyso-
ká, o to ale mìli zúèastnìní vìtší prostor pøi 

vzájemných dotazech a odpovìdích. Rád 
bych všem zúèastnìným podìkoval a pevnì 
doufám, že na pøíští setkání zvolíme termín, 
který bude více vyhovovat, jelikož si myslím, 
že komunikace mezi obchodníky, obèany 
a úøadem mìstské èásti je velmi dùležitá pro 
rozvoj a soužití v naší obci.“ 

Úterý 28. èerven. Ukonèení sezóny v Klu-
bu Senior. „Za pozvání bych rád podìkoval. 
Potìšilo mì, že jsem mezi programem mohl 
odpovìdìt na dotazy našich seniorù. Z dotazù 
usuzuji, že jim žití v naší mìstské èásti není 
lhostejné a jsou rádi, že žijí právì zde.“

Úterý 12. èervenec. Rada mìstské èásti. 
„Rada odsouhlasila smlouvu o poskytování 
stravování sociálnì slabším seniorùm z naší 
MÈ v rámci peèovatelské služby. Rada se také 
seznámila s urbanistickou studií Toèná, kte-
rou øádnì pøipomínkovala.“ 

Pátek 22. èervenec. Zahájení rekonstruk-
ce èásti Hoštické ulice. Po velkých peripeti-
ích se podaøilo, po èem obyvatelé této lokality 
již dlouhou dobu toužili – získat stavební 
povolení a zahájit rekonstrukci èásti Hoštické 
ulice. 

Úterý 26. èervenec. Rada mìstské èásti. 
„Jedním z bodù jednání byla oprava komuni-
kace v ulici V Zákopech. Rada se neshodla na 
výbìru provádìcí firmy, doporuèila poptat 
ještì další uchazeèe a celou vìc odložila na 
pøíští zasedání. Rada udìlila souhlas s uvede-
ním dìtských høiš� do souladu s platnými práv-
ními normami. Dále rada vybrala zhotovitele 
kotelny v Mateøské škole Lojovická. Radní 
doufají, že se vìtšinu stavby podaøí zrealizo-
vat bìhem prázdnin.“

Ètvrtek 28. èervenec. Schùzka libuš-
ských hasièù. „Byl jsem na ni pozván. Aè vím, 
že jejich práce je dobrovolná, požádal jsem 
libušské hasièe o akènìjší pøístup k jejich èin-
nosti,“ hodnotí starosta. 

Ètvrtek 4. srpen. Schùzka se zástupci 

Magistrátu hl. m. Prahy. „Pøedložil jsem 
nìkteré naše projekty k posouzení, zda by 
bylo možno je využít ke spolufinancování 
z prostøedkù z Evropské unie.“

Ètvrtek 11. srpen. Návštìva letního dìt-
ského tábora v Èisté u Rakovníka.  
„Návštìvy se zúèastnil i pan tajemník Tomáš 
Hejzlar. Naše mìstská èást tábor pro naše dìti 
spolufinancuje. Rád bych touto cestou podì-
koval paní Lence Koudelkové, která vede 
Klub Junior, za její iniciativu, díky níž se tábor 
ve spolupráci se sdružením Protebe uskuteè-
òuje. Na táboøe jsou i hendikepované dìti, což 
je, myslím, velmi dobrý projekt,“ oceòuje sta-
rosta. „Zdravé dìti mají možnost setkat se 
s hendikepovanými, což má i výchovný efekt. 
Doufám, že v pøíštích letech tyto aktivity 
budou pokraèovat a bude se jich zúèastòovat 
víc dìtí z naší mìstské èásti.“ 

Starosta Libuše a Písnice pan Petr Mráz 
upozoròuje: „V naší mìstské èásti jsou tzv. 
obytné zóny, které mají za úkol omezit pohyb 
motorových vozidel vèetnì parkování. 
Parkování je zde možné pouze na vyznaèe-
ných místech. Tyto zóny vznikly na základì 
požadavkù obèanù, kteøí zde bydlí a jichž se 
provoz bezprostøednì týká. Vedení Mìstské 
policie mne informovalo, že v tìchto zónách 
parkuje stále vìtší množství vozidel a že 
budou nuceni pokutovat auta, která parkují 
mimo plochy urèené k tomuto úèelu. Rád 
bych na to upozornil v dostateèném pøedsti-
hu, a tím pøedešel nepøíjemnostem, které by 
mohly následovat.

„Na závìr bych rád popøál co nejteplejší 
„babí léto“ a – díky tomu, že jsme na okraji 
Prahy – také mnoho krásných barevných 
pohledù do pøírody, což v tomto období potì-
ší, a zpøíjemní náš uspìchaný život,“ pøeje 
starosta Petr Mráz. 

–Zaznamenala Hana Koláøová,
Foto Tomáš Hejzlar–

Letní dìtský tábor v Èisté u Rakovníka

Libuš a Písnice v číslech

Uvádíme nìkterá èísla ze statistického bul-
letinu zpracovaného Èeským statistickým 
úøadem za období do 31. 3. 2005.

V poètech obyvatel jsou zahrnuty i cizinci 
s tzv. dlouhodobým pobytem (tj. s pobytem na 
základì víza nad 90 dnù).

Stav obyvatel k 31. 12. 2004:
Hl. m. Praha 1 170 571
MÈ Praha - Libuš           8 713
(Pozn: podle evidence ÚMÈ Praha - Libuš 

poèet obèanù èeské národnosti: 7 960)
Stav obyvatel k 31. 3. 2005:
Hl. m. Praha 1 172 975
MÈ Praha - Libuš           8 797
(Pozn: podle evidence ÚMÈ Praha - Libuš 

poèet obèanù èeské národnosti: 7965)
Mìstská èást Praha - Libuš

v r. 2004 v r. 2005 k 31. 3.
Sòatkù    49        3
Rozvodù    30        3
Narozených    69     24
Zemøelých    51     14
Pøistìhovaných 102  176
Rozloha v ha k 1. 1. 2005:
Hl. m. Praha 49 607
MÈ Praha - Libuš     526
(Libuš – 160 ha, Písnice – 367 ha)

Libuš
Zemìdìlská pùda 48 ha
Lesní pozemky     9 ha
Zastavìná plocha a nádvoøí 32 ha
Ostatní plochy 70 ha

Zemìdìlská pùda 258 ha
Lesní pozemky 23 ha
Vodní plocha    4 ha
Zastavìná plocha a nádvoøí 20 ha
Ostatní plochy 62 ha
Nezamìstnanost v bøeznu 2005 – poèet 

uchazeèù o zamìstnání:
Hl. m. Praha 25 948
MÈ Praha - Libuš        198
– z toho žen 104
– novì evidovaných    35
– vyøazených    24
Byty:
Dokonèené byty:     v r. 2003 v r. 2004
Hl.m. Praha 4 415 5924
MÈ Praha - Libuš           8       76
Poèet subjektù zapsaných v Registru eko-

nomických subjektù (RES) k 31.3. 2005:
(Pozn: mnoho subjektù je evidováno podle 

místa bydlištì osoby, a ne místa výkonu èin-
nosti)

Písnice

Hl. m. Praha 418 358
MÈ Praha - Libuš       3 688
Z toho v MÈ Praha - Libuš napø.:
Veøejná obchodní spoleènost    19
Spoleènost s ruèením omezeným 466
Nadace       1
Akciová spoleènost     20
Spoleèenství vlastníkù jednotek     10
Družstvo     39
Zahranièní osoba 900
Sdružení    62
–Pøipravila Iva Hájková, humanitní odbor 

ÚMÈ Praha-Libuš–

Zdroj: Statistický bulletin, ÈSÚ 2005

Černé skládky

V  s r p n u  l e t o š n í h o  r o k u  o r g a n i z o v a l  
Magistrát stejnì jako v pøedchozích letech 
likvidaci èerných skládek na území hlavního 
mìsta financovanou ze svých prostøedkù.

V naší mìstské èásti jsme vytipovali dvì loka-
lity. První byla oblast nad lomem na území 
Modøanské rokle, druhá pak pøi ulici V Hro-
bech. Na èerných skládkách se kromì bìž-
ných odpadkù vyskytovaly pneumatiky, ledni-
ce a záøivky. Vzhled jedné z lokalit pøed úkli-
dem a po úklidu mùžete porovnat na našich 
fotografiích.
–Jana Drobílková, OŽPD ÚMÈ Praha-Libuš, 

Foto autorka–

V Hrobech pøed úklidem a po úklidu

Opravy komunikací

Bìhem léta probìhly opravy komunikací 
Pabìnická a K Jezírku. Prašné komunikace 
jsou prùbìžnì provizornì vyspravovány štìr-
kem nebo recyklovanou frézovanou živicí, 

Ulice Na Moèále pøed opravou a po ní

aby nedocházelo ke vzniku hlubokých výmo-
lù. Na èasté dotazy, týkající se data zahájení 
výstavby definitivních povrchù komunikací 
na Libuši, však nemùžeme konkrétnì odpo-
vìdìt, jelikož na tuto stavbu ještì nebylo vydá-
no územní rozhodnutí. 

Ulice Na Moèále a Božejovická byly oprave-
ny tak, aby chodci mohli bez problémù pro-
cházet podél ulice Libušské a v chùzi jim 
nebránily obrovské kaluže, které se na tìchto 
ulicích tvoøily.

–Z. Kuryviálová, OŽPD ÚMÈ Praha-Libuš, 
Foto autorka–

Vážení a milí  senioøi a seniorky, rádi 
bychom se s vámi podìlili o prožitky v našem 
klubu ve druhém ètvrtletí roku 2005. Z pro-
gramù našeho klubu si mùže každý vybrat, co 
je pro nìho zajímavé, co ho baví. 

Pøíbram
V úterý 5. dubna jsme byli na prvním jar-

ním výletì v Pøíbrami. Prošli jsme návštìvní 
okruh poutního místa Svaté Hory, pokraèo-
vali  do Hornického muzea v  Pøíbrami 
Bøezových Horách, kde jsem zhlédli pùvodní 
parní tìžní stroje a dùlním vláèkem v podze-
mí jsme projeli Prokopskou štolu. Cestou do 
Prahy jsme se zastavili v Mníšku pod Brdy na 
zajištìnou prohlídku zámku, který ještì není 
celý volnì pøístupný, a v cukrárnì Meruòka.

  Klub Senior

Pětiletý
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Staroèeský bál
15. dubna nìkolik našich èlenek pøijalo 

pozvání a navštívilo akci Klubu Senior z Pra-
hy-Modøan. Spoleènì s modøanskými seniory 
prožily hezké odpoledne na Staroèeském bále. 

Dìti o jaru
V úterý 26. dubna pøišly mezi nás dìtièky 

z Mateøské školy v Písnici z ul. Ke Kašnì s pás-
mem písnièek, básnièek a taneèkù K jaru
a s drobnými dáreèky, které samy vyrábìly, 
a nám tím udìlaly dvojnásobnou radost. Ani 
my jsme nezapomnìli s malým podìkováním 
nejen dìtièkám za hezké vystoupení, ale i pa-
ním uèitelkám za ochotu pøijít mezi nás.

Den matek
Trošíèku s pøedstihem jsme oslavili 3. kvìt-

na Den matek (8. 5.). Pozvaly jsme si mezi 

nás taneèní skupinu, žákynì ze ZŠ Meteoro-
logická v Libuši. Již na „profesionální“ úrov-
ni pøedvedly svá vystoupení, která nás vždy 
moc potìší. Toto krásné odpoledne doplnila 
ještì èlenka Klubu paní Malcová svými verši. 
A spolu s ní jsme zavzpomínali na naše 
maminky, které vìtšinou již nejsou mezi 
námi. Veršíky se líbily nejen nám, ale i dìvèa-
tùm z taneèního souboru, a tak jim je paní 
Malcová vìnovala pro maminky.

Z Afriky
Druhý díl  vyprávìní o Africe jsme si  

poslechli dne 10. kvìtna. Opìt mezi nás zaví-
tal pan Ing. Ota Satzer se svým poutavým 
vyprávìním.

Za humny v Jílovém
Na pùldenní výlet jsme vyjeli 17. kvìtna 

jenom kousek za humna, a to do Jílového, 
mìsta proslaveného tìžbou zlata. Pøi putová-
ní za jílovskými památkami nás provázela 
paní prùvodkynì z Regionálního muzea v Jí-
lovém. Zavedla nás na høbitov, kde jsou 
pochovány slavné osobnosti Jílovska – napø. 
PhDr. M. Èiháková, která jako první žena 
promovala na Karlovì univerzitì v Praze na 
doktorku filozofie. Dále MUDr. R. Machová, 
jedna ze tøí prvních žen, doktorek veškerého 
lékaøství. Jako dìtská lékaøka byla jmenová-
na první školní lékaøkou v Praze. Je zde 
pochována rodina Èihákù, L. Èihák  historik 

mìsta, obchodník a zakladatel muzea v Jílo-
vém atd. Zdejší kostel Božího tìla byl posta-
ven pro potøeby horníkù a je pravdìpodobnì 
nejstarší budovou ve mìstì. Volnì není pøí-
stupný, od pana faráøe jsme dostali svolení 
k návštìvì a klíèe. Je smutné, že je kostelík 
v souèasnosti prázdný. Po nìkolikerém 
vykradení byly vzácné historické památky 
uloženy do trezoru. Nìkteøí senioøi pìšky 
sešli do mìsta cestou okolo bývalého dolu. 
Sešli jsme se v Regionáním muzeu na výstavì 
stolování. Krásnì upravené stoly, krásný por-

celán a keramika - potìšení pro oèi. Jak jinak 
než dobrým jídlem jsme výlet zakonèili.

Dìèínsko
Aby té naší cestománie nebylo dost, 24. kvìt-

na jsme mìli celodenní zájezd na Dìèínsko. 
Dopoledne exkurze ve sklárnì Rubin Glass, 
krátké zastavení na kávu v malebném mìsteèku 
Èeská Kamenice a pokraèovali jsme do Dìèína 
– Podmokel. V Mìstském muzeu mìl výstavu 
svých dìl øezbáø Ing. arch. Vl. Cejnar, kterého 
nám pùvodnì pøedstavila ÈT a dala nám 
námìt. Po obìdì jsme odjeli do skanzenu lidové 
architektury Zubrnice u Velkého Bøezna. Na 
prohlídku tolika zajímavých exponátù, nám 
všem ještì tolik blízkých, jsme již bohužel nemì-
li dosti èasu. Ale díky technice a snaze paní 
Prchlíkové máme krásný videozáznam.

Orlík
Do oblasti Orlíka nad Vltavou jsme se vyda-

li 14. èervna. Výlet zaèal exkurzí na vodní elek-
trárnì Orlík. Elektrárnu spravuje a.s. ÈEZ. 
Díky podrobnému výkladu pana prùvodce 
jsme se seznámili s výrobou elektrického 
proudu a nìkolik odvážných sestoupilo do 
podzemí k turbínám. Program pokraèoval 
prohlídkou zámku Orlík, stojícího na bøehu 
orlické vodní nádrže. Zámek je majetkem 
rodu K. Schwarzenberga. V programu jsme 
pøipravovali ještì návštìvu Kvìtovské obory, 
cestou na Milevsko, kde stojí Tyrolský dùm  
døevìný lovecký zámeèek v alpském stylu, 
který dal postavit kníže K. Schwarzenberg 
spolu s kaplí sv. Huberta. Bohužel tento areál 

není již pøístupný, majetek je soukromý a alp-
ský dùm slouží správì polesí Schwarzen-
bergù. V mìsteèku Davle, kde je výborná cuk-
rárna a výborné øeznictví U Dolejšù, jsme 
zájezd zakonèili. 

Zážitky z moøí
Na vyprávìní námoøního dùstojníka pana Fr. 

Ptáèka 21. èervna jsme se moc tìšili už proto, že 
pochází z Libuše a pro nìkteré naše seniory je to 
jejich spolužák. O svých zážitcích z cest na moøi 
nejen krásnì vypráví, ale i vydává knihy. Ty bylo 
možné si zakoupit a nechat podepsat

Rozluèková
Poslední akcí v prvním pololetí byla „roz-

luèková“ 28. èervna. Naposledy pøed prázd-
ninami mezi nás pøišli pan starosta Petr Mráz 
s malou pozorností pro všechny pøítomné, 
radní p. Fendrychová za sociální komisi, 

Tábor v Čisté u Rakovníka

V rámci spolupráce Klubu Junior a humani-
tárního sdružení Protebe probìhl v termínu od 
6. 8. do 24. 8. 2005 integrovaný tábor. Zda se 
povedl po stránce programové, budou vyprávìt 
jeho úèastníci, ale pan starosta Mráz z Libuše, 
který nás navštívil, nám tábor i program 
pochválil. A o tom, že i jinak vše bylo, jak má být, 
hovoøí i protokol pracovníkù hygienické stanice 
z Rakovníka, kteøí pøijeli na kontrolu.

Zhodnocení tábora spojené s nabídkou 
turistických a pobytových akcí pro vaše dìti 
a školní rok 2005/2006 probìhne 5. 9. a 6. 9. 
v Klubu Junior  vždy od 18 hodin. Stejné in-
formace budou umístìny i na našich interne-
tových stránkách http://protebe-hs.wz.cz.

–Zdena Kapicová, Foto Jindøich Kapic–

p.  Habada,  patron našeho klubu,  a  p.  
Hájková, vedoucí humanitního odboru 
popøát nám hezké prožití léta. Aby louèení 
bylo veselé, pøišel nám zahrát na klavír mladý 
muž Jakub Fendrych z Libuše. Podìkovali 
jsme mu hned po krátkém koncertì, bylo to 
úžasné a dìkujeme mu ještì jednou touto ces-
tou. Moc se tìšíme, že opìt mezi nás zavítá.

Pìt let klubu
Na závìr povídání o Klubu Senior chci pøi-

pomenout, že v srpnu 2000 byla vyslovena 
první konkrétní myšlenka o zøízení Klubu 
Senior za paní starostky ing. Aleny Macháè-
kové. Je to tedy pìt let, co jsme zaèali na klubu 
pracovat a to trvá dodnes. A díky obìtavosti 
nìkolika našich seniorek bude pracovat i na-
dále a vìøím, že ke spokojenosti mnoha seni-
orù MÈ Praha-Libuš. 

V Klubu Senior se sejdeme opìt v úterý 6. záøí.
–Eva Fortinová–

Pokračování tradičních zahrádkářských zájezdů

Cesta na jižní Moravu

Po ukonèení pravidelných dvoudenních 
zájezdù, které 40 let poøádali zahrádkáøi v Li-
buši, nám bylo líto nepokraèovat v tak pìkné 
tradici. Opìt jsme se tedy sešli  pan ing. 
Lehovec, pan Braun (dlouhodobí organizáto-
øi  tìchto minulých zájezdù),  dále paní 
Fortinová, Prchlíková  a již poètvrté takto 
o r g a n i z u j e m e  p o k r a è o v á n í  ž á d a n ý c h  
zájezdù, které se líbí. Chceme se tímto podìlit 
o dojmy ze zájezdu na jižní Moravu ve dnech 
11. až 12. èervna 2005.

Odcestovali jsme v 6 hodin ráno z Libuše 
s poèasím víc než dobrým pro cestu a pohodu 
v autobuse. Navštívili jsme muzeum kuriozit 
v Pelhøimovì, vyjeli jsme k rozhlednì na 
kopec Køemešník. V Jihlavì jsme spatøili his-
torické podzemí, dosud pìknì zachované 
a udržované chodby, kde lidé v minulém stole-
tí pøebývali po vyhoøení døevìných domù, ale 
i za jiných okolností. V Jihlavì jsme zùstali i 
na obìd v pøedem vybrané restauraci a moc 
jsme si pochutnali. Dále jsme míøili do Brna 

a prohlédli jsme si historickou èást mìsta, 
mnohým málo známou. V 18 hodin jsme dora-
zili do Dolních Vìstonic, kde jsme poveèeøeli 
a navštívili sklípek s degustací a velmi zajíma-
vou pøednáškou. V milé spoleènosti jsme pose-
dìli v soukromé restauraci pana Padalíka do 
pozdních hodin. Ubytování bylo opìt velmi 
pìkné, v pøilehlých objektech malého penzio-
nu Hájovna. Doporuèujeme zde prožít i dovo-
lenou, v okolí je mnoho zajímavých míst. 

Druhý den jsme neopomnìli navštívit zdejší 
muzeum v Dolních Vìstonicích. Muzeum shro-
mažïuje veškeré zachované vykopávky a his-
torické dokumenty o vìstonické Venuši, ale též 
jiné zajímavosti. Nedaleko jsme mìli možnost 
navštívit typické vinné sklípky v Petrovì, které 
se nacházejí nedaleko vinic a ve vesnièkách 
tvoøí souèást malých pìknì udržovaných 
domeèkù. V sobotu a v nedìli jsou nìkteré 
sklípky otevøené k návštìvì a za pøíjemného 
pøitopení se v nich dá posedìt, diskutovat, popí-
jet i zakoupit moravské víneèko. A takto jsme 

také my posedìli a nakoupili. Další cesta nás 
zavedla do skanzenu ve Strážnici. Je to rozsáh-
lá usedlost s dochovanými domky z doby 
kolem roku 1850 až 1920, chalupy rychtáøe, 
kováøe, chalupníka atd. Mnozí poprvé vidìli, 
jaký byl život tehdejších vesnièanù a jak žili ve 
skromnosti a spokojenosti. 

Obìdvali jsme individuálnì v Uherském 
Hradišti, ale nìkteøí dobøe nepochodili, nebo� 
mnohé restaurace mìly zavøeno. Nicménì to 
náladu nepokazilo, èekala nás totiž na závìr 
perla Moravy  Velehrad. Paní prùvodkynì nám 
vìnovala skoro celou hodinu. Vyprávìla o krá-
sách a nìkterých uchovaných exponátech, 
které se pøi požárech a rùzném drancování 
díky vzácným lidem zachovaly. Nìkteré uniká-
ty jsou postupnì opravovány a stát slíbil pøi-
spìt na nì v tomto roce asi 15 milióny korun. A 
to byla poslední návštìva na našem zájezdu. Po 
malém obèerstvení jsme odcestovali zpìt k 
domovu, kam jsme dorazili asi ve 21.30.

Dìkujeme ještì jednou za krásný výlet a tìší-
me se na pøíští rok (zaèátkem èervna), že si 
zase vyjedeme za úèelem poznávání naší krás-
né vlasti ve stejné spoleènosti. 

–Zdena Prchlíková–
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Staroèeský bál
15. dubna nìkolik našich èlenek pøijalo 

pozvání a navštívilo akci Klubu Senior z Pra-
hy-Modøan. Spoleènì s modøanskými seniory 
prožily hezké odpoledne na Staroèeském bále. 

Dìti o jaru
V úterý 26. dubna pøišly mezi nás dìtièky 

z Mateøské školy v Písnici z ul. Ke Kašnì s pás-
mem písnièek, básnièek a taneèkù K jaru
a s drobnými dáreèky, které samy vyrábìly, 
a nám tím udìlaly dvojnásobnou radost. Ani 
my jsme nezapomnìli s malým podìkováním 
nejen dìtièkám za hezké vystoupení, ale i pa-
ním uèitelkám za ochotu pøijít mezi nás.

Den matek
Trošíèku s pøedstihem jsme oslavili 3. kvìt-

na Den matek (8. 5.). Pozvaly jsme si mezi 

nás taneèní skupinu, žákynì ze ZŠ Meteoro-
logická v Libuši. Již na „profesionální“ úrov-
ni pøedvedly svá vystoupení, která nás vždy 
moc potìší. Toto krásné odpoledne doplnila 
ještì èlenka Klubu paní Malcová svými verši. 
A spolu s ní jsme zavzpomínali na naše 
maminky, které vìtšinou již nejsou mezi 
námi. Veršíky se líbily nejen nám, ale i dìvèa-
tùm z taneèního souboru, a tak jim je paní 
Malcová vìnovala pro maminky.

Z Afriky
Druhý díl  vyprávìní o Africe jsme si  

poslechli dne 10. kvìtna. Opìt mezi nás zaví-
tal pan Ing. Ota Satzer se svým poutavým 
vyprávìním.

Za humny v Jílovém
Na pùldenní výlet jsme vyjeli 17. kvìtna 

jenom kousek za humna, a to do Jílového, 
mìsta proslaveného tìžbou zlata. Pøi putová-
ní za jílovskými památkami nás provázela 
paní prùvodkynì z Regionálního muzea v Jí-
lovém. Zavedla nás na høbitov, kde jsou 
pochovány slavné osobnosti Jílovska – napø. 
PhDr. M. Èiháková, která jako první žena 
promovala na Karlovì univerzitì v Praze na 
doktorku filozofie. Dále MUDr. R. Machová, 
jedna ze tøí prvních žen, doktorek veškerého 
lékaøství. Jako dìtská lékaøka byla jmenová-
na první školní lékaøkou v Praze. Je zde 
pochována rodina Èihákù, L. Èihák  historik 

mìsta, obchodník a zakladatel muzea v Jílo-
vém atd. Zdejší kostel Božího tìla byl posta-
ven pro potøeby horníkù a je pravdìpodobnì 
nejstarší budovou ve mìstì. Volnì není pøí-
stupný, od pana faráøe jsme dostali svolení 
k návštìvì a klíèe. Je smutné, že je kostelík 
v souèasnosti prázdný. Po nìkolikerém 
vykradení byly vzácné historické památky 
uloženy do trezoru. Nìkteøí senioøi pìšky 
sešli do mìsta cestou okolo bývalého dolu. 
Sešli jsme se v Regionáním muzeu na výstavì 
stolování. Krásnì upravené stoly, krásný por-

celán a keramika - potìšení pro oèi. Jak jinak 
než dobrým jídlem jsme výlet zakonèili.

Dìèínsko
Aby té naší cestománie nebylo dost, 24. kvìt-

na jsme mìli celodenní zájezd na Dìèínsko. 
Dopoledne exkurze ve sklárnì Rubin Glass, 
krátké zastavení na kávu v malebném mìsteèku 
Èeská Kamenice a pokraèovali jsme do Dìèína 
– Podmokel. V Mìstském muzeu mìl výstavu 
svých dìl øezbáø Ing. arch. Vl. Cejnar, kterého 
nám pùvodnì pøedstavila ÈT a dala nám 
námìt. Po obìdì jsme odjeli do skanzenu lidové 
architektury Zubrnice u Velkého Bøezna. Na 
prohlídku tolika zajímavých exponátù, nám 
všem ještì tolik blízkých, jsme již bohužel nemì-
li dosti èasu. Ale díky technice a snaze paní 
Prchlíkové máme krásný videozáznam.

Orlík
Do oblasti Orlíka nad Vltavou jsme se vyda-

li 14. èervna. Výlet zaèal exkurzí na vodní elek-
trárnì Orlík. Elektrárnu spravuje a.s. ÈEZ. 
Díky podrobnému výkladu pana prùvodce 
jsme se seznámili s výrobou elektrického 
proudu a nìkolik odvážných sestoupilo do 
podzemí k turbínám. Program pokraèoval 
prohlídkou zámku Orlík, stojícího na bøehu 
orlické vodní nádrže. Zámek je majetkem 
rodu K. Schwarzenberga. V programu jsme 
pøipravovali ještì návštìvu Kvìtovské obory, 
cestou na Milevsko, kde stojí Tyrolský dùm  
døevìný lovecký zámeèek v alpském stylu, 
který dal postavit kníže K. Schwarzenberg 
spolu s kaplí sv. Huberta. Bohužel tento areál 

není již pøístupný, majetek je soukromý a alp-
ský dùm slouží správì polesí Schwarzen-
bergù. V mìsteèku Davle, kde je výborná cuk-
rárna a výborné øeznictví U Dolejšù, jsme 
zájezd zakonèili. 

Zážitky z moøí
Na vyprávìní námoøního dùstojníka pana Fr. 

Ptáèka 21. èervna jsme se moc tìšili už proto, že 
pochází z Libuše a pro nìkteré naše seniory je to 
jejich spolužák. O svých zážitcích z cest na moøi 
nejen krásnì vypráví, ale i vydává knihy. Ty bylo 
možné si zakoupit a nechat podepsat

Rozluèková
Poslední akcí v prvním pololetí byla „roz-

luèková“ 28. èervna. Naposledy pøed prázd-
ninami mezi nás pøišli pan starosta Petr Mráz 
s malou pozorností pro všechny pøítomné, 
radní p. Fendrychová za sociální komisi, 

Tábor v Čisté u Rakovníka

V rámci spolupráce Klubu Junior a humani-
tárního sdružení Protebe probìhl v termínu od 
6. 8. do 24. 8. 2005 integrovaný tábor. Zda se 
povedl po stránce programové, budou vyprávìt 
jeho úèastníci, ale pan starosta Mráz z Libuše, 
který nás navštívil, nám tábor i program 
pochválil. A o tom, že i jinak vše bylo, jak má být, 
hovoøí i protokol pracovníkù hygienické stanice 
z Rakovníka, kteøí pøijeli na kontrolu.

Zhodnocení tábora spojené s nabídkou 
turistických a pobytových akcí pro vaše dìti 
a školní rok 2005/2006 probìhne 5. 9. a 6. 9. 
v Klubu Junior  vždy od 18 hodin. Stejné in-
formace budou umístìny i na našich interne-
tových stránkách http://protebe-hs.wz.cz.

–Zdena Kapicová, Foto Jindøich Kapic–

p.  Habada,  patron našeho klubu,  a  p.  
Hájková, vedoucí humanitního odboru 
popøát nám hezké prožití léta. Aby louèení 
bylo veselé, pøišel nám zahrát na klavír mladý 
muž Jakub Fendrych z Libuše. Podìkovali 
jsme mu hned po krátkém koncertì, bylo to 
úžasné a dìkujeme mu ještì jednou touto ces-
tou. Moc se tìšíme, že opìt mezi nás zavítá.

Pìt let klubu
Na závìr povídání o Klubu Senior chci pøi-

pomenout, že v srpnu 2000 byla vyslovena 
první konkrétní myšlenka o zøízení Klubu 
Senior za paní starostky ing. Aleny Macháè-
kové. Je to tedy pìt let, co jsme zaèali na klubu 
pracovat a to trvá dodnes. A díky obìtavosti 
nìkolika našich seniorek bude pracovat i na-
dále a vìøím, že ke spokojenosti mnoha seni-
orù MÈ Praha-Libuš. 

V Klubu Senior se sejdeme opìt v úterý 6. záøí.
–Eva Fortinová–

Pokračování tradičních zahrádkářských zájezdů

Cesta na jižní Moravu

Po ukonèení pravidelných dvoudenních 
zájezdù, které 40 let poøádali zahrádkáøi v Li-
buši, nám bylo líto nepokraèovat v tak pìkné 
tradici. Opìt jsme se tedy sešli  pan ing. 
Lehovec, pan Braun (dlouhodobí organizáto-
øi  tìchto minulých zájezdù),  dále paní 
Fortinová, Prchlíková  a již poètvrté takto 
o r g a n i z u j e m e  p o k r a è o v á n í  ž á d a n ý c h  
zájezdù, které se líbí. Chceme se tímto podìlit 
o dojmy ze zájezdu na jižní Moravu ve dnech 
11. až 12. èervna 2005.

Odcestovali jsme v 6 hodin ráno z Libuše 
s poèasím víc než dobrým pro cestu a pohodu 
v autobuse. Navštívili jsme muzeum kuriozit 
v Pelhøimovì, vyjeli jsme k rozhlednì na 
kopec Køemešník. V Jihlavì jsme spatøili his-
torické podzemí, dosud pìknì zachované 
a udržované chodby, kde lidé v minulém stole-
tí pøebývali po vyhoøení døevìných domù, ale 
i za jiných okolností. V Jihlavì jsme zùstali i 
na obìd v pøedem vybrané restauraci a moc 
jsme si pochutnali. Dále jsme míøili do Brna 

a prohlédli jsme si historickou èást mìsta, 
mnohým málo známou. V 18 hodin jsme dora-
zili do Dolních Vìstonic, kde jsme poveèeøeli 
a navštívili sklípek s degustací a velmi zajíma-
vou pøednáškou. V milé spoleènosti jsme pose-
dìli v soukromé restauraci pana Padalíka do 
pozdních hodin. Ubytování bylo opìt velmi 
pìkné, v pøilehlých objektech malého penzio-
nu Hájovna. Doporuèujeme zde prožít i dovo-
lenou, v okolí je mnoho zajímavých míst. 

Druhý den jsme neopomnìli navštívit zdejší 
muzeum v Dolních Vìstonicích. Muzeum shro-
mažïuje veškeré zachované vykopávky a his-
torické dokumenty o vìstonické Venuši, ale též 
jiné zajímavosti. Nedaleko jsme mìli možnost 
navštívit typické vinné sklípky v Petrovì, které 
se nacházejí nedaleko vinic a ve vesnièkách 
tvoøí souèást malých pìknì udržovaných 
domeèkù. V sobotu a v nedìli jsou nìkteré 
sklípky otevøené k návštìvì a za pøíjemného 
pøitopení se v nich dá posedìt, diskutovat, popí-
jet i zakoupit moravské víneèko. A takto jsme 

také my posedìli a nakoupili. Další cesta nás 
zavedla do skanzenu ve Strážnici. Je to rozsáh-
lá usedlost s dochovanými domky z doby 
kolem roku 1850 až 1920, chalupy rychtáøe, 
kováøe, chalupníka atd. Mnozí poprvé vidìli, 
jaký byl život tehdejších vesnièanù a jak žili ve 
skromnosti a spokojenosti. 

Obìdvali jsme individuálnì v Uherském 
Hradišti, ale nìkteøí dobøe nepochodili, nebo� 
mnohé restaurace mìly zavøeno. Nicménì to 
náladu nepokazilo, èekala nás totiž na závìr 
perla Moravy  Velehrad. Paní prùvodkynì nám 
vìnovala skoro celou hodinu. Vyprávìla o krá-
sách a nìkterých uchovaných exponátech, 
které se pøi požárech a rùzném drancování 
díky vzácným lidem zachovaly. Nìkteré uniká-
ty jsou postupnì opravovány a stát slíbil pøi-
spìt na nì v tomto roce asi 15 milióny korun. A 
to byla poslední návštìva na našem zájezdu. Po 
malém obèerstvení jsme odcestovali zpìt k 
domovu, kam jsme dorazili asi ve 21.30.

Dìkujeme ještì jednou za krásný výlet a tìší-
me se na pøíští rok (zaèátkem èervna), že si 
zase vyjedeme za úèelem poznávání naší krás-
né vlasti ve stejné spoleènosti. 

–Zdena Prchlíková–
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Základní, střední a speciální školy

Školní rok 2005/2006

Období školního vyuèování ve školním roce 
2005/2006 zaèalo ve všech výše jmenovaných 
školách ve ètvrtek 1. záøí 2005. Vyuèování 
bude v prvním pololetí ukonèeno v úterý 
31. ledna 2006. Vyuèování ve druhém polole-
tí bude ukonèeno v pátek 30. èervna 2006.

Prázdniny:
Podzimní: støeda 26. øíjna 2005, ètvrtek 27. 

øíjna 2005. Vánoèní: pátek 23. prosince 2005-
pondìlí 2. ledna 2006. Jednodenní pololetní: 
pátek 3. února. Jarní: v délce jednoho týdne 
jsou podle sídla školy stanoveny takto:

(Okresy, obvody hl. mìsta Prahy podle ter-
mínu)

6. 2. – 12. 2. 2006: Praha1 až 5, Blansko, 
Brno-mìsto, Brno-venkov, Bøeclav, Hodonín, 
Vyškov a Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, 
Prostìjov, Karviná

13. 2. – 19. 2. 2006: Praha 6 až 10, Cheb, 
Karlovy Vary a Sokolov, Nymburk, Jindøichùv 
Hradec, Litomìøice, Dìèín, Pøerov, Frýdek-
Místek

20. 2. – 26. 2. 2006: Kromìøíž, Uherské 

Hradištì, Vsetín a Zlín, Praha-východ, Praha-
západ, Mìlník, Rakovník, Plzeò-mìsto, 
Plzeò-sever, Plzeò-jih, Hradec Králové, 
Teplice, Nový Jièín

27. 2. – 5. 3. 2006: Èeská Lípa, Jablonec nad 
Nisou, Liberec a Semily, Havlíèkùv Brod, 
Jihlava, Pelhøimov, Tøebíè a Žïár nad 
Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, 
Náchod, Bruntál

6. 3. – 12. 3. 2006: Mladá Boleslav, 
Pøíbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí 
nad Labem, Chomutov, Most, Jièín, Rychnov 
nad Knìžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, 
Jeseník

13. 3. – 19. 3. 2006: Benešov, Beroun, 
Rokycany, Èeské Budìjovice, Klatovy, Èeský 
Krumlov, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy a Ústí nad Orlicí, Ostrava-mìsto

Poznámky:
1. Praha 6 až 10 jsou mìstské èásti: Praha 

6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 
14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, 
Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha- 

Obytné zóny

Na území MÈ PrahaLibuš máme v souèasné 
dobì dvì lokality, které jsou znaèeny jako 
„obytná zóna“. Na Libuši je to oblast ulic 
Hvìzdonická, U Libušské sokolovny, U Líhní, 
Zahrádecká a Nad Šejdrem, v Písnici jsou to 
všechny komunikace s novým povrchem ze 
zámkové dlažby.

Pro obytné zóny platí zvláštní dopravní reži-
m, který je definován v zákonì è. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
Pro obytné zóny platí: chodci smìjí užívat 
pozemní komunikaci v celé její šíøi, hry dìtí 
na komunikaci jsou dovoleny. Øidiè smí jet 
rychlostí nejvýše 20 km/hod., musí dbát zvý-
šené ohleduplnosti vùèi chodcùm, které 
nesmí ohrozit; v pøípadì nutnosti musí zasta-
vit vozidlo. 

Dùležité je rovnìž, že stání je v obytné zónì 
povoleno jen v místech oznaèených jako par-
kovištì. Jedná se vìtšinou o vodorovné doprav-
ní znaèení, které je provedeno buï pøímo v ko-
munikaci odlišnou barvou zámkové dlažby 
(napø. èervenou u nových komunikací v Písni-
ci), nebo se vyznaèuje barevným nátìrem, vìt-
šinou bílou barvou, na komunikacích s asfalto-
vým povrchem. Toto znaèení bude v nejbližší 
dobì, pravdìpodobnì do konce srpna, prove-
deno v obytné zónì na Libuši.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 

Parkovací místo vyznaèené v zámkové dlažbì, foto autor èl.

prostøedí a dopravy ÚMÈ P-Libuš–
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Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-Libuš ze dne 
22. 6. 2005 je v plném znìní k dispozici na úøadu mìstské 
èásti. 
è. 16/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje dohodu o narovnání s Bytovým družstvem Libuš se sídlem 
Praha 10, Kolovraty, ul. Nad Vrbami 469, která je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení. Povìøuje starostu podpisem této 
dohody.
è. 17/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje smlouvu o sdružení s Bytovým družstvem Libuš se sídlem 
Praha 10, Kolovraty, ul. Nad Vrbami 469, která je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení. Povìøuje starostu podpisem této 
smlouvy. 
è. 18/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš souhla-
sí s tím, aby byla uskuteènìna jednání a pøipraveny dokumenty 
ve vìci výstavby bytových domù Zvonièka podle následujících 
bodù: 1. Neuzavøe-li druhá strana, tj. Bytové družstvo Libuš, 
IÈ 26452677, do 7. 7. 2005 pøedložené dokumenty, tj. dohodu 
o narovnání a novou smlouvu o sdružení odsouhlasené usne-
sením ZMÈ è. 17/2005, souhlasí Zastupitelstvo MÈ Praha-
Libuš s odprodejem majetkového podílu na nemovitostech  
rozestavìné budovy bez è.p./è.e. na pozemcích parc. è. 8, 9, 10, 
11, 12, 1131 a 1137 v k .ú. Libuš  objekt Zvonièka, Bytovému 
družstvu Libuš za cenu rovnající se vkladu mìstské èásti do 
výstavby objektu Zvonièka, spolu s pozemkem za cenu v místì 
a èase obvyklou dle znaleckého posudku po splnìní legislativ-
ních podmínek. 2. Odmítne-li koupit dle bodu 1) Bytové druž-
stvo Libuš, IÈ 26452677, podíl na nemovitostech objektu 
Zvonièka spolu s pozemkem, souhlasí Zastupitelstvo MÈ 
Praha-Libuš se zámìrem odprodeje tohoto podílu spoleènì s 
pozemkem formou výbìrového øízení jiné tøetí osobì. 3. 
Souèasnì s bodem 2) souhlasí Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš 
s odejmutím svìøených nemovitostí a to: ideálního podílu MÈ 
na budovách vystavených na pozemcích parc. è. 8, 9, 10, 11, 
12, 1131 a 1137 k. ú. Libuš. 4. V souvislosti se shora uvedeným 
povìøuje Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš starostu mìstské 
èásti projednáním podmínek vrácení dotace poskytnuté 
SFRB. 5. Povìøuje starostu mìstské èásti, aby uskuteènil jed-
nání a zajistil zpracování podkladù pro rozhodnutí kompetent-
ních orgánù MÈ, které povedou k vyøešení a optimalizaci 

majetkových pomìrù v souvislosti s provádìnou výstavbou 
bytových domù Zvonièka.
è. 19/2005: Stanovisko MÈ ke stavebnímu øízení Silnièní 
okruh kolem Prahy, stavba 513, Lahovice – Vestec. 
Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš: 1. Požaduje, aby projektová 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracovaná 
v 09/2003  03/2005 byla dána do souladu s platným ÚR. Dne 
29. øíjna 2004 vydalo MMR rozhodnutí, kterým stanovilo: 
Projektová dokumentace bude obsahovat návrh dopravního 
opatøení (dopravní znaèení a mechanické zábrany), zajiš�ující-
ho uzavøení pøipojovacích a odpojovacích vìtví MÚK (mimoú-
rovòové køižovatky) SO (silnièního okruhu) s místní komuni-
kací Písnice – Dolní Bøežany do doby vybudování a zprovoznì-
ní východního silnièního obchvatu Písnice.
Dále se v rozhodnutí uvádí: …„východní obchvat Písnice“, a to 
tak, že do právní moci rozhodnutí povolujícího užívání stavby 
východního obchvatu Písnice budou pøipojovací a odpojovací 
vìtvì MÚK, vzájemnì pøipojující silnièní okruh a místní komu-
nikaci Písnice – Dolní Bøežany, dopravním opatøením uzavøe-
ny. Dále je rozhodnutím stanoveno, že stavba 513 mùže být 
uvedena do provozu souèasnì se stavbou 512 Vestec  D1. DPS 
vùbec nezahrnuje podmínku souèasného zprovoznìní staveb 
512 a 513. Zaèátek úseku je stále øešen jako provizorní napoje-
ní na silnici II /101. DSP nedostateènì zahrnuje podmínku 
uzavøení pøipojovacích a odpojovacích vìtví MÚK Dolní 
Bøežany. Není uvedeno ani v prùvodní zprávì, ani zakresleno 
v koordinaèní situaci. 2. Požaduje dùsledné dodržení projektu 
organizace výstavby v záležitosti pøístupových tras ke stavbì. 
POV neuvádí žádnou pøístupovou trasu ke stavbì vedoucí pøes 
území MÈ Praha-Libuš.
è. 20/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš souhla-
sí se spoluprací se Svazkem obcí pro dopravu v pražském již-
ním regionu ve smyslu smlouvy o spolupráci, jejíž koncept je 
nedílnou pøílohou tohoto usnesení. Povìøuje starostu Petra 
Mráze uzavøít smlouvu o spolupráci se Svazkem obcí pro 
dopravu v pražském jižním regionu. 
è. 21/2005: Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-
Libuš k „Èistopisu urbanistické studie Libuš  Kunratice“: 
Zastupitelstvo MÈ Praha  Libuš konstatuje, že stávající 
dopravní koncepce ÚPn HMP je v oblasti jihu pravobøežní 
Prahy nedostateèná a vùbec neøeší radiální komunikace nava-
zující na Silnièní okruh kolem Prahy. Stávající ulice Libušská, 
Meteorologická, Dobronická a Vídeòská jsou již dnes ze všech 
myslitelných hledisek naprosto nedostateèné. Jsou vedeny 

v obydlené zástavbì, jsou dopravnì pøetížené a jsou terèem 
témìø neustálých oprávnìných stížností obèanù. Proto trvá na 
bodu „a“ svého usnesení è. 8/2002 z 22. 2. 2002: Požaduje, 
aby budoucí komunikace vedoucí støedem území ve smìru 
sever – jih „severojižní“ byla stejné funkèní tøídy jako stávající 
Vídeòská (B1) a od køižovatky s ul. Dobronickou byla prodlou-
žena severním smìrem a napojena na Vídeòskou.
Dále požaduje, aby komunikace V Lužích (v US uvádìna jako 
Mílová) navazující na „severojižní“ byla zaøazena do funkèní 
tøídy B2 (v US zaøazena do tø. C).
è. 22/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš bere na 
vìdomí zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení MÈ 
Praha-Libuš za rok 2004.
è. 23/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš souhla-
sí s celoroèním hospodaøením MÈ Praha-Libuš za rok 2004 
bez výhrad. 
è. 24/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš souhla-
sí s rozpoètovou zmìnou è. 1 v roce 2005.
è. 25/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Základní škola Meteorologická a 
Mateøská škola Montessori v souladu se školským zákonem è. 
561/2004 Sb.
è. 26/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Základní škola Ladislava Coòka 
s rozšíøenou výukou jazykù v souladu se školským zákonem 
è. 561/2004 Sb.
è. 27/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Mateøská škola Mezi Domy v soula-
du se školským zákonem è. 561/2004 Sb.
è. 28/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Mateøská škola K Lukám v souladu 
se školským zákonem è. 561/2004 Sb.
è. 29/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Mateøská škola Lojovická v soula-
du se školským zákonem è. 561/2004 Sb.
è. 30/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Mateøská škola Ke Kašnì v souladu 
se školským zákonem è. 561/2004 Sb.

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

Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš od 8. 6. do 
26. 7. 2005. 
Rada MÈ Praha-Libuš:
e Souhlasí s pronájmem školnického bytu v MŠ Mezi Domy 
na dobu urèitou do 30. 6. 2006 manželùm Saipovým.
e Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 1154 k.ú. Libuš, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, uvedený na LV è. 849 pro 
k. ú. Písnice ve vlastnictví Hl.m.Prahy svìøená správa MÈ 
Praha-Libuš za úèelem napojení novostavby rodinného domu 
na pozemcích parc. è. 729, 723/2, 723/3 k. ú Libuš na vodo-
vodní a kanalizaèní sí�.
e Schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene 
s PRE, a. s., k pozemku parc. è. 75/2 k. ú. Písnice, dle GP 
è. 909-1248/2004 oddìleného z pozemku parc. è. 75 k.ú. 
Písnice uvedeného na LV 530 pro k. ú. Písnice za úèelem zaøí-
zení distribuèní trafostanice TS 2025.
e Souhlasí se zakoupením úèetního programu Okbase One 
s multilicencí na vedení podvojného úèetnictví pro neziskové 
organizace maximálnì do 6 000 Kè bez DPH.
e Souhlasí s financováním èásti nákladù na vypracování gene-
relu cyklotras v MÈ Praha-Libuš v èástce do 30 000 Kè.
e Schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene 
s Pražskou plynárenskou, a.s., na pozemek parc. è. 1078 k. ú. 
Libuš.
e Vybrala na základì pøedložených nabídek jako nejvhodnìjší-
ho uchazeèe o opravu èásti vozovek Na Moèále a Božejovická 
(odstranìní kaluží) spoleènost Bevi stav, s.r.o., Praha 5. 
Povìøuje starostu Petra Mráze podpisem smlouvy na realizaci 
zakázky v celkové finanèní výši 57 000 Kè vèetnì DPH.
e Souhlasí s pøipojením cyklistické stezky „Cyklo Modøany  
Lhotka  Cholupice  hranice PRAHY “ na pozemek parc. è. 932 
k. ú. Písnice k vedení cyklistické stezky po pozemku parc. è. 

933/1 k. ú. Písnice.
e Souhlasí s navrženou dostavbou komunikace Mílová dle 
dokumentace DIP, s. r. o., z 5/2005  ing. Mužík za následují-
cích podmínek: Bude doplnìna dopravní znaèka „slepá ulice“. 
Bude provìøena možnost napojení deš�ové kanalizace na stá-
vající øad v ulici Mílová. Dopravní obslužnost stavby bude pøes 
ulici Mílovou, Dobronickou a Vídeòskou. Budou osazeny 
odboèky (veøejné èásti pøípojek) zejména kanalizace a vodovo-
du k okolním stavebním parcelám. Vlastník plynovodu, el. 
vedení, telefonu požádá MÈ Praha-Libuš pøed zapoèetím 
stavby o uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o vìcném bøe-
meni na uložení vedení do pozemkù ve vlastnictví Prahy a svì-
øené MÈ Praha-Libuš, tj. 557/1 a 560, k. ú. Libuš. 
e Souhlasí s pøeložením inž. sítí dle pøiložené situace, a to 
støedotlakového (STL) plynovodu, kabelu veøejného osvìtlení 
a zkrácení koncové èásti vodovodu. Investor pøed zhotovením 
požádá o uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o vìcném bøe-
meni na uložení plynovodu do pozemku p. è. 557/1, k. ú. 
Libuš, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy, svìøeno MÈ Praha-
Libuš. Povrchy budou uvedeny do pùvodního stavu. Nedílnou 
souèástí usnesení je situace pøeložek.
e Souhlasí s navrženou stavbou rekonstrukce komunikace 
Libušská dle dokumentace Pragoprojekt, a. s., ing. Jehlík 
z 9/2004 za následujících podmínek: Bude vybudováno napo-
jení slepé ulice na rozhraní Libuše a Písnice tìsnì pøed oploce-
ným parkovištìm mìstské policie na pozemku p. è. 689/1 k. ú. 
Libuš vèetnì pøíslušných dopravních znaèek. Na exponova-
ných místech bude provedena úprava odtoku deš�ových svodù 
pomocí pøekrytých kanálkù na komunikaci, nebo její napojení 
do deš�ové kanalizace. Bude doøešen sklepní shoz u domu è. p. 
33 (u zastávky autobusu), který je v souèasné dobì výškovì nad 
okolím  patrnì z dùvodu zabránìní zatékání srážkových vod. 
V rámci dopravnì inženýrských opatøení budou umístìny 
informaèní znaèky na pøedsunutých místech (zejména u ulic 
Zálesí a Vídeòská u nemocnice a u Kunratic), aby auta pouze 
projíždìjící nemusela napø. v etapì IV kopírovat trasu tvaru 
osmièky MHD. Úsek 1-2 ul. Libušská: Požadujeme provìøit 

možnosti umístìní podélných parkovacích zálivù v úseku 
Jalodvorská  Drùbežáøská. Úsek 3 ul. Libušská (Dobronická  
Hvìzdonická): Pøi ulici Provozní zrušit zelené ostrùvky. 
V úseku mezi ul. Provozní a Klokotská, ve východní èásti, zøídit 
zelený pás se vzrostlou zelení (alespoò 3 ks døevin), na úkor 
parkovacích míst. V ul. Meteorologická, severní èást  z dùvodu 
údržby zrušit zelený pás, plochy zpevnit. Úsek 4 ul. Libušská 
(Hvìzdonická – Na Okruhu): Do rekonstrukce zahrnout celý 
úsek otoèky autobusù è.171 a 198. Zøídit pøechod pro chodce v 
úseku vjezdu a výjezdu na parkovištì u SAPA (u severního 
okraje autobusové zastávky Sídlištì Písnice, smìr do centra) 
a pøechod pøes ul. V Lužích (Libušská – V Lužích). Úsek 5 ul. 
Dobronická: Zøídit pøechod pro chodce v blízkosti ulice 
K Lukám. Koneèné øešení dopravního znaèení požadujeme 
projednat s odborem životního prostøedí a dopravy úøadu naší 
mìstské èásti. Požadujeme samostatné projednání projektù: 
„Vegetaèní úpravy a Dotèená mimolesní zeleò“ s odborem 
životního prostøedí a dopravy úøadu naší mìstské èásti. 
V rámci realizace vegetaèních úprav budeme požadovat stáva-
jící nekvalitní a poškozené stromy podél ulice Libušské nahra-
dit novými døevinami s minimálním obvodem kmenù 14 –
– 16 cm. Na nebezpeèných úsecích (úzké chodníky) bude 
obnoveno osazení bezpeènostního zábradlí.
e Souhlasí s vyplacením odmìn vedoucím odborù MÈ Praha-
Libuš dle pøílohy, která není souèástí tohoto usnesení.
e Schvaluje platový výmìr øeditelce mateøské školy paní Irenì 
Procházkové s úèinností od 1. 8. 2005, který není souèástí 
tohoto usnesení.
e Souhlasí se znìním dopisu zaslaného na Èeskou školní 
inspekci ohlednì øešení anonymní stížnosti rodièù dìtí ze 
Základní školy Ladislava Coòka.
e Souhlasí se znìním Smlouvy o poskytování stravování mezi 
MÈ Praha-Libuš a FTN Gastro, s. r. o., a ukládá starostovi MÈ 
Praha-Libuš podepsat tuto smlouvu.
e Schvaluje vìcné bøemeno dle návrhu smlouvy k pozemkùm 
parc. è. 8, 10, 1137, 1139 v k. ú. Libuš, uvedených na LV 849 
pro k. ú. Libuš s Pražskou energetikou, a.s. 

Zprávy z jednání rady

e Souhlasí se zámìrem prodeje pozemku parc. è. 534/3 zast. 
2plocha a nádvoøí o výmìøe 15 m  k. ú. Písnice vedeného u Ka-

tastrálního úøadu pro hl. m. Prahu na LV 530 pro k. ú. Písnice 
s vlastnickým právem: Obec hl.m. Praha  svìøeno mìstská èást 
Praha-Libuš paní Alžbìtì Nìmcové a panu Josefu Nìmcovi za 
cenu minimálnì dle znaleckého posudku.Veškeré náklady 
spojené s prodejem pozemku vèetnì zápisu do katastru nemo-
vitostí nese kupující. Povìøuje radního Václava Èerného pøed-
ložením pøedmìtného zámìru k projednání Zastupitelstvu 
mìstské èásti Praha-Libuš.
e Požaduje do pøedloženého konceptu urbanistické studie 
Toèná zapracovat øešení širších vztahù (zejména inženýrské 
sítì a dopravu), vèetnì vyhodnocení vlivu navržené nové 
výstavby v lokalitì Toèná na okolní katastry (Cholupice, 
Písnice, Libuš).
e Nesouhlasí s navrženou úpravou územního plánu sídelního 
útvaru hlavního mìsta Prahy è. U 0336  zmìna kódu míry 
využití území z B na C - na pozemku parc. è.845/29, k.ú. 
Písnice  území OC  èistì obytné. (Poznámka redakce: Jedná se 
o zástavbu volné plochy mezi ulicemi V Zákopech a Švihovská, 
investor chtìl zvednout podlažnost ze dvou na tøi patra.)
e Nesouhlasí s navrženou stavební úpravou spoèívající ve 
stavebních úpravách objektu è.p. 387, k. ú. Písnice (objekt 
bývalého bazénu) dle projektové dokumentace Mgr. Jiøího 
Jindøicha z 3/2005 a ztotožòuje se s vyjádøením odboru výstav-
by MÈ Praha 12, zejména bodu 1). Zároveò upozoròuje na 
chybné oznaèení místností v pøedložené dokumentaci, zejmé-
na „sklad“. Tyto místnosti vznikly na základì stavebních úprav 
nepovolených stavebním úøadem a tento zpùsob jejich využití 
není v souèasné dobì povolen.
e Souhlasí s navrženou stavební úpravou spoèívající v osazení 
balkonu šíøe 1,5 m ve 2. NP. budovy mlýna nad pozemkem p. è. 
4/1, k. ú. Písnice. 
e Souhlasí s navrženou stavbou pøípojky plynu v ulici 
Opaøanská (p. è.145/2) k pozemku parc. è. 532 k. ú. Libuš 
(dùm è. p. 51) dle projektu M. Nálevky z 3/05 za následujících 
podmínek: Pøed zapoèetím stavby vlastník pøípojky uzavøe 
s MÈ Praha-Libuš smlouvu o smlouvì budoucí o vìcném bøe-
meni uložení pøípojky do pozemku komunikace. Pøed zapoèe-
tím stavby investor uzavøe s MÈ Praha-Libuš smlouvu o pro-
nájmu komunikace. Povrchy budou uvedeny do pùvodního 
stavu.
e Bere na vìdomí inspekèní zprávu Èeské školní inspekce 
z provedené inspekce v Mateøské škole K Lukám, K Lukám 
664/1a, Praha 4  Libuš ve dnech 2. a 3. èervna 2005.
e Schvaluje vìcné bøemeno dle návrhu smlouvy k pozemkùm 
parc. è. 442, 516/1, 529/9 v k. ú. Písnice, uvedených na LV 530 
pro k. ú.Písnice s Pražskou energetikou, a. s. 
e Schvaluje uzavøení smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy 
o zøízení vìcného bøemene k pozemku parc. è. 1151 k. ú. 
Libuš, uvedenému u katastrálního úøadu pro hl. m. Prahu na 
LV è. 849 pro k. ú. Libuš, mezi budoucím oprávnìným z vìcné-
ho bøemene manželi Janem Dubnem a Emilií Dubnovou a bu-
doucím povinným z vìcného bøemene mìstskou èástí Praha-
Libuš, která bude uzavøena pøed zapoèetím prací.
e Schvaluje uzavøení dohody o budoucí smlouvì o zøízení 
vìcného bøemene s Èeským Telecomem, a. s., k pozemku parc. 
è. 13/1 k. ú. Písnice, uvedenému na LV 530 hl. m. Praha  svìøe-
ná správa MÈ Praha-Libuš, za úèelem zøízení a provozování 
vedení veøejné telekomunikaèní sítì v rámci stavby „P-053-2-
1017 Písnice – Cholupice, pøepojení. 
e Nesouhlasí s úplatným pøevodem èásti pozemku parc. è. 

2428/1 k. ú. Libuš, o výmìøe cca 300 m  k. ú. Libuš uvedeného 
na LV 461 ve vlastnictví hl. m. Prahy za úèelem slouèení v jeden 
funkèní celek k pozemku parc. è. 395/25 k.ú. Libuš ve vlastnic-
tví SJM Pavla Klimeše a Lucie Klimešové.
e Souhlasí s uzavøením Smlouvy o zimní údržbì komunikace 
K Lesu na období od 1. 11. 2005 do 31. 3. 2006 s TSK hl. m. 
Prahy, Štefánikova 23, 150 00 Praha 5.
e Žádá o zaøazení komunikací K Lesu (úsek od ul. Ke 
Lhoteckému lesu  U vodojemu) a Pøedposlední (celá délka) do 
Vyhlášky è. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy ve znìní p. p., o vymezení 
úsekù místních komunikací, na kterých se nezajiš�uje sjízd-
nost a schùdnost odstraòováním snìhu a náledí, do její pøílohy  
èásti „Mìstská èást Praha-Libuš“. Povìøuje odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš zaslat odboru dopravy 
MHMP pøíslušnou žádost o doplnìní vyhlášky è. 45/1997 Sb. 
hl. m. Prahy.
e Souhlasí s rozesláním výzev firmám zabývajícím se údržbou 
zelenì k pøedložení cenových nabídek na realizaci zakázky MÈ 
Praha-Libuš: Zajiš�ování celoroèní údržby ploch veøejné zele-
nì na katastrálních územích Libuš a Písnice od roku 2006.
e Souhlasí s odstranìním nevyhovujících dìtských prvkù 

z dìtských høiš� v ulici Hoštické a u rybníka Obecòák firmou 
Vladimír Rousek za cenu 11 305 Kè vè. DPH.
e Souhlasí s koncepcí uvedení dìtských høiš� v ulici Hoštická 
a u rybníka Obecòák do souladu s platnými pøedpisy a schvalu-
je realizaci tìchto høiš� v letošním roce. Souhlasí s uzavøením 
smlouvy s firmou Toja Mgr. Lenka Moštìková na dodání her-
ních prvkù firmou Kompan za cenu 746 011 Kè vè. DPH.

e Souhlasí, aby se zhotovitelem úpravy vytápìní a ohøevu TUV 
vèetnì pøívodu plynu na pozemku školky v MŠ Lojovická stala 
firma Aqua Therm Praha, s. r. o, za cenu 1 062 582 Kè vè. DPH.
e Souhlasí se souhlasným èestným prohlášení spoluvlastníkù 
zkolaudované budovy vydávané pro úèely zápisu budovy do 
katastru nemovitostí, které je nedílnou souèástí tohoto usnesení.

–Pøipravili Tomáš Hejzlar a Hana Koláøová –

Dopravní znaèka IP 26a – Obytná zóna, foto Martin Klemeš.
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Základní, střední a speciální školy

Školní rok 2005/2006

Období školního vyuèování ve školním roce 
2005/2006 zaèalo ve všech výše jmenovaných 
školách ve ètvrtek 1. záøí 2005. Vyuèování 
bude v prvním pololetí ukonèeno v úterý 
31. ledna 2006. Vyuèování ve druhém polole-
tí bude ukonèeno v pátek 30. èervna 2006.

Prázdniny:
Podzimní: støeda 26. øíjna 2005, ètvrtek 27. 

øíjna 2005. Vánoèní: pátek 23. prosince 2005-
pondìlí 2. ledna 2006. Jednodenní pololetní: 
pátek 3. února. Jarní: v délce jednoho týdne 
jsou podle sídla školy stanoveny takto:

(Okresy, obvody hl. mìsta Prahy podle ter-
mínu)

6. 2. – 12. 2. 2006: Praha1 až 5, Blansko, 
Brno-mìsto, Brno-venkov, Bøeclav, Hodonín, 
Vyškov a Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, 
Prostìjov, Karviná

13. 2. – 19. 2. 2006: Praha 6 až 10, Cheb, 
Karlovy Vary a Sokolov, Nymburk, Jindøichùv 
Hradec, Litomìøice, Dìèín, Pøerov, Frýdek-
Místek

20. 2. – 26. 2. 2006: Kromìøíž, Uherské 

Hradištì, Vsetín a Zlín, Praha-východ, Praha-
západ, Mìlník, Rakovník, Plzeò-mìsto, 
Plzeò-sever, Plzeò-jih, Hradec Králové, 
Teplice, Nový Jièín

27. 2. – 5. 3. 2006: Èeská Lípa, Jablonec nad 
Nisou, Liberec a Semily, Havlíèkùv Brod, 
Jihlava, Pelhøimov, Tøebíè a Žïár nad 
Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, 
Náchod, Bruntál

6. 3. – 12. 3. 2006: Mladá Boleslav, 
Pøíbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí 
nad Labem, Chomutov, Most, Jièín, Rychnov 
nad Knìžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, 
Jeseník

13. 3. – 19. 3. 2006: Benešov, Beroun, 
Rokycany, Èeské Budìjovice, Klatovy, Èeský 
Krumlov, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy a Ústí nad Orlicí, Ostrava-mìsto

Poznámky:
1. Praha 6 až 10 jsou mìstské èásti: Praha 

6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 
14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, 
Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha- 

Obytné zóny

Na území MÈ PrahaLibuš máme v souèasné 
dobì dvì lokality, které jsou znaèeny jako 
„obytná zóna“. Na Libuši je to oblast ulic 
Hvìzdonická, U Libušské sokolovny, U Líhní, 
Zahrádecká a Nad Šejdrem, v Písnici jsou to 
všechny komunikace s novým povrchem ze 
zámkové dlažby.

Pro obytné zóny platí zvláštní dopravní reži-
m, který je definován v zákonì è. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
Pro obytné zóny platí: chodci smìjí užívat 
pozemní komunikaci v celé její šíøi, hry dìtí 
na komunikaci jsou dovoleny. Øidiè smí jet 
rychlostí nejvýše 20 km/hod., musí dbát zvý-
šené ohleduplnosti vùèi chodcùm, které 
nesmí ohrozit; v pøípadì nutnosti musí zasta-
vit vozidlo. 

Dùležité je rovnìž, že stání je v obytné zónì 
povoleno jen v místech oznaèených jako par-
kovištì. Jedná se vìtšinou o vodorovné doprav-
ní znaèení, které je provedeno buï pøímo v ko-
munikaci odlišnou barvou zámkové dlažby 
(napø. èervenou u nových komunikací v Písni-
ci), nebo se vyznaèuje barevným nátìrem, vìt-
šinou bílou barvou, na komunikacích s asfalto-
vým povrchem. Toto znaèení bude v nejbližší 
dobì, pravdìpodobnì do konce srpna, prove-
deno v obytné zónì na Libuši.

–Zuzana Kuryviálová, odbor životního 

Parkovací místo vyznaèené v zámkové dlažbì, foto autor èl.

prostøedí a dopravy ÚMÈ P-Libuš–
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Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-Libuš ze dne 
22. 6. 2005 je v plném znìní k dispozici na úøadu mìstské 
èásti. 
è. 16/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje dohodu o narovnání s Bytovým družstvem Libuš se sídlem 
Praha 10, Kolovraty, ul. Nad Vrbami 469, která je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení. Povìøuje starostu podpisem této 
dohody.
è. 17/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje smlouvu o sdružení s Bytovým družstvem Libuš se sídlem 
Praha 10, Kolovraty, ul. Nad Vrbami 469, která je nedílnou 
souèástí tohoto usnesení. Povìøuje starostu podpisem této 
smlouvy. 
è. 18/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš souhla-
sí s tím, aby byla uskuteènìna jednání a pøipraveny dokumenty 
ve vìci výstavby bytových domù Zvonièka podle následujících 
bodù: 1. Neuzavøe-li druhá strana, tj. Bytové družstvo Libuš, 
IÈ 26452677, do 7. 7. 2005 pøedložené dokumenty, tj. dohodu 
o narovnání a novou smlouvu o sdružení odsouhlasené usne-
sením ZMÈ è. 17/2005, souhlasí Zastupitelstvo MÈ Praha-
Libuš s odprodejem majetkového podílu na nemovitostech  
rozestavìné budovy bez è.p./è.e. na pozemcích parc. è. 8, 9, 10, 
11, 12, 1131 a 1137 v k .ú. Libuš  objekt Zvonièka, Bytovému 
družstvu Libuš za cenu rovnající se vkladu mìstské èásti do 
výstavby objektu Zvonièka, spolu s pozemkem za cenu v místì 
a èase obvyklou dle znaleckého posudku po splnìní legislativ-
ních podmínek. 2. Odmítne-li koupit dle bodu 1) Bytové druž-
stvo Libuš, IÈ 26452677, podíl na nemovitostech objektu 
Zvonièka spolu s pozemkem, souhlasí Zastupitelstvo MÈ 
Praha-Libuš se zámìrem odprodeje tohoto podílu spoleènì s 
pozemkem formou výbìrového øízení jiné tøetí osobì. 3. 
Souèasnì s bodem 2) souhlasí Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš 
s odejmutím svìøených nemovitostí a to: ideálního podílu MÈ 
na budovách vystavených na pozemcích parc. è. 8, 9, 10, 11, 
12, 1131 a 1137 k. ú. Libuš. 4. V souvislosti se shora uvedeným 
povìøuje Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš starostu mìstské 
èásti projednáním podmínek vrácení dotace poskytnuté 
SFRB. 5. Povìøuje starostu mìstské èásti, aby uskuteènil jed-
nání a zajistil zpracování podkladù pro rozhodnutí kompetent-
ních orgánù MÈ, které povedou k vyøešení a optimalizaci 

majetkových pomìrù v souvislosti s provádìnou výstavbou 
bytových domù Zvonièka.
è. 19/2005: Stanovisko MÈ ke stavebnímu øízení Silnièní 
okruh kolem Prahy, stavba 513, Lahovice – Vestec. 
Zastupitelstvo MÈ Praha-Libuš: 1. Požaduje, aby projektová 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracovaná 
v 09/2003  03/2005 byla dána do souladu s platným ÚR. Dne 
29. øíjna 2004 vydalo MMR rozhodnutí, kterým stanovilo: 
Projektová dokumentace bude obsahovat návrh dopravního 
opatøení (dopravní znaèení a mechanické zábrany), zajiš�ující-
ho uzavøení pøipojovacích a odpojovacích vìtví MÚK (mimoú-
rovòové køižovatky) SO (silnièního okruhu) s místní komuni-
kací Písnice – Dolní Bøežany do doby vybudování a zprovoznì-
ní východního silnièního obchvatu Písnice.
Dále se v rozhodnutí uvádí: …„východní obchvat Písnice“, a to 
tak, že do právní moci rozhodnutí povolujícího užívání stavby 
východního obchvatu Písnice budou pøipojovací a odpojovací 
vìtvì MÚK, vzájemnì pøipojující silnièní okruh a místní komu-
nikaci Písnice – Dolní Bøežany, dopravním opatøením uzavøe-
ny. Dále je rozhodnutím stanoveno, že stavba 513 mùže být 
uvedena do provozu souèasnì se stavbou 512 Vestec  D1. DPS 
vùbec nezahrnuje podmínku souèasného zprovoznìní staveb 
512 a 513. Zaèátek úseku je stále øešen jako provizorní napoje-
ní na silnici II /101. DSP nedostateènì zahrnuje podmínku 
uzavøení pøipojovacích a odpojovacích vìtví MÚK Dolní 
Bøežany. Není uvedeno ani v prùvodní zprávì, ani zakresleno 
v koordinaèní situaci. 2. Požaduje dùsledné dodržení projektu 
organizace výstavby v záležitosti pøístupových tras ke stavbì. 
POV neuvádí žádnou pøístupovou trasu ke stavbì vedoucí pøes 
území MÈ Praha-Libuš.
è. 20/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš souhla-
sí se spoluprací se Svazkem obcí pro dopravu v pražském již-
ním regionu ve smyslu smlouvy o spolupráci, jejíž koncept je 
nedílnou pøílohou tohoto usnesení. Povìøuje starostu Petra 
Mráze uzavøít smlouvu o spolupráci se Svazkem obcí pro 
dopravu v pražském jižním regionu. 
è. 21/2005: Usnesení Zastupitelstva mìstské èásti Praha-
Libuš k „Èistopisu urbanistické studie Libuš  Kunratice“: 
Zastupitelstvo MÈ Praha  Libuš konstatuje, že stávající 
dopravní koncepce ÚPn HMP je v oblasti jihu pravobøežní 
Prahy nedostateèná a vùbec neøeší radiální komunikace nava-
zující na Silnièní okruh kolem Prahy. Stávající ulice Libušská, 
Meteorologická, Dobronická a Vídeòská jsou již dnes ze všech 
myslitelných hledisek naprosto nedostateèné. Jsou vedeny 

v obydlené zástavbì, jsou dopravnì pøetížené a jsou terèem 
témìø neustálých oprávnìných stížností obèanù. Proto trvá na 
bodu „a“ svého usnesení è. 8/2002 z 22. 2. 2002: Požaduje, 
aby budoucí komunikace vedoucí støedem území ve smìru 
sever – jih „severojižní“ byla stejné funkèní tøídy jako stávající 
Vídeòská (B1) a od køižovatky s ul. Dobronickou byla prodlou-
žena severním smìrem a napojena na Vídeòskou.
Dále požaduje, aby komunikace V Lužích (v US uvádìna jako 
Mílová) navazující na „severojižní“ byla zaøazena do funkèní 
tøídy B2 (v US zaøazena do tø. C).
è. 22/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš bere na 
vìdomí zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení MÈ 
Praha-Libuš za rok 2004.
è. 23/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš souhla-
sí s celoroèním hospodaøením MÈ Praha-Libuš za rok 2004 
bez výhrad. 
è. 24/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš souhla-
sí s rozpoètovou zmìnou è. 1 v roce 2005.
è. 25/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Základní škola Meteorologická a 
Mateøská škola Montessori v souladu se školským zákonem è. 
561/2004 Sb.
è. 26/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Základní škola Ladislava Coòka 
s rozšíøenou výukou jazykù v souladu se školským zákonem 
è. 561/2004 Sb.
è. 27/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Mateøská škola Mezi Domy v soula-
du se školským zákonem è. 561/2004 Sb.
è. 28/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Mateøská škola K Lukám v souladu 
se školským zákonem è. 561/2004 Sb.
è. 29/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Mateøská škola Lojovická v soula-
du se školským zákonem è. 561/2004 Sb.
è. 30/2005: Zastupitelstvo mìstské èásti Praha-Libuš schva-
luje Zøizovací listinu, která je nedílnou souèástí tohoto usnese-
ní, pøíspìvkové organizace Mateøská škola Ke Kašnì v souladu 
se školským zákonem è. 561/2004 Sb.

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

Výtah z usnesení Rady mìstské èásti Praha-Libuš od 8. 6. do 
26. 7. 2005. 
Rada MÈ Praha-Libuš:
e Souhlasí s pronájmem školnického bytu v MŠ Mezi Domy 
na dobu urèitou do 30. 6. 2006 manželùm Saipovým.
e Souhlasí se vstupem na pozemek parc. è. 1154 k.ú. Libuš, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, uvedený na LV è. 849 pro 
k. ú. Písnice ve vlastnictví Hl.m.Prahy svìøená správa MÈ 
Praha-Libuš za úèelem napojení novostavby rodinného domu 
na pozemcích parc. è. 729, 723/2, 723/3 k. ú Libuš na vodo-
vodní a kanalizaèní sí�.
e Schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene 
s PRE, a. s., k pozemku parc. è. 75/2 k. ú. Písnice, dle GP 
è. 909-1248/2004 oddìleného z pozemku parc. è. 75 k.ú. 
Písnice uvedeného na LV 530 pro k. ú. Písnice za úèelem zaøí-
zení distribuèní trafostanice TS 2025.
e Souhlasí se zakoupením úèetního programu Okbase One 
s multilicencí na vedení podvojného úèetnictví pro neziskové 
organizace maximálnì do 6 000 Kè bez DPH.
e Souhlasí s financováním èásti nákladù na vypracování gene-
relu cyklotras v MÈ Praha-Libuš v èástce do 30 000 Kè.
e Schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene 
s Pražskou plynárenskou, a.s., na pozemek parc. è. 1078 k. ú. 
Libuš.
e Vybrala na základì pøedložených nabídek jako nejvhodnìjší-
ho uchazeèe o opravu èásti vozovek Na Moèále a Božejovická 
(odstranìní kaluží) spoleènost Bevi stav, s.r.o., Praha 5. 
Povìøuje starostu Petra Mráze podpisem smlouvy na realizaci 
zakázky v celkové finanèní výši 57 000 Kè vèetnì DPH.
e Souhlasí s pøipojením cyklistické stezky „Cyklo Modøany  
Lhotka  Cholupice  hranice PRAHY “ na pozemek parc. è. 932 
k. ú. Písnice k vedení cyklistické stezky po pozemku parc. è. 

933/1 k. ú. Písnice.
e Souhlasí s navrženou dostavbou komunikace Mílová dle 
dokumentace DIP, s. r. o., z 5/2005  ing. Mužík za následují-
cích podmínek: Bude doplnìna dopravní znaèka „slepá ulice“. 
Bude provìøena možnost napojení deš�ové kanalizace na stá-
vající øad v ulici Mílová. Dopravní obslužnost stavby bude pøes 
ulici Mílovou, Dobronickou a Vídeòskou. Budou osazeny 
odboèky (veøejné èásti pøípojek) zejména kanalizace a vodovo-
du k okolním stavebním parcelám. Vlastník plynovodu, el. 
vedení, telefonu požádá MÈ Praha-Libuš pøed zapoèetím 
stavby o uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o vìcném bøe-
meni na uložení vedení do pozemkù ve vlastnictví Prahy a svì-
øené MÈ Praha-Libuš, tj. 557/1 a 560, k. ú. Libuš. 
e Souhlasí s pøeložením inž. sítí dle pøiložené situace, a to 
støedotlakového (STL) plynovodu, kabelu veøejného osvìtlení 
a zkrácení koncové èásti vodovodu. Investor pøed zhotovením 
požádá o uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o vìcném bøe-
meni na uložení plynovodu do pozemku p. è. 557/1, k. ú. 
Libuš, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy, svìøeno MÈ Praha-
Libuš. Povrchy budou uvedeny do pùvodního stavu. Nedílnou 
souèástí usnesení je situace pøeložek.
e Souhlasí s navrženou stavbou rekonstrukce komunikace 
Libušská dle dokumentace Pragoprojekt, a. s., ing. Jehlík 
z 9/2004 za následujících podmínek: Bude vybudováno napo-
jení slepé ulice na rozhraní Libuše a Písnice tìsnì pøed oploce-
ným parkovištìm mìstské policie na pozemku p. è. 689/1 k. ú. 
Libuš vèetnì pøíslušných dopravních znaèek. Na exponova-
ných místech bude provedena úprava odtoku deš�ových svodù 
pomocí pøekrytých kanálkù na komunikaci, nebo její napojení 
do deš�ové kanalizace. Bude doøešen sklepní shoz u domu è. p. 
33 (u zastávky autobusu), který je v souèasné dobì výškovì nad 
okolím  patrnì z dùvodu zabránìní zatékání srážkových vod. 
V rámci dopravnì inženýrských opatøení budou umístìny 
informaèní znaèky na pøedsunutých místech (zejména u ulic 
Zálesí a Vídeòská u nemocnice a u Kunratic), aby auta pouze 
projíždìjící nemusela napø. v etapì IV kopírovat trasu tvaru 
osmièky MHD. Úsek 1-2 ul. Libušská: Požadujeme provìøit 

možnosti umístìní podélných parkovacích zálivù v úseku 
Jalodvorská  Drùbežáøská. Úsek 3 ul. Libušská (Dobronická  
Hvìzdonická): Pøi ulici Provozní zrušit zelené ostrùvky. 
V úseku mezi ul. Provozní a Klokotská, ve východní èásti, zøídit 
zelený pás se vzrostlou zelení (alespoò 3 ks døevin), na úkor 
parkovacích míst. V ul. Meteorologická, severní èást  z dùvodu 
údržby zrušit zelený pás, plochy zpevnit. Úsek 4 ul. Libušská 
(Hvìzdonická – Na Okruhu): Do rekonstrukce zahrnout celý 
úsek otoèky autobusù è.171 a 198. Zøídit pøechod pro chodce v 
úseku vjezdu a výjezdu na parkovištì u SAPA (u severního 
okraje autobusové zastávky Sídlištì Písnice, smìr do centra) 
a pøechod pøes ul. V Lužích (Libušská – V Lužích). Úsek 5 ul. 
Dobronická: Zøídit pøechod pro chodce v blízkosti ulice 
K Lukám. Koneèné øešení dopravního znaèení požadujeme 
projednat s odborem životního prostøedí a dopravy úøadu naší 
mìstské èásti. Požadujeme samostatné projednání projektù: 
„Vegetaèní úpravy a Dotèená mimolesní zeleò“ s odborem 
životního prostøedí a dopravy úøadu naší mìstské èásti. 
V rámci realizace vegetaèních úprav budeme požadovat stáva-
jící nekvalitní a poškozené stromy podél ulice Libušské nahra-
dit novými døevinami s minimálním obvodem kmenù 14 –
– 16 cm. Na nebezpeèných úsecích (úzké chodníky) bude 
obnoveno osazení bezpeènostního zábradlí.
e Souhlasí s vyplacením odmìn vedoucím odborù MÈ Praha-
Libuš dle pøílohy, která není souèástí tohoto usnesení.
e Schvaluje platový výmìr øeditelce mateøské školy paní Irenì 
Procházkové s úèinností od 1. 8. 2005, který není souèástí 
tohoto usnesení.
e Souhlasí se znìním dopisu zaslaného na Èeskou školní 
inspekci ohlednì øešení anonymní stížnosti rodièù dìtí ze 
Základní školy Ladislava Coòka.
e Souhlasí se znìním Smlouvy o poskytování stravování mezi 
MÈ Praha-Libuš a FTN Gastro, s. r. o., a ukládá starostovi MÈ 
Praha-Libuš podepsat tuto smlouvu.
e Schvaluje vìcné bøemeno dle návrhu smlouvy k pozemkùm 
parc. è. 8, 10, 1137, 1139 v k. ú. Libuš, uvedených na LV 849 
pro k. ú. Libuš s Pražskou energetikou, a.s. 

Zprávy z jednání rady

e Souhlasí se zámìrem prodeje pozemku parc. è. 534/3 zast. 
2plocha a nádvoøí o výmìøe 15 m  k. ú. Písnice vedeného u Ka-

tastrálního úøadu pro hl. m. Prahu na LV 530 pro k. ú. Písnice 
s vlastnickým právem: Obec hl.m. Praha  svìøeno mìstská èást 
Praha-Libuš paní Alžbìtì Nìmcové a panu Josefu Nìmcovi za 
cenu minimálnì dle znaleckého posudku.Veškeré náklady 
spojené s prodejem pozemku vèetnì zápisu do katastru nemo-
vitostí nese kupující. Povìøuje radního Václava Èerného pøed-
ložením pøedmìtného zámìru k projednání Zastupitelstvu 
mìstské èásti Praha-Libuš.
e Požaduje do pøedloženého konceptu urbanistické studie 
Toèná zapracovat øešení širších vztahù (zejména inženýrské 
sítì a dopravu), vèetnì vyhodnocení vlivu navržené nové 
výstavby v lokalitì Toèná na okolní katastry (Cholupice, 
Písnice, Libuš).
e Nesouhlasí s navrženou úpravou územního plánu sídelního 
útvaru hlavního mìsta Prahy è. U 0336  zmìna kódu míry 
využití území z B na C - na pozemku parc. è.845/29, k.ú. 
Písnice  území OC  èistì obytné. (Poznámka redakce: Jedná se 
o zástavbu volné plochy mezi ulicemi V Zákopech a Švihovská, 
investor chtìl zvednout podlažnost ze dvou na tøi patra.)
e Nesouhlasí s navrženou stavební úpravou spoèívající ve 
stavebních úpravách objektu è.p. 387, k. ú. Písnice (objekt 
bývalého bazénu) dle projektové dokumentace Mgr. Jiøího 
Jindøicha z 3/2005 a ztotožòuje se s vyjádøením odboru výstav-
by MÈ Praha 12, zejména bodu 1). Zároveò upozoròuje na 
chybné oznaèení místností v pøedložené dokumentaci, zejmé-
na „sklad“. Tyto místnosti vznikly na základì stavebních úprav 
nepovolených stavebním úøadem a tento zpùsob jejich využití 
není v souèasné dobì povolen.
e Souhlasí s navrženou stavební úpravou spoèívající v osazení 
balkonu šíøe 1,5 m ve 2. NP. budovy mlýna nad pozemkem p. è. 
4/1, k. ú. Písnice. 
e Souhlasí s navrženou stavbou pøípojky plynu v ulici 
Opaøanská (p. è.145/2) k pozemku parc. è. 532 k. ú. Libuš 
(dùm è. p. 51) dle projektu M. Nálevky z 3/05 za následujících 
podmínek: Pøed zapoèetím stavby vlastník pøípojky uzavøe 
s MÈ Praha-Libuš smlouvu o smlouvì budoucí o vìcném bøe-
meni uložení pøípojky do pozemku komunikace. Pøed zapoèe-
tím stavby investor uzavøe s MÈ Praha-Libuš smlouvu o pro-
nájmu komunikace. Povrchy budou uvedeny do pùvodního 
stavu.
e Bere na vìdomí inspekèní zprávu Èeské školní inspekce 
z provedené inspekce v Mateøské škole K Lukám, K Lukám 
664/1a, Praha 4  Libuš ve dnech 2. a 3. èervna 2005.
e Schvaluje vìcné bøemeno dle návrhu smlouvy k pozemkùm 
parc. è. 442, 516/1, 529/9 v k. ú. Písnice, uvedených na LV 530 
pro k. ú.Písnice s Pražskou energetikou, a. s. 
e Schvaluje uzavøení smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy 
o zøízení vìcného bøemene k pozemku parc. è. 1151 k. ú. 
Libuš, uvedenému u katastrálního úøadu pro hl. m. Prahu na 
LV è. 849 pro k. ú. Libuš, mezi budoucím oprávnìným z vìcné-
ho bøemene manželi Janem Dubnem a Emilií Dubnovou a bu-
doucím povinným z vìcného bøemene mìstskou èástí Praha-
Libuš, která bude uzavøena pøed zapoèetím prací.
e Schvaluje uzavøení dohody o budoucí smlouvì o zøízení 
vìcného bøemene s Èeským Telecomem, a. s., k pozemku parc. 
è. 13/1 k. ú. Písnice, uvedenému na LV 530 hl. m. Praha  svìøe-
ná správa MÈ Praha-Libuš, za úèelem zøízení a provozování 
vedení veøejné telekomunikaèní sítì v rámci stavby „P-053-2-
1017 Písnice – Cholupice, pøepojení. 
e Nesouhlasí s úplatným pøevodem èásti pozemku parc. è. 

2428/1 k. ú. Libuš, o výmìøe cca 300 m  k. ú. Libuš uvedeného 
na LV 461 ve vlastnictví hl. m. Prahy za úèelem slouèení v jeden 
funkèní celek k pozemku parc. è. 395/25 k.ú. Libuš ve vlastnic-
tví SJM Pavla Klimeše a Lucie Klimešové.
e Souhlasí s uzavøením Smlouvy o zimní údržbì komunikace 
K Lesu na období od 1. 11. 2005 do 31. 3. 2006 s TSK hl. m. 
Prahy, Štefánikova 23, 150 00 Praha 5.
e Žádá o zaøazení komunikací K Lesu (úsek od ul. Ke 
Lhoteckému lesu  U vodojemu) a Pøedposlední (celá délka) do 
Vyhlášky è. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy ve znìní p. p., o vymezení 
úsekù místních komunikací, na kterých se nezajiš�uje sjízd-
nost a schùdnost odstraòováním snìhu a náledí, do její pøílohy  
èásti „Mìstská èást Praha-Libuš“. Povìøuje odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš zaslat odboru dopravy 
MHMP pøíslušnou žádost o doplnìní vyhlášky è. 45/1997 Sb. 
hl. m. Prahy.
e Souhlasí s rozesláním výzev firmám zabývajícím se údržbou 
zelenì k pøedložení cenových nabídek na realizaci zakázky MÈ 
Praha-Libuš: Zajiš�ování celoroèní údržby ploch veøejné zele-
nì na katastrálních územích Libuš a Písnice od roku 2006.
e Souhlasí s odstranìním nevyhovujících dìtských prvkù 

z dìtských høiš� v ulici Hoštické a u rybníka Obecòák firmou 
Vladimír Rousek za cenu 11 305 Kè vè. DPH.
e Souhlasí s koncepcí uvedení dìtských høiš� v ulici Hoštická 
a u rybníka Obecòák do souladu s platnými pøedpisy a schvalu-
je realizaci tìchto høiš� v letošním roce. Souhlasí s uzavøením 
smlouvy s firmou Toja Mgr. Lenka Moštìková na dodání her-
ních prvkù firmou Kompan za cenu 746 011 Kè vè. DPH.

e Souhlasí, aby se zhotovitelem úpravy vytápìní a ohøevu TUV 
vèetnì pøívodu plynu na pozemku školky v MŠ Lojovická stala 
firma Aqua Therm Praha, s. r. o, za cenu 1 062 582 Kè vè. DPH.
e Souhlasí se souhlasným èestným prohlášení spoluvlastníkù 
zkolaudované budovy vydávané pro úèely zápisu budovy do 
katastru nemovitostí, které je nedílnou souèástí tohoto usnesení.

–Pøipravili Tomáš Hejzlar a Hana Koláøová –

Dopravní znaèka IP 26a – Obytná zóna, foto Martin Klemeš.
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Znáte

svého

strážníka?

Rád bych vás seznámil se souèasným stavem 
strážníkù okrskáøù Mìstské policie Obvodního 
øeditelství Praha 12, kteøí vykonávají službu na 
území mìstské èásti Praha-Libuš.

Do bøezna 2005 zde vykonávali službu dva 
strážníci okrskáøi. Po vzájemném jednání s ve-
dením místní radnice došlo k navýšení na tøi 
strážníky. Od 1. èervence 2005 tedy v okrscích 
è. 7 a è.13 na území Libuše vykonávají službu 
strážníci okrskáøi Tomáš Mareš a David Svá-
èek a v okrsku è. 8 na území Písnice strážník 
Michaela Vytopilová.

Obèané by mìli znát v okrsku bydlištì 
„svého“ strážníka, který vykonává službu pøe-
vážnì v denní dobì pracovního týdne, indivi-
duálnì podle akcí a potøeb.

Všichni strážníci využívají okrskovou slu-
žebnu na Libuši v Zahrádecké ulici è.13. Zde 
mají úøední hodiny pro veøejnost v èase 
16.00 –18.00 hodin, a to strážník Sváèek 
v úterý, strážník Mareš (Libuš) ve støedu, 
strážník Vytopilová (Písnice) ve ètvrtek, tel. 
244 471 687.

Nepøetržitá dozorèí služba OØ MP Praha 
12 sídlí na Násirovì námìstí 1816/1 v Modøa-
nech. Prostøednictvím ostatních hlídek 
zabezpeèuje místní záležitosti veøejného 
poøádku v rámci obce a plní další úkoly ply-
noucí ze zákona o obecní policii a z dalších 
zvláštních zákonù (o pøestupcích…). Tel. 241 
773 302 nebo 241 768 703, pøípadnì na linku 
156, která je bezplatná.

–JUDr. Karel Radík, øed. OØ MP Praha 12–
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Papír, sklo, plasty, nápojové kartony:

Tříděný sběr

Za odvoz odpadu, který odkládáme do pøí-
slušných nádob na tøídìný odpad, nemusíme 
na rozdíl od odpadu odkládaného do popelnic 
platit. Vhozením papíru, skla, plastù a nápojo-
vých kartonù do barevných kontejnerù zaèíná 
dlouhá cesta k jejich recyklaci. Tento odpad tak 
nekonèí na stále se rozšiøujících skládkách, ale 
je znovu použit ve výrobì. V naší mìstské èásti 
máme v souèasné dobì celkem 31 stanoviš� 
nádob na papír, sklo a plasty. 

U 15 z uvedených stanoviš� se nacházejí 
také nádoby na nápojové kartony (krabice od 
mléka, džusù apod.). V èervnu letošního roku 
jsme žádali u Magistrátu hl. m. Prahy o zvýše-
ní poètu stanoviš� o 16 tak, aby bylo všech 31 
stanoviš� osazeno také nádobami na nápojové 
kartony. Bohužel nám vyhovìno nebylo, pro-
tože sbìr nápojových kartonù je zatím pouze 
v prvotní fázi a se zvyšováním poètu stanoviš� 
se zatím nepoèítá. V pøípadì, že stávající 240 l 
nádoba vyvážená jednou týdnì nestaèí, je 
možno ji vymìnit za kontejner na nápojové 
kartony o objemu 1 100 l.

–Jana Drobílková, OŽPD ÚMÈ P-Libuš–

Další dětská hřiště v evropské kvalitě

O nových právních normách EU, které 
urèují pøísnìjší pravidla pøi posuzování her-
ních prvkù a dopadových ploch na dìtských 
høištích, jsme vás již informovali v srpnu 
2004. V loòském roce se nám podaøilo vybu-
dovat první nové høištì v ulici K Lukám. 
Rovnìž oplocení dvou pískoviš� na sídlišti 
Písnice zajistili po dohodì s naší mìstskou 
èástí zástupci spoleènosti ÈEZ, a.s.

Letos bychom chtìli kompletnì realizo-
vat dìtská høištì v ulici Hoštické a u rybníka 
Obecòák. Oslovili jsme a vyhodnotili ètyøi 
autorizované výrobce, kteøí splòovali 
obsah norem nutných pro provozování dìt-
ského høištì. Pøi výbìru dodavatele jsme se 
snažili  vyhovìt co nejširšímu okruhu 
našich malých spoluobèanù. Vìøíme, že po 

Oplocené høištì na sídlišti Písnice

Novì zrekonstruované høištì v ulici K Lukám

Stávající stav dìtských høiš� v ulici Hoštická a u rybníka
Obecòák. Na rekonstrukci tìchto høiš� se mùžete tìšit ještì
v letošním roce.

Ukázka nìkterých z prvkù, které budou osazeny na dìtském høišti v ulici Hoštické, byla nafocena pøi otevírání dìtského høištì v Lysolajích.

vybudování høiš� si každé z dìtí bude moci 
vybrat atrakci odpovídající jeho vìku. 
Smlouva na dodání herních prvkù Kompan 
bude uzavøena s firmou Toja, celková cena 
bude èinit zhruba 746 000 Kè. Kdyby 
nìkdo z obèanù mìl zájem nahlédnout do 
projektu, mùže se obrátit na náš odbor, rádi 
vás s projektem seznámíme kdykoliv po 
pøedchozí telefonické dohodì na tel. 261 
911 876.

–Anna Rusiòáková, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš-

Foto autorka

Údržba zeleně v naší městské části

Odbor životního prostøedí má na starost 
nejen údržbu ploch, které jsou majetkem naší 
mìstské èásti, ale dohlíží také na údržbu zele-
nì na pozemcích soukromých vlastníkù. 

Problematické jsou pøedevším soukromé 
pozemky, které zùstávají neoplocené, a tudíž 
jsou volnì pøístupné nám všem. Soukromým 
vlastníkùm však zùstává povinnost sekat na 
tìchto pozemcích zeleò a udržovat je v poøádku. 

Podaøilo se nám dohodnout se s vìtšinou 
z majitelù na prùbìžném sekání jejich pozem-
kù a rádi bychom jim za jejich vstøícný pøístup 
tímto podìkovali. Jedná se o pozemky na 
konci ulice Betáòská, pøi ulicích Klokotská, 
Na Musilech, U Bazénu a V Hrobech.

Obtížné zùstává udržování poøádku na tìch-
to pozemcích, které si nìkteøí lidé zøejmì ple-
tou se smetištìm a odhazují sem odpadky 
jako papír, obaly a plastové lahve, ale i pneu-
matiky, televizory a dokonce lednice a mrazá-
ky. Úklid je pak finanènì nároèný a bohužel 
pouze doèasný, protože za nìkolik dní se zde 
odpad zpravidla objeví znovu.

V Hrobech  po poseèení

Chceme proto naše spoluobèany znovu 
požádat, aby tak, jako papír neodhodí upro-
støed obývacího pokoje nebo na své zahradì, 
jej neodhazovali ani na otevøených pro-
stranstvích. Lednice a televizory mohou zdar-
m a  o d e v z d a t  v e  s b ì r n é m  d v o ø e  v  u l i c i  
Generála Šišky.
–Jana Drobílková, OŽPD ÚMÈ Praha-Libuš,

foto autorka–
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Kolovraty, Praha-Bìchovice, Praha-Benice, 
Praha-Bøezinìves, Praha-Èakovice, Praha-
Ïáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní 
Mìcholupy, Praha-Dolní Poèernice, Praha- 
Dubeè, Praha-Klánovice, Praha-Kolodìje, 
Praha-Klárovice, Praha-Køeslice, Praha-
Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvìzí, 
Praha-Petrovice, Praha-Pøední Kopanina, 
Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-
Štìrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoø. 

2. Praha 1 až 5 jsou mìstské èásti: Praha 1, 
Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, 
Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-
Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, 
Praha-Lochkov, Praha-Øeporyje, Praha-
Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, 
Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-
Zlièín.

Velikonoèní prázdniny: ètvrtek 13. dubna 
a pátek 14. dubna 2006

Hlavní prázdniny: sobota 1. èervencepátek 
1. záøí 2006

Období školního vyuèování ve školním roce 
2006/2007 zaène v pondìlí 4. záøí 2006.

–Pøipravila Leontýna Hájková,
zdroj MŠMT–
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Rád bych vás seznámil se souèasným stavem 
strážníkù okrskáøù Mìstské policie Obvodního 
øeditelství Praha 12, kteøí vykonávají službu na 
území mìstské èásti Praha-Libuš.

Do bøezna 2005 zde vykonávali službu dva 
strážníci okrskáøi. Po vzájemném jednání s ve-
dením místní radnice došlo k navýšení na tøi 
strážníky. Od 1. èervence 2005 tedy v okrscích 
è. 7 a è.13 na území Libuše vykonávají službu 
strážníci okrskáøi Tomáš Mareš a David Svá-
èek a v okrsku è. 8 na území Písnice strážník 
Michaela Vytopilová.

Obèané by mìli znát v okrsku bydlištì 
„svého“ strážníka, který vykonává službu pøe-
vážnì v denní dobì pracovního týdne, indivi-
duálnì podle akcí a potøeb.

Všichni strážníci využívají okrskovou slu-
žebnu na Libuši v Zahrádecké ulici è.13. Zde 
mají úøední hodiny pro veøejnost v èase 
16.00 –18.00 hodin, a to strážník Sváèek 
v úterý, strážník Mareš (Libuš) ve støedu, 
strážník Vytopilová (Písnice) ve ètvrtek, tel. 
244 471 687.

Nepøetržitá dozorèí služba OØ MP Praha 
12 sídlí na Násirovì námìstí 1816/1 v Modøa-
nech. Prostøednictvím ostatních hlídek 
zabezpeèuje místní záležitosti veøejného 
poøádku v rámci obce a plní další úkoly ply-
noucí ze zákona o obecní policii a z dalších 
zvláštních zákonù (o pøestupcích…). Tel. 241 
773 302 nebo 241 768 703, pøípadnì na linku 
156, která je bezplatná.

–JUDr. Karel Radík, øed. OØ MP Praha 12–
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Papír, sklo, plasty, nápojové kartony:

Tříděný sběr

Za odvoz odpadu, který odkládáme do pøí-
slušných nádob na tøídìný odpad, nemusíme 
na rozdíl od odpadu odkládaného do popelnic 
platit. Vhozením papíru, skla, plastù a nápojo-
vých kartonù do barevných kontejnerù zaèíná 
dlouhá cesta k jejich recyklaci. Tento odpad tak 
nekonèí na stále se rozšiøujících skládkách, ale 
je znovu použit ve výrobì. V naší mìstské èásti 
máme v souèasné dobì celkem 31 stanoviš� 
nádob na papír, sklo a plasty. 

U 15 z uvedených stanoviš� se nacházejí 
také nádoby na nápojové kartony (krabice od 
mléka, džusù apod.). V èervnu letošního roku 
jsme žádali u Magistrátu hl. m. Prahy o zvýše-
ní poètu stanoviš� o 16 tak, aby bylo všech 31 
stanoviš� osazeno také nádobami na nápojové 
kartony. Bohužel nám vyhovìno nebylo, pro-
tože sbìr nápojových kartonù je zatím pouze 
v prvotní fázi a se zvyšováním poètu stanoviš� 
se zatím nepoèítá. V pøípadì, že stávající 240 l 
nádoba vyvážená jednou týdnì nestaèí, je 
možno ji vymìnit za kontejner na nápojové 
kartony o objemu 1 100 l.

–Jana Drobílková, OŽPD ÚMÈ P-Libuš–

Další dětská hřiště v evropské kvalitě

O nových právních normách EU, které 
urèují pøísnìjší pravidla pøi posuzování her-
ních prvkù a dopadových ploch na dìtských 
høištích, jsme vás již informovali v srpnu 
2004. V loòském roce se nám podaøilo vybu-
dovat první nové høištì v ulici K Lukám. 
Rovnìž oplocení dvou pískoviš� na sídlišti 
Písnice zajistili po dohodì s naší mìstskou 
èástí zástupci spoleènosti ÈEZ, a.s.

Letos bychom chtìli kompletnì realizo-
vat dìtská høištì v ulici Hoštické a u rybníka 
Obecòák. Oslovili jsme a vyhodnotili ètyøi 
autorizované výrobce, kteøí splòovali 
obsah norem nutných pro provozování dìt-
ského høištì. Pøi výbìru dodavatele jsme se 
snažili  vyhovìt co nejširšímu okruhu 
našich malých spoluobèanù. Vìøíme, že po 

Oplocené høištì na sídlišti Písnice

Novì zrekonstruované høištì v ulici K Lukám

Stávající stav dìtských høiš� v ulici Hoštická a u rybníka
Obecòák. Na rekonstrukci tìchto høiš� se mùžete tìšit ještì
v letošním roce.

Ukázka nìkterých z prvkù, které budou osazeny na dìtském høišti v ulici Hoštické, byla nafocena pøi otevírání dìtského høištì v Lysolajích.

vybudování høiš� si každé z dìtí bude moci 
vybrat atrakci odpovídající jeho vìku. 
Smlouva na dodání herních prvkù Kompan 
bude uzavøena s firmou Toja, celková cena 
bude èinit zhruba 746 000 Kè. Kdyby 
nìkdo z obèanù mìl zájem nahlédnout do 
projektu, mùže se obrátit na náš odbor, rádi 
vás s projektem seznámíme kdykoliv po 
pøedchozí telefonické dohodì na tel. 261 
911 876.

–Anna Rusiòáková, odbor životního 
prostøedí a dopravy ÚMÈ Praha-Libuš-

Foto autorka

Údržba zeleně v naší městské části

Odbor životního prostøedí má na starost 
nejen údržbu ploch, které jsou majetkem naší 
mìstské èásti, ale dohlíží také na údržbu zele-
nì na pozemcích soukromých vlastníkù. 

Problematické jsou pøedevším soukromé 
pozemky, které zùstávají neoplocené, a tudíž 
jsou volnì pøístupné nám všem. Soukromým 
vlastníkùm však zùstává povinnost sekat na 
tìchto pozemcích zeleò a udržovat je v poøádku. 

Podaøilo se nám dohodnout se s vìtšinou 
z majitelù na prùbìžném sekání jejich pozem-
kù a rádi bychom jim za jejich vstøícný pøístup 
tímto podìkovali. Jedná se o pozemky na 
konci ulice Betáòská, pøi ulicích Klokotská, 
Na Musilech, U Bazénu a V Hrobech.

Obtížné zùstává udržování poøádku na tìch-
to pozemcích, které si nìkteøí lidé zøejmì ple-
tou se smetištìm a odhazují sem odpadky 
jako papír, obaly a plastové lahve, ale i pneu-
matiky, televizory a dokonce lednice a mrazá-
ky. Úklid je pak finanènì nároèný a bohužel 
pouze doèasný, protože za nìkolik dní se zde 
odpad zpravidla objeví znovu.

V Hrobech  po poseèení

Chceme proto naše spoluobèany znovu 
požádat, aby tak, jako papír neodhodí upro-
støed obývacího pokoje nebo na své zahradì, 
jej neodhazovali ani na otevøených pro-
stranstvích. Lednice a televizory mohou zdar-
m a  o d e v z d a t  v e  s b ì r n é m  d v o ø e  v  u l i c i  
Generála Šišky.
–Jana Drobílková, OŽPD ÚMÈ Praha-Libuš,

foto autorka–
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Kolovraty, Praha-Bìchovice, Praha-Benice, 
Praha-Bøezinìves, Praha-Èakovice, Praha-
Ïáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní 
Mìcholupy, Praha-Dolní Poèernice, Praha- 
Dubeè, Praha-Klánovice, Praha-Kolodìje, 
Praha-Klárovice, Praha-Køeslice, Praha-
Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvìzí, 
Praha-Petrovice, Praha-Pøední Kopanina, 
Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-
Štìrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoø. 

2. Praha 1 až 5 jsou mìstské èásti: Praha 1, 
Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, 
Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-
Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, 
Praha-Lochkov, Praha-Øeporyje, Praha-
Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, 
Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-
Zlièín.

Velikonoèní prázdniny: ètvrtek 13. dubna 
a pátek 14. dubna 2006

Hlavní prázdniny: sobota 1. èervencepátek 
1. záøí 2006

Období školního vyuèování ve školním roce 
2006/2007 zaène v pondìlí 4. záøí 2006.

–Pøipravila Leontýna Hájková,
zdroj MŠMT–
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Zdraví

Brýle a řidiči

Jak si pøi øízení auta chránit zrak, jaké 
máme v souèasné dobì možnosti pøi výbìru 
brýlí a jaké brýle jsou pro øízení vozidla nej-
vhodnìjší, nám poradí pan Tomáš Krenk, 
øeditel Optiky Tereza.

Sluneèní dioptrické brýle
Pomalu konèí léto a s pøicházejícím podzi-

mem bude slunce i bìhem dne klesat stále 
níže. Øidièi nejlépe vìdí, jak nepøíjemná situ-
ace nastává v pøípadì „nízkého“ sluneèního 
svitu napøíklad v kombinaci s mokrou vozov-
kou. Velmi èasto dochází až ke chvilkovému 
oslepení s následnou ztrátou orientace. Proti 
oslnìní, v pøípadì, že potøebujete zároveò 
korekci zraku, nejlépe pomohou dioptrické 
sluneèní brýle. Sluneèní dioptrická skla mùže-
te vybírat v rùzných barvách a v široké škále 
stupnì zabarvení. Výbìr obruby pro tato skla 
je samozøejmì vìcí osobního vkusu, ale celko-
vá plocha skel by mìla být pokud možno co 
nejvìtší, aby zamezila pronikání pøímého svìt-

la také z boku. Pøi vlastním výbìru se nemusí-
te omezovat pouze na obruby urèené pro slu-
neèní brýle, ale mùžete vyzkoušet i klasické 
obruby urèené pro dioptrické brýle.

Antireflexní vrstva
Bìhem jízdy øidiè neustále sleduje okolí 

a musí být schopen vèas a odpovídajícím zpù-
sobem reagovat. V tomto rychle se mìnícím 
prostøedí jsou oèi neustále vystavovány vìtší 
zátìži a rychleji se unaví. Antireflexní vrstvy 
nanesené na brýlové èoèky snižují rušivé zrca-
dlení z vnìjšího prostøedí a zároveò zvyšují 
propustnost daného skla pro svìtlo. Brýlové 
èoèky jsou pak prùhlednìjší a nevytváøejí se 
na nich nepøíjemné odrazy a odlesky. Zvýší se 
i kontrast, a tím pádem rozlišitelnost pozoro-
vaných pøedmìtù. Tím, že se na sklech nevy-
tváøejí odlesky vnìjšího prostøedí, antireflex-
ní vrstva také èiní brýle ménì nápadné pøi 
pohledu z vnìjšku a zlepšuje jejich estetickou 
kvalitu. Vzhledem k tìmto vlastnostem a také 
k tomu, že nanesení antireflexních vrstev 
pøedstavuje pøi koupi nových brýlí minimální 
cenové navýšení, doporuèujeme tuto úpravu 
skel nejen pro øidièe. 

Dioptrické brýle s polarizaèním filtrem
Pokud vám dìlá problémy teplý vzduch tete-

lící se nad silnicí a nad kapotami aut nebo 
odlesky od vodní hladiny, pomohou tzv. 
dioptrické èoèky s polarizaèním filtrem. 
Polarizaèní filtr obsažený v tìchto èoèkách 
„usmìròuje“ kmitání svìtelných paprskù do 
jedné roviny, a výraznì tak zostøuje vidìní.

Multifokální dioptrické brýle
V pøípadì, že je potøeba korigovat vidìní na 

blízko nebo dokonce na dálku i na blízko sou-
èasnì, pùsobí sledování situace pøed vozi-
dlem a zároveò palubní desky vozidla øidièùm 
velký problém. Elegantním øešením této situ-
ace je použití bifokálních nebo multifokálních 
skel. Bifokální skla mají zabroušen díl na blíz-
ko a poskytují vám tak ostré vidìní na dálku a 
na blízko. Jejich nevýhodou je nepøítomnost 
dílu na støední vzdálenost a èásteènì rušivý 
„skok obrazu“, který nastává pøi zmìnì vyu-
žívaného dílu. 

Multifokální èoèky poskytují ostré vidìní na 
dálku, støední i blízkou vzdálenost bez jaké-
hokoli skoku obrazu èi nepøíjemných dìlicích 
linií. Kromì toho mùžete bifokální nebo mul-
tifokální brýle nosit celý den, a nemusíte se 
tak obtìžovat neustálým støídáním brýlí. 

Pøeji vám š�astnou cestu.
–Tomáš Krenk, øeditel Optiky Tereza –

Libušský fotbal na začátku sezóny

Slovo trenéra
Pøíprava na nový roèník soutìže zaèala 

již 14. èervence. Do pøípravy se v jejím prù-
bìhu zapojilo celkem 34 hráèù, ze kterých 
byl vybrán kádr na letošní sezonu.

Pro pøípravu jsme využívali lesopark za 
høištìm, stadion v Dolních Bøežanech
a areál v Cholupicích. Veškeré tréninky 
byly zpoèátku zamìøeny na nabírání fyzic-
ké kondice a v závìru jsme se soustøedili na 
sehrání mužstva a herní èinnost. 

Zde bych chtìl podotknout, že po zruše-
ní B družstva mužù na Libuši se podaøilo 
navázat velmi dobrou spolupráci s oddí-
lem v Cholupicích, a� se jedná o výmìnu 
hráèù na hostování obìma smìry, nebo 
o využívání jejich zázemí. Vìøím, že vzá-
jemná spolupráce bude mezi obìma oddíly 
pokraèovat ke vzájemné spokojenosti.

V novém roèníku chceme s mladým muž-
stvem hrát v klidu ve støedu tabulky.

–Trenér Zdenìk Hruška–

Družstvo Trenér Asistent trenéra Vedoucí družstva

Muži „A“ Zdenìk Hruška Jan Vykydal

Dorost starší Dušan Vièík Ivan Maòák Miroslav Hruška

Dorost mladší Alexandr Bohra

Žáci starší „A“ Václav Horèic Vladimír Kalivoda

Žáci starší „B“ Milan Kaštil Zdenìk Šourek

Žáci mladší „A“ Milan Kudrna Petr Fabián Ivan Rözler

Žáci mladší „B“ Milan Urbanec Ladislav Kargl Karel Kuba

Starší pøípravka Zdenìk Houdek Jana Dobešová

Mladší pøípravka „A“ Radek Petrák Rostislav Šebesta

Mladší pøípravka „B“ Radek Petrák Rostislav Šebesta

Pøedstavujeme realizaèní týmy družstev 
FSC Libuš

Družstvo mužù vede realizaèní tým ve 
složení:

Trenér: Zdenìk Hruška 
Asistent a ved. družstva: Jan Vykydal
Kádr družstva tvoøí: 
brankáøi: Marko (86), Šindelka (78), 
hráèi: Hrdlièka (62), Ondrík (82), Brabec 

(85), Janù (84), Pilík (77), Moravec (82), 
Šafránek (84), Kraèman (85), Dvoøák (86), 
Urbanec (85), Èihák (84), Dlouhý (85), 
Klíma (86), Pavlù (86), Petrák (75), Tiep 
(86), Tomšù (86), Tožièka (82), Zbudil (77)

Zmìny v družstvu
P ø i š l i :  T i e p ,  K l í m a ,  To m š ù ,  Pa v l ù  

(z dorostu), Šindelka (hostování z Cholupic), 
Petrák (hostování z Dukly), 

Odešli: Michal (pøestup  Admira), Doležal, 
Horèic, Hollan, Srba L., Kaucký (hostování  
Cholupice), Havránek (pøestup  Bohemians 
1905), Srba Z. (hostování  È. Brod), Rùžièka 
( h o s t o v á n í   M o t o r l e t ) ,  R o b b ,  K a f k a  
(hostování  Bráník), Stratil (hostování  
M e t e o r ) ,  C í s a ø,  K u b í è e k  ( h o s t o v á n í   
Karlštejn) 

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

So 13. 8. 
SD 10:00 FSC Libuš - Èelákovice
MD 12:15 FSC Libuš - Èelákovice

Ne 14. 8. 
M-A 18:30 FSC Libuš - Xaverov B

So 27. 8. 
SD 10:00 FSC Libuš - Slaný
MD 12:15 FSC Libuš - Slaný

Ne 28. 8. 
M-A 15:00 FSC Libuš - Uhelné sklady

So 3. 9.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Sparta
MŽ-A 10:00 FSC Libuš - Bohemians B
MŽ-B 11:45 FSC Libuš - Klánovice
SŽ-A 13:30 FSC Libuš - Dukla 

Ne 4. 9.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B - Tøeboradice
StPø 11:45 FSC Libuš - H. Mìcholupy
MPø-B 13:30 FSC Libuš B - Praga

So 10. 9.
MŽ-A 10:00 FSC Libuš - Umbro
MŽ-B 11:45 FSC Libuš - Èechie Smíchov
Ne 11. 9.
M-A 16:30 FSC Libuš - Cholupice

So 17. 9.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Braník
SD 10:00 FSC Libuš - Rakovník
MD 12:15 FSC Libuš - Rakovník
SŽ-A 14:30 FSC Libuš - Støížkov

Ne 18. 9.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B  Støížkov B
StPø 11:45 FSC Libuš B - Real B
MPø-B 13:30 FSC Libuš B - Junior C

Setkání: místní obchodníci

Starosta se popáté setkal s místními 
obèanskými skupinami

Již páté setkání s obèany z rùzných skupin se 
uskuteènilo dne 27. èervna 2005 od 18.30 
v prostorách ÚMÈ Praha-Libuš. Tentokrát 
jsme pozvali 21 místních podnikatelù, kteøí 
v naší mìstské èásti provozují obchodní èin-
nost ve svých obchodech s potravinami, kvìti-
nami, léèivy, sladkostmi, keramikou, koly, šper-
ky, zeleninou, masem… Pozvání v tento den 
pøijali tøi obchodníci. Škoda, že tak málo, pro-
tože každý mìl možnost diskutovat se staros-
tou Petrem Mrázem nad rùznými problémy, 
které se v okolí obchodù èi v bydlišti vyskytují.

Probíraly se problémy pøecházení dìtí pøes 
Libušskou ulici, zaznìlo pøání, aby se jednalo 
s mìstskou policií o posílení hlídek u pøecho-
dù a rozšíøil se poèet veèerních pochùzek.

Starosta mìstské èásti má s vedením mìst-
ské policie Prahy 12 pravidelné schùzky, 
proto je rád za každé pøipomínky, které pak na 
jednáních øeší.

Velká prašnost komunikací, málo poulièního 
osvìtlení, pøeplnìnost kontejnerù na plasty, 
úroveò výuky v Základní škole Meteorologická, 
o tom všem se také diskutovalo.

Toto setkání s místními obchodníky završilo 
sérii schùzek s rùznými skupinami pùsobícími 
v naší mìstské èásti: od lékaøù, pøes obèanská 
sdružení až po obchodníky a podnikatele. 
Ukázalo se, že tato setkání jsou užiteèná, 
objasní se na nich mnoho problémù. Zároveò 
jsme všichni zjistili, že v Libuši a Písnici je 
mnoho aktivních lidí, kteøí mají zájem o rozvoj 
naší mìstské èásti. Úèastníci setkání pøicháze-
li s mnoha zajímavými nápady. 

V èele se starostou mìstské èásti Praha-
Libuš Petrem Mrázem poèítáme s pokraèová-
ním podobných setkání s obèany. Uvažujeme 
o nové formì setkávání   napøíklad pøi  
„kulatých stolech“ již nad konkrétními téma-
ty, jako je napøíklad školství a kultura, dopra-
va, technická infrastruktura, zdravotnictví, 
životní prostøedí. 

Na schùzky bude veøejnost zvána prostøed-
nictvím èasopisu U nás, na vývìskách, v míst-
ních obchodech a na webových stránkách 
úøadu www.praha-libus.cz 
–Iva Hájková, hum. odb. ÚMÈ Praha-Libuš–

Reportážní výbìr ze setkání 
Hned na zaèátku setkání zaznìl povzdech, že 

dopravní pøetížení zpùsobují hlavnì auta, 
která jezdí do vietnamského velkoobchodu 
Sapa. Starosta Petr Mráz na to namítl, že v tom 
to asi není, že by jezdili jiní, kdyby jiní areál kou-
pili... Kdyby se otevøela tranzitní komunikace 
mezi Libuší a Kunraticemi, pomohlo by to 
obìma obcím. Bohužel pozemky tu skupují 
firmy, které je chtìjí výhodnì zastavìt. 

Paní Duškové se pochopitelnì jako jiným 
nelíbí hustý provoz, ale øíká: „Kdyby se mi tu 
nelíbilo, nebydlela bych tu.“

Pan Rùžièka upozornil, že ráno, když chodí 
dìti do školy pøes ulici, chybí policisté na nej-
horší køižovatce Meteorologické a Libušské. 
Starosta ho ujistil, že dal mìstské policii poža-
davek na posílení. Odešli naši bývalí strážníci. 
Teï tady máme jednu sleènu a dva chlapce, 
jenže bohužel nemají ani auto. „Šéf mìstské 
policie z Prahy 12 je rozumný èlovìk,“ øíká 
starosta, má ale na starosti našich 8 000 lidí 

a modøanských 57 000 a na to všechno asi jen 
50 policistù.

Na upozornìní, že hlavní ulice se nìkdy kro-
pí, když prší a jiné absurdity, starosta infor-
muje: Hlavní komunikace asi z 90 % obhospo-
daøuje Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, ostatní naše obec. Možná by bylo 
výhodnìjší a levnìjší místo objednávání úkli-
dových služeb nakoupit multifunkèní stroj 
a uklízet si sami,  uvažuje se bìhem setkání. 

Pan Rùžièka si pochvaluje, že bývají k dis-
pozici velkoobjemové kontejnery na odpad. 
Paní Dušková øíká, že nepoøádek odváží do 
sbìrného dvora. 

Na pøetøes pøichází nový obchod Lidl. Pan 
Rùžièka si je jist, že mu po otevøení supermar-
ketu ubyli zákazníci. Je to problém asi všude. 
A u Tøech svatých se má stavìt další velké 
obchodní støedisko. 

Paní Kaiseršotové se nelíbí, že pøed jejím 
obchodem jsou vìènì vysypané odpadky 
mimo kontejnery, dokonce i koberce tam lidé 
vyhodí. Starosta pøizvukuje, že na úøad volá-
vají lidé, že se to má uklidit. Ale to by si pøece 
mohl uklidit každý sám po sobì. „Když je plná 
popelnice, odnesu odpad zpátky, když mi 
nìco upadne, seberu to,“ popisuje starosta 
vìci tak, jak by pøece normálnì mìly být…

Paní Dušková pøichází s dalším námìtem: 
Bývalého bazénu na písnickém sídlišti je ško-
da. Nedalo by se zprovoznit alespoò nìjaké 
letní koupalištì? Tøeba v Kalibárnì. (Nebo 
nìkterý z øady našich rybníkù?)

Hovoøí se také o možnosti inzerce v èasopi-
su U nás, ba dokonce si tu lidé mohou i vylít 
srdce. „Zakázal jsem cenzuru,“ vyjádøil sta-
rosta Petr Mráz obèansky velmi cennou bene-
volenci, kterou se naše obec nyní vyznaèuje.

–Hana Koláøová–

t
é
m

a
t
é
m

a

Povinné značení lihu je tady

Od 1. èervence je úèinný zákon è. 676/2004 
Sb., o povinném znaèení lihu. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o zcela novou právní úpra-
vu, která se dotkne každého z nás, není od 
vìci struènì se s ní seznámit…

Z názvu zákona je zøejmé, jakou povinnost 
zákon zavádí. Na první pohled se ale mùže 
zdát, že se znaèení týká jen výrobcù lihu. Nová 
právní úprava se však kromì výrobcù dotýká i 
øady ostatních podnikatelských subjektù  
zejména dovozcù, majitelù obchodù, restau-
rací èi lékáren. Kontrolní páskou musí být 
znaèeny pouze lihoviny a konzumní líh ve spo-
tøebitelském balení. Kontrolní pásku byste 
tedy jen marnì hledali na pivu nebo vínu. 
Navíc ne každý líh musí být již nyní znaèen. 
Rozhodující je okamžik jeho plnìní do spotøe-
bitelského balení. Páskou musí být znaèen líh 
plnìný do spotøebitelského balení poèínaje 
1. èervencem 2005. Naproti tomu líh, který 
byl do spotøebitelského balení naplnìn pøed 
1. èervencem, nemusí být prozatím znaèen, 
musí být ale inventarizován. Povinnost inven-
tarizovat veškeré zásoby lihu a odevzdat 
inventarizaèní soupis kterémukoli celnímu 
úøadu, popøípadì celnímu øeditelství nejpoz-
dìji do konce èervence mìla každá osoba, 

která mìla ke dni úèinnosti zákona balení lihu 
buï pøímo na prodejnì, nebo na skladì. 
Neznaèený líh z inventarizovaných zásob lze 
doprodat nejpozdìji do 31. prosince 2005; na 
prodejním dokladu musí být ale uvedeno, že 
se jedná o líh z inventarizovaných zásob. Od 
1. ledna 2006 musí být již na každém balení 
lihu, které je urèeno pro tuzemský trh, kont-
rolní páska. Znaèen tedy musí být i líh z dovo-
zu prodávaný v tuzemsku. To ale neplatí, dove-
ze-li si cestující napøíklad z dovolené líh pro 
svou osobní spotøebu.

Zejména prodejce lihu bude asi zajímat, co 
udìlat s lihem, který øádnì inventarizovali, ale 
do konce roku jej nedoprodají. Tuto situaci 
nelze zejména u dražšího lihu vylouèit. V pøí-
padì, že prodejce do konce roku neznaèený 
inventarizovaný líh neprodá, neotevøe nebo 
se nedohodne s výrobcem, popøípadì distri-
butorem, že mu vymìní neznaèená balení za 
balení znaèená, musí tato balení znaèit sám, 
popøípadì zajistit jejich znaèení napøíklad 
u výrobce. Není ale smyslem zákona, aby se 
hromadnì registrovali prodejci. Jedná se tedy 
spíše o krajní možnost øešení. Období pro 
doprodej lihu je ale dle mého názoru dostateè-
nì dlouhé. Navíc zákon vyšel ve Sbírce záko-

nù již v prosinci 2004. Prodejci si tak na zákla-
dì svých zkušeností, jak rychle urèitý líh 
obvykle vyprodají, mohli naplánovat své 
objednávky. Nepøedpokládám tedy, že by se 
prodejci lihem výraznì pøedzásobili.

Vzhledem k pùlroènímu pøechodnému 
období pro doprodej neznaèeného lihu se 
v prodejní síti zatím pøíliš nesetkáváme s li-
hem, který je znaèen kontrolní páskou. Na 
podobné znaèení jsme ale již zvyklí u cigaret. 
Pøestože z pásky lze vyèíst celou øadu dùleži-
tých informací, je pro nás spotøebitele hlavní, 
zda je na balení lihu, které si od 1. ledna 2006 
koupíme, páska umístìna èi nikoli; do konce 
roku postaèí, že je na prodejním dokladu uve-
dena informace, že se jedná o líh z inventari-
zovaných zásob. Kontrola, zda je na lihu umís-
tìna páska, je tedy velice snadná a rychlá. Pak 
už záleží jen na nás, zda líh bez kontrolní pás-
ky, respektive bez informace na prodejním 
dokladu, zakoupíme.

Pøestože nová právní úprava není všelékem 
v boji s šedou ekonomikou, postupnì povede 
k omezení nelegálních aktivit na trhu s lihem. 
Pøedpokládám, že kontrolní páska zlepší 
postavení poctivých výrobcù, dovozcù, distri-
butorù i prodejcù a souèasnì ochrání každého 
z nás pøed nákupem nekvalitního lihu. 

–Jana Šimáèková,
Generální øeditelství cel – právní odbor–
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Zdraví

Brýle a řidiči

Jak si pøi øízení auta chránit zrak, jaké 
máme v souèasné dobì možnosti pøi výbìru 
brýlí a jaké brýle jsou pro øízení vozidla nej-
vhodnìjší, nám poradí pan Tomáš Krenk, 
øeditel Optiky Tereza.

Sluneèní dioptrické brýle
Pomalu konèí léto a s pøicházejícím podzi-

mem bude slunce i bìhem dne klesat stále 
níže. Øidièi nejlépe vìdí, jak nepøíjemná situ-
ace nastává v pøípadì „nízkého“ sluneèního 
svitu napøíklad v kombinaci s mokrou vozov-
kou. Velmi èasto dochází až ke chvilkovému 
oslepení s následnou ztrátou orientace. Proti 
oslnìní, v pøípadì, že potøebujete zároveò 
korekci zraku, nejlépe pomohou dioptrické 
sluneèní brýle. Sluneèní dioptrická skla mùže-
te vybírat v rùzných barvách a v široké škále 
stupnì zabarvení. Výbìr obruby pro tato skla 
je samozøejmì vìcí osobního vkusu, ale celko-
vá plocha skel by mìla být pokud možno co 
nejvìtší, aby zamezila pronikání pøímého svìt-

la také z boku. Pøi vlastním výbìru se nemusí-
te omezovat pouze na obruby urèené pro slu-
neèní brýle, ale mùžete vyzkoušet i klasické 
obruby urèené pro dioptrické brýle.

Antireflexní vrstva
Bìhem jízdy øidiè neustále sleduje okolí 

a musí být schopen vèas a odpovídajícím zpù-
sobem reagovat. V tomto rychle se mìnícím 
prostøedí jsou oèi neustále vystavovány vìtší 
zátìži a rychleji se unaví. Antireflexní vrstvy 
nanesené na brýlové èoèky snižují rušivé zrca-
dlení z vnìjšího prostøedí a zároveò zvyšují 
propustnost daného skla pro svìtlo. Brýlové 
èoèky jsou pak prùhlednìjší a nevytváøejí se 
na nich nepøíjemné odrazy a odlesky. Zvýší se 
i kontrast, a tím pádem rozlišitelnost pozoro-
vaných pøedmìtù. Tím, že se na sklech nevy-
tváøejí odlesky vnìjšího prostøedí, antireflex-
ní vrstva také èiní brýle ménì nápadné pøi 
pohledu z vnìjšku a zlepšuje jejich estetickou 
kvalitu. Vzhledem k tìmto vlastnostem a také 
k tomu, že nanesení antireflexních vrstev 
pøedstavuje pøi koupi nových brýlí minimální 
cenové navýšení, doporuèujeme tuto úpravu 
skel nejen pro øidièe. 

Dioptrické brýle s polarizaèním filtrem
Pokud vám dìlá problémy teplý vzduch tete-

lící se nad silnicí a nad kapotami aut nebo 
odlesky od vodní hladiny, pomohou tzv. 
dioptrické èoèky s polarizaèním filtrem. 
Polarizaèní filtr obsažený v tìchto èoèkách 
„usmìròuje“ kmitání svìtelných paprskù do 
jedné roviny, a výraznì tak zostøuje vidìní.

Multifokální dioptrické brýle
V pøípadì, že je potøeba korigovat vidìní na 

blízko nebo dokonce na dálku i na blízko sou-
èasnì, pùsobí sledování situace pøed vozi-
dlem a zároveò palubní desky vozidla øidièùm 
velký problém. Elegantním øešením této situ-
ace je použití bifokálních nebo multifokálních 
skel. Bifokální skla mají zabroušen díl na blíz-
ko a poskytují vám tak ostré vidìní na dálku a 
na blízko. Jejich nevýhodou je nepøítomnost 
dílu na støední vzdálenost a èásteènì rušivý 
„skok obrazu“, který nastává pøi zmìnì vyu-
žívaného dílu. 

Multifokální èoèky poskytují ostré vidìní na 
dálku, støední i blízkou vzdálenost bez jaké-
hokoli skoku obrazu èi nepøíjemných dìlicích 
linií. Kromì toho mùžete bifokální nebo mul-
tifokální brýle nosit celý den, a nemusíte se 
tak obtìžovat neustálým støídáním brýlí. 

Pøeji vám š�astnou cestu.
–Tomáš Krenk, øeditel Optiky Tereza –

Libušský fotbal na začátku sezóny

Slovo trenéra
Pøíprava na nový roèník soutìže zaèala 

již 14. èervence. Do pøípravy se v jejím prù-
bìhu zapojilo celkem 34 hráèù, ze kterých 
byl vybrán kádr na letošní sezonu.

Pro pøípravu jsme využívali lesopark za 
høištìm, stadion v Dolních Bøežanech
a areál v Cholupicích. Veškeré tréninky 
byly zpoèátku zamìøeny na nabírání fyzic-
ké kondice a v závìru jsme se soustøedili na 
sehrání mužstva a herní èinnost. 

Zde bych chtìl podotknout, že po zruše-
ní B družstva mužù na Libuši se podaøilo 
navázat velmi dobrou spolupráci s oddí-
lem v Cholupicích, a� se jedná o výmìnu 
hráèù na hostování obìma smìry, nebo 
o využívání jejich zázemí. Vìøím, že vzá-
jemná spolupráce bude mezi obìma oddíly 
pokraèovat ke vzájemné spokojenosti.

V novém roèníku chceme s mladým muž-
stvem hrát v klidu ve støedu tabulky.

–Trenér Zdenìk Hruška–

Družstvo Trenér Asistent trenéra Vedoucí družstva

Muži „A“ Zdenìk Hruška Jan Vykydal

Dorost starší Dušan Vièík Ivan Maòák Miroslav Hruška

Dorost mladší Alexandr Bohra

Žáci starší „A“ Václav Horèic Vladimír Kalivoda

Žáci starší „B“ Milan Kaštil Zdenìk Šourek

Žáci mladší „A“ Milan Kudrna Petr Fabián Ivan Rözler

Žáci mladší „B“ Milan Urbanec Ladislav Kargl Karel Kuba

Starší pøípravka Zdenìk Houdek Jana Dobešová

Mladší pøípravka „A“ Radek Petrák Rostislav Šebesta

Mladší pøípravka „B“ Radek Petrák Rostislav Šebesta

Pøedstavujeme realizaèní týmy družstev 
FSC Libuš

Družstvo mužù vede realizaèní tým ve 
složení:

Trenér: Zdenìk Hruška 
Asistent a ved. družstva: Jan Vykydal
Kádr družstva tvoøí: 
brankáøi: Marko (86), Šindelka (78), 
hráèi: Hrdlièka (62), Ondrík (82), Brabec 

(85), Janù (84), Pilík (77), Moravec (82), 
Šafránek (84), Kraèman (85), Dvoøák (86), 
Urbanec (85), Èihák (84), Dlouhý (85), 
Klíma (86), Pavlù (86), Petrák (75), Tiep 
(86), Tomšù (86), Tožièka (82), Zbudil (77)

Zmìny v družstvu
P ø i š l i :  T i e p ,  K l í m a ,  To m š ù ,  Pa v l ù  

(z dorostu), Šindelka (hostování z Cholupic), 
Petrák (hostování z Dukly), 

Odešli: Michal (pøestup  Admira), Doležal, 
Horèic, Hollan, Srba L., Kaucký (hostování  
Cholupice), Havránek (pøestup  Bohemians 
1905), Srba Z. (hostování  È. Brod), Rùžièka 
( h o s t o v á n í   M o t o r l e t ) ,  R o b b ,  K a f k a  
(hostování  Bráník), Stratil (hostování  
M e t e o r ) ,  C í s a ø,  K u b í è e k  ( h o s t o v á n í   
Karlštejn) 

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

So 13. 8. 
SD 10:00 FSC Libuš - Èelákovice
MD 12:15 FSC Libuš - Èelákovice

Ne 14. 8. 
M-A 18:30 FSC Libuš - Xaverov B

So 27. 8. 
SD 10:00 FSC Libuš - Slaný
MD 12:15 FSC Libuš - Slaný

Ne 28. 8. 
M-A 15:00 FSC Libuš - Uhelné sklady

So 3. 9.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Sparta
MŽ-A 10:00 FSC Libuš - Bohemians B
MŽ-B 11:45 FSC Libuš - Klánovice
SŽ-A 13:30 FSC Libuš - Dukla 

Ne 4. 9.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B - Tøeboradice
StPø 11:45 FSC Libuš - H. Mìcholupy
MPø-B 13:30 FSC Libuš B - Praga

So 10. 9.
MŽ-A 10:00 FSC Libuš - Umbro
MŽ-B 11:45 FSC Libuš - Èechie Smíchov
Ne 11. 9.
M-A 16:30 FSC Libuš - Cholupice

So 17. 9.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Braník
SD 10:00 FSC Libuš - Rakovník
MD 12:15 FSC Libuš - Rakovník
SŽ-A 14:30 FSC Libuš - Støížkov

Ne 18. 9.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B  Støížkov B
StPø 11:45 FSC Libuš B - Real B
MPø-B 13:30 FSC Libuš B - Junior C

Setkání: místní obchodníci

Starosta se popáté setkal s místními 
obèanskými skupinami

Již páté setkání s obèany z rùzných skupin se 
uskuteènilo dne 27. èervna 2005 od 18.30 
v prostorách ÚMÈ Praha-Libuš. Tentokrát 
jsme pozvali 21 místních podnikatelù, kteøí 
v naší mìstské èásti provozují obchodní èin-
nost ve svých obchodech s potravinami, kvìti-
nami, léèivy, sladkostmi, keramikou, koly, šper-
ky, zeleninou, masem… Pozvání v tento den 
pøijali tøi obchodníci. Škoda, že tak málo, pro-
tože každý mìl možnost diskutovat se staros-
tou Petrem Mrázem nad rùznými problémy, 
které se v okolí obchodù èi v bydlišti vyskytují.

Probíraly se problémy pøecházení dìtí pøes 
Libušskou ulici, zaznìlo pøání, aby se jednalo 
s mìstskou policií o posílení hlídek u pøecho-
dù a rozšíøil se poèet veèerních pochùzek.

Starosta mìstské èásti má s vedením mìst-
ské policie Prahy 12 pravidelné schùzky, 
proto je rád za každé pøipomínky, které pak na 
jednáních øeší.

Velká prašnost komunikací, málo poulièního 
osvìtlení, pøeplnìnost kontejnerù na plasty, 
úroveò výuky v Základní škole Meteorologická, 
o tom všem se také diskutovalo.

Toto setkání s místními obchodníky završilo 
sérii schùzek s rùznými skupinami pùsobícími 
v naší mìstské èásti: od lékaøù, pøes obèanská 
sdružení až po obchodníky a podnikatele. 
Ukázalo se, že tato setkání jsou užiteèná, 
objasní se na nich mnoho problémù. Zároveò 
jsme všichni zjistili, že v Libuši a Písnici je 
mnoho aktivních lidí, kteøí mají zájem o rozvoj 
naší mìstské èásti. Úèastníci setkání pøicháze-
li s mnoha zajímavými nápady. 

V èele se starostou mìstské èásti Praha-
Libuš Petrem Mrázem poèítáme s pokraèová-
ním podobných setkání s obèany. Uvažujeme 
o nové formì setkávání   napøíklad pøi  
„kulatých stolech“ již nad konkrétními téma-
ty, jako je napøíklad školství a kultura, dopra-
va, technická infrastruktura, zdravotnictví, 
životní prostøedí. 

Na schùzky bude veøejnost zvána prostøed-
nictvím èasopisu U nás, na vývìskách, v míst-
ních obchodech a na webových stránkách 
úøadu www.praha-libus.cz 
–Iva Hájková, hum. odb. ÚMÈ Praha-Libuš–

Reportážní výbìr ze setkání 
Hned na zaèátku setkání zaznìl povzdech, že 

dopravní pøetížení zpùsobují hlavnì auta, 
která jezdí do vietnamského velkoobchodu 
Sapa. Starosta Petr Mráz na to namítl, že v tom 
to asi není, že by jezdili jiní, kdyby jiní areál kou-
pili... Kdyby se otevøela tranzitní komunikace 
mezi Libuší a Kunraticemi, pomohlo by to 
obìma obcím. Bohužel pozemky tu skupují 
firmy, které je chtìjí výhodnì zastavìt. 

Paní Duškové se pochopitelnì jako jiným 
nelíbí hustý provoz, ale øíká: „Kdyby se mi tu 
nelíbilo, nebydlela bych tu.“

Pan Rùžièka upozornil, že ráno, když chodí 
dìti do školy pøes ulici, chybí policisté na nej-
horší køižovatce Meteorologické a Libušské. 
Starosta ho ujistil, že dal mìstské policii poža-
davek na posílení. Odešli naši bývalí strážníci. 
Teï tady máme jednu sleènu a dva chlapce, 
jenže bohužel nemají ani auto. „Šéf mìstské 
policie z Prahy 12 je rozumný èlovìk,“ øíká 
starosta, má ale na starosti našich 8 000 lidí 

a modøanských 57 000 a na to všechno asi jen 
50 policistù.

Na upozornìní, že hlavní ulice se nìkdy kro-
pí, když prší a jiné absurdity, starosta infor-
muje: Hlavní komunikace asi z 90 % obhospo-
daøuje Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, ostatní naše obec. Možná by bylo 
výhodnìjší a levnìjší místo objednávání úkli-
dových služeb nakoupit multifunkèní stroj 
a uklízet si sami,  uvažuje se bìhem setkání. 

Pan Rùžièka si pochvaluje, že bývají k dis-
pozici velkoobjemové kontejnery na odpad. 
Paní Dušková øíká, že nepoøádek odváží do 
sbìrného dvora. 

Na pøetøes pøichází nový obchod Lidl. Pan 
Rùžièka si je jist, že mu po otevøení supermar-
ketu ubyli zákazníci. Je to problém asi všude. 
A u Tøech svatých se má stavìt další velké 
obchodní støedisko. 

Paní Kaiseršotové se nelíbí, že pøed jejím 
obchodem jsou vìènì vysypané odpadky 
mimo kontejnery, dokonce i koberce tam lidé 
vyhodí. Starosta pøizvukuje, že na úøad volá-
vají lidé, že se to má uklidit. Ale to by si pøece 
mohl uklidit každý sám po sobì. „Když je plná 
popelnice, odnesu odpad zpátky, když mi 
nìco upadne, seberu to,“ popisuje starosta 
vìci tak, jak by pøece normálnì mìly být…

Paní Dušková pøichází s dalším námìtem: 
Bývalého bazénu na písnickém sídlišti je ško-
da. Nedalo by se zprovoznit alespoò nìjaké 
letní koupalištì? Tøeba v Kalibárnì. (Nebo 
nìkterý z øady našich rybníkù?)

Hovoøí se také o možnosti inzerce v èasopi-
su U nás, ba dokonce si tu lidé mohou i vylít 
srdce. „Zakázal jsem cenzuru,“ vyjádøil sta-
rosta Petr Mráz obèansky velmi cennou bene-
volenci, kterou se naše obec nyní vyznaèuje.

–Hana Koláøová–
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Povinné značení lihu je tady

Od 1. èervence je úèinný zákon è. 676/2004 
Sb., o povinném znaèení lihu. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o zcela novou právní úpra-
vu, která se dotkne každého z nás, není od 
vìci struènì se s ní seznámit…

Z názvu zákona je zøejmé, jakou povinnost 
zákon zavádí. Na první pohled se ale mùže 
zdát, že se znaèení týká jen výrobcù lihu. Nová 
právní úprava se však kromì výrobcù dotýká i 
øady ostatních podnikatelských subjektù  
zejména dovozcù, majitelù obchodù, restau-
rací èi lékáren. Kontrolní páskou musí být 
znaèeny pouze lihoviny a konzumní líh ve spo-
tøebitelském balení. Kontrolní pásku byste 
tedy jen marnì hledali na pivu nebo vínu. 
Navíc ne každý líh musí být již nyní znaèen. 
Rozhodující je okamžik jeho plnìní do spotøe-
bitelského balení. Páskou musí být znaèen líh 
plnìný do spotøebitelského balení poèínaje 
1. èervencem 2005. Naproti tomu líh, který 
byl do spotøebitelského balení naplnìn pøed 
1. èervencem, nemusí být prozatím znaèen, 
musí být ale inventarizován. Povinnost inven-
tarizovat veškeré zásoby lihu a odevzdat 
inventarizaèní soupis kterémukoli celnímu 
úøadu, popøípadì celnímu øeditelství nejpoz-
dìji do konce èervence mìla každá osoba, 

která mìla ke dni úèinnosti zákona balení lihu 
buï pøímo na prodejnì, nebo na skladì. 
Neznaèený líh z inventarizovaných zásob lze 
doprodat nejpozdìji do 31. prosince 2005; na 
prodejním dokladu musí být ale uvedeno, že 
se jedná o líh z inventarizovaných zásob. Od 
1. ledna 2006 musí být již na každém balení 
lihu, které je urèeno pro tuzemský trh, kont-
rolní páska. Znaèen tedy musí být i líh z dovo-
zu prodávaný v tuzemsku. To ale neplatí, dove-
ze-li si cestující napøíklad z dovolené líh pro 
svou osobní spotøebu.

Zejména prodejce lihu bude asi zajímat, co 
udìlat s lihem, který øádnì inventarizovali, ale 
do konce roku jej nedoprodají. Tuto situaci 
nelze zejména u dražšího lihu vylouèit. V pøí-
padì, že prodejce do konce roku neznaèený 
inventarizovaný líh neprodá, neotevøe nebo 
se nedohodne s výrobcem, popøípadì distri-
butorem, že mu vymìní neznaèená balení za 
balení znaèená, musí tato balení znaèit sám, 
popøípadì zajistit jejich znaèení napøíklad 
u výrobce. Není ale smyslem zákona, aby se 
hromadnì registrovali prodejci. Jedná se tedy 
spíše o krajní možnost øešení. Období pro 
doprodej lihu je ale dle mého názoru dostateè-
nì dlouhé. Navíc zákon vyšel ve Sbírce záko-

nù již v prosinci 2004. Prodejci si tak na zákla-
dì svých zkušeností, jak rychle urèitý líh 
obvykle vyprodají, mohli naplánovat své 
objednávky. Nepøedpokládám tedy, že by se 
prodejci lihem výraznì pøedzásobili.

Vzhledem k pùlroènímu pøechodnému 
období pro doprodej neznaèeného lihu se 
v prodejní síti zatím pøíliš nesetkáváme s li-
hem, který je znaèen kontrolní páskou. Na 
podobné znaèení jsme ale již zvyklí u cigaret. 
Pøestože z pásky lze vyèíst celou øadu dùleži-
tých informací, je pro nás spotøebitele hlavní, 
zda je na balení lihu, které si od 1. ledna 2006 
koupíme, páska umístìna èi nikoli; do konce 
roku postaèí, že je na prodejním dokladu uve-
dena informace, že se jedná o líh z inventari-
zovaných zásob. Kontrola, zda je na lihu umís-
tìna páska, je tedy velice snadná a rychlá. Pak 
už záleží jen na nás, zda líh bez kontrolní pás-
ky, respektive bez informace na prodejním 
dokladu, zakoupíme.

Pøestože nová právní úprava není všelékem 
v boji s šedou ekonomikou, postupnì povede 
k omezení nelegálních aktivit na trhu s lihem. 
Pøedpokládám, že kontrolní páska zlepší 
postavení poctivých výrobcù, dovozcù, distri-
butorù i prodejcù a souèasnì ochrání každého 
z nás pøed nákupem nekvalitního lihu. 

–Jana Šimáèková,
Generální øeditelství cel – právní odbor–



záøí 2005záøí 2005 záøí 2005záøí 200512 13

s
a

l
ó

n
s
a

l
ó

n

z
v

e
m

e
z

v
e
m

e

MC Kuřátko

MC Kuřátko pořádá 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

21. 9. 2005 od 10 do 12hodin

Je vám 0 – 4 roky? Jste doma sami s mámou, 
tátou, babièkou nebo dìdou? Nudíte se? 
Nenuïte se! Pøijïte mezi malá „kuøátka“ 
a seznamte se s naší hernou, s høištìm, se 

stejnì starými dìtmi a s naším programem. 
Bude se vám u nás líbit! A pak už se vždy 

budete mít kam vracet! 

Areál Klubu Junior,  Mezi Domy 373, 
Praha 4-Libuš. Otevøeno: pondìlí, úterý, støe-
da, ètvrtek 9.30 – 12.00 hod. Pravidelné 
kroužky, Klub dvojèat a vícerèat, Logopedie, 
narozeninové párty pro dìti… 

ZÁØÍ 2005
Pravidelné kroužky: 
pondìlí – rytmika, úterý – poznáváme pøí-

rodu, støeda – rytmika, ètvrtek – výtvarné 
a ruèní práce.

Za pìkného poèasí budeme s dìtmi venku, 
kde je k dispozici pískovištì, klouzaèka, hou-
paèka, péráky, døevìný domeèek a spousty 
dalších hraèek. 

Program v záøí:
12. 9. Pondìlí –Uvítání v Kuøátku. Po prázd-

ninách se pøivítáme v Kuøátku písnièkami.
13. 9. Úterý – Obrázky z luštìnin. Zahraje-

me si na Popelku, budeme z hrachu, èoèky a 
fazolí vyrábìt veselé obrázky.

19. 9. Pondìlí – Divadélko. Hanka nám 
zahraje novou pohádku. 

21. 9. Støeda – Den otevøených dveøí. Pøijïte 
se všichni podívat, jak si hrajeme v Kuøátku.

2 7 .  9 .  Ú t e r ý  –  M r.  Ta p e m a n  j a k o  o d  
Michala. Pohrajeme si s barevnou lepenkou, 
vyrobíme skákacího panáka, kytièku a další …

28. 9. Støeda – Státní svátek. MC Kuøátko 
bude zavøeno.

29. 9. Ètvrtek – Obrázky z mušlí. Nasbírali 
jste si v létì u moøe mušlièky? Ukážeme vám, 
jak z nich vyrobit pìkné dìtské obrázky. 
Mušlièky budou k dispozici v MC.

Klub dvojèat a vícerèat, Logopedie budou 
pravidelnì pokraèovat od øíjna.

Každý mìsíc poøádáme narozeninovou 
párty pro dìti. Pokud chcete oslavit narozeni-
ny vašeho dítìte u nás, kontaktujte nás na tel. 
605 288 535 nebo pøímo v MC.

Mateøské centrum Kuøátko žádá maminky, 
které by mìly zájem se podílet na dalším 
chodu tohoto centra, aby se pøihlásily pøímo 
v MC nebo se mezi nás pøišly podívat ve støe-

Nemáte stavební povolení? Nevadí!

Staèí stavbu vhodnì pojmenovat a je po sta-
rostech. Tak jednoduše to pøedvedl investor 
Ekospol, a. s., a dodavatel stavebních prací, 
Inos Zlièín, a. s., v pøípadì zámìru výstavby 
bytových domù na Písnici, v prostoru mezi 
ulicemi V Zákopech a Švihovskou.

O tomto investièním zámìru a jeho nevhod-
né velikosti (znaènì pøesahující okolní 
výstavbu) a dalších problémech spojených 
s životním prostøedím Písnice, jsme již ètená-
øe informovali v minulých èíslech èasopisu.

Ve dnech 24. 6. až 1. 7. realizovala uvedená 
stavební firma pro uvedeného investora zají-
mavé dílo. Jednalo se o výkop v délce zhruba 
25 metrù a hloubce 4,5 metru. Na dnì výkopu 
bylo provedeno štìrkové lože a následnì beto-
nová stabilizace. Na tuto stabilizaci byla ulo-
žena kanalizaèní roura. 

Uvedený výkop zasahoval témìø 2 metry do 
komunikace V Zákopech a pøi prvních dota-
zech, o jakou stavbu se jedná a zda na ni bylo 
vydáno stavební povolení, nemìla provádìjící 
firma Imos žádnou logickou odpovìï. Až poz-
dìji jsme se dozvìdìli, že se jedná o podélnou 
geologickou sondu, a tudíž nemusí být sta-
vební povolení vydáno.

O této stavební èinnosti jsme informovali 
státní stavební dozor, ostatní stavební orgány 
a starostu obce. Podle následného písemného 
vyjádøení státního stavebního dozoru je v pøí-
padì uvedené èinnosti vše v poøádku.

Jenže v pøípadì této podélné geologické 
sondy je øada zajímavých otázek.

Sonda byla provedena totiž na úplnì jiném 
(!) pozemku (è. 845/30), než na kterém by se 
mìl realizovat pøípadný zámìr firmy Ekospol, 
a. s., dále je zøejmì shodou okolností sonda 
provedena v ose a hloubce napojení na stáva-
jící kanalizaèní øad v ulici V Zákopech. Sonda 
má rovnìž spád požadovaný pro pøipojení 
kanalizace a jako náhodou je na dnì sondy 
založena kanalizaèní roura.

Takže technických zajímavostí a náhod více 
než dost. A spousta otázek:
& Proè je sonda na úplnì JINÉM!! pozemku, 
než je zámìr výstavby bytových domù?
& Proè je vyštìrkována, vybetonována a na 
dnì založena kanalizaèní roura se spádem do 
kanalizaèního øadu?
& Proè byl výkop následnì zhutnìn?
& To už se zde nebude znovu kopat kanaliza-
ce, když byla patrnì právì kvùli ní dìlána tzv. 
podélná geologická sonda?
& Proè nebyly udìlány údajné další sondy dle 
projektu?

Státní stavební dozor uvedl, že je vše v po-
øádku. Podle našeho názoru (možná naivnì 
mylného) by dozor mìl na základì odborných 
znalostí nejen zkontrolovat technickou správ-
nost dle projektu, povolení, vyjádøení, ale také 
umìt posoudit, zda stavba není urèena pro 
nìco jiného, než je deklarováno.

Firma Ekospol, a. s., tímto postupem jasnì 
ukázala, že do budoucna je možno, v pøípadì 
realizace uvedeného investièního zámìru, 
oèekávat další nepøíjemná pøekvapení.

Pøi vzpomínce na dobu vyøizování stavební-
ho povolení – až 4 roky, pro rodinné domky 
v uvedené lokalitì  je uvedený postup investo-
ra v každém pøípadì dobrým návodem pro 
stavebníky, jak snadno realizovat svùj zámìr.

Staèí jen vìci správnì pojmenovat a je to…
–Ing. Jan Bagin, obèanské sdružení

Rodinné domy, Foto autor–

Rozsah a provedení podélné geologické sondy ukazují fotografie.
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O sběratelství a webových stránkách měst

Neznám nikoho, kdo by nìco nesbíral, 
známky, mince a bankovky, nálepky ze sýrù, 
špunty z lahví, recepty, telefonní karty... I mì 
chytla sbìratelská vášeò a v posledních mìsí-
cích další  zalíbily se mnì erby mìst. A zaèalo 
to tak nevinnì... 

S rodinou jsme si naplánovali dovolenou 
v Jeseníkách a chtìli jsme vìdìt, co vše zají-
mavého a krásného v nich mùžeme spatøit 
nebo navštívit. Brouzdal jsem tedy interne-
tem, abych získal nìjaké informace o mìs-
tech, zámcích, skanzenech, hradech a rùz-
ných zákoutích pøírody. Na mnoha stránkách 
jsem vidìl mìstské erby, které mì zaujaly svou 
pestrostí a nápaditostí. Leckdy se však stalo, 
že jsem narazil na stránky obcí, které jakoby 
se nechtìly pochlubit ani svým znakem, ani 
praporem. Ostatnì, ani úroveò jejich stránek 
nebyla nijak vysoká. Mnohdy aktualizace 
èpìla starým datem.

Našla se mìsta, jejichž erby byly tak zmen-
šeny, že z nich zbyl jen barevný flek anebo 

znak byl znetvoøen témìø k nepoznání. Tak si 
radnice váží svého erbu!

Na druhé stranì byly obce, které si opravdu 
dávají záležet na reprezentaci. Jejich stránky 
jsou stavìny tak, aby pøilákaly turisty, kteøí 
zanechají bìhem své návštìvy nìjaký ten
peníz. Na svých stránkách mají kulturní, sta-
vební, pøírodní i historické zajímavosti s krat-
ším èi delším popisem a doprovázené rùzný-
mi plánky, otevírací dobou pro veøejnost i cení-
kem vstupného. A pokud se v daném místì 
vyskytuje i povìst, báchorka èi legenda, tak i 
tu neopomenou sdìlit. Jiná mìsta se zase chlu-
bí svými partnerskými vztahy se zahranièím. 
I na jejich  pøedevším francouzských  webech 
jsem našel plusy a mínusy!

Jak si stojíme my – naše Libuš a naše 
Písnice? Myslíte si, že stránky Úøadu mìstské 
èásti jsou postaèující, nebo v nich ještì nìco 
chybí? Možná by stálo za úvahu, abychom se 
nad našimi stránkami zamysleli a pokusili se 
svými návrhy je vylepšit.            –Martin Zikeš–

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

V Libuši se dožívá 
86 let paní Vìra Kichererová
84 let pan Ladislav Køemeèek
70 let paní Marilena Halászová

V Písnici oslaví 
94 let paní Marie Nìmcová
86 let paní Emílie Profousová

a pan František Jelínek
84 let paní Marie Kubínová
83 let paní Ludmila Èechová
82 let paní Jarmila Kuèerová
81 let pan Antonín Øezníèek
75 let paní Dagmar Tomášková
70 let pan Jaroslav Rudolf

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

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Budou-li mít naši obèané zájem, i pøes opatøení 
zákona o ochranì osobních údajù, jubilea svých 
blízkých adresnì zveøejnit  vèetnì fotografie v našich 
místních novinách U nás, je nutné se domluvit na 
humanitním odboru s paní Ivanou 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

Libušské virtuální knihkupectví

O lenosti, politice

a medicíně

Tak jsem chtìl, vážení a milí virtuální ètenáøi, 
v záøí doporuèit ještì nìco oddechového, vzpo-
menout opìt Jeroma Klapku, jehož nìkteré 
knihy ještì ve virtuálním skladu mám, a knihu, 
která je dozajista Klapkou pouèena a pøitom 
neobvykle aktuální. O tom všem ale jen krátce: 

Jerome Klapka Jerome: Jalové myšlenky 
lenivého èlovìka 
Praha: Jan Maøík, 2001. 110 s., ISBN 80-238-
4462-8
Kniha svìžích úvah slavného autora, urèená 
pro sváteèní zahálku.

Jerome Klapka Jerome: Lenochovy myšlenky 
Pøel. Petr Fantys, Praha: Garamond, 1999. 
128 s., ISBN 80-86379-07-8
Lenochovy myšlenky jsou jakýmsi pokraèová-
ním humornì ladìných zamyšlení pøedchozí 
knihy. Klapkùv vtip míøí nyní do vlastních øad a 
podrobuje vtipné kritice to možná nejangliètìj-
ší  støídmý a racionální úsudek. Ètenáø se dozví, 
jak Anglièan zvládá rùzné životní situace, ale 
tøeba i jak peèovat o ženy a jak je zvládnout.

Corinne Maierová: Lenosti, buï pozdravena! 
Pøel. O. Sixtová. Praha: Rybka Publishers, 
2005. 134 s., ISBN 80-86182-84-3
Dozajista pouèena Klapkou provádí autorka v 
knize elegantní a trefné pojednání o absurditì 
svìta firem a jejich systému, se kterým nemá 

smyslu se pouštìt do otevøeného boje, který jej 
jedinì posílí. Ale což takhle systém nahlodávat 
zevnitø? Nezoufejte, všichni novodobí otroci 
pracovních úvazkù! Autorka vás zasvìtí v této 
knížce do umìní lenosti a poradí vám, jak 
v práci pøežít a èinit se pøitom co možná 
nejménì. Zkuste si osvojit postoj „aktivní 
neangažovanosti“.

A teï ještì aktuálnìji a nejktuálnìji:

Benjamin Kuras: Jako psa ke kandelábru
Praha: Baronet, 2005. 206 s., ISBN 80-7214-
792-7
Jako psa ke kandelábru je vztah novináøe k po-
litikovi, tak uvádí autor svùj nový text navazu-
jící na úvahy shrnuté do pøedchozí knihy Sekl 
se Orwell o 20 let? Nevìnuje se tu pouze novi-
náøùm a politikùm, ale dotýká se mnoha dal-
ších palèivých témat z pohledu èeského i brit-
ského obèana. V dobì, kdy je mnoha politi-
kùm i novináøùm vytýkáno, že nemají vlastní 
názor nebo se jej bojí øíkat, je Kuras vzácnou 
výjimkou. S nenapodobitelným smyslem pro 
humor se neuctivì a nekompromisnì dotýká 
mnoha ožehavých témat napø. v kapitolách: 
Okraïme EU, Euroskeptici a ufologové, 
Jednotný západ èi globální chaos, Dekrety 
a mrskání mrtvých koní.
Je ta naše Libuš daleko od Londýna, ale to, co se 
tam v èervenci stalo, se dotýká i nás… Kuras 
vydal na toto téma již 19. 7. v MF Dnes aktuální 
èlánek: Policejní stát pøichází, v nìmž mimo 
jiné uvádí: „…ne že bychom chtìli evropským 
vládám a policistùm radit, jak lépe terorismu 
pøedcházet. Jenže jakmile se kamery a odpo-
slech stanou každodenní rutinou, budeme se 
jich tìžko zbavovat i tehdy, až terorismus pora-
zíme nebo až terorismus porazí nás. V jednom i 
druhém pøípadì se staneme všichni trvale sle-

dovanými potenciálními trestanci, které bude 
možné kdykoli stíhat za jakýkoli èin, který si 
kterákoli vláda usmyslí, že se jí nelíbí. V tomto 
smyslu už terorismus nad demokracií vítìzí. A 
nepotrvá dlouho, kdy nám všichni ti literární 
géniové od Holmese a Maigreta po sleènu 
Marplovou budou pøipadat jako inspektor 
Clouzot. Jen nám nebude do smíchu.“
Takhle nìjak se to pøes léto hnulo i v našem 
virtuálním knihkupectví. Teï jen abychom se 

du 14. 9. 2005 ve 20 hodin – MC Kuøátko sídlí 
v areálu Klubu Junior, Mezi Domy 373, 
Praha 4-Libuš. Vìtšina maminek, které se 
podílejí na chodu MC, bude nastupovat v záøí 
a øíjnu 2005 do zamìstnání a bylo by tøeba 
nahradit je dalšími. Dìkujeme pøedem za 
zájem a tìšíme se na setkání s vámi.

MC Kuøátko dìkuje mamince Tereze Burešové 
za práci, kterou v loòském školním roce v MC 
odvedla a za její kreativní výtvarné nápady.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–

tu obešli bez dozoru a aby nám tu pøece jen 
mohlo být trochu do smíchu…                      

Martin Vokurka, Jan Hugo a kol.: Velký 
lékaøský slovník
5. vydání, Maxdorf 2005, 1024 str., ISBN 80-
7345-058-5
Výkladový slovník, jehož vydavatelem je libuš-
ské nakladatelství, si stále nachází své ètená-
øe, a to nejen mezi odborníky. Svìdèí o tom 

–jbx–
skuteènost, že v krátké dobì Maxdorf pøistou-
pil k jeho dalšímu vydání. Pøínosem pro jeho 
uživatele je i to, že se v nìm dovìdí napø. øadu 
životopisných údajù o tìch, kteøí se v medicínì 
zapsali jako objevitelé, a také informace o 
pùvodu a souvislostech pojmù, které jsou více 
èi ménì bìžné v medicínské terminologii. 
Urèitì neudìláte chybu, když tento slovník 
vìnujete studentùm medicíny.                      –pil–

So 24. 9.
MŽ-A 10:00 FSC Libuš - Slavia C 
MŽ-B 14:30 FSC Libuš - Lipence

Ne 25. 9.
M-A 16:30 FSC Libuš - Královice

So 1. 10.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Slavia
SD 10:00 FSC Libuš - Neratovice 
MD 12:15 FSC Libuš - Neratovice 
SŽ 14:30 FSC Libuš - Umbro

Ne 2. 10.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B - Bohnice
MPø-B  13:30 FSC Libuš B - Hostivaø B 

So 8. 10.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Meteor
MŽ-A 10:00 FSC Libuš - Sparta B 
MŽ-B 11:45 FSC Libuš - Meteor B 
StPø 14:30 FSC Libuš - Podolí B

Ne 9. 10.
M-A 16:00 FSC Libuš - Radotínský SK

So 15. 10.
SD 10:00 FSC Libuš - Blšany B
MD 12:15 FSC Libuš - Blšany B
SŽ-A 14:30 FSC Libuš - Xaverov

Ne 16. 10.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B - Nebušice
 MPø-B 11:45 FSC Libuš - Real

So 22. 10.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Junior
MŽ-A 10:00 FSC Libuš - Motorlet B 
MŽ-B 11:45 FSC Libuš - Modøany
SŽ-A 13:30 FSC Libuš - Háje

Ne 23. 10.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B - ÈZU
StPø 11:45 FSC Libuš B - Satalice
M-A 15:30 FSC Libuš - Ïáblice

Pá 28. 10.
MPø-B  8:30 FSC Libuš - ÈAFC B

So 29. 10.
SD 10:00 FSC Libuš - Kladno B 
MD 10:00 FSC Libuš - Kladno B 

So 5. 11.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Xaverov
MŽ 10:00 FSC Libuš - Dukla 
SŽ-A 11:45 FSC Libuš - SK Støešovice

Ne 6. 11.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B - Loko Vltavín
 StPø 11:45 FSC Libuš - Chodov

Ne 13. 11.
MPø-B 10:00 FSC Libuš B - Braník C 
M-A 14:00 FSC Libuš - Tempo

–Pøipravil Ing. Josef Dus–
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MC Kuřátko

MC Kuřátko pořádá 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

21. 9. 2005 od 10 do 12hodin

Je vám 0 – 4 roky? Jste doma sami s mámou, 
tátou, babièkou nebo dìdou? Nudíte se? 
Nenuïte se! Pøijïte mezi malá „kuøátka“ 
a seznamte se s naší hernou, s høištìm, se 

stejnì starými dìtmi a s naším programem. 
Bude se vám u nás líbit! A pak už se vždy 

budete mít kam vracet! 

Areál Klubu Junior,  Mezi Domy 373, 
Praha 4-Libuš. Otevøeno: pondìlí, úterý, støe-
da, ètvrtek 9.30 – 12.00 hod. Pravidelné 
kroužky, Klub dvojèat a vícerèat, Logopedie, 
narozeninové párty pro dìti… 

ZÁØÍ 2005
Pravidelné kroužky: 
pondìlí – rytmika, úterý – poznáváme pøí-

rodu, støeda – rytmika, ètvrtek – výtvarné 
a ruèní práce.

Za pìkného poèasí budeme s dìtmi venku, 
kde je k dispozici pískovištì, klouzaèka, hou-
paèka, péráky, døevìný domeèek a spousty 
dalších hraèek. 

Program v záøí:
12. 9. Pondìlí –Uvítání v Kuøátku. Po prázd-

ninách se pøivítáme v Kuøátku písnièkami.
13. 9. Úterý – Obrázky z luštìnin. Zahraje-

me si na Popelku, budeme z hrachu, èoèky a 
fazolí vyrábìt veselé obrázky.

19. 9. Pondìlí – Divadélko. Hanka nám 
zahraje novou pohádku. 

21. 9. Støeda – Den otevøených dveøí. Pøijïte 
se všichni podívat, jak si hrajeme v Kuøátku.

2 7 .  9 .  Ú t e r ý  –  M r.  Ta p e m a n  j a k o  o d  
Michala. Pohrajeme si s barevnou lepenkou, 
vyrobíme skákacího panáka, kytièku a další …

28. 9. Støeda – Státní svátek. MC Kuøátko 
bude zavøeno.

29. 9. Ètvrtek – Obrázky z mušlí. Nasbírali 
jste si v létì u moøe mušlièky? Ukážeme vám, 
jak z nich vyrobit pìkné dìtské obrázky. 
Mušlièky budou k dispozici v MC.

Klub dvojèat a vícerèat, Logopedie budou 
pravidelnì pokraèovat od øíjna.

Každý mìsíc poøádáme narozeninovou 
párty pro dìti. Pokud chcete oslavit narozeni-
ny vašeho dítìte u nás, kontaktujte nás na tel. 
605 288 535 nebo pøímo v MC.

Mateøské centrum Kuøátko žádá maminky, 
které by mìly zájem se podílet na dalším 
chodu tohoto centra, aby se pøihlásily pøímo 
v MC nebo se mezi nás pøišly podívat ve støe-

Nemáte stavební povolení? Nevadí!

Staèí stavbu vhodnì pojmenovat a je po sta-
rostech. Tak jednoduše to pøedvedl investor 
Ekospol, a. s., a dodavatel stavebních prací, 
Inos Zlièín, a. s., v pøípadì zámìru výstavby 
bytových domù na Písnici, v prostoru mezi 
ulicemi V Zákopech a Švihovskou.

O tomto investièním zámìru a jeho nevhod-
né velikosti (znaènì pøesahující okolní 
výstavbu) a dalších problémech spojených 
s životním prostøedím Písnice, jsme již ètená-
øe informovali v minulých èíslech èasopisu.

Ve dnech 24. 6. až 1. 7. realizovala uvedená 
stavební firma pro uvedeného investora zají-
mavé dílo. Jednalo se o výkop v délce zhruba 
25 metrù a hloubce 4,5 metru. Na dnì výkopu 
bylo provedeno štìrkové lože a následnì beto-
nová stabilizace. Na tuto stabilizaci byla ulo-
žena kanalizaèní roura. 

Uvedený výkop zasahoval témìø 2 metry do 
komunikace V Zákopech a pøi prvních dota-
zech, o jakou stavbu se jedná a zda na ni bylo 
vydáno stavební povolení, nemìla provádìjící 
firma Imos žádnou logickou odpovìï. Až poz-
dìji jsme se dozvìdìli, že se jedná o podélnou 
geologickou sondu, a tudíž nemusí být sta-
vební povolení vydáno.

O této stavební èinnosti jsme informovali 
státní stavební dozor, ostatní stavební orgány 
a starostu obce. Podle následného písemného 
vyjádøení státního stavebního dozoru je v pøí-
padì uvedené èinnosti vše v poøádku.

Jenže v pøípadì této podélné geologické 
sondy je øada zajímavých otázek.

Sonda byla provedena totiž na úplnì jiném 
(!) pozemku (è. 845/30), než na kterém by se 
mìl realizovat pøípadný zámìr firmy Ekospol, 
a. s., dále je zøejmì shodou okolností sonda 
provedena v ose a hloubce napojení na stáva-
jící kanalizaèní øad v ulici V Zákopech. Sonda 
má rovnìž spád požadovaný pro pøipojení 
kanalizace a jako náhodou je na dnì sondy 
založena kanalizaèní roura.

Takže technických zajímavostí a náhod více 
než dost. A spousta otázek:
& Proè je sonda na úplnì JINÉM!! pozemku, 
než je zámìr výstavby bytových domù?
& Proè je vyštìrkována, vybetonována a na 
dnì založena kanalizaèní roura se spádem do 
kanalizaèního øadu?
& Proè byl výkop následnì zhutnìn?
& To už se zde nebude znovu kopat kanaliza-
ce, když byla patrnì právì kvùli ní dìlána tzv. 
podélná geologická sonda?
& Proè nebyly udìlány údajné další sondy dle 
projektu?

Státní stavební dozor uvedl, že je vše v po-
øádku. Podle našeho názoru (možná naivnì 
mylného) by dozor mìl na základì odborných 
znalostí nejen zkontrolovat technickou správ-
nost dle projektu, povolení, vyjádøení, ale také 
umìt posoudit, zda stavba není urèena pro 
nìco jiného, než je deklarováno.

Firma Ekospol, a. s., tímto postupem jasnì 
ukázala, že do budoucna je možno, v pøípadì 
realizace uvedeného investièního zámìru, 
oèekávat další nepøíjemná pøekvapení.

Pøi vzpomínce na dobu vyøizování stavební-
ho povolení – až 4 roky, pro rodinné domky 
v uvedené lokalitì  je uvedený postup investo-
ra v každém pøípadì dobrým návodem pro 
stavebníky, jak snadno realizovat svùj zámìr.

Staèí jen vìci správnì pojmenovat a je to…
–Ing. Jan Bagin, obèanské sdružení

Rodinné domy, Foto autor–

Rozsah a provedení podélné geologické sondy ukazují fotografie.
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O sběratelství a webových stránkách měst

Neznám nikoho, kdo by nìco nesbíral, 
známky, mince a bankovky, nálepky ze sýrù, 
špunty z lahví, recepty, telefonní karty... I mì 
chytla sbìratelská vášeò a v posledních mìsí-
cích další  zalíbily se mnì erby mìst. A zaèalo 
to tak nevinnì... 

S rodinou jsme si naplánovali dovolenou 
v Jeseníkách a chtìli jsme vìdìt, co vše zají-
mavého a krásného v nich mùžeme spatøit 
nebo navštívit. Brouzdal jsem tedy interne-
tem, abych získal nìjaké informace o mìs-
tech, zámcích, skanzenech, hradech a rùz-
ných zákoutích pøírody. Na mnoha stránkách 
jsem vidìl mìstské erby, které mì zaujaly svou 
pestrostí a nápaditostí. Leckdy se však stalo, 
že jsem narazil na stránky obcí, které jakoby 
se nechtìly pochlubit ani svým znakem, ani 
praporem. Ostatnì, ani úroveò jejich stránek 
nebyla nijak vysoká. Mnohdy aktualizace 
èpìla starým datem.

Našla se mìsta, jejichž erby byly tak zmen-
šeny, že z nich zbyl jen barevný flek anebo 

znak byl znetvoøen témìø k nepoznání. Tak si 
radnice váží svého erbu!

Na druhé stranì byly obce, které si opravdu 
dávají záležet na reprezentaci. Jejich stránky 
jsou stavìny tak, aby pøilákaly turisty, kteøí 
zanechají bìhem své návštìvy nìjaký ten
peníz. Na svých stránkách mají kulturní, sta-
vební, pøírodní i historické zajímavosti s krat-
ším èi delším popisem a doprovázené rùzný-
mi plánky, otevírací dobou pro veøejnost i cení-
kem vstupného. A pokud se v daném místì 
vyskytuje i povìst, báchorka èi legenda, tak i 
tu neopomenou sdìlit. Jiná mìsta se zase chlu-
bí svými partnerskými vztahy se zahranièím. 
I na jejich  pøedevším francouzských  webech 
jsem našel plusy a mínusy!

Jak si stojíme my – naše Libuš a naše 
Písnice? Myslíte si, že stránky Úøadu mìstské 
èásti jsou postaèující, nebo v nich ještì nìco 
chybí? Možná by stálo za úvahu, abychom se 
nad našimi stránkami zamysleli a pokusili se 
svými návrhy je vylepšit.            –Martin Zikeš–

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

V Libuši se dožívá 
86 let paní Vìra Kichererová
84 let pan Ladislav Køemeèek
70 let paní Marilena Halászová

V Písnici oslaví 
94 let paní Marie Nìmcová
86 let paní Emílie Profousová

a pan František Jelínek
84 let paní Marie Kubínová
83 let paní Ludmila Èechová
82 let paní Jarmila Kuèerová
81 let pan Antonín Øezníèek
75 let paní Dagmar Tomášková
70 let pan Jaroslav Rudolf

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

–Mìstská èást Praha-Libuš–

Budou-li mít naši obèané zájem, i pøes opatøení 
zákona o ochranì osobních údajù, jubilea svých 
blízkých adresnì zveøejnit  vèetnì fotografie v našich 
místních novinách U nás, je nutné se domluvit na 
humanitním odboru s paní Ivanou 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

Libušské virtuální knihkupectví

O lenosti, politice

a medicíně

Tak jsem chtìl, vážení a milí virtuální ètenáøi, 
v záøí doporuèit ještì nìco oddechového, vzpo-
menout opìt Jeroma Klapku, jehož nìkteré 
knihy ještì ve virtuálním skladu mám, a knihu, 
která je dozajista Klapkou pouèena a pøitom 
neobvykle aktuální. O tom všem ale jen krátce: 

Jerome Klapka Jerome: Jalové myšlenky 
lenivého èlovìka 
Praha: Jan Maøík, 2001. 110 s., ISBN 80-238-
4462-8
Kniha svìžích úvah slavného autora, urèená 
pro sváteèní zahálku.

Jerome Klapka Jerome: Lenochovy myšlenky 
Pøel. Petr Fantys, Praha: Garamond, 1999. 
128 s., ISBN 80-86379-07-8
Lenochovy myšlenky jsou jakýmsi pokraèová-
ním humornì ladìných zamyšlení pøedchozí 
knihy. Klapkùv vtip míøí nyní do vlastních øad a 
podrobuje vtipné kritice to možná nejangliètìj-
ší  støídmý a racionální úsudek. Ètenáø se dozví, 
jak Anglièan zvládá rùzné životní situace, ale 
tøeba i jak peèovat o ženy a jak je zvládnout.

Corinne Maierová: Lenosti, buï pozdravena! 
Pøel. O. Sixtová. Praha: Rybka Publishers, 
2005. 134 s., ISBN 80-86182-84-3
Dozajista pouèena Klapkou provádí autorka v 
knize elegantní a trefné pojednání o absurditì 
svìta firem a jejich systému, se kterým nemá 

smyslu se pouštìt do otevøeného boje, který jej 
jedinì posílí. Ale což takhle systém nahlodávat 
zevnitø? Nezoufejte, všichni novodobí otroci 
pracovních úvazkù! Autorka vás zasvìtí v této 
knížce do umìní lenosti a poradí vám, jak 
v práci pøežít a èinit se pøitom co možná 
nejménì. Zkuste si osvojit postoj „aktivní 
neangažovanosti“.

A teï ještì aktuálnìji a nejktuálnìji:

Benjamin Kuras: Jako psa ke kandelábru
Praha: Baronet, 2005. 206 s., ISBN 80-7214-
792-7
Jako psa ke kandelábru je vztah novináøe k po-
litikovi, tak uvádí autor svùj nový text navazu-
jící na úvahy shrnuté do pøedchozí knihy Sekl 
se Orwell o 20 let? Nevìnuje se tu pouze novi-
náøùm a politikùm, ale dotýká se mnoha dal-
ších palèivých témat z pohledu èeského i brit-
ského obèana. V dobì, kdy je mnoha politi-
kùm i novináøùm vytýkáno, že nemají vlastní 
názor nebo se jej bojí øíkat, je Kuras vzácnou 
výjimkou. S nenapodobitelným smyslem pro 
humor se neuctivì a nekompromisnì dotýká 
mnoha ožehavých témat napø. v kapitolách: 
Okraïme EU, Euroskeptici a ufologové, 
Jednotný západ èi globální chaos, Dekrety 
a mrskání mrtvých koní.
Je ta naše Libuš daleko od Londýna, ale to, co se 
tam v èervenci stalo, se dotýká i nás… Kuras 
vydal na toto téma již 19. 7. v MF Dnes aktuální 
èlánek: Policejní stát pøichází, v nìmž mimo 
jiné uvádí: „…ne že bychom chtìli evropským 
vládám a policistùm radit, jak lépe terorismu 
pøedcházet. Jenže jakmile se kamery a odpo-
slech stanou každodenní rutinou, budeme se 
jich tìžko zbavovat i tehdy, až terorismus pora-
zíme nebo až terorismus porazí nás. V jednom i 
druhém pøípadì se staneme všichni trvale sle-

dovanými potenciálními trestanci, které bude 
možné kdykoli stíhat za jakýkoli èin, který si 
kterákoli vláda usmyslí, že se jí nelíbí. V tomto 
smyslu už terorismus nad demokracií vítìzí. A 
nepotrvá dlouho, kdy nám všichni ti literární 
géniové od Holmese a Maigreta po sleènu 
Marplovou budou pøipadat jako inspektor 
Clouzot. Jen nám nebude do smíchu.“
Takhle nìjak se to pøes léto hnulo i v našem 
virtuálním knihkupectví. Teï jen abychom se 

du 14. 9. 2005 ve 20 hodin – MC Kuøátko sídlí 
v areálu Klubu Junior, Mezi Domy 373, 
Praha 4-Libuš. Vìtšina maminek, které se 
podílejí na chodu MC, bude nastupovat v záøí 
a øíjnu 2005 do zamìstnání a bylo by tøeba 
nahradit je dalšími. Dìkujeme pøedem za 
zájem a tìšíme se na setkání s vámi.

MC Kuøátko dìkuje mamince Tereze Burešové 
za práci, kterou v loòském školním roce v MC 
odvedla a za její kreativní výtvarné nápady.

–Za MC Kuøátko Renata Pokorná–

tu obešli bez dozoru a aby nám tu pøece jen 
mohlo být trochu do smíchu…                      

Martin Vokurka, Jan Hugo a kol.: Velký 
lékaøský slovník
5. vydání, Maxdorf 2005, 1024 str., ISBN 80-
7345-058-5
Výkladový slovník, jehož vydavatelem je libuš-
ské nakladatelství, si stále nachází své ètená-
øe, a to nejen mezi odborníky. Svìdèí o tom 

–jbx–
skuteènost, že v krátké dobì Maxdorf pøistou-
pil k jeho dalšímu vydání. Pøínosem pro jeho 
uživatele je i to, že se v nìm dovìdí napø. øadu 
životopisných údajù o tìch, kteøí se v medicínì 
zapsali jako objevitelé, a také informace o 
pùvodu a souvislostech pojmù, které jsou více 
èi ménì bìžné v medicínské terminologii. 
Urèitì neudìláte chybu, když tento slovník 
vìnujete studentùm medicíny.                      –pil–

So 24. 9.
MŽ-A 10:00 FSC Libuš - Slavia C 
MŽ-B 14:30 FSC Libuš - Lipence

Ne 25. 9.
M-A 16:30 FSC Libuš - Královice

So 1. 10.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Slavia
SD 10:00 FSC Libuš - Neratovice 
MD 12:15 FSC Libuš - Neratovice 
SŽ 14:30 FSC Libuš - Umbro

Ne 2. 10.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B - Bohnice
MPø-B  13:30 FSC Libuš B - Hostivaø B 

So 8. 10.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Meteor
MŽ-A 10:00 FSC Libuš - Sparta B 
MŽ-B 11:45 FSC Libuš - Meteor B 
StPø 14:30 FSC Libuš - Podolí B

Ne 9. 10.
M-A 16:00 FSC Libuš - Radotínský SK

So 15. 10.
SD 10:00 FSC Libuš - Blšany B
MD 12:15 FSC Libuš - Blšany B
SŽ-A 14:30 FSC Libuš - Xaverov

Ne 16. 10.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B - Nebušice
 MPø-B 11:45 FSC Libuš - Real

So 22. 10.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Junior
MŽ-A 10:00 FSC Libuš - Motorlet B 
MŽ-B 11:45 FSC Libuš - Modøany
SŽ-A 13:30 FSC Libuš - Háje

Ne 23. 10.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B - ÈZU
StPø 11:45 FSC Libuš B - Satalice
M-A 15:30 FSC Libuš - Ïáblice

Pá 28. 10.
MPø-B  8:30 FSC Libuš - ÈAFC B

So 29. 10.
SD 10:00 FSC Libuš - Kladno B 
MD 10:00 FSC Libuš - Kladno B 

So 5. 11.
MPø-A  8:30 FSC Libuš - Xaverov
MŽ 10:00 FSC Libuš - Dukla 
SŽ-A 11:45 FSC Libuš - SK Støešovice

Ne 6. 11.
SŽ-B 10:00 FSC Libuš B - Loko Vltavín
 StPø 11:45 FSC Libuš - Chodov

Ne 13. 11.
MPø-B 10:00 FSC Libuš B - Braník C 
M-A 14:00 FSC Libuš - Tempo

–Pøipravil Ing. Josef Dus–
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REALITNÍ KANCELÁØ 
KONTAKT- SERVIS

SPECIALISTA NA PRAHU 4 
PRAHA 4 -LIBUŠ, KLOKOTSKÁ 833/1A

HLEDÁ PRO SVÉ KLIENTY

BYTY, DOMY A POZEMKY 
V PRAZE 4 LIBUŠI PÍSNICI 

A OKOLÍ

14 LET REALITNÍ PRAXE – GARANCE 
PROFESIONÁLNÍHO PRODEJE

JEDNÁNÍ DLE DOHODY NA 
TEL. 603 483 771

Oblastní sdružení ODS Praha 
12 si Vás dovoluje pozvat na již 
tradièní XIII. Modøanskou letní 
slavnost 2005, která se koná v so-
botu 10.záøí od 14.00 – 18.00 
hod. na letišti Toèná. Zajištìn 
bohatý program: soutìže pro dìti, 
skákací hrad, slalom na (vlast-

ních) horských kolech, ukázka hasièské techniky, ukázka 
policejního výcviku, japonské bojové umìní Kendo, 
japonská kaligrafie, Lucinka popletka (Divadlo bez opo-
ny) a zahraje skupina Country Ladies. Vstup zdarma.

Masáže

sportovní, rekondiční, 

baňkové, reflexní

v penzionu Koekoek, 

Dobronická 12, Praha 4 - Libuš

Po – Ne: podle objednávek

tel.: 728 971 866

e-mail: masaze@raz-dva.cz

www.raz-dva.cz/masaze

Trvale nízké ceny!

Chcete mít své texty pravopisně 

správně a hezky česky? 

Obra�te se na mne

Jazykové korektury textů 

všeho druhu dělám 

spolehlivě, rád a rychle

Na papíru i elektronicky

Michal Novotný, K Mejtu 200/22, 

142 00 Praha-Písnice

michnovotny@seznam.cz

602 209 973

Místní nekomerční

inzerce zdarma

Vážení ètenáøi, nìkdy nìkomu nìco chybí a nìkomu pøebývá. A tøeba 
se to dá získat tøeba prostou výmìnou vìcí èi služeb takøíkajíc doma, 
v bydlišti. Nabízíme vám na stránkách èasopisu U nás  Libuš a Písnice 
prostor na pár øádek vaší drobné místní nekomerèní inzerce. 
Pøijímáme na redakèním e-mailu hana.kolarova@tiscali.cz. Prosíme, 
buïte maximálnì struèní. Dìkujeme a místo zde je vaše…

Hnùj zdarma. Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha nabízí zdarma k od-
vozu koòský hnùj. Odbìr po pøedchozí telefonické 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 schopen za 
úhradu zajistit odvoz hnoje. Je možné dohodnout i celoroèní odbìr.

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha

Pozvánka na Jezdecký den

Dne 8. øíjna 2005 se v areálu jezdeckého 
oddílu TJ TEMPO Praha (dále JO) usku-
teèní tradièní Jezdecký den JO TJ TEMPO 
Praha. Letošní roèník se koná pod záštitou 
Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš s podtitu-
lem O pohár mìstské èásti Praha-Libuš. 

Jako každoroènì budou na poøadu Jezdec-
kého dne soutìže v jezdeckých disciplínách 
drezury a parkuru. Letos budou navíc soutìže 
drezury a parkuru i pro poníky.

Za JO TJ TEMPO Praha bude startovat 
øada jeho èlenù – dìtí z MÈ Praha-Libuš a o-
kolních mìstských èástí. Chceme proto 
pozvat všechny pøíznivce a pøátele jezdeckého 
sportu z øad veøejnosti, aby pøišli naše svìøen-
ce i mládež z ostatních pozvaných jezdeckých 
oddílù podpoøit. Vìøíme, že to bude pro 
všechny úèastníky i hosty hezký zážitek.

Zaèátek první soutìže je plánován na 
9.30 hod., ostatní disciplíny pak následnì. 
Jezdecký oddíl TJ TEMPO Praha se nachází 
v ulici Zátoòská ve staré Písnici. Spojení auto-

Z loòských závodù JO TJ TEMPO Praha

b u s y  M H D  1 1 3 ,  3 3 1  a  3 3 3 ,  z a s t á v k a  
Ke Bøezinì. Parkování a obèerstvení zajištì-
no. Podrobnìjší informace o Jezdeckém oddí-
le TJ TEMPO Praha jsou k dispozici na našich 
stránkách www.volny.cz/tjtempo.

Jezdecký den JO TJ TEMPO Praha se koná 
za laskavé podpory Úøadu MÈ Praha-Libuš. 
Všichni jste srdeènì zváni!
–S. Brož a S. Svobodová, JO TJ Tempo Praha–

Tipy na září

> 12. BIOJARMARK a BIODOŽÍNKY 
(s krojovanou chasou, našòoøeným koèárem, 
prùvodem a muzikou) se budou konat v pátek 
16. záøí (14 – 19) a v sobotu 17. záøí (10 – 17) 
nedaleko nás v Toulcovì dvoøe (Kubatova 
1/32, Praha 10-Hostivaø, bus 177, zastávka 
Chudenická). Hlavní téma: Biozelenina. Úèast 
pøislíbili pøední zelináøi, ovocnáøi, producenti 
lahodných sýrù a dalších výrobkù z kravského i 
kozího mléka, ale i ti, kdo nabídnou š�ávy, 
mošty, biopeèivo, cukrovinky, studené i teplé 
vegetariánské èi naopak masné speciality, pøí-
rodì pøátelskou kosmetiku, rožnìné skopové, 
koláèe èi biopotraviny všeho druhu z dovozu. 
Ochutnávky, poradenství, literatura, spotøebi-
telské ankety. 

http://www.toulcuvdvur.cz/program.asp#-
biodozinky
> Skautky a skauti ze støediska Ostøíž zvou 
všechny holky, kluky a rodièe na DEN 
OTEVØENÝCH KLUBOVEN v nedìli 18. záøí 
(9 – 16) na høišti Tempo ve Vzdušné ulici na 
Lhotce (bus zastávka Tempo, Nové Dvory nebo 
Novodvorská): Vyzkoušej si lukostøelbu, drátko-
vání a korálkování. Vyhraj v rytíøských kláních 
nebo si zahraj na lovce perel. Mùžeš se podívat do 
našich stanù zubøíka, zvoòáku a týpí. V klubov-
nách si prohlédneš naše kroniky a fotografie. 

Junák  støedisko Ostøíž, tempo@atlas.cz
> 22. záøí je již potøinácté vyhlášen èeský DEN 
BEZ AUT spoleènì s šestým roèníkem 
Evropského dne bez aut a ètvrtým roèníkem 
Evropského týdne mobility. K akci se mùže pøi-
hlásit kdokoliv, komu není negativní vliv dopra-
vy na životní prostøedí a zdraví lidí lhostejný. 
Bìhem týdne od 16. do 22. 9. je možné uspoøá-
dat jakoukoliv veøejnou akci jako výtvarnou sou-
tìž pro dìti, jízdu na kole, výstavu, besedu apod. 
Letošní motto zní: Budoucnost patøí šetrné 
dopravì! Zkusme si aspoò jednou za rok naplá-
novat den tak, abychom ke své jízdì nepotøebo-
vali automobil a staèila nám veøejná doprava, 
bicykl nebo vlastní nohy. 

www.env.cz/edba, www.detizeme.cz/denbezaut

Zájezd do západních Čech

Mìstská èást Praha-Libuš poøádá pro 
seniory naší mìstské èásti zájezd. Je urèen 
obèanùm, kteøí vìkovì splnili podmínky 
starobního dùchodu a jsou  trvale hlášeni 
v naší mìstské èásti. 

Kam pojedeme?
Navštívíme západní Èechy  okolí Kadanì, 

zámek v Klášterci nad Ohøí a zámek Krásný 
dvùr. Pokud nám bude pøát poèasí, vyjedeme 
i k hradu Hasištejn. 

Cena zájezdu?
Všem zúèastnìným bude ÚMÈ Praha-

Libuš hradit autobusovou dopravu a vstupy 
do zámkù. 

Kdy pojedeme?
Ve ètvrtek 29. záøí 2005.  
Program zájezdu.
Ráno vyjedeme už v 7 hodin. Sraz bude 

v 6.45 hod. v ulici K Lukám 664/1  pøed Úøa-
dem MÈ Praha-Libuš (je zde Klub Senior). 
Návrat se pøedpokládá kolem 18. hodiny. 

Pøihlašovat se mùžete na humanitním odbo-
ru ÚMÈ Praha-Libuš, telefon 261 910 145. 

–Ivana Mikušková, HO ÚMÈ Praha-Libuš–

Písnicko-libušská

drakiáda

Podzimní mìsíce nám vìtšinou pøinesou 
chladnìjší poèasí, vítr a ménì sluneèních 
paprskù. Ale to je jen dobøe! Mùžeme se zavøít 
doma a vyrábìt papírové draky! Až bude drak 
hotový, pøejme si, aby opravdu poøádnì fièel 
vítr, protože mìstská èást Praha-Libuš poøádá 
15. øíjna 2005 v odpoledních hodinách1. 
R O È N Í K  P Í S N I C K O - L I B U Š S K É  
DRAKIÁDY 2005 pro všechny vìkové skupi-
ny na fotbalovém høišti v Písnici.

Pøijïte se pokusit vyhrát v soutìžích o:
+ NEJkrásnìjšího létajícího draka,
+ NEJoriginálnìjšího draka,
+ NEJdéle létajícího draka.

Bližší informace naleznete v øíjnovém èísle 
èasopisu U nás a na letáècích pøedaných do 
místních základních a mateøských škol.

Tak neváhejte a pus�te se do výroby drakù, 
draèic a dráèat.                   –Iva Hájková, ÚMÈ–

Klub Junior

Dny otevøených dveøí 5. a  6. záøí vždy od 
18 hodin v prostorách Klubu Junior, Mezi 
Domy 373. 

Klub Junior volnoèasových aktivit dìtí 
a mládeže zøízený MÈ Praha-Libuš zahajuje 
nový školní rok 2005/06 již tradièní akcí Dny 
otevøených dveøí, a to ve dnech 5. a 6. záøí 
vždy od 18 hodin v prostorách Klubu Junior, 
Mezi Domy 373. Zveme všechny dìti, rodièe i 
další zájemce z øad veøejnosti k prohlídce klu-
bových prostor, k možnosti dozvìdìt se více 
o plánu èinnosti na celý školní rok a samozøej-
mì k pøíležitosti pohovoøit si s lektory zájmo-
vých kroužkù. Na této akci, která má pøede-
vším informativní charakter, si ale kromì jiné-
ho mohou rodièe domluvit konkrétní èasový 
rozvrh docházky dítìte na kroužek.

Program Dnù otevøených dveøí: 

Pondìlí 5. záøí 18 – 19 hodin 
Seznámení a možnost pøedbìžného pøihlá-

šení do zájmových kroužkù: 
M Í È O V É  H R Y,  F L O R B A L ,  J U D O ,  

V Ý T V A R N É  D Í L N Y,  T V O Ø Í N E K ,  
KYTARA, KLAVÍR -I-

Úterý 6. záøí 18 – 19 hodin
Seznámení a možnost pøedbìžného pøihlá-

šení do zájmových kroužkù:
A E R O B I K ,  M O D E R N Í  T A N E C ,  

ANGLIÈTINA, FLÉTNA, SBOROVÝ a SÓ-
LOVÝ ZPÌV, KEYBORD, KLAVÍR -II-

Klub Junior je, tak jako v uplynulých pìti 
letech, otevøen všem novým kamarádùm –
– zájemcùm z øad dìtí a mládeže, na které se 
tìší všichni lektoøi, trenéøi i vedení klubu.

–Lenka Koudelková, tel. 604 273 968 –

  Klub Senior

Zahájení 6. záøí s pøekvapením…
Srdeènì zveme na zahájení Klubu Senior 

dne 6. záøí 2005. I nadále chceme v zajímavých 
programech pokraèovat a pokud by vás nìkte-
rý oslovil, pøijïte mezi nás, rádi vás pøijmeme.
+ V úterý 6. 9. 2005 po prázdninové 

pøestávce opìt zahajujeme, volnou 
zábavou s pøekvapením .
+ V úterý 13. 9. 2005 plánujeme výlet smìr 

Blatná. Prohlídka zámku a obory. Dále 
navštívíme zajímavou restauraci za úèelem 
obìda a jiné... 
+ V úterý 20. 9. 2005 budeme opakovat pro-

mítání posledních výletù Orlík, ÈEZ atd. 
+ V úterý 27. 9. 2005 se sejdeme pøi kávì 

a volné zábavì.
Tìšíme se tímto na hojnou úèast.
–Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková–
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REALITNÍ KANCELÁØ 
KONTAKT- SERVIS

SPECIALISTA NA PRAHU 4 
PRAHA 4 -LIBUŠ, KLOKOTSKÁ 833/1A

HLEDÁ PRO SVÉ KLIENTY

BYTY, DOMY A POZEMKY 
V PRAZE 4 LIBUŠI PÍSNICI 

A OKOLÍ

14 LET REALITNÍ PRAXE – GARANCE 
PROFESIONÁLNÍHO PRODEJE

JEDNÁNÍ DLE DOHODY NA 
TEL. 603 483 771

Oblastní sdružení ODS Praha 
12 si Vás dovoluje pozvat na již 
tradièní XIII. Modøanskou letní 
slavnost 2005, která se koná v so-
botu 10.záøí od 14.00 – 18.00 
hod. na letišti Toèná. Zajištìn 
bohatý program: soutìže pro dìti, 
skákací hrad, slalom na (vlast-

ních) horských kolech, ukázka hasièské techniky, ukázka 
policejního výcviku, japonské bojové umìní Kendo, 
japonská kaligrafie, Lucinka popletka (Divadlo bez opo-
ny) a zahraje skupina Country Ladies. Vstup zdarma.

Masáže

sportovní, rekondiční, 

baňkové, reflexní

v penzionu Koekoek, 

Dobronická 12, Praha 4 - Libuš

Po – Ne: podle objednávek

tel.: 728 971 866

e-mail: masaze@raz-dva.cz

www.raz-dva.cz/masaze

Trvale nízké ceny!

Chcete mít své texty pravopisně 

správně a hezky česky? 

Obra�te se na mne

Jazykové korektury textů 

všeho druhu dělám 

spolehlivě, rád a rychle

Na papíru i elektronicky

Michal Novotný, K Mejtu 200/22, 

142 00 Praha-Písnice

michnovotny@seznam.cz

602 209 973

Místní nekomerční

inzerce zdarma

Vážení ètenáøi, nìkdy nìkomu nìco chybí a nìkomu pøebývá. A tøeba 
se to dá získat tøeba prostou výmìnou vìcí èi služeb takøíkajíc doma, 
v bydlišti. Nabízíme vám na stránkách èasopisu U nás  Libuš a Písnice 
prostor na pár øádek vaší drobné místní nekomerèní inzerce. 
Pøijímáme na redakèním e-mailu hana.kolarova@tiscali.cz. Prosíme, 
buïte maximálnì struèní. Dìkujeme a místo zde je vaše…

Hnùj zdarma. Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha nabízí zdarma k od-
vozu koòský hnùj. Odbìr po pøedchozí telefonické 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 schopen za 
úhradu zajistit odvoz hnoje. Je možné dohodnout i celoroèní odbìr.

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha

Pozvánka na Jezdecký den

Dne 8. øíjna 2005 se v areálu jezdeckého 
oddílu TJ TEMPO Praha (dále JO) usku-
teèní tradièní Jezdecký den JO TJ TEMPO 
Praha. Letošní roèník se koná pod záštitou 
Úøadu mìstské èásti Praha-Libuš s podtitu-
lem O pohár mìstské èásti Praha-Libuš. 

Jako každoroènì budou na poøadu Jezdec-
kého dne soutìže v jezdeckých disciplínách 
drezury a parkuru. Letos budou navíc soutìže 
drezury a parkuru i pro poníky.

Za JO TJ TEMPO Praha bude startovat 
øada jeho èlenù – dìtí z MÈ Praha-Libuš a o-
kolních mìstských èástí. Chceme proto 
pozvat všechny pøíznivce a pøátele jezdeckého 
sportu z øad veøejnosti, aby pøišli naše svìøen-
ce i mládež z ostatních pozvaných jezdeckých 
oddílù podpoøit. Vìøíme, že to bude pro 
všechny úèastníky i hosty hezký zážitek.

Zaèátek první soutìže je plánován na 
9.30 hod., ostatní disciplíny pak následnì. 
Jezdecký oddíl TJ TEMPO Praha se nachází 
v ulici Zátoòská ve staré Písnici. Spojení auto-

Z loòských závodù JO TJ TEMPO Praha

b u s y  M H D  1 1 3 ,  3 3 1  a  3 3 3 ,  z a s t á v k a  
Ke Bøezinì. Parkování a obèerstvení zajištì-
no. Podrobnìjší informace o Jezdeckém oddí-
le TJ TEMPO Praha jsou k dispozici na našich 
stránkách www.volny.cz/tjtempo.

Jezdecký den JO TJ TEMPO Praha se koná 
za laskavé podpory Úøadu MÈ Praha-Libuš. 
Všichni jste srdeènì zváni!
–S. Brož a S. Svobodová, JO TJ Tempo Praha–

Tipy na září

> 12. BIOJARMARK a BIODOŽÍNKY 
(s krojovanou chasou, našòoøeným koèárem, 
prùvodem a muzikou) se budou konat v pátek 
16. záøí (14 – 19) a v sobotu 17. záøí (10 – 17) 
nedaleko nás v Toulcovì dvoøe (Kubatova 
1/32, Praha 10-Hostivaø, bus 177, zastávka 
Chudenická). Hlavní téma: Biozelenina. Úèast 
pøislíbili pøední zelináøi, ovocnáøi, producenti 
lahodných sýrù a dalších výrobkù z kravského i 
kozího mléka, ale i ti, kdo nabídnou š�ávy, 
mošty, biopeèivo, cukrovinky, studené i teplé 
vegetariánské èi naopak masné speciality, pøí-
rodì pøátelskou kosmetiku, rožnìné skopové, 
koláèe èi biopotraviny všeho druhu z dovozu. 
Ochutnávky, poradenství, literatura, spotøebi-
telské ankety. 

http://www.toulcuvdvur.cz/program.asp#-
biodozinky
> Skautky a skauti ze støediska Ostøíž zvou 
všechny holky, kluky a rodièe na DEN 
OTEVØENÝCH KLUBOVEN v nedìli 18. záøí 
(9 – 16) na høišti Tempo ve Vzdušné ulici na 
Lhotce (bus zastávka Tempo, Nové Dvory nebo 
Novodvorská): Vyzkoušej si lukostøelbu, drátko-
vání a korálkování. Vyhraj v rytíøských kláních 
nebo si zahraj na lovce perel. Mùžeš se podívat do 
našich stanù zubøíka, zvoòáku a týpí. V klubov-
nách si prohlédneš naše kroniky a fotografie. 

Junák  støedisko Ostøíž, tempo@atlas.cz
> 22. záøí je již potøinácté vyhlášen èeský DEN 
BEZ AUT spoleènì s šestým roèníkem 
Evropského dne bez aut a ètvrtým roèníkem 
Evropského týdne mobility. K akci se mùže pøi-
hlásit kdokoliv, komu není negativní vliv dopra-
vy na životní prostøedí a zdraví lidí lhostejný. 
Bìhem týdne od 16. do 22. 9. je možné uspoøá-
dat jakoukoliv veøejnou akci jako výtvarnou sou-
tìž pro dìti, jízdu na kole, výstavu, besedu apod. 
Letošní motto zní: Budoucnost patøí šetrné 
dopravì! Zkusme si aspoò jednou za rok naplá-
novat den tak, abychom ke své jízdì nepotøebo-
vali automobil a staèila nám veøejná doprava, 
bicykl nebo vlastní nohy. 

www.env.cz/edba, www.detizeme.cz/denbezaut

Zájezd do západních Čech

Mìstská èást Praha-Libuš poøádá pro 
seniory naší mìstské èásti zájezd. Je urèen 
obèanùm, kteøí vìkovì splnili podmínky 
starobního dùchodu a jsou  trvale hlášeni 
v naší mìstské èásti. 

Kam pojedeme?
Navštívíme západní Èechy  okolí Kadanì, 

zámek v Klášterci nad Ohøí a zámek Krásný 
dvùr. Pokud nám bude pøát poèasí, vyjedeme 
i k hradu Hasištejn. 

Cena zájezdu?
Všem zúèastnìným bude ÚMÈ Praha-

Libuš hradit autobusovou dopravu a vstupy 
do zámkù. 

Kdy pojedeme?
Ve ètvrtek 29. záøí 2005.  
Program zájezdu.
Ráno vyjedeme už v 7 hodin. Sraz bude 

v 6.45 hod. v ulici K Lukám 664/1  pøed Úøa-
dem MÈ Praha-Libuš (je zde Klub Senior). 
Návrat se pøedpokládá kolem 18. hodiny. 

Pøihlašovat se mùžete na humanitním odbo-
ru ÚMÈ Praha-Libuš, telefon 261 910 145. 

–Ivana Mikušková, HO ÚMÈ Praha-Libuš–

Písnicko-libušská

drakiáda

Podzimní mìsíce nám vìtšinou pøinesou 
chladnìjší poèasí, vítr a ménì sluneèních 
paprskù. Ale to je jen dobøe! Mùžeme se zavøít 
doma a vyrábìt papírové draky! Až bude drak 
hotový, pøejme si, aby opravdu poøádnì fièel 
vítr, protože mìstská èást Praha-Libuš poøádá 
15. øíjna 2005 v odpoledních hodinách1. 
R O È N Í K  P Í S N I C K O - L I B U Š S K É  
DRAKIÁDY 2005 pro všechny vìkové skupi-
ny na fotbalovém høišti v Písnici.

Pøijïte se pokusit vyhrát v soutìžích o:
+ NEJkrásnìjšího létajícího draka,
+ NEJoriginálnìjšího draka,
+ NEJdéle létajícího draka.

Bližší informace naleznete v øíjnovém èísle 
èasopisu U nás a na letáècích pøedaných do 
místních základních a mateøských škol.

Tak neváhejte a pus�te se do výroby drakù, 
draèic a dráèat.                   –Iva Hájková, ÚMÈ–

Klub Junior

Dny otevøených dveøí 5. a  6. záøí vždy od 
18 hodin v prostorách Klubu Junior, Mezi 
Domy 373. 

Klub Junior volnoèasových aktivit dìtí 
a mládeže zøízený MÈ Praha-Libuš zahajuje 
nový školní rok 2005/06 již tradièní akcí Dny 
otevøených dveøí, a to ve dnech 5. a 6. záøí 
vždy od 18 hodin v prostorách Klubu Junior, 
Mezi Domy 373. Zveme všechny dìti, rodièe i 
další zájemce z øad veøejnosti k prohlídce klu-
bových prostor, k možnosti dozvìdìt se více 
o plánu èinnosti na celý školní rok a samozøej-
mì k pøíležitosti pohovoøit si s lektory zájmo-
vých kroužkù. Na této akci, která má pøede-
vším informativní charakter, si ale kromì jiné-
ho mohou rodièe domluvit konkrétní èasový 
rozvrh docházky dítìte na kroužek.

Program Dnù otevøených dveøí: 

Pondìlí 5. záøí 18 – 19 hodin 
Seznámení a možnost pøedbìžného pøihlá-

šení do zájmových kroužkù: 
M Í È O V É  H R Y,  F L O R B A L ,  J U D O ,  

V Ý T V A R N É  D Í L N Y,  T V O Ø Í N E K ,  
KYTARA, KLAVÍR -I-

Úterý 6. záøí 18 – 19 hodin
Seznámení a možnost pøedbìžného pøihlá-

šení do zájmových kroužkù:
A E R O B I K ,  M O D E R N Í  T A N E C ,  

ANGLIÈTINA, FLÉTNA, SBOROVÝ a SÓ-
LOVÝ ZPÌV, KEYBORD, KLAVÍR -II-

Klub Junior je, tak jako v uplynulých pìti 
letech, otevøen všem novým kamarádùm –
– zájemcùm z øad dìtí a mládeže, na které se 
tìší všichni lektoøi, trenéøi i vedení klubu.

–Lenka Koudelková, tel. 604 273 968 –

  Klub Senior

Zahájení 6. záøí s pøekvapením…
Srdeènì zveme na zahájení Klubu Senior 

dne 6. záøí 2005. I nadále chceme v zajímavých 
programech pokraèovat a pokud by vás nìkte-
rý oslovil, pøijïte mezi nás, rádi vás pøijmeme.
+ V úterý 6. 9. 2005 po prázdninové 

pøestávce opìt zahajujeme, volnou 
zábavou s pøekvapením .
+ V úterý 13. 9. 2005 plánujeme výlet smìr 

Blatná. Prohlídka zámku a obory. Dále 
navštívíme zajímavou restauraci za úèelem 
obìda a jiné... 
+ V úterý 20. 9. 2005 budeme opakovat pro-

mítání posledních výletù Orlík, ÈEZ atd. 
+ V úterý 27. 9. 2005 se sejdeme pøi kávì 

a volné zábavì.
Tìšíme se tímto na hojnou úèast.
–Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková–
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! MALO I VELKOOBCHOD

! MICHELIN – KLÉBER – PIRELLI – DUNLOP – KORMORÁN 

– BFGOODRICH – GOODYEAR – MATADOR

! NÁKLADNÍ PROTEKTORY

! OPRAVY TERMOPRESEM, PROŘEZÁVÁNÍ PNEU, 

ZAVÁDĚCÍ CENY

! USKLADNĚNÍ SEZÓNÍCH PNEUMATIK

! OTEVÍRACÍ DOBA:

Po – Pá 7.00 – 18.00, Sobota 8.00 – 12.00 hod.

! KONTAKTY: tel./fax 261 112 598, mobil 724 520 100, 

724 583 444, E-mail: praha@urbanpneu.cz

! ADRESA: Dobronická 1021, Praha 4 - Kunratice
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Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

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

Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz

  Otevøeno   Po – Pá 10,00 – 18,00      So 9,00 – 14,00

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4

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

Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz

  Otevøeno   Po – Pá 10,00 – 18,00      So 9,00 – 14,00

CYKLO CENTRUM  
PÍSNICE

Od záøí širší nabídka ve vìtší prodejnì!!!

Prodej a servis jízdních kol

Prodej znaèek:  Author, Apache, Superior
     Cykl. doplòky, Moira, NW, Polar, Briko

CYKLO CENTRUM  
PÍSNICE

Od záøí širší nabídka ve vìtší prodejnì!!!


