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DRUHÁ ETAPA REKONSTRUKCE LIBUŠSKÉ
PRVNÍ ETAPA
ZKRÁCENA O MĚSÍC!
V těchto dnech (psáno 16.
srpna) ﬁnišují práce na 1. etapě rekonstrukce Libušské ulice. Oproti
původním předpokladům dojde
ke zkrácení termínu tak, že 1. etapa bude dokončena 1. září (místo
30. září). Ihned, tj. 2. září bude
zahájena 2. etapa rekonstrukce. Ta
bude obsahovat úplnou uzavírku
Libušské v úseku Dobronická
– Jalovodvorská a úplnou uzavírku
části Dobronické v úseku Libušská
– Chladírenská.
Tím také dojde ke změně tras
autobusových linek. Budou vedeny po ose Novodvorská – Meteorologická – Libušská. (Více viz
informace Dopravního podniku
hl. m. Prahy níže a jízdní řády).
Touto cestou chci poděkovat
jak našim občanům, kteří trpělivě
snášejí problémy s rekonstrukcí
spojené, tak dodavatelské ﬁrmě,
společnosti SSŽ, a.s., která se tyto
problémy snaží minimalizovat.
Úplně je odstranit nelze. Tak to
při komplexních rekonstrukcích
chodí.
Další etapa, úsek mezi Jalovodvorskou a Chýnovskou proběhne
v roce 2007.

Směr Kačerov: Stejná trasa
opačným směrem.
Linka č. 272
Směr Libuš: Do zastávky „Dobronická“ beze změny, konečná
linky v ul. Mílová, kde je nástupní
a výstupní zastávka.
Směr Kačerov: Stejná trasa
opačným směrem.
Linka č. 197 a č. 198
Linky jedou ve svých původních
trasách.
Linka č. 165
Směr Jižní město: Do zastávky
„Jirčanská“ beze změny, dále vpravo na Libušskou se zastávkami „U
Libušské sokolovny“ a „Sídliště Písnice“ (v zastávce l. č. 113, 171, 197,
198), dále na Kunratickou spojku
a Vídeňskou se zastávkou „Betáň“
(v zastávce l. č. 332), dále po ulici
K Libuši – po své původní trase.

Směr Radotín: Stejná trasa
opačným směrem.
Linky č. 331 a 333
Směr Budějovická: Do zastávky
„U Libušské sokolovny“ beze
změny, dále po Meteorologické
se zastávkou „Jirčanská“, dále ul.
Novodvorská a Durychova a od
zastávky „Tempo“ po své trase.
Opačný směr: Stejná trasa.
Informace o jízdních řádech autobusů najdete na www.ropid.cz,
www.dpp.cz.
Zdroj: Dopravní podnik
hl. m. Prahy, a. s.

Uprostřed tohoto čísla opět
najdete jízdní řády autobusů
MHD a na zadní straně obálky mapku objízdných tras.

Pavel Macháček,
místostarosta MČ Praha-Libuš

VEDENÍ TRAS
AUTOBUSŮ MHD
Od 2. 9. 2006 v době druhé
etapy rekonstrukce Libušské ulice
budou vedeny autobusové linky
pražské městské hromadné dopravy takto:
Linka č. 113 č. 171
Směr Písnice: Do zastávky „Tempo“ beze změny, dále pokračuje
ulicí Chýnovskou, kde je zřízena
nová zastávka „Jalodvorská“, dále
pokračuje na ulici Novodvorskou,
se zastávkou „Přírodní“ a „Pavlíkova“ (v zastávkách l. č. 215, 117,
197, 198), dále na Meteorologickou se zastávkou „Jirčanská“ (v zastávce l. č. 197, 198, 165), dále na
ul. Libušskou – po své trase.

Foto výmolu před radnicí poslal do redakce pan Ivan Pachta. V těchto
dnech se díra na Libušské ulici před radnicí deﬁnitivně stává minulostí.

ODVOZ ODPADU
Od 2. září 2006 po dobu rekonstrukce a neprůjezdnosti ulic
Libušská (v úseku Předposlední
– Dobronická) a Dobronická
(v úseku Libušská – K Tůni) nebudou moci Pražské služby, a. s.,
provádět standardním způsobem
svoz komunálního odpadu. Vaše
nádoby budou vyváženy pouze
v případě, že budou přistaveny
na níže uvedená stanoviště, která
budou pro vozy svozové společnosti přístupná.
Vzhledem ke skutečnosti, že
tato možnost nebude schůdná
pro všechny občany, rozmístí
Pražské služby, a. s., náhradní
nádoby určené pro odkládání
směsného odpadu na konec ulic
ústících na Libušskou a Dobronickou ulici ( tj. ulice Předposlední,
Na Močále, V Hrobech, Božejovická, U Pejřárny, K Jezírku, Drůbežářská, Husařská, Opařanská
a K Lukám). Pro obyvatele ulice
K Tůni bude přistavena náhradní
nádoba v přilehlé části ulice
K Lukám.
Svozovým dnem zůstává úterý, v případě náhradních nádob
bude upravena četnost svozu
dle potřeby. Děkujeme za pochopení.
Upřesňující informace podá
Úřad městské části Praha-Libuš,
odbor životního prostředí a dopravy, popř. Pražské služby, a. s.,
provozovna ORO 11400 na tel.
284 091 442.
Informace ﬁrmy
Pražské služby, a. s.

Stav Libušské krátce před
dokončením první etapy
rekonstrukce 16. srpna 2006
fotograﬁcky zachytila
Anna Rusiňáková.
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ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU
Jako obvykle mi dovolte na začátek pozdravit všechny občany naší
městské části a v září zejména školáky v novém školním roce.
Čtvrtek 8. červen. Schůzka
se zástupcem Sokola Písnice.
S p. Malým jsme hovořili na téma
budoucnosti fotbalového hřiště
v Písnici, které je v současné době
naší městské části pronajato od
soukromých vlastníků. Již dva roky
se snažím o odkup této plochy do
vlastnictví městské části. Jelikož
pozemek má osm majitelů, je tento proces velmi složitý. Doufám, že
v budoucnu k odkupu dojde. Dle
mého názoru představuje písnické
hřiště jistou tradici a byla by velká
škoda, kdybychom o tuto zelenou
sportovní plochu přišli. Myslím,
že by sportovních a oddychových
ploch mělo spíše přibývat.

Středa 28. červen. Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš. Sešlo
se v jídelně ZŠ Meteorologická
a bylo velmi rušné. Zúčastnilo
se ho velké množství našich spoluobčanů, protože na programu
bylo jednání o budoucím vedení
písnické základní školy a odvolání dosavadní ředitelky této školy.
Rodiče si stěžovali na atmosféru
v učitelském sboru, ředitelka
školy se bránila. Při dlouhé debatě vedoucí humanitního odboru, do jejíž kompetence spadá
školství v Libuši a Písnici, také
citovala ze zpráv školní inspekce
a dalších materiálů. Debata byla
rušná a téměř nekonečná, ani

Písnické fotbalové hřiště z ptačí perspektivy – o jeho budoucnosti se
jedná. Foto Tomáš Hejzlar.
Pondělí 26. červen. Jednání
zahraniční komise. Zhodnotili
jsme návštěvu na hasičských
oslavách ve francouzském družebním městě Caudebec-lès-Elbeuf. Jsem rád, že se podařilo na
této akci představit i naše hasiče
z Libuše a Písnice, kteří vytvořili
jeden tým. Podařilo se také od
francouzských partnerů získat
ﬁnanční prostředky, které pokryly
výdaje hasičů.
Úterý 27. červen. Tradiční
závěrečné
setkání
seniorů
před prázdninami. Dostal jsem
milé pozvání na tuto oslavu. Rád
bych našim seniorům za pozvání
poděkoval. Bylo mi ctí, že jsem
při této příležitosti mohl všem
popřál hezké léto a za městskou
část předat malý dárek. Velmi mě
potěšila jejich bezprostřednost
a radost z programu, který pro ně
byl připraven.
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ve ﬁnále nedošlo ke konsensu.
Vše trvalo až do nočních hodin.
Zastupitelstva se zúčastnila
také skupina obyvatel, kteří
bydlí v Libuši v ulici V Koutě, kde
v celé přilehlé lokalitě městská
část plánuje koncem tohoto
roku opravy komunikací. Tito
spoluobčané žádali o schůzku
s projektantem, u kterého chtěli
uplatnit své připomínky. Schůzku jsem přislíbil a později se
uskutečnila.
Úterý 18. červenec. Rada
MČ Praha-Libuš. Rada vybrala
zhotovitelskou ﬁrmu na opravu
kuchyně a sociálního zázemí MŠ
Lojovická. Schválila také umístění
plynovodní přípojky pro pana
Nechvátala k rodinnému domu
na odlehlém místě v Písnici u rybníka u Kalibárny. Všichni byli rádi,
že se po dlouhé době podařilo
tento problém vyřešit.

Čtvrtek 20. červenec. Schůzka
s majiteli volné plochy při Novodvorské ulici (bývalá burza).
Dále se jednání zúčastnili zástupci
ﬁrmy Zavos (mandátní ﬁrma Magistrátu hl. m. Prahy) a zástupci
ﬁrmy SSŽ, která provádí rekonstrukci Libušské ulice. Předmětem
schůzky byl záměr část pozemku
bývalé burzy při Novodvorské
pronajmout jako stavební dvůr
a zároveň vytvořit provizorní
komunikaci, která obslouží ﬁrmy
sídlící při Libušské ulici v úseku
mezi Dobronickou a benzínovou
pumpou, v době, kdy bude probíhat další etapa rekonstrukce. Tím
se částečně vyřeší dopravní přístup do těchto objektů v oblasti,
kde sídlí i řada ﬁrem.
Pátek 28. červenec. Schůzka se
zástupci obyvatel z ulice V Koutě
v Libuši. Proběhlo slíbené jednání
zástupců obyvatel, projektanta
a zástupců ﬁrmy Zavos (mandátní
ﬁrma investora – Magistrátu hl. m.
Prahy). Náplní této schůzky byla
prezentace představ občanů o ﬁnální podobě úpravy zmiňované
komunikace. Závěrem bylo zjištěno, že úpravy požadované občany
jsou takového charakteru, že bude
nutné, aby investor požádal o stavební povolení.
Úterý 1. srpen. Rada MČ Praha-Libuš. Jedním z bodů byla stížnost na vedení ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků Ladislava Coňka
40, Praha 4-Písnice. Po obdržení
stížnosti, která došla 20. 7. 2006
na humanitní odbor naší městské
části, jsem požádal vedoucí odboru paní Hájkovou, aby tento letitý
problém konzultovala s právníky,
kteří mají specializaci v oboru,
a žádal jsem od nich písemné
vyjádření k posouzení závažnosti
situace a o možnosti odvolání ředitelky školy. Na základě předložení
těchto dokladů byl do rady předložen návrh na odvolání ředitelky

této základní školy. Rada svým
hlasováním rozhodla o odvolání
ředitelky a o vyhlášení konkurzu
na místo nového ředitele a pověřila starostu naší městské části, aby
v co nejkratším termínu konkurz
na nového ředitele vyhlásil. Rada
též vybrala zhotovitele na výměnu oken v kuchyni ZŠ L. Coňka
v Písnici. Dále vybrala zhotovitele
rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů v MŠ Ke Kašně v Písnici. Rada
schválila ﬁnanční příspěvek na již
tradiční letní dětský tábor, kterého
se zúčastňují také děti z naší městské části současně s hendikepovanými dětmi z Modrého klíče.
Středa 9. srpen. Návštěva
dětského tábora. Tábor jsem navštívil za účasti místostarosty Pavla
Macháčka a vedoucí Klubu Junior
Lenky Koudelkové. Děti od nás
dostaly malou sladkou pozornost
a představily nám svůj program
a okolní prostředí, které na nás
všechny velmi příjemně zapůsobilo. Tábor leží u bývalého mlýna
s rybníkem mezi lesy, v krásné
přírodě poblíž vesničky Čistá u Rakovníka. Náplní tábora není jen
zábava pro děti v přírodě, ale také
soužití s hendikepovanými kamarády. Úžasné na tomto projektu
je, že vzniká nejen přátelství mezi
těmito dětmi, ale že zdravé děti
navíc mají možnost přímo poznat
různé hendikepy, což mnohým
pomůže změnit žebříček hodnot.
Při této příležitosti bych také rád
poděkoval všem, kteří tento projekt realizují.
Na závěr mi dovolte, abych
popřál do nového školního roku
našim dětem mnoho úspěchů
a nám dospělákům dlouhý teplý
podzim a hezké chvíle v přírodě
– třeba i v té, která se nachází v naší městské části.
Petr Mráz,
starosta MČ Praha-Libuš

Návštěva dětského tábora 9. srpna 2006. Foto Petr Mráz.

PAN MÍSTOSTAROSTA PŘIVÍTAL NEJMENŠÍ OBČÁNKY
Dne 22. června 2006 slavnostně
přivítal pan místostarosta Pavel
Macháček třináct nových občánků
do naší městské části Praha-Libuš:
Terezu Šamkovou, Martina Smolku, Adélu Tobiškovou, Annu Novákovou, Matěje Smetanu, Anežku
Jeřábkovou, Denisu Bahenskou,
Alžbětu Maliňákovou, Jana Kretíka, Davida Radvanovského,
Magdalénu Strnadovou, Kláru
Jedličkovou a Ondřeje Saipa.
Děti z mateřské školy K Lukám
pod vedením paní učitelky Hanky
Rutové zazpívaly a zarecitovaly
básničku svým budoucím kamarádům. O fotograﬁckou dokumentaci se postarala paní Findejsová
z Prahy 12, se kterou máme ty nejlepší zkušenosti. Po proslovu pana
místostarosty obdrželi rodiče dětí
pamětní list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky
dostaly květiny.
Přejeme dětem a jejich rodičům
hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.
Jaroslava Klemešová,
humanitní odbor
ÚMČ Praha-Libuš
Foto Hana Findejsová

KLUB JUNIOR

NASHIRA
ZPÍVÁ
Letošní školní rok byl pro sbory
Klubu Junior obzvláště pestrý. Vedle dětských sborů a dívčího sboru
Sirius ještě vznikl sbor pro dospělé,
a to v lednu letošního roku. Jméno
nese po souhvězdí mléčné dráhy
Nashira.
Sbor má už za sebou tři koncertní zkušenosti. Debutem byly jarní
slavnosti na libušském fotbalovém
hřišti. Mohl se už i porovnat s ostatními sbory na Jílovském zpívání
a letošní sezonu ukončil koncertem v Klubu Junior, kde se představili všichni zpěváčci Junioru.
V září plánujeme pokračovat
v našem dobře započatém záměru.
Tím je – předávat svou radost ze
zpěvu a hudby nejen svým blízkým, ale všem, kdo si nás přijdou
poslechnout. Ale nemusíte nás jen
poslouchat, můžete se k nám také
připojit, a to již ve čtvrtek 7. 9. 2006
od 19 hodin. Vítáni jsou všichni
zájemci!
Ema Máchová, sbormistr

MŠ KE KAŠNĚ

inzerce

OBŘÍ AKVÁRIUM
Byla středa, koncem školního
roku, a do mateřské školy se scházely děti s batůžkem na zádech.
Jede se na výlet. Letos jsme se
s dětmi domluvili, že navštívíme
Obří akvárium v Hradci Králové.
Cesta autobusem zpříjemněná
veselými písničkami rychle uběhla.
Po příjezdu jsme vstoupili do nové
krásné budovy, která nás uvnitř
přivítala exotickou atmosférou.
Najednou jsme se ocitli uprostřed
deštného pralesa v okolí Amazonky. Okolo nás v proskleném tunelu
plavaly nádherně zbarvené ryby
prazvláštních názvů. Pan průvodce
nám velice ochotně povídal o každé

PSÍ SALON TAITA

rybičce – kde žije, čím se živí a další
zajímavosti. V projekční místnosti
pouštěli ﬁlm o různých druzích žraloků a v dalších dvou akváriích jsme
mohli pozorovat například dravou
želvu kajmanku nebo rejnoka.
V místní cukrárně při doplňování tekutin jsme viděli papoušky a v akvárium jsme s respektem pozorovali
piraně. Náš zajímavý výlet se chýlil
ke konci. Příjemně unaveni a obohaceni o nové poznatky a zážitky
jsme usedali do autobusu a vraceli
jsme se zpátky do mateřské školy.
Pavlína Jindrová,
učitelka MŠ Ke Kašně

stříhání a úprava psů,
trimování, prodej
veterinární kosmetiky Bea
natur, poradenství.
Objednávky na
tel: 737 278 181
nebo
taita@strihanipsu.wz.cz
http://strihanipsu.wz.cz
PRAHA 11 – CHODOV.
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MŠ MEZI DOMY

VYDAŘENÝ ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Závěr školního roku je každoročně spojen s různými akcemi a výlety. I letos si děti užívaly první červnový den svůj svátek při různých
soutěžích a hrách. Odměnou jim
byly nejenom sladkosti, ale i drobné dárky, které si odnesly domů.
Dalších devět dní prožívaly starší
a samostatnější děti v Krkonoších,
v překrásné přírodě v Janských
Lázních, kam odjely na rekreační
pobyt bez maminky a tatínka.
Po načerpání sil z náročného
horského terénu si společně s dětmi z MŠ Ke Kašně prožily atmosféru prvních celopražských olympijských her mateřských škol a další
horké dny využívaly již letní počasí k různým hrám s vodou a vycházkám do stínu stromů v Modřanské rokli.
Na slavnostním setkání jsme
se společně rozloučili nejenom

s uplynulým školním rokem, ale
především s rodiči a dětmi, které
nastupují po prázdninách do 1. třídy základní školy. Výlet parníkem
po řece Vltavě byl krásným zakončením školního roku.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou moc
poděkovat za tři roky, které
strávil můj syn i ostatní děti
ve školce Mezi Domy. Byly
to krásné roky her, soutěží
i dobrodružství, ale i spousty
poučení, pohybu. Také učení různých dovedností, kázně i disciplíny, pomoci druhým. Myslím, že neúnavnou
a soustavnou pílí a péčí paní
učitelky Haničky a bojovností
paní ředitelky za vše nejlepší
pro děti, jsou děti z této školky
výborně připravené pro vstup
do další etapy jejich života
a že budou celý život na školku vzpomínat a dost dlouho
ještě budou čerpat z toho, co
si ze školky odnáší. Za svého
syna i všechny spokojené rodiče přeji spoustu energie do
dalších let.
S díky Lucie Troníčková

Jsme rádi, že školní rok proběhl
v klidné tvůrčí atmosféře ke spokojenosti dětí i jejich rodičů.
Irena Procházková,
MŠ Mezi Domy

FSC LIBUŠ

PODZIMNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Po čtyřtýdenním volnu nastoupilo družstvo mužů FSC Libuš do letní
přípravy 20. července. K trénování
jsme využívali hřiště s umělou trávou
na Libuši, přilehlý lesopark, částečně
hřiště v Dolních Břežanech a v Libni.
V tomto krátkém časovém období jsme stihli sehrát také šest
přípravných zápasů, kde dostávali
stejnou příležitost všichni hráči
širšího kádru, který najdete v tomto
zpravodaji a zároveň se dozvíte, kdo
od nás odešel a kdo naopak doplnil
hráčský kádr.
Jak vidíte, v A mužstvu se natrvalo
zabydleli tři hráči ze staršího dorostu,
kteří s námi částečně spolupracovali
již v jarní sezóně.
Družstvo mužů vede realizační
tým ve složení:
trenér: Zdeněk Hruška asistent
a ved. družstva: Jan Vykydal
masér: Jiří Hospodář
Kádr družstva tvoří:
brankáři: David Marko 86, David
Sivák
obránci:
Pavel Dlouhý
(85), Ondřej Horčic (85), Václav Hrdlička (62), Rostislav Klíma (86), Jan
Maňák (87), Jan Tomšů (86), Lukáš
Urban (87), Roman Zbudil (77)
záložníci: Ondřej Doležal (86), Josef Dvořák (86), Tomáš Fekete (85),
Petr Hruška (87), Miroslav Janů (85),
Ondřej Kaucký (85), Tomáš Moravec
(82), Radek Petrák (75), Zdeněk Srba
(85), Jan Šalát (85), Miroslav Tožička
(82), Jan Vítek (87) útočníci: Ondřej
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Hnát (79), Marek Pilík (77), Jindřich
Pavlů (86), Antonín Šafránek (84)
Změny v družstvu:
Přišli: Fekete, Šalát (přestup ze
Zličína), Hnát (host. ze Zvole), Klíma
(host. ze Slávie) Odešli: M. Hrdlička
(host. SK Kladno), Stratil (host. Hořovice) Ukončili hostování: Šindelka
(Cholupice), Tiep (Vimperk), Brabec
(Slávie)
Ze zdravotních důvodů
ukončil činnost: Hollan
Přehled sehraným přípravných
zápasů
22. 3. AC Sparta Praha ( dorost ) - FSC
Libuš 2 : 2 (0 : 2) - Hnát, Hruška
26. 7. Čechie Dubeč - FSC Libuš 1 : 6
(0 : 2) - 2x Hnát a Pavlů, 1x Šafránek,
Hruška 30. 7. FSC Libuš - Viktorie
Žižkov B 3 : 3 (2 : 1) - 2 x Pilík, Hnát
2. 8. Slovan Kunratice - FSC Libuš
1 : 1 (0 : 1) - Vítek 3. 8. Sparta Krč B
- FSC Libuš 2 : 1 (2 : 0) - Petrák 9. 8.
FSC Libuš - Junior Praha 2 : 0
Trenér Zdeněk Hruška: A s jakými
ambicemi vstupujeme do nové
sezóny?
Cíl: Pohybovat se v horních patrech
tabulky, předvádět útočný fotbal,
ze kterého byste měli radost jak vy
- příznivci libušské kopané, tak samotní hráči.
Přání: Aby rozhodčí pokračovali
v trendu nastoupeném na MS v SRN
a tvrdě postihovali zákeřnou hru
a tímto nepřímo pomáhali pěknému
fotbalu okořeněnému množstvím
branek.

PROGRAM DRUŽSTEV FSC LIBUŠ
NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V ZÁŘÍ
Muži - Přebor
Libuš
Uhříněves
Libuš
Královice
Dorost - Divize A
6. Libuš
Xaverov
9. Libuš
Bohemians 1905 B
Starší žáci A - Přebor
1. Libuš
Dukla
3. Libuš
Bohemians Praha
5. Libuš
Umbro
Starší žáci B - 2/A
1. Libuš
VOLNO
3. Libuš
Modřany
5. Libuš
REAL
Mladší žáci - Přebor
1. Libuš
Bohemians 1905 B
2. Libuš
Umbro
4. Libuš
Slavia Praha C
Starší přípravka A - 1/A
2. Libuš
King
4. Libuš
Junior
Starší přípravka B - 2/A
3. Libuš
Klánovice
5. Libuš
King B
Mladší přípravka A - 1/ B
2. Libuš
Motorlet C
5. Libuš
Slavoj Podolí
Mladší přípravka B - 2/B
3. Libuš B Union Žižkov
5. Libuš B Praga

10.09.
24.09.

17:00
16:30

9. 9.
30. 9.

10:00 SD + 12:15 MD
10:00 SD + 12:15 MD

2. 9.
16. 9.
30. 9.

10:00
10:00
14:00

3. 9.
16. 9.
1. 10.

10:00
12:15
10:00

2. 9.
9. 9.
23. 9.

11:45
14:30
11:45

10. 9.
23. 9.

13:30
10:15

16. 9.
1.10.

14:00
11:45

9. 9.
1. 10.

08:30
08:30

16. 9.
1. 10.

08:30
13:30

Připravil Ing. Josef Dus

PODZIMNÍ VOLBY

OZNÁMENÍ O POČTU A SÍDLE
VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Starosta městské části Praha-Libuš podle § 15 písm. g) zákona č. 491/
2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, a podle zákona 247/1995 Sb.,
o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů oznamuje
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY,
které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2006.
V pátek 20. října 2006 se volby konají od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října 2006 se volby konají od 8.00 do 14.00 hodin
v těchto šesti volebních okrscích:

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Místem konání voleb v okrsku č. 1061 (1) je místnost
v Základní škole, ulice Meteorologická č. p. 181, Praha 4 – Libuš.
Místem konání voleb v okrsku č. 1062 (2) je místnost
v Základní škole, ul. Lad. Coňka č. p. 40, Praha 4 – Písnice.
Místem konání voleb v okrsku č. 1063 (3) je místnost
v Základní škole, ulice Meteorologická č. p. 181, Praha 4 - Libuš.
Místem konání voleb v okrsku č. 1064 (4) je místnost
v Základní škole, ulice Meteorologická č. p. 181, Praha 4 – Libuš.
Místem konání voleb v okrsku č. 1065 (5) je místnost
v Klubu Senior v objektu ÚMČ Praha – Libuš, K Lukám č. p. 664,
Praha 4 – Libuš.
Místem konání voleb v okrsku č. 1066 (6) je místnost
v Klubu Senior v objektu ÚMČ Praha – Libuš, K Lukám č. p. 664,
Praha 4 – Libuš.
Praha 4 – Libuš dne 14. 8. 2006
Petr Mráz, starosta městské části Praha – Libuš

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady MČ Praha-Libuš v období od 7. 6. 2006 do
1. 8. 2006. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. (V závorkách též doplňující poznámky redakce. Na internetových
stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – http://
nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou v omezené podobě veřejně dostupné údaje o
parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.)
Rada městské části Praha-Libuš:
Souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1 v r. 2006 ve všech jeho bodech. Doporučuje Zastupitelstvu
MČ Praha-Libuš její odsouhlasení.
Souhlasí se záměrem prodeje objektu údržby bez čp. (domeček
u sídliště Písnice v ulici Na Okruhu)
na pozemcích cizích podílových
vlastníků parc. č. 910/68 a 910/78,
k. ú. Písnice, vlastníkům těchto pozemků. •Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 895/1 v k. ú.Libuš,
uvedeného na LV 849 pro obec Praha, k. ú.Libuš, s PREdistribucí, a. s.
Souhlasí se zřízením oploceného dětského hřiště v ulici V Rohu. Vybrala jako nejvhodnějšího
uchazeče na dodávku a montáž
oplocení, pískoviště a laviček na
základě předložených nabídek ﬁrmu Truhlářství + Autodoprava Petr
Zach. Pověřuje starostu Petra Mrá-

Redakce časopisu U nás, podle pravidel dohodnutých redakční
radou v lednu t. r., upozorňuje, že každá politická strana či volební
uskupení kandidující v komunálních volbách v říjnu 2006 v Libuši
a Písnici má v rámci své předvolební kampaně zdarma k dispozici
plochu jedné tiskové strany k vlastnímu představení svého volebního programu. Toto představení podléhá obvyklé redakční a graﬁcké
úpravě. Dále dostane každý kandidující subjekt zdarma k dispozici
jednu šestnáctinu tiskové strany (formát nejmenšího inzerátu)
k libovolnému využití, například pro pozvánku na své předvolební
shromáždění. Všechny další pozvánky či texty přímo propagující
jednotlivé kandidující strany či uskupení budou přijímány už jen
v rámci placené inzerce.
Kontakt: hana.kolarova@tiscali.cz, tel. 731 179 913
(red)

ze podpisem smlouvy na realizaci zakázky v celkové ﬁnanční výši
98 492 Kč vč. DPH.
Revokuje usnesení Rady MČ
Praha-Libuš číslo 123/2005 z jednání konaného dne 26. 7. 2005. Nemá
námitek k úplatnému převodu
části pozemku parc. č. 428/1 k. ú.Libuš, o výměře 312 m2, uvedeného
na LV 461 ve vlastnictví Hl. m. Prahy dle předloženého návrhu dělení
pozemku parc. č. 428/1 k. ú. Libuš
zpracovaného Ing. Lukášem Poláčkem za účelem sloučení v jeden
funkční celek k pozemku parc. č.
395/25 k. ú. Libuš ve vlastnictví SJM
Pavla Klimeše a Lucie Klimešové.
Souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 670/1 k. ú. Písnice,
ulice V Zákopech, uvedený na LV
530 pro k. ú. Písnice ve vlastnictví
Hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha-Libuš za účelem výstavby vodovodní, kanalizační a plynovodní přípoj-

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš konaného dne 28. 6.
2006 jsou v plném znění k dispozici na Úřadu MČ.
č. 13/2006: Zastupitelstvo městské
části Praha-Libuš souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1 v r. 2006 ve všech
bodech (příloha na ÚMČ).
č. 14/2006: Zastupitelstvo městské
části Praha-Libuš: Schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku (pozemek
pod trafostanicí) parc. č. 289/3 k.ú.
Písnice, obec Praha, zastavěná plocha, technická vybavenost o výměře
13 m2, který byl oddělen z pozemku
parc. č. 289/1 – část a – o výměře 6
m2 z původního pozemku parc. č.
289/3 – část b – o výměře 7 m2 k.ú.
Písnice, a to na základě geometrického plánu zhotoveného Ing. Janem
Nedomou, číslo 736–66/2001 pro
k.ú. Písnice, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, PREdistribuci,
a. s., se sídlem v Praze 5, Svornosti
3199/19a, PSČ 150 00 za cenu 22 100
Kč. Pozemky parc. č. 289/1 k.ú. Písnice a parc. č. 289/3 k. ú. Písnice jsou
vedeny na LV 530 pro obec Praha
k.ú. Písnice s vlastnickým právem hl.
m. Praha – svěřeno MČ Praha-Libuš.
Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku včetně zápisu do katastru
nemovitostí nese kupující. Pověřuje
starostu pana Petra Mráze k uzavření
kupní smlouvy mezi MČ Praha-Libuš,
jako prodávající, a PREdistribucí, a. s.,

jako kupující, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 15/2006: Zastupitelstvo městské
části Praha-Libuš souhlasí se Smlouvou o zániku nájmu objektu (Autogap – hromadná garážová stání
v Dobronické ulici) s jeho uvolněním, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 16/2006: Zastupitelstvo městské
části Praha-Libuš stanovuje pro volební období r. 2006-2010 na základě
odst. 1 § 88 zákona č. 131/2000 Sb.
počet členů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš – 17.
č. 17/2006: Zastupitelstvo městské
části Praha-Libuš ukládá hodnotící
komisi pro posuzování a hodnocení
nabídek u veřejných soutěží (kde je
zadavatelem MČ Praha-Libuš) vyhlásit vítěze výběrového řízení a to: Kärcher ICC. Starostovi podepsat smlouvu na dodávku výše uvedeného stroje (Kärcher ICC) na úklid komunikací
za cenu 2 475 200 Kč vč. DPH.
č. 18/2006: Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš schvaluje Plán
zdraví a kvality života Libuš a Písnice
pro rok 2006-2007, který je součástí
projektu Zdravá Libuš a Písnice.

ky, k pozemku p. č. 845/29 k. ú. Písnice, uvedenému na LV 598 pro k.
ú.Písnice ve vlastnictví SJM Zahradník Jaroslav Doc. Ing. a Zahradníková Vlasta Mgr. za podmínky: Povrch
komunikace bude po výstavbě přípojek uveden do původního stavu.
Tento souhlas nenahrazuje dopravně inženýrské rozhodnutí a povolení k záboru komunikace. Po kolaudaci stavby bude na žádost stavebníka uzavřena smlouva o věcném
břemeni ve věci uložení přípojky

plynu do pozemku 670/1 (ulice
V Zákopech) v k. ú. Písnice, jejímž
vlastníkem je Hl. m. Praha. Souhlas
se uděluje pro potřeby územního
a stavebního řízení.
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na pronájem bytu
2+1, I. kategorie v MŠ Mezi Domy
373, Praha 4 – Písnice.
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor
(hasičárna na Libuši) v objektu Libušská 81, Praha 4 – Libuš.

K tisku připravili TH, HK
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Jmenuje pracovní skupiny
v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice. Schvaluje komunitní plán. Doporučuje zastupitelstvu MČ Praha-Libuš zapracovat jeho body do
plánu rozvoje MČ pro rok 2007.
Souhlasí s vyplacením odměn vedoucím odborů MČ Praha-Libuš dle přílohy, která není součástí usnesení.
Souhlasí se zněním nájemní
smlouvy o pronájmu prostor v Základní škole Meteorologická soukromému gymnáziu Altis, s. r. o.,
od 1. 9. 2006.
Pověřuje starostu Petra Mráze postoupením podnětu na změnu územního plánu pořizovateli
územního plánu s platným usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Libuš
č. 43/2002 ze dne 22. 5. 2002.
Souhlasí s navrženou stavbou přípojky vodovodu k pozemku
parc. č. 910/59, k. ú. Písnice, a jejím
uložením do pozemku p. č. 910/1
dle situace, jež je přílohou tohoto
usnesení, za následujících podmínek: Práce budou koordinovány
s připravovanou stavbou rekonstrukce Libušská. Povrchy budou
upraveny do původního stavu.
Souhlasí, aby se zhotovitelem úpravy kuchyně a sociálního
zázemí v MŠ Lojovická 557, Praha
4 – Libuš stala ﬁrma Stavby Stavo Stella, s. r. o., za cenu 317061 Kč
vč. DPH.
Souhlasí s navrhovanou
stavbou budovy FSC Libuš (nové
tribuny, šatny apod.) včetně přípojek inž. sítí elektro, STL plynovodu,
vody a kanalizace dle projektu M.
A. Hofmeistera z 5/2006 za následujících podmínek: Před započetím stavby stavebník uzavře s MČ
smlouvu o výpůjčce komunikace (chodníku) na pozemku parc.
č. 855, k. ú. Libuš. Povrchy budou
upraveny do původního stavu.
Stavebník smluvně zajistí převzetí záruky za povrch komunikace
(chodníku) se zhotovitelem, toto
přiloží k žádosti o výkopové povolení.
Souhlasí se zveřejněním
záměru směny části pozemku
parc. č. 529/6 k.ú. Písnice, uvedeného na LV 530 pro obec Praha,
k.ú. Písnice, ve vlastnictví Hl. m.
Prahy – svěřeno MČ Praha-Libuš,
za části pozemků parc. č. 529/17
a 517/1 k.ú. Písnice, uvedené na
LV 462 pro obec Praha, k.ú. Písnice, ve vlastnictví Libora Zedníka,
Putimská 6/13, Praha 4 za podmínky, že pan Libor Zedník nechá
na své náklady zhotovit geometrický plán. (Jedná se o pozemky
při ulici Ke Březině v Písnici nad
kanalizační přečerpávací stanicí.)
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Souhlasí s umístěním plynovodní přípojky do pozemku a se
vstupem na pozemek parc. č. 968/3
k. ú. Písnice (dle provedené identiﬁkace ze dne 26. 6. 2006 tvořen částí
pozemku PK 678 a PK 122/1), vše
v k. ú. Písnice, a to v rozsahu technické dokumentace a zákresu. Výše
uvedený souhlas se vydává za těchto podmínek: Pozemek bude uveden do původního stavu. Veškeré
práce budou provedeny v souladu
s platnými právními předpisy.
Nemá námitek k pronájmu
či úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 873/81 k. ú. Libuš
o výměře cca 55 m2, uvedené na
LV 461 pro obec Praha k. ú. Libuš
ve vlastnictví Hl. m. Prahy a parc. č.
1271 k .ú. Libuš uvedené na LV 791
pro obec Praha k.ú. Libuš s vlastnickým právem Česká republika,
Právo hospodaření s majetkem
státu TSK o výměře cca 129 m2,
za účelem zřízení dočasného parkování pro rodiče přivážející děti
navštěvující „Anglickou mezinárodní školu Praha“, která bude vybudována na pozemcích parc. č.
871/3 a parc. č. 871/4 v k. ú. Libuš.
(u ulice generála Šišky, za domem
s chráněnými byty)
Souhlasí se záměrem prodeje pozemku (u Libušské ulice)
parc. č. 990/8, k.ú. Písnice, o výměře 181 m2, orná půda, k. ú.
Písnice vedeného u Katastrálního
úřadu pro Hl. m. Prahu na LV 530
– vlastník: Hlavní město Praha –
svěřeno městská část Praha-Libuš
paní Marii Fliegerové, a paní Aleně Švarcové, za cenu dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku včetně
zápisu do katastru nemovitostí
nese kupující. Pověřuje pana starostu Petra Mráze předložením
předmětného záměru ke schválení Zastupitelstvu městské části
Praha-Libuš.
Souhlasí se záměrem směnit pozemek (mezi ulicemi Zbudovská a Předposlední) parc. č.
303/10 k. ú. Libuš o výměře 259
m2 a část pozemku parc. č. 303/
12 k. ú. Libuš, označený v geometrickém plánu číslo 1122-26/2006,
zhotoveného spol. GRID, s. r. o.,
jako pozemek parc. č. 303/34 o výměře 251 m2, za pozemky parc.
č. 1123/85, 1123/86 a 1123/109
k. ú. Libuš. Pozemky parc. č. 303/
10 a 303/12 k. ú. Libuš jsou uvedeny na LV 849 pro obec Praha k.
ú. Libuš ve vlastnictví Hl. m. Prahy – svěřeno MČ Praha-Libuš. Pozemky parc. č. 1123/85, 1123/86
a 1123/109 k. ú. Libuš jsou uvedeny na LV 913 pro obec Praha, k. ú.
Libuš s vlastnickým právem Logan

Hodek Katia 1/4, Heran Milan 1/4,
Horáková Marcela 1/8, Dufková
Jindřiška 1/8, Bíbová Milada 1/8,
Vycpálek Karel 1/8. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš pana Petra
Mráze přípravou příslušných materiálů do Zastupitelstva městské
části Praha-Libuš.
Nesouhlasí s předloženým
podnětem na úpravu územního
plánu Hl. m. Prahy – změna kódu
míry využití území na parc. č. 669/
11 v k.ú. Libuš (SVM – Na Musilech, V Bambouskách, V Lužích)
– z B4 na D4 – v rozsahu dle předložené studie zpracované: Lang
Špinar ateliér. s. r. o. (Šlo o změnu
míry využití území, jednoduše řečeno o možnost na předmětných
pozemcích postavit větší domy.)
Souhlasí s vybudováním
chodníku na pozemcích parc. č.
1060, 1265/2, 1227/3 a 1232, k.
ú. Libuš, spojující ul. Novodvorskou a ul. U Zahrádkářské kolonie. Vybrala jako nejvhodnější
ﬁrmu Ladislav Zahrádka za cenu
112 100 Kč vč. DPH se zárukou
60 měsíců k realizaci chodníku ze
zámkové dlažby.
Souhlasí s podpisem smlouvy s Eltodo- Citelum, s.r.o., za účelem získání souhlasného vyjádření
ke stavebnímu řízení – vybudování zpomalovacích prahů v lokalitách K Novému sídlišti a Hvězdonická.
Souhlasí s návrhem odměn
za práci v redakční radě měsíčníku
U nás za 1. pololetí roku 2006 dle
přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
Souhlasí s provedením stavebních úprav v rozsahu dle předložené dokumentace – jde o rozšíření prostor užívaných Českou
poštou, s. p., v č. p. 1, k. ú. Libuš.
Podmínka: Česká pošta, s. p., s dostatečným předstihem oznámí
odboru správy majetku a investic
ÚMČ Praha-Libuš termín zahájení
a dokončení prací.
Odvolává z funkce ředitele Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40,
Praha 4 – Písnice, Mgr. Blanku Rachotovou, a to ke dni 1. 9. 2006.
Pověřuje starostu podpisem příslušného odvolání a zaslání tohoto odvolání Mgr. Blance Rachotové na adresu jejího bydliště.
Pověřuje Mgr. Ivu Šídlovou
vedením Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Ladislava
Coňka 40, Praha 4 – Písnice od 1.
9. 2006 do ukončení konkursního
řízení na funkci ředitele této školy.
Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš
vyhlášením konkursního řízení na
místo ředitele Základní školy s roz-

šířenou výukou jazyků, Ladislava
Coňka 40, Praha 4 – Písnice.
Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
k pozemkům parc. č. 932 a 922/10
v k. ú. Písnice, uvedené na LV 530
pro obec Praha, k. ú. Písnice, s PREdistribucí, a. s.
Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene STL
přípojky plynu k pozemku parc. č.
1145/2 k. ú. Libuš, vedenému na
LV 849 pro obec Praha, k. ú. Libuš,
ve vlastnictví Hl. m. Prahy – svěřeno MČ Praha-Libuš, mezi oprávněným z věcného břemene Josefem
Kindlmannem a povinným z věcného břemene městskou částí Praha-Libuš.
Souhlasí
s
uzavřením
smlouvy s ﬁrmou Ing. Richard
Flaška – Kronos, s. r. o., Sokolská
66, 120 00 Praha 2 jako zhotovitelem pro stavební akci „Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody
v MŠ Mezi Domy za cenu: 1. etapa 1 456 622 Kč vč. DPH, 2. etapa 517 195 Kč vč. DPH, celkem
1 973 817 Kč vč. DPH.
Suhlasí s uzavřením smlouvy s ﬁrmou Unisan, s. r. o., Nad
Koulkou 2545/15, 150 00 Praha
5 – Smíchov, jako zhotovitelem
pro stavební akci „oplocení areálu ZŠ Meteorologická“ za cenu
299 047 Kč vč. DPH.
Souhlasí
s
uzavřením
smlouvy s ﬁrmou HOCO Bauelemente, s. r. o., Černokostelecká
143, Praha 10, jako zhotovitelem
pro stavební akci „výměna oken
kuchyně ZŠ L. Coňka“ za cenu
193 607 Kč vč. DPH.
Souhlasí
s
uzavřením
smlouvy s ﬁrmou ing. Richard
Flaška Kronos, s.r.o., jako zhotovitelem pro stavební akci „rekonstrukce vnitřních rozvodů elektro
– rozvaděče jističe – MŠ Ke Kašně“
za cenu 105 910 Kč vč. DPH.
Nesouhlasí s investičním záměrem vybudovat na pozemcích
parc. č. 906/2, 906/3, 906/12, k. ú.
Písnice, plnosortimentní prodejnu
potravin s veřejným parkovištěm.
Nesouhlasí s podáním odvolání proti rozhodnutí o umístění
stavby ocelové garáže půdorysu
12,0 x 10,0 m, výšky 3,9 – 4,7 m nad
UT na parc. č. 293/6, k. ú. Libuš, ul.
U Pejřárny, jako trvalé stavby.
Pověřuje starostu předložením podnětu na změnu územního
plánu – u plochy východně od stávající zástavby, k. ú. Písnice, vymezené ne severu ulicí Ke Kašně a na
jihu ulicí Na Losách.
Připravili Tomáš Hejzlar
a Hana Kolářová

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
Organizace školního roku 2006/
2007 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích:
Období školního vyučování
ve školním roce 2006/2007 začne
ve všech základních a středních
školách v pondělí 4. září 2006.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna
2007. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2007.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek
27. října 2006.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince
2006 a skončí v úterý 2. ledna
2007. Vyučování začne ve středu
3. ledna 2007.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2007.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v Praye 1 až 5 stanoveny na 12. 2. - 18. 2. 2007,
přičemž Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha
3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha
12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipen-

ce, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov,
Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle,
Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části:
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 Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice,
Praha-Březiněves, Praha-Čakovice,
Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč,
Praha-Klánovice, Praha-Koloděje,
Praha-Královice, Praha-Křeslice,
Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice,
Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice,
Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek
6. dubna 2007.
Hlavní prázdniny budou trvat
od pondělí 2. července 2007 do
pátku 31. srpna 2007.
Období školního vyučování
ve školním roce 2007/2008 začne
v pondělí 3. září 2007.
Zdroj: www.msmt.cz

OTÁZKY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PÍSNICI
BUDE MÍT NOVÉHO ŘEDITELE
Rada městské části Praha-Libuš vydala dne 1. 8. 2006 usnesení č.
140/06, kterým odvolává paní Mgr. Blanku Rachotovou z funkce ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka
40, Praha 4 – Písnice, a to s účinností od 1. 9. 2006. Na otázky redakce
časopisu U nás v této souvislosti odpovídá Iva Hájková, vedoucí humanitního odboru Úřadu městské části Praha-Libuš, do jejíž kompetence patří školství v Libuši a Písnici.
Co vedlo radu MČ k tomuto
rozhodnutí ?
Již v minulých letech byly s ředitelkou školy opakovaně řešeny na
ÚMČ Praha-Libuš stížnosti, které
podávali rodiče žáků předmětné

školy nebo které byly zasílány přes
Českou školní inspekci. Všechny
stížnosti měly jedno společné. Pisatelé byli nespokojeni s vedením
školy, což mělo za následek mnoho problémů, které vyvrcholily

KONKURZ NA ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Rada městské části Praha-Libuš vyhlašuje v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 54/
2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,
konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace:
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice.
Požadavky:
a. Odborná a pedagogická způsobilost a délka pedagogické praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů.
b. Znalost problematiky řízení školství a znalost školských předpisů.
c. Občanská a morální bezúhonnost.
d. Plná způsobilost k právním úkonům.
e. Organizační a řídící schopnosti.
f. Dobrý zdravotní stav.
g. Schopnost komunikace, motivace a porozumění v práci s lidmi.
h. Flexibilita, empatie.
i. Znalost jednoho cizího jazyka.
Přílohy k přihlášce:
a. Ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní zkoušce), včetně dokladů o dalším vzdělávání.
b. Motivační dopis s koncepcí rozvoje školy v rozsahu max. 3 stran
formátu A4.
c. Strukturovaný životopis.
d. Přehled předchozích zaměstnání včetně délky praxe, potvrzený
posledním zaměstnavatelem, vč. uvedení funkčního zařazení.
e. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), nebo doklad o jeho
vyžádání.
f. Lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy
(ne starší 3 měsíců).
g. Čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb..
h. Doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství,
případně jeho doložení do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat
funkci ředitele školy.
Ke konkurznímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními, úředně ověřenými doklady (přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci školy vlastnoručně podepište).
Písemné přihlášky podávejte do 15. 10. 2006 na adresu:
Úřad městské části Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš
Obálku označte slovy „Konkurz ZŠ v Písnici – neotevírat“.

opakovanými odchody odborně
kvaliﬁkovaných pedagogů, kteří
zároveň byli oblíbeni u dětí i rodičů.
Měla zájem městská část, zřizovatel školy, tuto školu zrušit?
Pokud někdo školu navštívil, musel si hned při prvním
pohledu povšimnout, že do
rekonstrukce školy městská část
vynakládala nemalé investiční
prostředky. Proto je bezdůvodné
se domnívat, že právě městská
část by chtěla školu zrušit. Také
jsme zaznamenali tyto obavy,
kdo je ovšem sděloval, vědomě
klamal veřejnost. Kromě toho
nevím ani o jediném člověku, ať

už z rady městské části, ze zastupitelstva nebo z pracovníků místního úřadu, že by někdy vyjádřil
sebemenší zájem školu ve staré
Písnici zrušit.
Kdo bude od nového školního
roku školu řídit?
Rada MČ Praha – Libuš pověřila
vedením školy od 1. 9. 2006 do
ukončení konkurzního řízení paní
Mgr. Ivu Šídlovou. Předpokládáme, že se situace ve škole zklidní
a že s námi budou nadále rodiče
spolupracovat při řešení závažnějších otázek. Za dosavadní i budoucí spolupráci bych jim chtěla velice
poděkovat.
(red)
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DĚTI SE UČÍ TOMU, V ČEM ŽIJÍ
Loňskou čtvrtou třídu v základní škole v Písnici učila Mgr. Zdena
Grandeová, dětmi milovaná a rodiči vážená učitelka, z níž vyzařoval klid, lidská zralost a poctivost.
V čem spočívá takový pedagogický um? V tom, že učitel chová
k dětem poctivou lásku, která
spravedlivě rozlišuje, kdy dítě pochválit a kdy ho taktně upozornit,
že něco nedělá dobře, a vymezit
tak hranice jeho chování? V tom,
že zapojuje děti do týmové
spolupráce a učí je vzájemnému
pochopení a toleranci, a tím
umožňuje tvůrčí soužití a dohodu malým lidem nejrůznějších
povah, temperamentu a nadání?
V tom, že dobrý pedagog neustále pracuje na svém odborném
i osobním růstu?
Určitě je to souhrn mnoha
pedagogických a osobních dovedností, co dělá učitele Panem

učitelem a učitelku Paní učitelkou. Jinak se jí totiž mezi rodiči
neříkalo snad ani v pohodlné
mluvě za zavřenými dveřmi domovů: Naše Paní učitelka. Škoda,
že atmosféra ve škole ji donutila
odejít. Doufejme, že ne na trvalo,
že zřizovatel problém konečně
řeší a že se oblíbená Paní učitelka
třeba po čase bude moci vrátit
a opět předávat vzdělání a dobro
dalším vyrůstajícím dětem z Písnice a Libuše.
Ale abychom se přece jen
pokusili o nějakou odpověď na
otázku, v čem spočívá pedagogický um... Možná, že ve zhuštěné
podobě je tou odpovědí krédo,
které Paní učitelka Grandeová
měla vyvěšeno ve své třídě a kterým se také skutečně řídila:

Žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat
Žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se útočit
Žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché
Žije-li dítě v prostředí zahanbování, naučí se cítit provinile
Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo
Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé
Žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se důvěřovat si
Žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat
Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné
Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit
Žije-li dítě v prostředí přátelství, naučí se být rádo na světě

Připravili Hana Kolářová
a Miroslav Hofman

Žije-li dítě v prostředí..., naučí se...

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍZEŇ A PODPORU

ATRAKTIVNÍ JEZDECKÝ SPORT PRO DĚTI
Rádi bychom poděkovali jménem celého jezdeckého oddílu TJ
Tempo Praha za dosavadní pomoc
a přízeň, kterou nám poskytoval
v uplynulých letech Úřad MČ Praha-Libuš.
Pomoc ze strany městské části
umožnila v loňských letech i v letošním roce úhradu komerčního
nájemného a opravy areálu jezdeckého oddílu a tak zkvalitnila podmínky pro naši činnost. Namátkou
jmenuji zakoupení nového oplocení, opravy osvětlení jízdárny nebo
opravy boxů pro koně. Jsme také
rádi, že můžeme s městskou částí
spolupracovat při společných akcích pro jezdeckou i laickou veřejnost. Jmenuji zejména Den otevřených dveří jezdeckého oddílu TJ
Tempo Praha, v rámci kterého jsme
letos 10. 6. i v minulém roce v květnu společně připravili hezké odpoledne s řadou soutěží s jezdeckou
tematikou pro děti a s ukázkami
jezdeckého výcviku v podání členů jezdeckého oddílu. Druhým vyvrcholením celoroční spolupráce je
říjnový Jezdecký den JO TJ Tempo
Praha, který byl ve svém posledním
ročníku zaštítěn jménem městské
části Praha-Libuš. Vedle uvedených akcí se jezdecký oddíl podílí
i na ostatních akcích pořádaných
městskou částí, například oslavy
Dne dětí nebo Drakiáda.
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Jezdecký sport byl a zůstává
nadále sportem náročným na čas
a ﬁnanční prostředky. Na druhé
straně je to velmi atraktivní aktivita, která nemá nouzi o zájemce. Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha v současné době navštěvuje
kolem 60 dětí ve věku od 12 do
18 let z MČ Praha-Libuš, z Prahy 4
a Prahy 12. Děti do našeho jezdeckého oddílu chodí velmi rády a ačkoliv se snažíme využít co nejvíce
našich kapacit, i tak registrujeme
řady dalších dětí, které v současné
době bohužel nemůžeme z kapacitních důvodů přijmout. V rámci
docházky do jezdeckého oddílu
se naši členové učí zodpovědnosti, toleranci, schopnosti spolupráce a zvládání zátěžových situací.
Vzhledem k tomu, že nadpoloviční většina členů – dětí pochází ze
sídlištní zástavby, patří mezi nezanedbatelná pozitiva i prohlubování vztahu ke zvířatům a přírodě a k získání ekologického citu
a nadhledu.
Jsme velmi rádi, že můžeme
s materiální a velikou morální pomocí Úřadu městské části Praha-Libuš, zejména starosty městské
části pana Mráze a dalších zastupitelů, nadále fungovat jako cenově
dostupná a zároveň velmi atraktivní varianta trávení volného času
pro děti a mládež nejen z regio-

nu Libuš a Písnice. Pevně věříme,
že se tato vzájemná spolupráce
s městskou částí bude v následujících letech prohlubovat. Budeme
velmi šťastní, když v čele Úřadu
městské části Praha-Libuš nadále
zůstanou lidé, kterým není volný
čas dětí lhostejný a kteří chápou
podporu všech sportovních, volnočasových, ekologických i zájmových sdružení jako přirozenou
úlohu samosprávy. Nejen našemu
sdružení to umožní být i v dalších
letech součástí světa dětí a mládeže tohoto krásného koutu Prahy.
Za vedení jezdeckého oddílu TJ
Tempo Praha S. Svobodová a S.Brož
Foto Pavel Nedobitý

Další informace o jezdeckém
oddílu TJ TEMPO Praha je
možné získat na internetové adrese
www.volny.cz/tjtempo

ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE

ZDRAVÍ TEĎ A ZDRAVÍ V BUDOUCNOSTI
U lidí je zdraví deﬁnováno jako
souhrn blaha tělesného, duševního a sociálního, zdraví není tedy
jen pouhá nepřítomnost nemoci.
Naše městská část se připojila
k mezinárodnímu projektu Zdravé
město a na podzim 2005 se stala
členem „začátečníkem“ v Národní
síti Zdravých měst. V tuto chvíli
jsme první a jediná z pražských
městských částí, která se do akce
aktivně zapojila. Náš vstup do
této asociace neznamená, že jsme
zdravou městskou částí, do splnění kriterií výše uvedené deﬁnice
nám zcela jistě ještě hodně schází,
ale znamená, že se o to chceme
a budeme snažit.
Mezinárodní projekt Zdravé
město zahájila Světová zdravotní
organizace OSN (WHO) již v roce
1988. Za dobu jeho trvání se do
něj zapojilo přes 30 evropských
zemí, přes 1300 měst.

V roce 1994 se přidalo i prvních
jedenáct českých měst a vytvořilo
asociaci s názvem Národní síť
Zdravých měst České republiky
(NSZM ČR), která má nyní již 74
členů (měst, obcí, mikroregionů,
krajů ).
Cílem je snaha o zkvalitnění
života: O to, abychom místo a krajinu kde žijeme, považovali za svůj
domov a takto o ně i pečovali,
získali k nim vztah a zároveň se je
snažili udržet i pro ty, kteří přijdou
po nás.
Činnost NSZM má dva směry,
první přináší efekt rychle, druhý je
zaměřen spíše do budoucnosti:
1. Systém podpory zdraví,
kam patří bezpečnost, zdravý
životní styl, komplexní postupy
proti úrazům, sportovní akce,
zaměření na speciﬁcké skupiny
obyvatel, např. podle věku či
hendikepu (mateřská centra,

kluby, aktivní stáří, volný čas
dětí a mládeže, bezbariérovost,
plánování sociálních služeb),
prevence kuřáctví, obezity, úrazů, péče o veřejná prostranství.
2. Trvale udržitelný rozvoj,
nebo přesněji způsob života,
zaměřený na hledání souladu
mezi člověkem a přírodou, rovnováhy mezi svobodami a právy jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem, přírodě
a budoucím generacím. Tyto
body jsou shrnuty v Programu
pro 21. století, v rámci obce je
za co nejširší účasti veřejnosti
vytvářen strategický plán rozvoje, pokud možno nezávislý na
aktuální politické situaci.
Síť Zdravých měst nám umožňuje využít příkladů z praxe
jiných partnerských členů, jejich
námětů, nápadů a způsobu provedení (příklady z míst, kde to

funguje). Jako člen sítě máme
také možnost využít nabídky
spolupráce s odborným partnerem pro určitou problematiku,
účastnit se množství seminářů,
diskusí a konferencí na zajímavá
témata (jen namátkou z poslední doby: doprava, zdraví, úrazy
a volný čas dětí, bezpečná škola,
zaměstnání lidí s hendikepem,
ekologie, obnovitelné zdroje
a úspory energie, nízkoenergetická výstavba, cyklotrasy mezi regiony, jak úspěšně čerpat dotace
EU). Zároveň pak ve svém konání
můžeme být dobrým či špatným
příkladem a zdrojem informací
pro ostatní členy.
MUDr. Daniela Horčíková, členka
základní pracovní skupiny pro
zdravotnictví, sociální oblast a národnostní menšiny projektu Zdravá
Libuš a Písnice

ZELEŇ A CYKLOTRASY PRO NAŠI MĚSTSKOU ČÁST
SDRUŽENÍ PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ STROMY
Když bylo v roce 1999 založeno
Sdružení pro životní prostředí Stromy, vytkli si jeho členové za cíl přispět, jako dobrovolná organizace,
k ochraně životní prostředí. V tom
by se cíl sdružení příliš neliší od jiných ekologicky orientovaných občanských sdružení. Kromě pasivní
ochrany přírody a krajiny však toto
sdružení přichází s konkrétními
návrhy a formou vlastních projektů pracuje na utváření zdravého
a pěkného životního prostředí. Navazuje na dialog a možnosti spolupráce občanů s místní správou
a samosprávou, spolupodílí se na
přípravě programu Zdravá města.

ZELENÁ ZÓNA PÍSNICE
Před pár lety vyšel na tomto
místě můj krátký příspěvek s názvem Šance. Psala jsem o tom,
že naše městská část má svůj
přírodní potenciál, který je třeba
chránit a zhodnocovat, že mnohé
se může změnit… když budeme
sami chtít. Zmiňovala jsem náš
projekt pro Písnici, který byl nadací Partnerství oceněn jako modelový projekt úpravy veřejných
prostranství. Doprovázelo jej logo
PZZ – tři písmenka symbolizující
modrý potok, zelenou cestu a nad

ní koruny stromů. Zelená zóna Písnice. Písničtí se příležitosti chopili.
Patří jim za to poděkování (více
www.os-stromy.info). Dříve zanedbané plochy kolem Písnického
potoka prohlédly, po obnově je
MČ Praha-Libuš převzala zpět do
své údržby a dodnes se o ně dobře
stará. Něco se společně povedlo,
následovala další spolupráce. Při
převzetí originálních rozcestníků,
odstartoval pan starosta malý
symbolický závod. Dětskou cyklojízdu ze staré Písnice do Klubu
Junior. Ta naznačila, kam se bude
ubírat práce sdružení v dalších
letech.

Praha-Libuš získala svou koncepční dokumentaci a podpořila
rozvoj cyklostezek na svém území.
Zařadila se mezi městské části,
které mohou dobře pokračovat
dál.
A jaká je aktuální situace dnes?
V současné době je připravována
projektové dokumentace pro první
z úseků cyklotras na našem území,
( součást trasy Kamýk, Cholupice).
A chystá se další, konkrétní úsek.
Daniela Partlová
Foto www.os-stromy.info

CYKLISTICKÉ STEZKY
V roce 2003 neměla MČ Praha-Libuš jediný metr cyklistické
stezky, chyběla dokumentace,
ﬁnanční prostředky, koncepce.
V průběhu 2005 byl připraven
projekt a zpracován Generel
cyklistických tras a stezek pro MČ
Praha-Libuš. Také tento projekt
byl otevřen podnětům veřejnosti.
Možná se vám ještě něco vybaví
ze série příspěvků Na kole pěkně
a bezpečně v tomto časopise.
Hotový generel byl přijat MČ Praha-Libuš a schválen rozhodnutím
Rady jako závazná dokumentace
pro rozvoj cyklostezek na území
městské části.
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ZÁŘIJOVÉ LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ
Tentokrát zdůrazňuji v záhlaví září, protože jsem na září vybral knihy, v jejichž titulu, podtitulu nebo i náhodou se slovní spojení září vyskytuje. Jedná se o knihy
literatury faktu, poučné i beletristické, abyste si, vážení spoluobčané, mohli i v září počíst podle svého gusta…
David Ray Griﬃn: Nový Pearl
Harbor. 11. ZÁŘÍ a vláda George Bushe. Znepokojující
otázky.
Přel. Havrdová Fathi, Mai. Praha:
Volvox Globator, 2006. 248 s.
ISBN: 80-7207-591-8
Znepokojivé
otázky a až
fantasticky znějící podezření
byla vznesena
v
souvislosti
s
tragickými
událostmi 11.
září 2001. Provází je podle autora
řada nejasností, které se stávají živnou půdou „spikleneckých teorií“,
podezřívajících americkou vládu
z více či méně aktivní „spoluúčasti“.
Jde o podezření natolik závažná, že
je věcí veřejného zájmu důkladně
prozkoumat jejich argumenty,
a buď je vyvrátit, nebo z nich vyvodit příslušné závěry. Autor tyto
argumenty pečlivě shromažďuje
ze zdrojů, které považuje za hodnověrné, a nabízí osm možných
závěrů, seřazených podle stupně
závažnosti. Otázku posouzení
hodnověrnosti argumentů ponechává těm, kteří mají prostředky
a pověření události z 11. září
adekvátním způsobem vyšetřit,
ale dosud tak neučinili, totiž investigativním novinářům a voleným
zástupcům veřejnosti. Kniha je
napínavým svědectvím zápasu

o veřejnou informovanost, který
je vnímán jako zápas o podstatu
americké demokracie. A vzhledem
k stále nevyřešeným a neřešeným
aférám českým myslím, že nejen
americké…
Simon Reeve: Mnichov. Jeden
den v ZÁŘÍ.
Přel. Petra Kůsová. Praha: Argo,
2006. 352 s. ISBN: 80-7203-753-6
Čtyřiatřicet
let starý případ
neztratil
nic
na své aktuálnosti. Naopak:
Simon Reeve
ve své knize
podrobně
a čtivě líčí průběh dne 5. září 1972, kdy palestinští
teroristé na dvacátých olympijských
hrách v Mnichově zajali část izraelské sportovní výpravy. Popisuje
zoufalé snažení nepřipravených
německých policistů, reakce vládních činitelů, všeobecný chaos,
všudypřítomné zvědavce a média
informující o neštěstí v přímém
přenosu. Vylíčí i tragický konec
nepovedené záchranné policejní
operace, věnuje se tajným akcím
izraelské vlády stíhající a vraždící
palestinské pachatele. V závěru
pojedná o snahách německé vlády
celou záležitost vymazat z paměti,
aby nevyšlo najevo její pochybení,
a opačné úsilí pozůstalých vytrvale

VÝZNAMNÁ JUBILEA
NAŠICH OBČANŮ
V měsíci září 2006 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 81 let, 82
let, 83 let, 84 let, 85 let a 87 let) tito občané z Písnice a z Libuše:
Ladislav Křemeček
Emilie Profousová
Marie Černá
Antonín Řezníček
Jarmila Kučerová
Jana Diatková

Ludmila Čechová
František Jelínek
Marie Kubínová
Alena Fonová
Miloš Jiránek
Julius Buka

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
Městská část Praha-Libuš
Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotograﬁe v našich místních
novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jarkou Klemešovou, tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete
přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.
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žádajících spravedlnost a připomínajících památku mrtvých. Vyprávění dodává Reeve dramatičnost
a emotivnost nejen přímými výpověďmi jednotlivých osob, ale i domýšlenými dialogy tak, že kniha působí téměř jako napínavý špionážní
román. Kniha není jen strhujícím
popisem jedné konkrétní teroristické akce, ale přerůstá v obecnou
a velmi aktuální připomínku toho,
jak nesnadné je vypořádat se s terorismem a jak mu neobratná média
mimoděk nahrávají.

Marcel Jullian: Bitva o Británii, červenec – ZÁŘÍ 1940.
Přel. Julius Foit. Praha: Naše
vojsko, 2004. 224 s.
ISBN: 80-206-0727-7.
Kniha je barvitým obrazem
zápasu o Velkou
Británii
mezi nacistickou Luftwaﬀe
a
britskou
Royal Air Force
v uvedeném
období. Od jiných publikací na toto
téma se odlišuje především originálním a objektivním pohledem na
průběh bitvy z britské i německé
strany na všech úrovních – od
podrobností činnosti a úvah vlád
a nejvyšších velitelů až po osobní
zážitky a vzpomínky létajícího i pozemního personálu obou stran.

Miroslav Huptych: Kdo pije
vlčí mlíko aneb Jak se léčilo
za starodávna. Léčebné návody, pověrečné léčení, čáry
a ZAŘÍkávadla od XIV. do XIX.
století.
Praha: Argo, 2005. 208 s. ISBN:
80-7203-705-6
Básník
a výtvarník
Miroslav
Huptych
prošel řadu
starých
herbářů, „knížek lékařských“ a téměř kompletní bibliograﬁi článků
a knih sběratelů národopisného
materiálu 19. století na téma lidového léčení. V knize se dočtete,
jak se léčily tehdy běžné nemoci,
jako byla zimnice či oubytě, ale
i nemoci dnes již neznámé, jako
např. žába v hrdle, zbouřená matka nebo námná kost. Z obrovského množství textů jsou vybrány
především ty, které zaujmou jak
bohatou obrazností a magičností léčebného návodu, tak i kouzlem jazykové autentičnosti lidových zapisovatelů. Text doplňují
zápisy z „knih smolných“, které zaznamenávaly výslechy „čarodějných bab“, používajících k léčení
magických praktik. Kniha je bohatě ilustrována kolážemi z rytin
19. století.
jbx

PODĚKOVÁNÍ PANÍ DOKTORCE
BÁLKOVÉ A PELIKÁNOVÉ
Milé paní doktorce Bálkové, její sestřičce a také paní doktorce Pelikánové a její sestřičce děkujeme nejen za poskytování zdravotní péče,
ale hlavně za porozumění, ochotu, vlídnost a lidský přístup.
Manželé K., Písnice
inzerce

ALTERNATIVNÍ TERAPIE
Léčba běžných a návykových nemocí
pomocí energie
Nalezení původu nemoci
Reﬂexní terapie na ploskách nohou
Odblokování krční páteře
Relaxace
Jana Dyršmídová,Praha 4,Libuš, tel. +420 608 709 932
e-mail: jana.dyrsmidova@atlas.cz

PÍSNICKÁ DRAKIÁDA
Již druhý ročník Písnické drakiády pořádá dne 7. 10. 2006 městská
část Praha – Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice a jezdeckým oddílem TJ Tempo Praha na fotbalovém hřišti v Písnici v ulici Švihovská.
Program:
14.00 – 14.30 přihlášky soutěžících draků
14.30 – 16.00 vlastní soutěž
16.00 – 16.30 vyhodnocení, předání cen
16.30 – 18.00 opékání buřtů
18.00 ohňostroj
Foto
z Drakiády
2005 Lenka
Koudelková

Soutěžíme ve třech kategoriích:

1
2

NEJkrásnější létající drak
Porota bude hodnotit nejlépe vyrobeného,
nakresleného a samozřejmě letícího draka.
NEJoriginálnější drak
Do soutěže bude zapsán každý výtvor, který bude více či méně
připomínat klasického papírového draka. Nemusí ani vzlétnout, protože se hodnotí zajímavý nápad.
NEJdéle létající drak
Drak může ale létat nejdéle jednu hodinu, protože v 15 hod. je
vyhodnocení.

3

Pro vítěze, ale i pro všechny
zúčastněné, jsou připraveny zajímavé
doprovodné programy a drobné ceny.

NA ZÁVĚR OHŇOSTROJ!

KLUB JUNIOR

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dny otevřených dveří 6. a 7.
září vždy od 18 hodin v prostorách Klubu Junior, Mezi Domy
373.
Klub Junior volnočasových
aktivit dětí a mládeže, zřízený
MČ Praha-Libuš, zahajuje nový
školní rok 2006/07 tradiční akcí
Dny otevřených dveří ve dnech 6.
a 7. září vždy od 18 do 19 hodin
v prostorách Klubu Junior, Mezi
Domy 373. Zveme všechny děti,

rodiče i širokou veřejnost k prohlídce klubových prostor, k možnosti dozvědět se více o plánu
činnosti na nadcházející školní
rok a samozřejmě k příležitosti
pohovořit si s lektory zájmových
kroužků. Na této akci, která má
především informativní charakter, si ale kromě jiného mohou
rodiče domluvit konkrétní časový rozvrh docházky dítěte na
kroužek.

5. ŘÍJNA: SAFARI PRO SENIORY
Městská část Praha-Libuš pořádá pro seniory naší městské části
zájezd.
Zájezd je určen občanům, kteří
věkově splnili podmínky starobního důchodu a jsou trvale hlášeni
v naší městské části.
Pojedeme do zoo ve Dvoře Králové. Zoo nabízí klasickou zahradu
se všemi pavilony a s více než
2 400 zvířaty ve výbězích africké
safari, kde návštěvníci projíždějí
speciálně upravenými safaribusy
mezi volně vypuštěnými kopytníky a ptáky.
Všem zúčastněným bude ÚMČ
Praha-Libuš hradit autobusovou
dopravu a vstup do zoo. Oběd si
zajišťuje každý účastník sám. V are-

KLUB SENIOR
Program Klubu Senior na měsíc září 2006

PROGRAM DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Středa 6. září 18 – 19 hodin
Seznámení a možnost předběžného přihlášení do zájmových kroužků: KYTARA, KLAVÍR, KEYBORD, ZPĚV, VÝTVARNÉ DÍLNY, JUDO
Čtvrtek 7. září 18 – 19 hodin
Seznámení a možnost předběžného přihlášení do zájmových kroužků: FLÉTNA, ANGLIČTINA, AEROBIK, TVOŘÍNEK, FLORBAL, MÍČOVÉ
HRY

Klub Junior je – stejně jako
v uplynulých letech – otevřen
všem novým kamarádům, zájemcům z řad dětí a mládeže, na

které se těší všichni lektoři, trenéři
i vedení klubu.
Lenka Koudelková,
tel. 604 273 968

álu zoo je občerstvení, restaurace,
pizzerie a cukrárna.
Zájezd se uskuteční ve čtvrtek
5. října 2006. Odjezd je v 7 hodin.
Sraz bude v 6.45 hod. v ulici K Lukám 664/1, Praha 4 – Libuš (před
Úřadem MČ Praha-Libuš). Návrat se
předpokládá kolem 18. hodiny.
Přihlašovat se můžete od 11. 9.
2006 na humanitním odboru ÚMČ
Praha-Libuš, telefon 261 910 145.
Přednostně budou zařazeni ti, kteří
byli přihlášeni na zájezd 18. 5. 2006
do Českých Budějovic a z důvodu většího zájmu se ho nemohli
zúčastnit.
Eva Cochová,
referentka humanitního odboru
ÚMČ Praha-Libuš

Zahájení klubu - se5. 9.
tkání po prázdninách. Srdečně
zveme naše milé seniory.
Promítání videa 12. 9.
programu ČT1 – ze dne 6. 7. 2006
ve 14 hodin, a to slet na Strahově.
Pro velký úspěch
19. 9.
opakujeme zájezd do Libně,
ﬁrmy Cykas, velkoobchod s květinami a dárkovými předměty.
Prohlídku ukončíme v restauraci
pana Hertla. Odjezd ve 13 hodin
od libušské sokolovny a dále
upřesníme v klubu.

23. 9.
Plánujeme návštěvu
letního sídla pana prezidenta
republiky v Lánech, kde bude
uskutečněn den otevřených dveří.
Odjezd v 8 hodin od libušské sokolovny a dále upřesníme v klubu.
Volná zábava.
26. 9.
Posezení v klubu při kávě a čaji
s vrstevníky.
Upozorňujeme, že Klub Senior
je otevřen pro všechny seniory
v městské části Praha 4 – Libuš
– Písnice, a to každé úterý od 14
hodin. Jsme tu pro vás!
Za výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková
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JEZDECKÝ DEN JO TJ TEMPO PRAHA
Dne 14. října 2006. se v areálu
jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha
(dále JO) uskuteční tradiční Jezdecký den JO TJ Tempo Praha, který se
stejně jako minulý ročník koná pod
záštitou Úřadu městské části Praha-Libuš a který nese podtitul O pohár
městské části Praha-Libuš.
Jako každoročně budou na
pořadu Jezdeckého dne soutěže

v jezdeckých disciplínách drezury
a parkuru.
Za JO TJ Tempo Praha bude startovat řada jeho členů – dětí z okolních městských částí. Chceme proto
pozvat všechny příznivce a přátele
jezdeckého sportu z řad veřejnosti,
aby přišli naše svěřence i mládež
z ostatních pozvaných jezdeckých
oddílů podpořit. Věříme, že to bude

pro všechny účastníky i hosty hezký
zážitek. Začátek první soutěže je
plánován na 9.30 hod., ostatní disciplíny pak následně.
Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha
se nachází v Zátoňské ulici ve
Staré Písnici. Spojení autobusy
MHD 113, 331 a 333, zastávka Ke
Březině.
Parkování a občerstvení zajištěno.

Podrobnější informace o jezdeckém oddíle TJ Tempo Praha jsou
k dispozici na našich internetových
stránkách www.volny.cz/tjtempo.
Jezdecký den JO TJ Tempo Praha
se koná za laskavé podpory Úřadu
MČ Praha-Libuš.
Všichni jste srdečně zváni!
S. Svobodová, S. Brož

MC KUŘÁTKO
Mateřské centrum Kuřátko najdete v areálu Klubu Junior, Mezi
Domy 373, Praha 4 – Libuš.
www.volny.cz/kuratkomc,
kuratkomc@seznam.cz
POZOR! Letní prázdniny v Kuřátku
až do 14. 9. 2006. Zahájení provozu
po prázdninách v pondělí 18. 9.
2006.
Otevřeno: pondělí až čtvrtek 9.30
– 12 hod.
Stálý program: pondělí a středa
– rytmika s Bárou, Jarmilou a Šárkou,
úterý a čtvrtek – výtvarné a ruční
práce s Janou, Katkou a Věrou
Pobytné za dítě na dopoledne:
20 Kč (děti aktivních maminek
zdarma)
Informace: I v tomto školním roce
budou probíhat pravidelná setkání
s dětskou lékařkou MUDr. Hanou
Cabrnochovou a s logopedkou paní
Mgr. Lenkou Marčíkovou i Klub dvojčat a vícečat s maminkou dvojčat,
speciální pedagožkou PhDr. Janou
Peškovou, Ph.D., začínat však budou
až v říjnu.
18. 9. – pondělí
Zahájení
provozu mateřského centra ve
školním roce 2006/2007 – Taky
už se nemůžete dočkat a těšíte se
na své kamarády? Přijďte si s námi
zatančit a zazpívat!
20. 9. – středa
Den otevřených dveří – Začátek v 10 hodin.

Přijďte se podívat, jak funguje naše
mateřské centrum. Prohlédněte si
naši zahrádku a prostory mateřského centra. Seznámíme vás s programem a připraveny budou i dílničky
pro naše nejmenší.
21. 9. – čtvrtek
Nástup dítěte do mateřské školy a s tím spojené změny v rodině – přednáška
PhDr. Renáty Lepové, Ph.D.
25. 9. – pondělí
Praktický seminář paní M. Müllerové – aktuální
téma pro počátek nového školního
roku: Zvládání a odbourávání stresu
u dětí při životních změnách (narození sourozence, nástup do mateřské školy, rozvod rodičů apod.).
28. 9. – čtvrtek
Státní svátek – mateřské centrum zůstane
zavřeno.
NEPŘEHLÉDNĚTE, PROSÍM!
Přímo v mateřském centru Kuřátko
nebo na výše uvedených adresách
uvítáme všechny vaše náměty
a připomínky k programu i organizaci našich akcí. Máte-li zájem se na
přípravě programu či na organizaci
přímo podílet, jste srdečně vítáni!
Následující schůzka aktivních maminek proběhne ve středu 13. 9. 2006
ve 20.00 v prostorách mateřského
centra na výše uvedené adrese. Těšíme se na vás!
Za MC Kuřátko H. Kendíková

inzerce

Oblastní sdružení ODS Praha 12 si Vás
dovoluje pozvat na již tradiční XIV.
MODŘANSKOU LETNÍ SLAVNOST
2006, která se koná v sobotu 9.září
od 14.00 – 18.00 hod. na letišti
Točná. Zajištěn bohatý program:
soutěže pro děti, skákací hrad, slalom
na (vlastních) horských kolech, ukázka hasičské techniky,
ukázka policejního výcviku, japonské bojové umění Kendo,
japonská kaligraﬁe, dětské představení s upírem Krejčím a
zahraje skupina Bonita. Vstup zdarma.
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Hledám učitele italštiny

inzerce

POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
TOMÁŠ MAJER

– rodilého mluvčího,
Rekonstrukce střech včetně

případně Čecha se

dodaného materiálu, opravy
střech, nátěry klempířských

zahraniční zkušeností.

prvků, montáže střešních
oken Velux.

Tel. 606 34 50 80.
Tel. 774 571 774, 607 817 841

www.ekodomov.cz
inzerce

inzerce

SLEVY až 30 % NA KOLA

AUTHOR
MERIDA
APACHE
+ až 20 % na vybrané zboží
Podzimní slevy se nesčítají s dalšími
slevovými akcemi
Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4
Tel.261911452 www.emap-praha.cz
Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno Po 12-18,Út,St,Pá 10-18,Čt 10-20,So 9-14

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK
NA LINKÁCH 113, 165, 171, 272, 331 A 333
Vážení cestující, z důvodu pokračující
opravy Libušské ulice dojde ke změně
provozu autobusových linek v termínu
od 2. září do prosince 2006. Podrobnosti
na str. 2.

inzerce

KOUPÍM BYT
3+kk, 3+1, 4+1
v lokalitě Libuš, Lhotka,
Písnice, popř. okolí
vlastnictví osobní nebo
družstevní s anuitou do
200.000 Kč
Tel.: 605 032 428
Zdroj: DP hl. m. Prahy
inzerce

