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Nejprve bych rád pozdravil 
všechny čtenáře časopisu U nás. 

Dovolte mi několik slov na 
vysvětlenou k situaci v Základní 
škole L. Coňka v Písnici, protože 
mezi občany naší městské části ko-
luje mnoho zkreslených informací. 
Rada městské části začátkem srpna 
svým hlasováním rozhodla o odvo-
lání ředitelky této školy. Důvodem 
byly opakované stížnosti rodičů 
na neplnění povinností ředitele 
školy a na nekvalitní výuku. Rada 
městské části rozhodla na základě 
indicií, které měla k dispozici. Je 
jasné, že toto rozhodnutí nebylo 
vůbec jednoduché a částečně 
zkomplikuje některým lidem život. 
Ale i takové rozhodnutí je občas 
nutné udělat. Nerad bych, aby toto 
rozhodnutí bylo vnímáno jako 
snaha ublížit tomuto školskému 
zařízení, učitelům, a už vůbec ne 
dětem. Je to zcela opačně. Měst-
ská část tuto základní školu chce 
zachovat budoucím generacím, 
jelikož má svou tradici a jedineč-
nost v této lokalitě. Byl vyhlášen 
konkurz na nového ředitele školy. 
Věřím, že výběrová komise zvolí 
toho pravého ředitele, pod jehož 
vedením si škola v Písnici získá 
svou kvalitu a prestiž.

Středa 16. srpen. Místní šetře-
ní v ulici Ke Kašně. V zimním ob-
dobí zde došlo k povodni a museli 
zasahovat hasiči, aby ochránili ma-
jetky. Cílem místního šetření bylo 
zjistit, zda majitelé příslušných 
pozemků zajistili jejich odvod-
nění, aby se již podobná situace 
neopakovala. Zjistil jsem, že se tak 
nestalo, a tak jsem požádal ve-
doucí odboru životního prostředí 
a dopravy MČ Praha-Libuš ing. An-
nu Rusiňákovou, aby kontaktovala 
majitele pozemků a pokusila se 
odvodnění zajistit.

Pondělí 28. srpen. Rozloučení 
s kronikářem. Za městskou část 
jsem se na hřbitově v Cholupicích 
naposledy rozloučil s Michalem 
Novotným, který byl rovněž čle-
nem redakční rady časopisu, a po-
ložil květinu na jeho hrob.  

Úterý 29. srpen. Rada měst-
ské části Praha-Libuš. Byli na 
ni přizváni zástupci občanského 
sdružení Rodinné domy p. Bagin 
a p. Hrášek a právní zástupce. Přišli 
informovat o jednáních a plánech 
fi rmy Ekospol, která chystá vý-
stavbu v lokalitě v k. ú. Písnice při 
ulici V Zákopech. Poukazovali na 
některé skutečnosti, které fi rma 
Ekospol pravděpodobně nedo-
drží, jak bylo domluveno. Rada 
městské části požádala tajemníka 

ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU 

úřadu, aby situaci prověřil. Rada 
také souhlasila s opravou kulturní 
památky boží muka, která stojí 
v parku v ulici K Vrtilce v k. ú. Pís-
nice. Jsem rád, že i rada má zájem 
uchovat takovéto památky dalším 
generacím. 

Pátek 1. září. Otevření zre-
konstruované části Libušské 
ulice. K radosti mé i spoluobčanů 
je opět propojena ulice Meteo-
rologická s Libušskou směrem 
k Písnici, což zlepšilo dopravní 
obslužnost ve jmenované lokalitě. 
Zároveň začala druhá část rekon-
strukce ulice Libušská a části ulice 
Dobronická, což přinese dočasně 
určité nepříjemnosti lidem, kteří 
v této lokalitě bydlí nebo podni-
kají. Rád bych touto cestou spo-
luobčany dotčené rekonstrukcí 
požádal o trpělivost a pochopení 
po dobu stavebních prací. 

Úterý 19. září. Slavnostní od-
poledne Klubu Senior. Byl jsem 
na něj Klubem Senior pozván. 
Konalo se v Libni u Prahy v sálu 
místní restaurace, kde měli se-
nioři pozdní oběd. Před obědem 
navštívili soukromý velkoobchod 
s květinami a dárkovými před-
měty. Velmi mne zaujalo nadšení 
seniorů z návštěvy této květino-
vé zahrady. Někteří si zakoupili 
krásně kvetoucí rostliny, které 
ozdobily již tak hezkou atmosfé-
ru v sále. 

Milí čtenáři, dovolte mi připo-
menout termín konání voleb 20. 
a 21. října. Závěrem bych vám 
rád popřál krásný, barevný a teplý 
podzim. 

Petr Mráz, 
starosta MČ Praha-Libuš

Foto Tomáš Hejzlar

 Na leteckém snímku je příjemná základní škola v Písnici, s hřištěm 
a zahradou, v tradiční vesnické zástavbě, poblíž rybník. Co přát si víc? 
Ředitele nebo ředitelku, který by měl chuť udělat z ní prestižní školu 
s kvalitní výukou.  

OKROVÁ
V městské části Praha-Libuš, na k.ú. Libuš, vznikla nová ulice s ná-
zvem Okrová. Tato ulice vychází východním směrem z jižního konce 
ulice Šátalské do nové zástavby rodinných domků.

Eva Fortinová, odbor správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš
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Letošní začátek nového škol-
ního roku byl velmi neobvyklý 
nejen pro zaměstnance mateřské 
školy, ale především pro děti.  
Protože jsem několik let žádala 
o rekonstrukci vnitřních rozvodů 
vody, opravy byly již v letošním 
roce přislíbeny a plánovány. Ma-
gistrát hl. města Prahy převedl 
fi nanční prostředky městské části 
Praha-Libuš však dosti nešťastně 
až o letních prázdninách, práce 
tudíž začaly 14. 8. 2006. Velký 
dík patří p. Popelkové, která mně 
byla často nápomocna různou 

MŠ MEZI DOMY

NEOBVYKLÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 
odbornou radou, jak vše pro nás 
důležité zařadit zpracovateli do 
projektu, poděkování rovněž patří 
p. Kunovi, který  navíc o zastaralé 
rozvody a topení v budově již 
dlouho pečuje. 

Samotný nástup do před-
školního zařízení přináší dětem, 
zvláště pak nejmenším a citlivěj-
ším, značné problémy. Jedná se 
prakticky o první změnu v jejich 
dosavadním životě a každé dítě se 
jí nepřizpůsobí stejně. Proto jsem 
se snažila v posledním prázd-
ninovém týdnu všechny rodiče 

především ke svým dětem. Pomoc 
budeme od rodičů ještě potřebo-
vat při stěhování nábytku a možná 
i při úklidu, aby bylo vše co nej-
dříve hotovo. Náš cíl je výchova 
zdravého a spokojeného dítěte 
a abychom tohoto cíle společně 
dosáhli, neobejdeme se bez vaší 
spolupráce.

V této době jsou  práce v pl-
ném proudu, ze tříd je staveniště, 
pracuje se i o víkendech. Těším 
se, že již brzy přivítáme vás i děti 
v mateřské škole, která bude ještě 
krásnější a bude opět vonět čisto-
tou a pohodou. 

Irena Procházková, 
ředitelka MŠ Mezi domy, 7. 9. 2006

upozornit na právě probíhající 
práce a s tím spojený kompliko-
vaný začátek školního roku. Kdo 
měl možnost, ponechal si ještě 
raději své dítě v měsíci září doma. 
Ale i pro ostatní děti, které rodiče 
po dvouměsíčním prázdninovém 
uzavření mateřských škol neměli 
kam dát, nastaly nepředvídatelné 
okolnosti – první týden náhradní 
provoz v Klubu Junior, další dny 
pak docházení do MŠ K Lukám. 
Proto bych chtěla poděkovat 
všem rodičům za přístup a  ohle-
duplnost nejen k ostatním, ale 

VZPOMÍNKY NA TŘEBÍČ A ZNOJMO 

FOTBALOVÁ PODZIMNÍ SEZONA V PLNÉM PROUDU
Po zapojení mládežnických družstev do soutěží na začátku září se naplno rozeběhla fotba-

lová sezona i u FSC Libuš.
Družstvo mužů oproti minulým ročníkům vstoupilo do soutěže se střídavými úspěchy 

a v době uzávěrky bylo po pěti zápasech na 10. místě přeboru Prahy, když získalo 5 bodů. 
Mrzí zejména domácí ztráty při remízách s FC Háje Jižní Město a s FC Čechie Uhříněves. Přesto 
je potřeba pochválit naše mladé hráče za bojovnost a přístup ke každému utkání, když i proti 
favoritům soutěže nastupují bez respektu. Jejich herní nevyzrálost se však projevuje při pro-
měňování šancí, což se odráží ve výsledcích zápasů.

Velmi dobrý vstup do soutěží měla družstva našich nejmenších fotbalistů – přípravek do 8 
a do 10 roků.

VÝSLEDKY NAŠICH DRUŽSTEV DO 18. ZÁŘÍ 2006:

 MUŽI  PŘEBOR PRAHY: FSC Libuš - Aritma Praha 4:1 | Horní Měcholupy - FSC Libuš 5:1 
| FSC Libuš - Háje JM 0:0 | FC Přední Kopanina - FSC Libuš 3:1 | FSC Libuš - Čechie Uhříněves 
1:1 | Motorlet B - FSC Libuš 4:1

 STARŠÍ DOROST SD A MLADŠÍ DOROST MD  DIVIZE A: Strakonice - FSC Libuš  SD 
1:1, MD  1:1 | FSC Libuš - Prazdroj Plzeň SD 3:5, MD 0:1 | Dukla Praha - FSC Libuš SD 0:1, MD 3:
2 | FSC Libuš - Xaverov SD 1:0, MD 1:1 | ZVVZ Milevsko -  FSC Libuš  SD 2:1, MD 0:3

 STARŠÍ ŽÁCI A  PŘEBOR PRAHY: FSC Libuš - Dukla 1:5 | H. Měcholupy - FSC Libuš 7:1 | 
FSC Libuš - Bohemians 1:0

 STARŠÍ ŽÁCI B  2. TŘÍDA SK. A: JM Chodov B - FSC Libuš B 2:5 | FSC Libuš B - Modřany 7:0
 MLADŠÍ ŽÁCI  PŘEBOR PRAHY: FSC Libuš - Bohemians 1905 B 1:2 | FSC Libuš - Umbro 

1:0 | Bohemians - FSC Libuš 2:1
 STARŠÍ PŘÍPRAVKA A  1. TŘÍDA SK. A: Meteor - FSC Libuš 0:8 | FSC Libuš - King  5:0 | 

JM Chodov - FSC Libuš 3:4
 STARŠÍ PŘÍPRAVKA B  2. TŘÍDA SK. A: Modřany - FSC Libuš B  0:20
 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA A  1. TŘÍDA SK. B: Točná - FSC Libuš 0:2 | FSC Libuš - Motorlet C 

4:2 | Střešovice - FSC Libuš 2:0
 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA B  2. TŘÍDA SK. B: Admira - FSC Libuš B 1:2 | Dolní Chabry - FSC 

Libuš B 0:8 | FSC Libuš - Union Žižkov 6:0

PROGRAM DRUŽSTEV FSC LIBUŠ 
NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V ŘÍJNU:

Neděle 1. 10. 
MPř-A    8.30   FSC Libuš - Slavoj Podolí
SŽ-B  10.00   FSC Libuš - REAL
SPř-B  11.45   FSC Libuš - King B
MPř-B  13.30   FSC Libuš - Praga
Neděle 8. 10.
MŽ 11.45   FSC Libuš - Sparta C
M 16.00   FSC Libuš - SC Radotín
Sobota 14. 10.
MPř-A   8.30   FSC Libuš - Bohemians 1905 B
SD 10.00   FSC Libuš - Tábor
MD 12.15   FSC Libuš - Tábor
SŽ-A 14.00   FSC Libuš - Xaverov
Neděle 15. 10.
SPř-A   8.30   FSC Libuš - Admira
SŽ-B 10.00   FSC Libuš - Čechie Smíchov
MPř-B 11.45   FSC Libuš - Meteor B
SPř-B 13.30   FSC Libuš - Radotín
Sobota 21. 10.
SŽ-A 10.00   FSC Libuš - Háje
MŽ-A 11.45 FSC Libuš - Motorlet B  
SŽ-B 14.00   FSC Libuš - Optimum
Neděle 22. 10.
SPř-B 11.45   FSC Libuš - Zbraslav
M 15.30   FSC Libuš - Ďáblice
Sobota 28. 10.
MPř-A   8.30   FSC Libuš - Bráník B
SD 10.00 FSC Libuš - Motorlet B  
MD 12.15 FSC Libuš - Motorlet B  
Neděle 29. 10.
SPř-A 10.00   FSC Libuš - Řepy
MPř-B 13.30   FSC Libuš - Real

Zkratky: MPř - mladší přípravka, SPř - starší přípravka, MŽ - mladší žáci, SŽ - starší žáci, MD 
- mladší dorost, SD - starší dorost, M – muži

Připravil Josef Dus

Se začínajícím podzimem se 
nám dokonale oživují vzpomín-
ky na chvíle strávené v přírodě 
a historických památkách v naší 
krásné vlasti. Jednou z krásných 
zážitků byl též zájezd na Moravu 

připravený pro milovníky výjezdů 
bývalými zahrádkáři, dnes ještě 
činnými při přípravě i uskuteč-
ňování našich zájezdů, které jsou 
stále žádané. Pořádají se v rámci 
městské části Praha – Libuš, Pís-

nice a může se zúčastnit každý, 
kdo má rád přírodu, historii i své 
spoluobčany – a kdo je nezná, tak 
se s nimi seznámí. 

Tentokráte šlo o velmi pěkný 
zájezd do Třebíče a Znojma a byl, 

jak někteří poznamenali, pro-
gramově až přespříliš naplněn. 
Ale dalo se to zvládnout, hlavně 
proto, že právě v okolí tak pěk-
ných míst byla i další zajímavá 
místa. Po vyhlášení zájezdu byl 
autobus ihned naplněn 65 lidmi, 
ale jak to bývá, vše se dobře vyře-
šilo a mohli jsme dne 10. června 
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Lhostejnost a lenost, to byly 
vlastnosti, které uvrhly do zkázy 
kdysi kvetoucí  království, při-
vodily zmar stavu rytířskému 
a smrt králi i jeho paní. Staletí pak 
plynula v bídě a utrpení a prostý 
lid neznal nic jiného, než lopotu 
úmornou a nemoci strašné.

Takto nevesele skončil příběh, 
který si brzy po příjezdu na le-
tošní tábor v Čisté u Rakovníka 
vyslechlo 109 dětských účastníků 
a přiměřeně početný doprovod. 
Tam, kde příběh skončil, táboro-
vá hra začala. Robota bezúčelná 
a bída nebývalá vháněla menším 
slzy do očí, ti větší pak nechápavě 
zkoumali suchý chléb a opatrně 
usrkávali prostou vodu. O půl dne 
později, když nanošeno bylo dříví 
do lesa, valná část vody z poto-
ka přenesena zpět do rybníka 
a postavena hladová zeď, svitla 
však hladovějícím nová naděje. 
V ponuré hrobce na černé rakvi 
nalezen byl ztracený pergamen, 
k jehož obsahu upřela se veškerá 
naděje lidská. Na oslavu nálezu 
otevřeny byly sýpky královské, 
pod tíhou jídla stoly se prohýbaly 
a do sytosti najedl se každý. 

V následujících dnech jsme 
postupně, krok za krokem roz-
krývali tajemství skryté v odkazu 
mrtvého kouzelníka. Jen jsme 
rozluštili jednu záhadu, stáli jsme 

6. 8. – 24. 8. 2006

TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO SVÍCNU
před jinou a větší, každý den nás 
překvapil nějakým novým, podiv-
ným úkolem. Vítaným zpestřením 
našeho pečlivě připraveného tá-
borového programu bylo již téměř 
tradiční vystoupení tanečního 
country souboru Lentilky, milé 
dámy z jakéhosi  kynologického  
kroužku nám s pejsky předvedly 
své vystoupení a v závěru tábora 
k nám zavítalo se svou pohádkou 
dokonce i ochotnické Habadějovo 
divadlo.

Jaký by to byl tábor bez celo-
denních výletů. Někdo se vydal 
pěšky na hrad Krakovec, jiné 
skupiny volily za cíl raději bow-
lingovou dráhu v nedalekém 
Rakovníku. Počasí nám ani letos 
moc nepřálo, a tak to s koupáním 
a vůbec s nějakým vodním spor-
továním nebylo moc slavné. Když 
se však o posledním víkendu přeci 
jen vyčasilo, rafty na rybníku si ani 
na chvilku neodpočinuly. Slav-
nostní táborový oheň pak udělal 
defi nitivní tečku za naším letoš-
ním táborovým dobrodružstvím. 
Každý si pak domu odvezl nějaký 
ten dárek, někdo i trochu těch 
bacilů a kdo na táboře nedostal ži-
hadlo, nejspíš s námi vůbec nebyl. 
Všichni jsme se však vrátili bohatší 
o množství krásných vzpomínek 
na společně prožitá dobrodruž-
ství, drobné lumpárny i povedené 

žerty. Získali jsme nové kamarády, 
navázali nová přátelství a která 
z lásek bude ta nejryzejší, to se 
teprve uvidí.  Slzičky z loučení 
rychle oschnou a už se zase tě-
šíme, že společně opět někam 
vyrazíme, pryč z města, kamsi 

do přírody. A jestlipak si všichni 
pamatujeme, jak se jmenovala 
naše nová, oblíbená táborová hra 
s chlebem? No přeci Bída!

Jindra Kapic
Foto autor 

odcestovat. Očekávali jsme velká 
vedra. Pro naše účastníky ale bylo 
štěstí, že první den bylo skoro 
chladno a druhý den sluníčko 
svítilo, ale teploty byly tak kolem 
20 stupňů. To byl jeden z důvodů, 
proč někteří nakonec cestu na 
Moravu přece jenom zrušili.

Stručně, co jsme všechno za 
dva dny viděli: židovský hřbitov, 
židovskou čtvrť, zámek Třebíč, 

Muzeum pivovarnictví v Daleši-
cích, Ivančice -  Památní síň Mu-
chy, Menšíka, dále sklípek v No-
vém Šaldorfu, vyhlídkový vláček 
po historickém Znojmu, podzemí 
Znojma, vodní mlýn Slup, Vranov-
skou přehradu a hrad Bítov.

Jen se nám nepodařila cesta 
z Vranovské přehrady lodí na 
hrad Bítov pro neserióznost 
pracovníků lodní dopravy. Kon-

zultovala jsem to dodatečně s ve-
dením, a moc se omlouvají. 

Nicméně, jak poznamenal pan 
Ing. Lehovec s panem Braunem, 
vedoucí tohoto letošního projek-
tu, slíbili, že  budou pracovat na 
příštím zájezdu a  mají již teď sta-
rost, jaké že to místo v ČR navští-
víme a co pro nás ze zajímavostí  
připraví. Jejich příprava mimo 
jiné spočívá v tom, že ochotně 

naplánovaný zájezd procestují 
předem tak, aby vše tzv. klaplo.  
Již se mnozí těšíme a voláme: 
Dalšímu výletu zdar!

Všem ostatním parťákům zá-
jezdu přejeme do příštího roku 
hodně zdraví a stálou chuť do 
života.

Zaznamenala 
Zdena Prchlíková



6 | U nás | 10/2006

č. 19/2006: Zastupitelstvo měst-
ské části Praha-Libuš souhlasí 
s rozpočtovou změnou č. 2 v r. 
2006 ve všech bodech.
č. 20/2006: Zastupitelstvo měst-
ské části Praha-Libuš: Schvaluje 
směnu pozemků parc. č. 303/10 
k. ú. Libuš o výměře 259 m2, parc. 
č. 1123/81 o výměře 50 m2 a části 
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 
o výměře 40 m2, 1123/86 o výmě-
ře 27 m2, 1123/87 o výměře 182 
m2, 1123/105 o výměře 18 m2, 
a 1123/109 o výměře 334 m2 vše 
k.ú. Libuš. Pozemky parc. č. 303/
10, 1123/81 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, 

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš konaného dne 
20. 9. 2006 jsou v plném znění k dispozici na Úřadu MČ.

1123/86, 1123/87, 1123/105  
a 1123/109 k.ú. Libuš jsou vede-
ny 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 sta-
rostu MČ Praha-Libuš pana Petra 
Mráze podpisem směnné smlou-
vy a podpisem návrhu na vklad 
práva vlastnického do katastru  
nemovitostí, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. (Po-
známka: Jedná se o směnění po-
zemků mezi ulicemi Předposlední 
a Zbudovská tak, aby do majetku 
městské části přešly ty pozemky, 
které leží buď přímo ve zmíněných 
komunikacích, nebo v místě jejich 
případného propojení. Důvodem je 
záměr MČ vybudovat toto propoje-
ní, které není příliš vhodné, i když 
ne vyloučené, po soukromých 
pozemcích.)             

č. 21/2006: Zastupitelstvo měst-
ské části Praha-Libuš souhlasí 
s následujícími podněty na změny 
ÚPn OÚP MHMP – u plochy vý-
chodně od stávající zástavby, k.ú. 
Písnice, vymezené ne severu ulicí 
Ke Kašně a na jihu ulicí Na Losách: 
1. se změnou využití OP/OV po 
roce 2010 na OV (parc. č. 835/1, 
835/21, 835/31, 835/22, 835/23, 
835/24, 835/43, 835/26), míra vy-
užití území zůstává na koefi cientu 
C8. 2. Se  změnou využití území 
z  OP/OC po roce 2010  na  OC,  
(parc. č. 835/26, 835/39, 835/28, 
835/76, 835/77, 835/16, 835/7), 
míra využití území zůstává na A9. 
Poznámka:  Pro projednání pod-
nětu na návrh úpravy koefi cientu 
míry využití území je požadováno 
předložit studii. Ukládá starostovi 
(po identifi kaci parc. č. 835/1, k.ú. 
Písnice, a po dokompletování 
platných plných mocí) předložit 
výše uvedené podněty na změny 
ÚPn na OÚP MHMP (spolu s tímto 
souhlasným stanoviskem Z MČ 
Praha-Libuš). 

č. 22/2006: Zastupitelstvo městské 
části Praha-Libuš souhlasí s do-
datkem č. 1 ke „Smlouvě o zániku 
nájmu objektu s jeho uvolněním“, 
který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. (Poznámka: Firma, která 
měla dle výše uvedené smlouvy pro-
vozovat do konce října 2006 hromad-
né garáže na Dobronické č. p. 664, je 
bude provozovat do konce března 
2007 tak, aby nové zastupitelstvo 
mohlo defi nitivně rozhodnout, jak 
naložit s tímto objektem.) 
č. 23/2006: Zastupitelstvo městské 
části Praha-Libuš: Souhlasí s fi nanč-
ním darem pro neuvolněné členy 
zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 
předsedy a členy výborů a členy 
komisí za rok 2006, dle tabulky č. 
1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Souhlasí s fi nančním da-
rem pro členy výborů a členy komisí 
z řad občanů za rok  2006, dle přilo-
žené tabulky č. 2. Ukládá starostovi 
zajistit realizaci tohoto usnesení.
č. 24/2006: Zastupitelstvo městské 
části Praha-Libuš bere na vědomí 
zprávu o činnosti JSDH Písnice za 
první pololetí roku 2006.

K tisku připravili TH, HK

Rada městské části Praha-Libuš:
 Pověřuje starostu předlože-

ním 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 změna 
využití OP/OV po roce 2010 na 
OV (parc.č. 835/1, 835/21, 835/31, 
835/22, 835/23, 835/24, 835/43, 
835/26, míra využití území zůstává 
na koefi cientu C8)   a změna vyu-
žití území z  OP/OC po roce 2010  
na  OC,  (parc.č. 835/26, 835/39, 
835/28, 835/76, 835/77, 835/16, 
835/7, míra využití území zůstává 
na A9 – pro projednání podnětu 
na návrh úpravy koefi cientu míry 
využití území je požadováno 
předložit studii) na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha-Libuš dne 20. 9. 
2006 s tím, že Rada MČ doporučuje 
navržené změny schválit. Po iden-
tifi kaci parc. č. 835/1, k.ú. Písnice 
a po dokompletování platných 
plných mocí bude podnět postou-
pen odboru územního plánování 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY

Magistrátu hl. m. Prahy. (Vysvět-
livky: OP/OC – nyní orná půda, po 
roce 2010 čistě obytné; OP/OV – nyní 
orná půda, po roce 2010 všeobecně 
obytné; OV – všeobecně obytné; OC 
– čistě obytné, A9 je kód míry využití 
podle tabulek.)

 Nesouhlasí s návrhem pří-
stavby a nástavby objektu Libušská 
č. p. 352 na parc. č. 690 a 691,  k. 
ú. Libuš. Napojení na  příjezdovou 
komunikaci Bezejmenná bylo 
dodatečně povoleno pro potřeby 
rodinného domu (RD). Šířka ani 
stav komunikace Bezejmenná 
neumožňuje provoz návštěvníků 
bistra. Důvody obsažené v nesou-
hlasném usnesení (č. 74/2005 ze 
dne 26.4.2006) vydanému k původ-
nímu návrhu, byly dořešeny pouze 
pro vlastní RD – funkce bydlení.

 Ruší usnesení rady č. 110/
2006 ze dne 6.6.2006. 

 Souhlasí s fi nančním pří-
spěvkem ve výši 4300 Kč na zajiš-
tění provozu příměstského letního 
dětského tábora Klubu Junior

 Souhlasí s fi nančním darem 
zajišťovatelům příměstského letní-
ho dětského tábora Klubu Junior, 
a to Lence Štěpánové, Emě Mácho-
vé, Lence Němečkové a Petře Kuče-
rové v celkové částce 10 700 Kč.

 Souhlasí se zadáním vyhoto-
vení projektové dokumentace pro 
stavební povolení na cyklostezku 
v ulicích Zátoňská a K Vrtilce (km 
2,410 – 3,800, tj. 1390 m) fi rmě 
Dipro, s. r. o., Modřanská 11, Praha 
4 – Modřany, do výše 250 000 Kč 
vč. DPH.

 Stanovuje podmínky pro 
konkurzní řízení na funkci ředitele 
Základní školy s rozšířenou výu-
kou jazyků, Ladislava Coňka 40, 
Praha 4 – Písnice.

 Souhlasí s navrhovanou 
stavbou kanalizace v ulici Ke 
Kašně – 2. část a ulici Vacovská 
dle projektu ing. Bulína z 04/2006 
a s jejím umístěním na pozemcích 
parc. č. 767/1 (Ke Kašně) a 777, 787 
(Vacovská), vše k. ú. Písnice. V sou-
vislosti s tím souhlasí s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce na tyto po-
zemky, které jsou ve vlastnictví Hl. 
m. Prahy svěřené MČ Praha-Libuš, 
a pověřuje starostu jejím podepsá-
ním. Poznámka: Vzhledem k dupli-
citním zápisům na KN = katastru 
nemovitostí na pozemky p. č. 777 
a 787 je souhlas na tyto pozemky 
pouze za jednoho z potenciálních 
vlastníků.                                               

 Souhlasí s umístěním  stav-
by rodinného domu a přípojek na 
parc. č. 423/2 a 422/7 (dříve 422/1 
a 422/2) s následující podmínkou: 
Buď (u domu s jedním podzemním 
a jedním nadzemním podlažím 
a obytným podkrovím) umístit  -+0  
(podlaha přízemí) cca 0,3 m nad 
terénem, nebo požadujeme řešit 
RD jako jedno nadzemní podlaží 
a obytné podkroví.  

 Souhlasí s předloženým 
návrhem – projektovou dokumen-
tací pro územní řízení na výstavbu 
38 samostatných RD, komunikací 
a inženýrských sítí (tak jak jsou 
popsány v technické zprávě), mezi 
ulicemi Libušská a K Vrtilce, jižně 
od Písnických zahrad s následují-
cími podmínkami: Půjde o 38 so-
literních RD na pozemcích od 820 
m2 do 970 m2. RD budou přízemní 
s obytným podkrovím  (sedlové 
resp. valbové střechy) a se zasta-
věnou plochou do 180 m2. Výšku 
hřebene sedlové (valbové) střechy 
požadujeme do 8,0 m nad uprave-
ným terénem. Každý RD bude mít 
vlastní garáž. Komunikace budou 
s napojením na Libušskou ulici 
a na ulici K Vrtilce. Místa napojení 
dle  předložené situace (dvě napo-
jení a ponechání územních rezerv 
na další dvě napojení). Součástí 
stavby bude přívod elektro, plynu, 
veřejný vodovod, veřejná splaško-
vá kanalizace. Dešťová kanalizace 

Výtah z usnesení Rady MČ Praha-Libuš v období od 1. 8. do 12. 9. 2006. Plná 
znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. (Kurzívou dopl-
ňující poznámky redakce. Na internetových stránkách Českého úřadu země-
měřičského a katastrálního  – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou v omezené 
podobě veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru 
nemovitostí.)
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Starosta městské části Praha-Libuš podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, a podle § 15 odst. 1 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, se uskuteční v roce 2006 dne 20. října 2006 od 14.00 do 
22.00 hod. a dne 21. října 2006 od 8.00 do 14.00 hod. v těchto šesti 
volebních okrscích:

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1061 je volební místnost 
v Základní škole, ulice Meteorologická č.p. 181, Praha 4 - Libuš, 
pro voliče bydlící v ul.: Jirčanská, K Děrám, K Hájovně (č.p. 262, 382, 403, 
422, 423, 424, 430, 461, 671, 682, 719, 739, 791, 830, 831, 894, 898, 899, 967, 
970), K Lesu, K Novému sídlišti, Ke  Lhoteckému lesu (č.p.261, 404, 450, 451, 
472, 927), Kolektivní, Libušská (č.p. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 23, 26, 29, 32, 33, 35, 
36, 37, 41, 42, 43, 49, 56, 64, 65, 72, 77, 80, 81, 82, 110, 111, 219, 255, 918), 
Lojovická (č.p. 253, 254, 381, 387, 405, 414, 418, 419, 438, 447, 458, 495, 498, 
528,  554, 557, 655, 656, 712, 713, 715, 737, 751, 785, 787, 803, 812, 814, 815, 
817), Mašovická, Meteorologická (č.p. 155, 175, 181, 182, 235, 270, 543), Mi-
rotická, Na Šejdru (č.p. 171, 237, 239, 247/6a, 248/6b, 258, 259, 265, 268, 
386, 442, 456, 457, 475, 477, 488, 489, 504, 527, 532, 534, 537, 631, 633, 662, 
670, 699, 745, 786, 799, 827), Nad Šejdrem (č.p. 322), Novodvorská (č.p. 440, 
499, 665, 667, 678, 733, 740, 750, 800), Ohrobecká, Okrová, Předposled-
ní, Přírodní (č.p. 252, 256, 425, 436, 540, 653, 673, 702, 736),  Smotlachova 
(č.p. 240, 241, 242, 435, 437, 441, 801, 802, 804), Šatrova (č.p. 427, 431, 432, 
433, 455, 529, 798, 807, 808), Šátalská, U Vodojemu (č.p. 714, 738, 748, 754, 
781, 782, 788, 914, 924), U Zahrádkářské kolonie (č.p. 244, 245, 380, 400, 
401, 411, 462, 463, 467, 672, 677, 679, 680, 809, 810, 811), Výletní (č.p. 726), 
Za Větrem, Zbudovská.
 
Ve volebním okrsku č. 1062 je volební místnost v Základní škole, ul. 
Lad. Coňka č. p. 40, Praha 4 – Písnice, 
pro voliče bydlící v ul.: Bavorovská, Budilovská, Dubovická, Hoštická, 
K Mejtu, K Pomníku, K Vrtilce, Ke Březině, Ke Kašně, Klenovická, Lad. Coňka, 
Libušská (č.p. 47, 48, 53, 55, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 77, 84, 89, 90, 95, 108, 129, 
155, 183, 190, 208, 221, 223, 225, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 
278, 297, 325, 326, 408, 429, 443, 456, 497, 514), Lipovická, Modravská, Na 
Konečné, Na Losách, Olšovická, Písnické Zahrady, Putimská, Sedlovická, 
Švihovská, Těšovická, U Jednoty, V Kálku, V Zákopech, Vacovská, Velká 
Lada, Vltavická, Zátoňská.

Ve volebním okrsku č. 1063 je volební místnost v Základní škole, uli-
ce Meteorologická č.p. 181, Praha 4 – Libuš, pro voliče bydlící v ul.: Ke 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Kurtům, Na Okruhu (č.p. 269, 384, 385, 386, 387, 388, 389), Nad Libušským 
potokem, U Bazénu (č. p. 320, 402, 404, 485, 489).
 
Ve volebním okrsku č. 1064 je volební místnost v Základní škole, ulice 
Meteorologická č.p. 181, Praha 4 – Libuš, pro voliče bydlící v ul.: Mezi 
Domy, Na Okruhu (č.p. 390, 391, 392, 393, 394, 395 ), U Bazénu (č.p. 403, 405, 
406), Výletní (č.p. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 365, 366, 396, 397, 398, 399, 401), Zahrádecká (č.p. 371, 372).
 
Ve volebním okrsku č. 1065 je volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, 
ul. K Lukám č.p. 664, Klub Senior, pro voliče bydlící v ul.: Betáňská, 
Hvězdonická, K Lukám (č.p. 289, 483, 484, 485, 486, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 647, 648, 649, 650, 658, 660, 664, 683),  Klokotská, Libušská (č.p. 
10, 15, 17, 18, 19, 21, 46, 52, 61, 128, 251, 291, 294, 295, 296, 325, 326, 328, 
329, 330, 334, 337, 339, 341, 347, 351, 352, 366, 367, 385, 470, 507, 634), 
Meteorologická (č.p. 83, 92, 94, 95, 96, 257, 459), Na Domovině (č.p. 651), 
Na Musilech, Na Šejdru (č.p. 249/6c, 384, 496, 523, 555, 568, 632), Nad 
Šejdrem (č.p. 120, 132, 148, 276, 293, 324), Opařanská (č.p. 84, 186), Pro-
vozní, Slavonická, U Libušské sokolovny, U Líhní, V Bambouskách, Výletní 
(č.p. 331, 344, 346, 727, 728, 729, 730), Zahrádecká (č.p. 101, 122, 125, 149, 
663, 731, 732).
 
Ve volebním okrsku č. 1066 je volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, 
ul. K Lukám č.p. 664, Klub Senior, pro voliče bydlící v ul.: Božejovická, 
Borotínská, Burianova, Dobronická (č.p. 40, 47, 48, 50, 57, 58, 59, 70, 76, 88, 
99, 275, 278, 279, 281, 282, 284, 286, 323), Drůbežářská, Husařská, Chladí-
renská, Jistebnická, K Jezírku, K Lukám (č.p. 287, 288, 415), K Tůni, Libušská 
(č.p. 1, 11, 25, 27, 63, 66, 67, 68, 78, 91, 104, 105, 108, 109, 137, 143, 144, 150, 
187, 234, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 478, 490, 530, 536, 734), Lukešova, Na 
Domovině (č.p. 314, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692), Na Jezerách, Na 
Močále, Opařanská (č.p. 51, 54, 55, 62, 69, 75, 112), Paběnická, Třebějická, 
U Pejřárny, V Koutě, V Rohu, Vyšebrodská.
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky a nebo cestovním 
průkazem.
Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České re-
publiky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

V Praze dne 27. 9. 2006
Petr Mráz, starosta městské části Praha-Libuš

bude řešena vsakem na vlastních 
pozemcích jednotlivých staveb RD, 
u komunikace zasakovací rýhou 
s drenážním potrubím. Zaústění 
přepadu do potoka požadujeme 
projednat samostatně. Souhlas je 
dán v rozsahu dle předložené PD 
z 02/2006 (technická zpráva, cel-
ková situace, přivedení sítí), nová 
situace z 04/2006. 

 Nesouhlasí s převzetím nově 
vybudovaných komunikací v dané 
lokalitě do správy MČ.

 Souhlasí s návrhem přivést 
k lokalitě splaškovou kanalizaci, 
vodovod a telefonní kabely v těle-
su stávající komunikace K Vrtilce, 
v části označené jako lokální 
biokoridor – ÚSES -  s podmínkou, 
že stavbou (především při vlastní 
realizaci) nebude ohrožena okolní 
zeleň ani potok. 

 Souhlasí s připojením RD č. 
p. 224/6 a 503/4, ul. Velká Lada, k.ú. 
Písnice, na telefonní kabeláž. Inves-
torem akce je Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s. Tento souhlas se 
vydává pouze pro potřeby  územ-
ního řízení a nenahrazuje souhlas 
vlastníka pozemku ani povolení 
k výkopovým pracím.

 Vybrala jako nejvhodnější 
fi rmu KSF, s. r. o., Azalková 23, 
Praha 10 k realizaci vybudování 
13 ks zpomalovacích prahů za 
cenu: 743 844 Kč, vč. DPH. Pověřuje 
starostu Petra Mráze podpisem 
smlouvy.  

 Souhlasí s dodatečným 
povolením stavby přípojek vody, 
plynu a kanalizace dle dokumenta-
ce OK Plan architekt, s. r. o. z 5/2006 
a s jejich uložením do pozemku 
parc. č.104/1, k. ú. Libuš (ulice 

Jirčanská) za podmínky uzavření 
smlouvy o věcném břemeni vlast-
níka přípojky s MČ Praha-Libuš 
bezprostředně po povolení stavby. 

 Souhlasí s uzavřením do-
datku č. 4 ke Smlouvě o dílo na 
realizaci stavby „Bytový dům Libuš 
– Zvonička“ uzavřené dne 6. 3. 
2003 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, 
který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.     

 Souhlasí s poskytnutím fi -
nančního daru ve výši 13 000 Kč OS 
Křížem Krážem na pořádání dětské 
modelářské soutěže „Písnice Model 
Open 2006“. 

 Souhlasí s  restaurátorským 
průzkumem a restaurátorským zá-
měrem restaurátora M. Bielika, Kři-
žíkova 83, Praha 8, za cenu 6500 Kč 
vč. DPH a s opravou objektu boží 
muka, stojícího na  pozemku  p. č. 

290/1,  k. ú. Písnice, kterou  prove-
de restaurátor M. Bielik, Křižíkova 
83,  Praha 8 dle cenové nabídky 
47 500 Kč vč. DPH.

 Souhlasí s navrženým pro-
gramem na zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha-Libuš, které se bude 
konat  dne 20. 9. 2006.  

 Souhlasí s uzavřením dodat-
ku č.1 ke smlouvě s fi rmou Unisan, 
s. r. o. jako zhotovitelem pro 
stavební akci „oplocení areálu ZŠ 
Meteorologická“  za cenu 18 326 Kč 
vč. DPH. Pověřuje starostu podpi-
sem dodatku ke smlouvě, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Bere na vědomí omezení 
provozu Mateřské školy Mezi Domy 
v září 2006 z technických důvodů 
a jeho náhradního zajištění.

K tisku připravili TH, HK
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INFORMACE VOLIČŮM 
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIBUŠ 
A DO ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ: 
STRANY SE PŘEDSTAVUJÍ 

V souladu s odst. 1 § 3 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně ně-
kterých zákonů, vyhlásil prezident republiky dne 
21. července 2006 volby do Zastupitelstva hl. m. 
Prahy a do zastupitelstev jeho městských částí 
a stanovil dny konání voleb na pátek 20. října 
a sobotu 21. října 2006.
První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin 
a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná 
hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš dle zákona č. 
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, 
stanovilo usnesením č. 16/2006 ze dne 28. 6. 
2006 pro volební období na rok 2006–2010, 
počet členů zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 
17 členů.
Zastupitelstvo hl.  m. Prahy usnesením č. 38/13 
ze dne 25. 5. 2006 stanovilo pro volby do Zastu-
pitelstva hl. m. Prahy dle zákona č. 131/2002 Sb., 
o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů po-
čet členů Zastupitelstva hl. m. Prahy na volební 
období 2006–2010 na 70 členů.
Voliči jsou zapsáni v seznamu voličů (stálém 
seznamu voličů) tam, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu.

Právo volit do: 

1. Zastupitelstva hl. m. Prahy má občan obce 
za předpokladu, že jde o státního občana České 
republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li 
se volby ve dvou dnech, druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je v den voleb v hl. m. Pra-
ze přihlášen k trvalému pobytu.
2. Právo volit do Zastupitelstva městské části 
Praha-Libuš má občan obce, za předpokladu, 
že jde o státního občana České republiky, který 
alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou 
dnech, druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu 
v městské části Praha-Libuš.

Voličem je také státní občan jiného státu, 
který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, 
je v den voleb v této obci (MČ nebo hl. m. Praze) 
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána a která byla vyhlášena ve 
Sbírce mezinárodních smluv. V současné době 
je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva 
o přistoupení České republiky k Evropské unii. 
Občané členských států Evropské unie (Belgické 
království, Dánské království, Spolková republika 
Německo, Řecká republika, Španělské království, 
Francouzská republika, Irsko, Italská republika, 
Lucemburské velkovévodství, Nizozemské 
království, Rakouská republika, Portugalská 
republika, Finská republika, Švédské království, 
Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska, Estonská republika, Kyperská republika, 
Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská 
republika, Republika Malta, Polská republika, 
Republika Slovinsko a Slovenská republika), kteří 
splňují podmínky pro přiznání volebního práva, 
mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do 
zastupitelstva obce.

Na rozdíl od voleb do Parlamentu ČR, nebude 
při volbách do zastupitelstev obcí možné 
volit na voličský průkaz, vzhledem k tomu, že 
volič má právo volit jen v tom volebním okrsku, 
kde je přihlášen k trvalému pobytu. Volič může 
požádat ze závažných, zejména zdravotních, 
důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou.
Vzhledem k tomu, že volit není možné bez 
prokázání totožnosti a státního občanství 
České republiky (prokazuje se občanským 
průkazem, cestovním pasem České repub-
liky, jde-li o cizince průkazem o povolení 
k pobytu), občané jistě uvítají, že odbor evi-
dence obyvatel a osobních dokladů Úřadu 
městské části Praha 12, Cílkova 796, Praha 4 
má ve dnech voleb mimořádné úřední ho-
diny, a to: pátek 20.10. 2006:  od 14:00 do 
22:00 hodin a sobota 21.10.2006: od   8:00 do 
14:00 hodin

Pro volby do Zastupitelstva MČ Praha-
-Libuš byly zaregistrovány tyto volební 
strany:

 Demokratické sdružení občanů Libuše 
– Písnice 
 Za zdravou Libuš a Písnici (nezávislí 

kandidáti, Strana zelených, US-DEU) 
 Spojení demokraté – Sdružení nezá-

vislých 
 Komunistická strana Čech a Moravy 
 Nezávislí
 SNK – Evropští demokraté 
 Česká strana sociálně demokratická 
 Občanská demokratická strana 

Dále bychom chtěli seznámit voliče se dvěma 
velmi důležitými paragrafy zákona č. 491/
2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. 
Najdete je na str. 16.
Z § 34 vyplývá, že volič může na hlasovacím 
lístku pro Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš, 
označit křížkem z rohu do rohu (x) nebo jako 
plus (+), nelze kroužkovat či fajfkovat apod., 
nejvýše 17 kandidátů. Pokud by označil více 
kandidátů, byť o jednoho, musí okrsková vo-
lební komise při sčítání rozhodnout o neplat-
nosti takového hlasovacího lístku. 
Dále může volič označit jednu volební 
stranu a k ní dále libovolný počet kandi-
dátů jiných volebních stran, přičemž se 
nejdříve započítají hlasy dané jednotlivým 
kandidátům a rozdíl mezi počtem volených 
členů zastupitelstva a takto označených jed-
notlivých kandidátů, se započítá označené 
volební straně, a to v pořadí jak jsou uvedeni 
ve sloupci této volební strany od prvního. 
Například pokud volič označí jednu volební 
stranu a dále 6 kandidátů z jiných volebních 
stran, budou nejdříve započítány hlasy jed-
notlivě označeným kandidátům, a následně 
bude označené volební straně započítáno 11 
hlasů. 
Je-li na hlasovacím lístku označena volební 
strana a současně jednotliví kandidáti této 
volební strany, nebude k označení těchto 
kandidátů při sčítaní hlasů okrsková volební 
komise přihlížet. 
Pro hlasování do Zastupitelstva hl. m. Prahy 
platí stejná pravidla.

Podrobnější informace na:
 http://www.praha-libus.cz/.

Tomáš Hejzlar, 
tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

Vážení čtenáři, v následující osmistrán-
kové příloze Komunální volby 2006 se 
vám představují místní strany a uskupe-
ní kandidující do Zastupitelstva měst-
ské části Praha-Libuš. 
Nabízíme voličům informační servis, poho-
dlnou možnost srovnání  – vše v jednom – 
v rámci skromných místních možností. 
Již začátkem tohoto roku jsme v redakční 
radě dohodli jednoduchá pravidla: Kaž-
dá volební strana, která bude kandidovat 
na území městské části Praha-Libuš v ko-
munálních volbách, dostane v rámci celé 
předvolební kampaně zdarma k dispozici 
jednu tiskovou stranu k vlastnímu před-
stavení svého volebního programu, a to 
v rámci obvyklého redakčního a grafi cké-
ho zpracování. 
Zástupci jednotlivých kandidátek tuto 
možnost vítali, dodali své materiály a kon-
struktivně s redakcí spolupracovali. V prů-
běhu zpracování bylo nutno upřesnit 
některé podrobnosti, což jsme činili na 
jednání redakční rady a pomocí e-mailo-
vé diskuse redakční rady: Prostor je určen 
pouze pro místní komunální volby, čili ne 
pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy 
a ne pro senátní volby. 
Jediná místní kandidující strana přes ně-
kolikanásobné opakované vysvětlování, že 
smyslem přílohy je poskytnout informační 
servis místním voličům pro místní volby za 
spravedlivých podmínek pro volební stra-
ny, trvala na tom, že na vymezené stránce 
se chce věnovat senátní tematice. Protože 
tato náplň příspěvku nesplňovala poslání 
komunální volební přílohy, text týkající se 
senátních voleb na tomto místě jsme od-
mítli. Druhým důvodem pro toto rozhod-
nutí bylo, že bezplatným otištěním textu 
propagujícího kandidáta na senátora, by-
chom znevýhodnili ostatní kandidáty do 
Senátu, kteří si své inzeráty platili. Zástup-
cům místního sdružení této volební strany 
jsme nabídli otisknout z jejich příspěvku tu 
část, která zvala voliče ke komunálním vol-
bám. Poté zástupce místního sdružení této 
volební strany elektronickou poštou ozná-
mil, že v tom případě nechtějí mít příspě-
vek žádný. Jejich přání jsme vyhověli.  
Do obsahu dodaných textů jsme nezasa-
hovali, redakční jsou pouze pravopisné 
opravy a grafi cká úprava obvyklá pro ča-
sopis U nás. Volební strany jsou seřazeny 
podle ofi ciálního vylosovaného pořadí.  
Vážení voliči, přejeme vám šťastnou ruku 
20. a 21. října 2006.

(red)
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1. ŠKOLSTVÍ
Chceme školy jako otevřené instituce, které přispívají k aktivitám 
ve volném čase a ke vzdělání nejen žáků a studentů, protože vzdě-
lání je nejjistější a nejvýnosnější investice. 
Budeme optimalizovat a stabilizovat síť škol a školských zařízení 
tak, aby vyhovovala městské části Praha-Libuš. 
Chceme zkvalitnit úroveň výuky cizích jazyků a informatiky na 
základních školách. 
Budeme pokračovat v rekonstrukci a opravách všech školských 
zařízení.

2. MČ PRAHALIBUŠ V NÁRODNÍ SÍTI ZDRAVÝCH MĚST
Budeme rozvíjet spolupráci s Národní sítí Zdravých měst. 
Budeme rozvíjet komunitní plánování.
Chceme zpracovat strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš.
Chceme dokončit vybudování kanalizace v celé naší MČ.
Budeme pokračovat v budování nových povrchů komunikací.

3. SENIOŘI
Budeme nadále podporovat Klub Senior a rozvíjet další činnosti 
vedoucí ke spokojenosti všech našich seniorů.
Chceme vlastními silami provozovat Dům s chráněnými byty (dříve 
DPS) tak, aby byl pro naše seniory co nejpřístupnější.

4. DOPRAVA
V rámci rozvoje území budeme prosazovat zklidnění dopravy v naší MČ.

DEMOKRATICKÉ SDRUŽENÍ  
OBČANŮ LIBUŠE – PÍSNICE

VOLEBNÍ PROGRAM DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ

Demokratické sdružení občanů Libuše – Písnice zakládají „bývalí“ členové ODS, kteří ve vol-
bách v roce 2002 kandidovali jako nezávislí a byli zvoleni do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. 
Zakládají ho hlavně z důvodu, že jim a několika dalším pravicově smýšlejícím občanům nebylo 
umožněno vstoupit do dlouhodobě zakonzervovaného místního sdružení ODS Libuš. Na úrov-
ni komunální politiky při práci zastupitele, radního nebo starosty nakonec stejně rozhodují 
vlastní schopnosti, a ne stranická příslušnost, za kterou se právě ti méně schopní velmi rádi 
schovávají. 

  jméno  věk  povolání  část obce  politická příslušnost  delegován

 1. Petr Mráz 45 starosta Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 2.  Václav Paulin 45 podnikatel Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 3.  Jiří Mourek 46 stavbyvedoucí Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 4.  Ivana Fendrychová 44 podnikatel Písnice bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 5.  Petr Mráz 23 student Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 6.  Václav Hladík 51 technik Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 7.  Vladimír Krenk 63 podnikatel Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 8.  Romana Kaiseršotová 50 podnikatel Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 9.  Monika Srpová 23 podnikatel Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 10.  František Conk 56 řidič Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 11.  Jan Kaiseršot 22 student Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 12.  Luboš Fendrych 19 student Písnice bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 13.  JUDr. Daniela Černá 53 advokát Písnice bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 14.  Pavel Bouček 30 vedoucí prac. Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
15.  Ing. Zdeněk Kadlec 47 vedoucí prac. Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 16.  Bohuslava Matlasová 49 podnikatel Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
 17.  Michal Novák 21 student Libuš bez politické příslušnosti nezávislý kandidát

Budeme prosazovat vybudování silničního obchvatu Písnice a na 
něj navazující páteřní komunikace vedoucí souběžně s ulicemi Li-
bušská a Vídeňská tak, aby byla z ulice Libušská vytlačena tranzitní 
doprava.

5. ÚŘAD 
Chceme dále zkvalitnit práci Úřadu MČ Praha-Libuš a co nejvíce jej 
otevřít široké veřejnosti.
Budeme prosazovat návrat a přenesení co největšího podílu výko-
nu státní správy přímo na Úřad MČ Praha-Libuš, jako je například 
stavební úřad a živnostenský úřad, tak aby naši občané měli státní 
správu co nejblíže.

6. KULTURA A SPORT
Budeme pracovat na vzniku multifunkčního centra naší MČ, včetně 
kulturního sálu.
Budeme pokračovat v rozvoji veřejně přístupných sportovišť.
Chceme vybudovat víceúčelovou sportovní halu.

7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
I nadále budeme pracovat na zkvalitnění životního prostředí v naší 
MČ např. i poradenstvím (partnerské město ve Francii –  Caudebec-
-lès-Elbeuf – starosta N. Caru), jak lze čerpat fi nanční prostředky 
z fondů EU.
V současné době je rozpracováno několik dlouhodobých projektů, 
které bychom rádi úspěšně dokončili. 
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Ne politikaření v naší obci, ano společné správě našich věcí veřejných.

KDO JSME

Ing. Pavel Macháček – 48 let, stavař, neuvolněný zástupce starosty s kompe-
tencí pro dopravu a životní prostředí 
Ing. Lenka Koudelková – 43 let, vedoucí Klubu Junior (www.webpark.cz/
kjunior), 2 děti, členka autorského týmu projektu vstupu naší obce do Ná-
rodní sítě zdravých měst
Jan Duben – 45 let, soukromý podnikatel, zvukař, člen fi nančního výboru 
MČ Praha-Libuš.
MUDr. Daniela Horčíková – 33 let, 3 děti, lékařka – urologie, členka pracov-
ní skupiny pro zdravotnictví, sociální oblast a národnostní menšiny projektu 
Zdravá Libuš a Písnice 
Milan Kašpar – 53 let, zaměstnán v České televizi, útvar hlavního inženýra, 
zaměření – doprava a životní prostředí, přímá účast na odstraňování náklad-
ní dopravy z Libušské ulice 
Mgr. Daniela Partlová – 50 let, manažerka, předsedkyně Sdružení pro život-
ní prostředí Stromy, realizovala projekty jako např. generel cyklistických tras, 
Zelená zóna Písnice 
Mgr. Hana Kolářová – 46 let, novinářka na volné noze, spolupracuje s Cent-
rem Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, šéfredaktorka časopi-
sů Bedrník a U nás  
PaedDr. Blanka Bartošová – 46 let, speciální pedagožka – poradenství pro 
rodiny dětí s postižením, 3 děti, členka o. s. Stromy a pracovní skupiny projek-
tu Zdravá Libuš a Písnice
Miroslav Hofman – 49 let, spokojený a ženatý, 3 děti, podnikatel od r. 1988, 
předseda představenstva a. s. 2N Telekomunikace (česká fi rma exportující 
vlastní výrobky do řady zemí světa) 
Ing. František Čech, MBA – 41 let, interní auditor, 1 dítě, vedoucí dětského 
kroužku plastikového modelářství Křížem Krážem 
Zdena Kapicová – 42 let, již 17 let pracuje s handicapovanými, Humanitární 
sdružení Protebe (programy na integraci a rozvoj dětí a mládeže) 
Tomáš Hančl – 53 let, zahradník, holubář, myslivec, celý život bydlí v Libuši. 
Mgr. Hana Kendíková – 32 let, překladatelka, 2 děti, tři roky aktivní členka 
vedení občanského sdružení Mateřské centrum Kuřátko (www.volny.cz/
kuratkomc)
Ing. Luděk Šrein –  44 let, ženatý, 2 děti, zaměstnanec Českomoravské záruč-
ní a rozvojové banky (administrace úvěrů přijatých ČR od Evropské investiční 
banky na infrastrukturu) 
Dagmar Čadová – 53 let, učitelka MŠ Ke Kašně, písnická rodačka 
Petr Koutský – 45 let, řidič, živnostník, 2 děti 
Libor Jursa –  50 let, 2 děti, servisní technik
 
Za nás mluví výsledky.

CO SE NÁM PODAŘILO 

Díky třem dosavadním zastupitelům z našich řad a díky dalším lidem z naší 
kandidátky, kteří se soustavně podílejí na místních věcech veřejných:
Praha-Libuš vstoupila jako jediná městská část v Praze do Národní sítě Zdra-
vých měst (NSZM) a projektem Zdravá Libuš a Písnice se zapojila do celosvě-
tové sítě 1300 měst a regionů iniciované Světovou zdravotnickou organizací. 
Za veřejného projednání vznikl Plán zdraví a kvality života Libuš a Písnice, 
začaly fungovat pracovní skupiny pro rozvoj jednotlivých oblastí.
Rozšířily se možnosti trávení volného času dětí a mládeže (např. Klub Junior, 
Humanitární sdružení Protebe, letní příměstský tábor).
Místní časopis U nás se otevřel pro všechny občany, podstatně se rozšířil 
a přináší více místních informací.
Realizovala se některá opatření ke zklidnění dopravy. Přibyly další upravené 
ulice a rozšířila se zeleň  na veřejných prostranstvích. Vznikl generel cyklistic-
kých tras a stezek s pomocí grantu v neziskovém sektoru.

Přemýšlíme a konáme.

CO CHCEME

Vstřícnou a efektivní veřejnou správu 
 vrátit služby veřejné správy – stavební úřad, sociální dávky, živnostenský 

úřad –  přímo do obce 
 rozpracovat Plán zdraví a kvality života Libuš a Písnice, závazně přijmout 

a dodržovat jako koncepci rozvoje  
 podporovat veřejnou diskusi k obecním záměrům a projektům i na ne-

populární témata 
 zavést měřitelná kritéria pro kvalitu práce místního úřadu

ZA ZDRAVOU LIBUŠ A PÍSNICI
(nezávislí kandidáti, Strana zelených, US-DEU)

 vytvořit internetové diskusní fórum 
 předjednávat s občanskými sdruženími a pracovními skupinami NSZM 

důležitá rozhodnutí, a tím zvyšovat připravenost zastupitelů pro kvalifi ko-
vané rozhodování
 spolupracovat s Evropskou unií, se soukromým i neziskovým sektorem při 

veřejném fi nancování 

Kvalitní životní prostředí
 chránit přírodní park Modřanská rokle – Cholupice před znečištěním 

a nepřiměřenou výstavbou
 zavést vodovod a kanalizaci tam, kde dosud chybí
 zrekonstruovat dosud prašné ulice a udržovat veřejná prostranství v dob-

rém stavu
  zavádět v nemovitostech městské části energeticky úsporná opatření 

Zdravý životní styl
 zajistit dostatečné množství a kvalitu příležitostí pro aktivní naplnění 

volného času dětí, mládeže i dospělých při rozumné dosažitelnosti a cenové 
dostupnosti
 podporovat výstavbu multifunkčního sportovního a kulturního centra 
 budovat cyklistické stezky a jejich vybavení na základě generelu 
 podporovat  zdravý životní styl preventivními programy Dny zdraví (Bez-

pečná cesta do školy, protidrogová prevence apod.) 

Sociální jistoty a bohatý společenský život
 zlepšovat podmínky pro aktivní seniorský život i pro další skupiny obyva-

tel se specifi ckými potřebami
 podporovat výstavbu chráněných dílen a bydlení pro hendikepované 
 spolupracovat s občanskými sdruženími, kluby, minoritními skupinami 
 usilovat o městskou policii komunikativní a s transparentními výsledky 

– chceme strážníka pomocníka, ne protivníka
 udržovat tradici Dětských dnů a dalších zábavných a společenských akcí, 

jako jsou Libušské kuřátko, Drakiáda, a rozvíjet dobré sousedské vztahy

Dobré vzdělávání 
 zachovat a  stabilizovat stávající předškolní a školská zařízení
 najít pro základní školy schopné manažery, a tím zvýšit prestiž škol
 zveřejnit školní vzdělávací programy a plány škol
 zřídit veřejně přístupný internet, informační středisko

Menší dopravní zátěž
 snížit dopravní zatížení Libuše a Písnice (přeorganizováním automobilové 

dopravy a dalšími opatřeními ke zklidnění)
 kontrolovat vývoj kolem stavby silničního okruhu kolem Prahy 
 najít možnosti zlepšení veřejné dopravy, vytvořit lepší prostor pro pěší 

a cyklisty
 projednat s veřejností projekt rekonstrukce Libušské ulice v Písnici 

Chceme být hrdí na to, že jsme z Libuše a Písnice.

JAK TO UDĚLÁME

Včas – přemýšlejme a konejme včas, prevence je levnější.
Společně – správa obce je věcí veřejnou.
Logicky – pracujme na systémových řešeních, je to jediná cesta rozvoje.
Připraveně – bez dobré dokumentace to nepůjde.
Zodpovědně – každá práce má svého autora.
Přátelsky – neperme se, i zítra tu budeme žít spolu.

Vážení spoluobčané, 
pokud nám dáte důvěru, budeme ve spolupráci s veřejností pokračovat v práci 
jako zastupitelé. Chceme zajistit, aby se nezmařilo, co je dobré a funguje, a záro-
veň bez otálení řešit nedostatky, které Vás i nás trápí. Jde nám nejen o konkrétní 
okamžité výsledky, ale také o promyšlený rozvoj Libuše a Písnice, aby tu mohly 
rády a spokojeně žít i naše děti. 
Tento volební  program jsme společně připravili v srpnu a září 2006. Podrobnosti 
o programu a kandidátech najdete na:
  
www.volby-libus-pisnice.cz
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Vážení spoluobčané,

ve dnech 20. a 21. října proběhnou volby do obecního zastupitel-

stva naší městské části, ze kterých vyjdou noví zastupitelé na další 

čtyři roky. V následujících  řádcích bychom Vás chtěli seznámit ve 

stručných bodech s našimi cíli:

 chceme pečovat o blaho našich občanů

 chceme zajistit rovnoměrný rozvoj všech částí naší obce

 chceme prosazovat zájmy naší městské části

 chceme spolupracovat s občany

 chceme poskytovat otevřené a nezkreslené informace o dění 

v obci i na radnici

 chceme podporovat soukromé podnikání, rozvoj obchodu 

a služeb

 chceme podporovat  vznik nových pracovních příležitostí

 chceme zajistit péči o starší, nemocné a sociálně potřebné spo-

luobčany

 chceme podporovat rozvoj činnosti předškolních zařízení

 chceme zlepšit situaci na obou našich základních školách, zajis-

tit spokojenost dětí i jejich rodičů a řešit dlouhodobě přetrváva-

jící personální problémy 

SPOJENÍ DEMOKRATÉ – 
– SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH

Jaroslav Melichar 45 let strojvůdce

Doc. MUDr. Věra  Adámková CSc. 51 let lékařka

Ing. Jiřina Nohýnková 44 let v domácnosti

Ing. Vladimír Sedláček 52 let elektrotechnik

František Turna 42 let živnostník

Jaroslava Majerová 52 let úřednice

Ing. Štěpán Jindra 38 let počítačový specialista

Jaroslav Svoboda 41 let obchodník

Karel Sedláček 47 let soukromý podnikatel

Jana Srbková 57 let kuchařka

Petr Kvítek 62 let elektrotechnik

Jiří Holman 55 let správce areálu

Vlastimila Břízová 44 let zdravotní sestra

Adam Kučera 19 let student

Ing. Tereza Adámková 24 let elektrotechnička

Vladimír Kozárik let řidič tramvaje

Markéta Němcová 32 let asistentka

 chceme podporovat zájmovou činnost mládeže jak ve školách 

tak i v různých spolcích a občanských  sdruženích

 chceme chránit životní prostředí, zajistit kvalitní údržbu veřejné 

zeleně a čistotu obce

 chceme  řešit s dlouhodobou perspektivou dopravní situaci 

v naší oblasti

 chceme zajistit dobudování  a rekonstrukci zastaralých částí 

inženýrských sítí a v návaznosti pak rekonstrukce vozovek 

a chodníků

 chceme zajistit účelné využívání majetku obce a kontrolu hos-

podaření s ním

 chceme zajistit bezpečnost Vaši, Vašeho majetku i majetku obce.

Zároveň je však třeba defi novat i to co nechceme:

 nechceme si budovat vlastní svatozář na Váš účet, členové za-

stupitelstva jsou lidé se stejnými právy a povinnostmi jako Vy

 nechceme politikaření na radnici

 nechceme slibovat neuskutečnitelné.

Na závěr Vás zveme k účasti ve volbách a přejeme Vám šťast-

nou ruku.
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VOLEBNÍ PROGRAM

Co budou prosazovat a o co usilovat komunisté a jejich příz-

nivci z Libuše a Písnice ve volebním období 2006 – 2010

Především požadujeme, aby namísto divokého zbrojení všude ve 

světě zodpovědní činitelé a instituce bojovali za udržení míru. Pro-

to nechceme na území naší republiky žádné cizí zbraňové systémy. 

Odmítáme americké protiraketové a radarové základny u nás. 

Veškeré problémy ve světě musí být řešeny jednáním. Prostředky 

z lidského umu a práce musí býti užívány k dalšímu rozvoji lidstva. 

Žádáme, aby se v naší republice k zamýšleným základnám uskuteč-

nilo referendum co nejdříve.

V podmínkách našich obcí budou naši zastupitelé:

 dbát na dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek 

při všech výstavbách vůči současným obyvatelům

 prosazovat dokončování inženýrských sítí a komunikací ve staré 

zástavbě

 prosazovat vybudování silničního obchvatu Libuše a Písnice 

a zajistit tak snížení dopravního zatížení centra obcí

 na sídlišti Písnice usilovat o obnovu parkovacích míst a o zko-

laudování sídliště

KOMUNISTICKÁ STRANA 
ČECH A MORAVY

Kandidátní listina Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do zastupitelstva – městská část Praha-Libuš – konané ve 

dnech 20 a 21. října 2006:

 1. Ing. HERC František 64 let ekonom Praha-Libuš KSČM

 2.  Ing. ŠNAJDR Václav 52 let podnikatel Praha-Libuš bez politické příslušnosti

 3.  LEVÁ Alice 59 let zdravotní sestra Praha-Libuš bez politické příslušnosti

 4.  SOUČEK Josef 58 let podnikatel Praha-Libuš bez politické příslušnosti

 5.  Ing. TOMŠÍK Pavel 71 let stavař Praha-Písnice KSČM

 6.  Ing. STRYCHOVÁ Zdeňka 67 let chemik Praha-Písnice bez politické příslušnosti

 7.  POKORNÁ Jana 50 let recepční Praha-Písnice bez politické příslušnosti

 8.  PEŠEK František 69 let skladník Praha-Libuš bez politické příslušnosti 

 9.  PEČÁNKOVÁ Marta 52 let prodavačka Praha-Písnice bez politické příslušnosti

 10.  Ing. KURISČÁK Andrej 55 let podnikatel Praha-Písnice bez politické příslušnosti

 11.  KOŘÍZEK Karel 65 let technik Praha-Libuš bez politické příslušnosti

 12.  CHOVANEC Anton 64 let střelmistr Praha-Libuš bez politické příslušnosti

 13.  JAVŮREK František 52 let řezník Praha-Libuš bez politické příslušnosti

 14.  VYDŘIHOST Jiří 51 let kuchař Praha-Libuš KSČM

 15.  HOZMAN Karel 66 let zedník Praha-Písnice bez politické příslušnosti

 16.  Ing. SEMAN Vladimír 75 let důchodce Praha-Písnice KSČM

 17.  COŇK Otto 69 let důchodce Praha-Písnice bez politické příslušnosti

 dbát na obnovu hřišť veřejně přístupných mládeži (k tomu 

zjistit, proč došlo ke zrušení parkoviště, hřišť dohodnutých pro 

učiliště, bazénu a tělocvičny)

 projednat s odpovědnými orgány zachování parku v oblasti 

„Skalka“ tak, jak bylo zastupitelstvem schváleno při povolování 

výstavby rodinných domků fi rmě Central Group

 dbát na kvalitu okolí školních budov a stabilitu vyučujících

 prosazovat zlepšení obchodní sítě v naší městské části, zejména 

v Písnici

 dbát na udržení činnosti současných společenských organizací 

a sdružení (rybáři, hasiči, chovatelé poštovních holubů a pod.), 

případnou obnovu zaniklých organizací (zahrádkáři)

 z celostátního hlediska prosazovat bezplatné studium a zdra-

votní péči

Pryč se základnami pro nové války!

Lidem mír a práci pro všechny.

Komunistická strana Čech a Moravy, Libuš - Písnice
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POLITIKA, KTEROU MŮŽEME ZMĚNIT:  Současné rozložení poli-
tických sil nahrává silným politickým stranám, které upřednostňují 
vlastní zájmy, proto vás občany žádáme o volební hlasy, aby se toto 
změnilo. Budeme požadovat pro zastupitele kromě morální osobní 
odpovědnosti i fi nanční postih za chybné rozhodnutí věcí veřej-
ných, protože každý má odpovědnost za odvedenou práci. Bude-
me požadovat sebekritiku s následnou rezignací  neschopného či 
všehoschopného zastupitele a možnost náhrady za schopného 
zastupitele pro tvůrčí řešení věcí. Chceme uskutečňovat pravidelná 
setkání zastupitelů s vámi občany k prezentaci problémů obce, k 
přednesu návrhu řešení, k veřejné diskuzi s občany.

BUDEME USILOVAT  O:  
 dlouhodobou koncepci řešení dopravy a technické infrastruktury 

s defi nováním cílů a veřejného zájmu při výstavbě, s nadřazeností 
bezpečnosti pro chodce a se šetrným přístupem k životnímu pro-
středí a dokončení technické vybavenosti v Písnici a Libuši,

 výstavbu sjezdu ze silničního okruhu kolem Prahy, a to v oblasti 
Modřan či Komořan,

 výstavbu nové trasy metra „D“, cyklostezek a odpočinkových 
parkových a zelených ploch,

 městského strážníka zpět k občanům, NE k vozidlům,  strážníka, 
který slouží občanům a chrání je před újmou na zdraví či majet-
ku soukromého i veřejného,

 výstavbu startovacích bytů pro mladé, to znamená dostupnost 
prvního bydlení,

 efektivnější využití počítačového vybavení ve školách, prostoru 
škol, tělocvičen a hřišť v odpoledních hodinách a o víkendech 

NEZÁVISLÍ   

PROGRAM PRO OBČANY LIBUŠE A PÍSNICE

Chceme tvořivě pracovat a sloužit občanům naší městské části při plnění věcí 
veřejného zájmu pro spokojené žití  nás všech. 
Prosíme vás o podporu volebními hlasy, abychom mohli cíle uskutečnit.

k zájmové činnosti mládeže, i ostatní veřejnosti,
 fi nanční i hmotnou podporu pro hasiče Písnice a Libuše, pro 

sportovní kluby (fotbalová hřiště v Libuši a Písnici), pro sdružení 
a skupiny (Klub Junior), které se starají o mimoškolní aktivity 
dětí a mládeže, 

 další služby pro seniory: podpora  Klubu seniorů, pečovatelská 
služba, rozvoz obědů domů, akce pro seniory, služby pro běžný 
život a podpora handicapovaných občanů,

 získání fi nančních prostředků z vícezdrojového fi nancování (EU, 
stát, soukromý sektor),

 úsporné a efektivní vydávání fi nancí a hospodaření s majetkem 
městské části s péčí řádného hospodáře a tak, aby sloužil potře-
bám občanů,

 veřejnou diskuzi při rozvoji obce společně s občany i s předsta-
viteli podnikatelského a neziskového sektoru,

 rozvoj zeleně, čistotu veřejných prostranství, asanaci skládek a 
třídění recyklovatelného odpadu, komunikaci s místními zájmo-
vými sdruženími při ochraně životního prostředí.

Za NEZ: Alena Macháčková 
(starostka MČ Praha-Libuš v r. 1998–2002) 

a Miroslav Štancl (starosta SDH Písnice)

Městská část Praha-Libuš – OPRAVDOVÝ DOMOV NÁS VŠECH
ZMĚNY PROSADÍME JEN S VAŠÍ POMOCÍ

DISKUZE  www.hnutinezavisli.cz  DISKUZE
E-mail: MachackovaA@seznam.cz

Kandidáti na kandidátní listině – politické hnutí NEZÁVISLÍ:

 1. ing. Alena Macháčková 48 let stavební technik

 2. Miroslav Štancl 61 let hasič

 3. Libor Zedník 60 let podnikatel

 4. ing. Vlastimil Řezníček 69 let důchodce

 5. Jiří Šejbl 38 let podnikatel

 6. Mgr. Kateřina Turnová 40 let podnikatelka

 7. František Šebit 49 let podnikatel

 8. Jaroslav Konfršt 42 let podnikatel

 9. Nadějka Lázničková 46 let podnikatelka

 10. ing. Alena Simeonovová 45 let podnikatelka

 11. Miloslava Bernardová 60 let podnikatelka

 12. Miloslav Fortin 59 let podnikatel

 13. Jaroslava Forinová 62 let důchodkyně

 14. Emil Stach 49 let dispečer

 15. Jitka Houdková 43 let podnikatelka

 16. Stanislav Sarközi 49 let podnikatel

 17. Miroslav Legr 55 let podnikatel
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Velmi si vážíme úsilí a práce každého, kdo se chce osobně podílet na 

rozvoji své obce, města a regionu. Věnovat se komunální politice vy-

žaduje osobní nasazení na úkor rodiny, soukromého života. Služba ve 

prospěch města nebo obce je podle našeho přesvědčení velmi zásluž-

nou činností, která zůstává mnohdy nedoceněna. 

Komunální politici se stávají součástí české politiky, jejíž stav je poměr-

ně neutěšený. Politika se občanům odcizuje, potvrzují se dlouho šuška-

ná podezření o korupci, občané rezignují na nápravu poměrů. Starosty 

a komunální politiky tíží stávající systém rozdělování fi nancí ze státu 

samosprávným celkům a přebujelá byrokracie, která je mnohdy zby-

tečně zatěžuje. Nedůvěra v politiku se dotýká každého, kdo se chce 

angažovat ve veřejném životě a prosazovat zájmy svého města či obce. 

Dotýká se však nepříznivě i postavení starostů a komunálních politiků, 

kteří jsou „házeni do stejného pytle“ se zkompromitovanými politiky. 

Společným zájmem všech občanů je, aby byly řešeny skutečné problé-

my naší městské části. Potřebných změn je samozřejmě celá řada. 

NÁŠ PROGRAM:

 Budeme usilovat o zkvalitnění údržby veřejné zeleně a její rozši-

řování v naší městské části.

 Chceme, aby se Libuš a Písnice staly zahradní čtvrtí s bohatou 

zelení.

 Budeme prosazovat prodloužení tramvajové trati z Modřan do 

Libuše.

SNK – EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ

 Budeme usilovat o realizaci nové otočky autobusu za Písnické 

zahrady a prodloužení linky č. 198 do Písnice.

 Chceme prosazovat úplné dokončení kanalizace a nových povr-

chů vozovek na Libuši a Písnici.

 Budeme prosazovat urychlené dokončení silničního obchvatu 

Písnice včetně navazujících páteřních komunikací.

 Ke zvýšení bezpečnosti občanů na ulicích budeme požadovat 

po městské policii zvýšený dohled na dodržování povolené 

rychlosti a větší kontrolu průjezdnosti nákladních vozidel naší 

městskou částí.

 Chceme vytvořit předpoklady k tomu, aby zde došlo k rozšíření 

obchodů a služeb, které zde schází.

 Budeme prosazovat zprůhlednění zadávání veřejných zakázek.

 Budeme prosazovat co nejširší informovanost veřejnosti o dění, 

práci a rozhodování zastupitelů a úřadu v naší městské části.

 Budeme podporovat a rozvíjet spolupráci s místními spolky 

a občanskými sdruženími.

 Po dokončení výstavby domu s chráněnými byty chceme zajiš-

ťovat provoz z vlastních zdrojů a zajistit do budoucna možnost 

levného stravování důchodců s fi nanční podporou městské 

části.

 Chceme podporovat občany handicapované včetně osob žijí-

cích osamoceně.
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VÁM, PRAŽANÉ, 
OBČANÉ LIBUŠE a PÍSNICE,       

předkládá tento volební program: 

Výkonná veřejná správa
Budeme prosazovat průhlednou správu veřejného majetku
Chceme státní správu a samosprávu pro občana – otevřenou, pří-
stupnou a vstřícnou

Obcí garantované bezpečí v ulicích
Zřízení kamerového systému na problematických místech
Zavedení veřejného osvětlení na dosud nepokrytých místech
Zajištění dalších opatření pro zvýšení bezpečnosti kolem škol 
a školských zařízení

Moderní a přístupné školství a vzdělávání
Zachování stávající sítě škol včetně jejich modernizace
Rozvíjení dalších příležitostí pro seberealizaci ve volném čase
Zavedení dostupné a snadnější elektronické komunikace rodičů 
se školou
Podpora zřizování moderních počítačových a informačních center 
ve školách

Dostupná zdravotní a sociální péče
Zvýšení úrovně a kvality zdravotní péče
Podpora zřizování služeb, zajišťujících potřebnou sociálně
zdravotní péči pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany 
včetně stravování

ČESKÁ STRANA 
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Ochrana a zlepšování  životní prostředí
Zřizování  cyklostezek a sportovišť s pomocí grantů
Zavedení opatření, vedoucích k minimalizaci ekologické zátěže
Organizování aktivit se zástupci občanských sdružení, spolků a or-
ganizací

Doprava 
Zajištění snadné a šetrné průjezdnosti obcí
Přizpůsobení  dopravní dostupnosti MHD potřebám občanů
Podpora výstavby pražského okruhu s cílem odlehčit průjezd obcí 
 
Podpora malých a středních podnikatelů a jejich aktivit
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru na projektech a akcích 
Zřízení sezónních pracovních příležitostí pro sociálně slabší občany

Bytová politika a územní rozvoj
Podpora dostavby inženýrských sítí a místních komunikací 
Spolupráce na projektech výstavby kvalitního a dostupného bydlení 
Využití fi nančních prostředků z fondů EU k rozvoji obce a ve pro-
spěch jejích obyvatel 

ČSSD nabízí svou ruku ke spolupráci každému bez ohledu na 
jeho věk, politickou příslušnost, sociální postavení nebo nábo-
ženské vyznání. Podává ji každému, komu záleží na prosperitě 
obce, ve které bydlí, pracuje a odpočívá. 
Přijměte ji!

Kandidátní listina: Česká strana sociálně demokratická 

  Jméno Věk Navrh. strana Polit příslušnost

 1 Doškář Zdeněk 58 ČSSD ČSSD
 2 Ing. Krejčí Jiří 58 ČSSD ČSSD
 3 PaedDr. Valentová Jaroslava 42 ČSSD BEZPP
 4 Mgr. Šťovíčková Alena 55 ČSSD BEZPP
 5 Ing. Hejlová Marie 59 ČSSD BEZPP
 6 Doc. JUDr. Zoubek Vladimír CSc. 54 ČSSD BEZPP
 7 Mgr. Jandová Marie 53 ČSSD BEZPP
 8 Ing. Rachota Milan 31 ČSSD BEZPP
 9 Šťastná Hana 35 ČSSD BEZPP
 10 Shrbený Jaroslav 49 ČSSD BEZPP
 11 Hořčička Jiří 30 ČSSD BEZPP
 12 Kuneš Zdeněk 40 ČSSD BEZPP
 13 Žáčková Eva 61 ČSSD BEZPP
 14 Bajger Roman 40 ČSSD BEZPP
 15 Matyáš Jiří 53 ČSSD BEZPP
 16 Vodrážka Josef 41 ČSSD ČSSD
 17 Dudde-Doškářová Jana 32 ČSSD ČSSD
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OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Poznámka redakce: Z důvodů, které vysvětlujeme na str. 8, zbývající prostor této stránky věnujeme seznámení voličů se dvěma paragrafy zákona 
o volbách do zastupitelstev obcí.

ZE ZÁKONA Č. 491/2001 SB., O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

§ 33
Zásady hlasování

(1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v po-
řadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost 
a  státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 
Totožnost a státní  občanství prokáže volič občanským průkazem 
25) nebo cestovním pasem České  republiky, 26) jde-li o cizince, 
průkazem o povolení k pobytu. 27) Po  záznamu ve výpisu ze 
seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední  obálku. Na 
žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo  
jinak označený hlasovací lístek jiný.          

(4) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže 
své  právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise 
dopíše do výpisu  ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.          

(5) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České  
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni  volit na území České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.          

(6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být ni-
kdo  přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební ko-
mise. Volič,  který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu nebo proto, že  nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou 
do prostoru určeného pro úpravu  hlasovacích lístků jiného voliče, 
nikoli však člena okrskové volební komise,  aby za něj hlasovací 
lístek upravil a vložil do úřední obálky.          

(7) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů  
obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat  mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro  který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková  volební komise vyšle k voliči 2 své čle-
ny s přenosnou volební schránkou,  úřední obálkou a hlasovacími 
lístky. Při hlasování postupují členové  okrskové volební komise tak, 
aby byla zachována tajnost hlasování.        

§ 34  
Způsob hlasování          

(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do  
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 31 odst. 3).          

(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů  zastupitel-
stva obce má být zvoleno.          

(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jmé-
nem  kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to 
v kterémkoliv ze  sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotli-
vých volebních stran.          

(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v  
záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební 
stranu.  Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta 
křížkem další  kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sa-
mostatných sloupcích, ve  kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. Takto volí předně jednotlivě  označené kandidáty, dále tolik 
kandidátů označené volební strany, kolik činí  rozdíl počtu členů 
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených  jednotlivých 
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené  volební 
strany uvedeni v jejím sloupci.          

(5) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavců 3 a 4 jej volič vlo-
ží  do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. 
V územně  členěných statutárních městech a v hlavním městě Pra-
ze volič vloží hlasovací  lístek pro volby do zastupitelstva územně 
členěného statutárního města nebo  do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy a hlasovací lístek pro volby do  zastupitelstva měst-
ského obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.          

(6) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků  vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do voleb-
ní schránky.  Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise 
hlasování neumožní.
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Navazujeme na rozhovor z předešlé-
ho čísla časopisu U nás. Na otázky 
redakce o dění v ZŠ v Písnici a v ZŠ 
Meteorologická odpovídá Iva Háj-
ková, vedoucí humanitního odboru 
Úřadu městské části Praha-Libuš, do 
jejíž kompetence patří školství v Li-
buši a Písnici.
Kolik dětí chodí od 4. 9. 2006 do 
Základní školy v Písnici?
Bohužel nebyla naplněna 5. třída, 
protože rodiče dětí z bývalé 4. třídy 
převedli své děti do jiných škol, kde 
je možnost docházky do 9. třídy. 
V září je proto škola naplněna 64 
dětmi ve čtyřech třídách. Příští škol-
ní rok bude 5. třída opět otevřena.
Proč rodiče bývalých čtvrťáků při-
hlásili své děti do jiných škol?
V minulém školním roce se vyhrotila 
situace ve škole odchodem dalšího 
kvalitního pedagoga. Rodiče se 
dotazovali tehdejší ředitelky školy 
na příčinu, domnívali se, že bude 
situaci řešit i školská rada. Nedo-
čkali se konstruktivního řešení, ani 
se jim nedostalo od vedení školy 
rozumných argumentů. Z tohoto 
důvodu podali v květnu 2006 stíž-
nost zřizovateli školy – Radě měst-
ské části Praha-Libuš. Tento orgán 
začal situaci šetřit a v červnu 2006 
doporučil zastupitelstvu městské 
části zřídit ze ZŠ v Písnici detašova-
né pracoviště ZŠ Meteorologická. 
S tímto doporučením zastupitelstvo 
nesouhlasilo. Domnívám se, že toto 
byl hlavní impuls pro rodiče, kteří 
neměli záruku řešení nekvalitního 
vedení školy.
Pak se ale situace vyhrotila...
Ano, hned po ukončení školního 
roku si dne 2. 7. 2006 na poště pře-
vzala bez předchozího upozornění 
výpověď ze strany ředitelky školy 
další odborně kvalifi kovaná peda-
gožka. Někteří rodiče tehdejších tře-
ťáků opět podali stížnost na jednání 
ředitelky školy.
Dne 20. 7. 2006 podali stížnost na 
vedení školy i tři odborně kvalifi ko-
vané pedagožky.

OTÁZKY

CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Všemi stížnostmi se rada městské 
části zabývala na svém řádném 
zasedání dne 1. 8. 2006 a rozhodla 
o odvolání paní Mgr. Blanky Racho-
tové z funkce ředitelky Základní ško-
ly s rozšířenou výukou jazyků, Ladi-
slava Coňka 40, Praha 4 – Písnice.
K rozhodnutí rady stačily dvě 
stížnosti?
Samozřejmě, že ne. S ředitelkou 
školy bylo od listopadu 2004 řešeno 
pět stížností na její špatné vedení 
školy, upozorňování rodičů na její 
nekvalitní výuku anglického jazyka, 
pozdní docházení do vyučovacích 
hodin a tím nedodržování bezpeč-
nosti dětí, opakované každoroční 
odchody odborně kvalifi kovaných 
pedagogů. Poslední stížnosti jen 
celou situaci ve škole podtrhly a od-
halily špatné sociální klima mezi 
vedením a pedagogy ve škole. Ředi-
telka školy také byla ke konci školní-
ho roku rodiči, starostou i některými 
zastupiteli vyzvána k odstoupení 
z funkce.
Nyní je situace ve škole zklidně-
na?
Přála bych si to stejně jako rodiče 
a řada dalších místních občanů. Paní 
Mgr. Iva Šídlová, pověřená vedením 
školy, nemá ale lehkou situaci. Veš-
keré podklady k řízení školy jí nikdo 
nepředal, protože bývalá ředitelka 
je v pracovní neschopnosti. Mgr 
Šídlová je nucena zajistit chod školy 
a sama si zjišťovat potřebné infor-
mace k vedení školy. Bude muset 
vyřešit i počet pedagogů. Jak jsem 
již uvedla, ve škole jsou otevřeny 
čtyři třídy, pedagogů je pět. 
Spolupracuje pověřená ředitelka 
písnické školy s vedením ZŠ Me-
teorologická?
Pan Mgr. Šumský je velice nápomo-
cen, protože právě v září je každý 
rok vedení každé školy zahlceno 
vyplňováním mnoha statistických 
výkazů a je nutno zajistit chod školy 
po všech stránkách.
A jaká je situace v ZŠ Meteorolo-
gická?

Rada městské části Praha-Libuš 
projednávala dne 12. 9. 2006 na 
svém řádném zasedání žádost 
pana Mgr. B. Šumského o uvolnění 
z funkce ředitele od 1. 1. 2007. Žá-
dosti vyhověla a vypsala zároveň 
konkurz na obsazení této funkce od 
počátku roku 2007.
Proč žádal pan ředitel o uvolně-
ní?
Je to jeho osobní rozhodnutí. Školu 
řídil od 1. 2. 2000 a dle mého názoru 

pedagogům uměl vytvořit kvalitní 
sociální klima, jež umožňovalo klid-
nou výuku dětí. Právě toto sociální 
klima bylo v ZŠ Písnici narušené. 
Obě naše základní školy tedy 
hledají nové ředitele nebo ředi-
telky...
Ano. Pečlivě připravujeme konkurzy. 
Přeji při té příležitosti všem pedago-
gům v našich školách schopné nové 
ředitele a rodičům hodně klidu.

(red)

KONKURZ NA ŘEDITELE 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY METEOROLOGICKÁ

Rada městské části Praha-Libuš vyhlašuje v souladu se záko-
nem 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, konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěv-
kové organizace: 
Základní škola Meteorologická a Mateřská škola Montessori, 
Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš.

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.

PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE:
a) Ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvěd-

čení 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 měsíce) nebo doklad o jeho 

vyžádání.
f ) Lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy 

(ne starší 3 měsíce).
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 komplet-
ními úředně ověřenými doklady (přihlášku, životopis, čestné prohlá-
šení  a koncepci školy vlastnoručně podepište).
Písemné přihlášky podávejte do 10. 11. 2006 na adresu:
Úřad městské části Praha-Libuš, Libušská 3, 142 00 Praha 4 – Libuš
Obálku označte slovy „Konkurz ZŠ Meteorologická – neotevírat“.
www.praha-libus.cz – aktuální zprávy

KONKURZ NA ŘEDITELE 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PÍSNICI

Rada městské části Praha – Libuš vyhlašuje konkurzní řízení na 
obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace 
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, 
Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice.
Přihlášky do konkurzního řízení lze podávat do 15. 10. 2006.
Úplné znění vyhlášeného konkurzního řízení naleznete na adrese  
www.praha-libus.cz - aktuální zprávy.
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Po několikaměsíčním úsilí se ko-
nečně podařilo u Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy prosadit 
vybudování semaforů na ulici 
Libušské, u autobusové zastávky 
Ke Březině v Písnici. Zpomalo-
vací prahy, umístěné v blízkosti 
zastávky v roce 2004, způsobo-
valy nadměrný hluk, obyvatelé 
okolních domků si oprávněně 
stěžovali a požadovali odstranění 
prahů z komunikace. Jsme rádi, že 

NOVÉ SEMAFORY V PÍSNICI
instalací světel se problém  poda-
řilo vyřešit, a současně zajistit pro 
děti z blízké mateřské a základní 
školy bezpečné přecházení ulice 
Libušské.

Ing. Anna Rusiňáková, odbor ži-
votního prostředí a dopravy ÚMČ 
Praha-Libuš

Ing. Pavel Macháček, 
místostarosta MČ Praha-Libuš

Foto Anna Rusiňáková

Vážení spoluobčané, v měsících říjen – listopad 2006 organizuje měst-
ská část Praha-Libuš sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na ob-
jemný odpad budou od pátečního odpoledne přistavovány výměnným 
způsobem (přistaveny od 16 hodin prvního dne, po naplnění zajistí do-
davatel prací jejich výměnu za prázdné  – maximálně však 3 kontejnery 
na stanoviště). 

 Datum přistavení: 6. – 8. 10. 2006
Stanoviště: Ke Kašně, Na Konečné, Betáňská, Na Okruhu, Ohrobec-
ká, Šátalská (K Novému sídlišti)
 Datum přistavení: 20. – 22. 10. 2006

Stanoviště: Hoštická (u ul. Olšovické), V Rohu, U Bazénu, Zbudov-
ská, Výletní
 Datum přistavení: 3. – 5. 11. 2006

Stanoviště: K Vrtilce, K Lukám (parkoviště), Na Močále, K Jezírku, 
U Zahrádkářské kolonie
 Datum přistavení: 17. – 19. 11. 2006

Stanoviště: Mašovická (K Novému sídlišti), Zahrádecká, Drůbežář-
ská, Lojovická – Ke Lhoteckému lesu, Na Domovině

Kromě tohoto podzimního úklidu proběhne v uvedených měsících 
i pravidelné přistavování kontejnerů. Tyto budou přistaveny v ranních 
hodinách a po naplnění odvezeny, a to:

17.10.2006 Ohrobecká, K Vrtilce, Na Močále, Výletní, Mílová
14.11.2006 Ohrobecká, K Novému sídlišti, Hoštická, V Koutě
12.12.2006 Ohrobecká, K Vrtilce, Výletní, K Lukám, Ke Kurtům

Prosíme občany, aby do kontejnerů neodkládali lednice, mrazáky, au-
tobaterie a jiný nebezpečný odpad.

PODZIMNÍ ÚKLID

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

VÍCE KONTEJNERŮ A STANOVIŠŤ 
 PREVENCE VZNIKU ČERNÝCH SKLÁDEK

V letošním roce se nám podařilo zřídit pět nových stanovišť pro 
kontejnery na velkoobjemový odpad v rámci akce podzimní úklid. 
Vzhledem k tomu, že na každé stanoviště budou postupně přistave-
ny tři kontejnery, jedná se celkově o navýšení 15 kontejnerů. Na akci 
jarní úklid jsme zajistili celkem 48 kontejnerů, na plánovanou akci 
podzimní úklid to bude celkem 63 kontejnerů. Doufáme, že výsled-
kem bude omezení vzniku černých skládek na území naší městské 
části, s jejichž likvidací  se neustále potýkáme.

Jana Drobílková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

GYMNÁZIUM, PÍSNICKÁ 760, PRAHA 4
pořádá pro zájemce z  9. tříd ZŠ

kurz matematiky a českého jazyka.

Zahájení v pondělí 16. 10. 2006.

16 lekcí (střídavě matematika a český jazyk)
vždy v pondělí od 15.00 do 16.00 hodin.

Cena za celý kurz  800,- Kč.
Kurz bude zahájen při minimální účasti 15 zájemců.

Přihlášky na www.gpisnicka.cz nebo tel. 241 712 754.

„Štěstí přeje připraveným“

i n z e r c e

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

i n z e r c e



U nás | 10/2006 | 19 

Petr Šabach:
Občanský průkaz
Praha: Paseka, 2006. 180 s. ISBN: 
80-7185-808-0
Ta k  n e j p r -

ve: Petr Šab-
ach (*1951) ab-
solvoval f i lo-
sofi ckou fakul-
tu Univerzity 
Karlovy v Pra-
ze. Byl postup-
ně zaměstnán 
jako technický redaktor, metodik, 
noční hlídač, inventurník, odbor-
ný referent. V současné době se 
věnuje pouze literární tvorbě. Je 
autorem knih Jak potopit Austrá-
lii (1986), Šakalí léta (1993), Hovno 
hoří (1994), Zvláštní problém Fran-
tiška S. (1996), Putování mořského 
koně (1998), Babičky (1998), Opilé 
banány (2001), Čtyři muži na vodě 
(2003). Jeho knihy se staly náměty 
divácky úspěšných fi lmů Šakalí léta, 

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ
Tak, řekl jsem si, to září ti do těch titulů vyšlo, říjen je na tom v aktuální na-
bídce hůř, o komunálních volbách psát nemůžeš, když sám kandiduješ, tak 
co teď? Až jsem si v souvislosti s novým opusem Patra Šabacha vzpomněl na 
starou dobrou totalitu a na to, jak se 6. října slavil Den československé lidové 
armády a já, kterému v knihovně modrá knížka chyběla a dodnes chybí, jsem 
to zažil jako jeden z oslavovaných. Ach jo... Nu, armáda už není lidová, nýbrž 
profesionální, ale literatury o ozbrojených složkách je stále habaděj.

Pelíšky a Pupendo. A domnívám se, 
že v současné české literatuře není 
autor, který by se dokázal tak ele-
gantně vypořádat s problematikou 
naší nedávné minulosti jako prá-
vě on... Ani v této nové knize ne-
překračuje Šabach tematicky svůj 
stín, ale protože psát umí, je i tato 
kniha pro ty, kteří umějí číst, mini-
málně osvědčením shodnosti ně-
kterých osobních vzpomínek. Au-
tor v ní v hrůze vzpomíná na léta, 
kdy se i cesta s odpadky do popel-
nice před dům mohla stát bez ob-
čanského průkazu osudovou. Pro 
svou dobu až nečasově poetická je 
tu inspirace Stendhalem a rozděle-
ní tehdejších příslušníků SNB (poli-
cistů) na švestkově modré, zelené, 
neviditelné a ty ostatní. Ono možná 
i dnes, když si to přečtete...

A tak zůstaneme pro tento měsíc 
nadále u ozbrojených složek, i když ne 
přímo armádních...

Jean Tulard:
Fouché
Přel. Adéla Králová. Praha: Themis, 
1999. 328 s.ISBN: 80-85821-76-1
Když kdysi brněnští Provázci 

natočili do Českého rozhlasu své 
představení Chameleon, musela se 
o jeho vysílání zasadit až členka ÚV 
KSČ s. Jiřina Švorcová (osobně vel-
mi slušná ženská, i když politicky 
„ujetá“, ale v té ujetosti alespoň zá-
sadová). Chameleonem byl v před-
stavení právě Josef Fouché, ministr 
policie v devíti francouzských 
vládách – republikánských, králov-
ských i císařských (napoleonských). 
Ta kariéra svědčí o Fouchého 
morálních vlastnostech, potažmo 
o tom, proč je soudruzi nechtěli 
odkrývat. Inspirovaly zajisté i pro-
fesora pařížské Sorbonny Jeana 
Tularda, který v této monografi i 
vytvořil plastický portrét jednoho 
z nejmocnějších mužů Francie pře-
lomu 18. a 19. století, obávaného 
ministra policie a veleobratného 
politika. Trochu mi to připomíná, 
že nás současný ministr vnitra 
vystudoval medicínu a kam to až 
dotáhl... (Lékaři mají k těmhle funk-
cím asi blízko – poslední federální 
ministr vnitra Čermák byl původně 
také lékař). 

Dějiny policie a četnictva
Praha, Themis 1997-2000. 3 díly. 
ISBN: 80-85821-52-4
Tento soubor, který přináší za-

svěcený a obsáhlý přehled dějin 
policejních a ostatních bezpeč-
nostních sborů na našem území 
v dimenzích bývalé habsburské 
monarchie, má především výteč-
nou obrazovou výpravu, která 
(pro mne) ilustruje také to, jak byli 
ti policajti a četníci i díky svým 
uniformám ve své době zásadně 
důvěryhodní...

A na závěr to zase trochu odlehčí-
me, protože pro vás mám titul  zajíma-
vý zajisté nejen pro policisty:

Terry Barker:
Jak být laskavým a efektivním 
policistou
Praha: Pragma, 1999. 112 s. ISBN: 
80-7205-689-1
Kniha určená především poli-

cistům ukazuje jak úspěšně jednat 
s lidmi rozličného původu, různých 
temperamentů a ve všelijakých 
náladách. A doporučuji ji přečíst 
i nepolicistům, aby dokázali těm 
policajtům v případě nutnosti 
poradit.

jbx

V měsíci říjnu 2006 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 81 let, 
83 let, 84 let, 85 let a 86 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Bohumil Vaněk
Otilie Ryslová
Stanislav Ježek
Eva Marečková
Václav Šebit
Marie  Novotná
Růžena Škaroupková

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 fotografi e v našich míst-
ních novinách U nás,  je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jarosla-
vou Klemešovou -  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když 
si budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.  

1. října 2006 oslaví své životní jubileum v rodinném kruhu pan
BOHUMIL VANĚK.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky, přejí manželka 
Alena, syn Petr, dcera Alena, zeť Martin a vnuci Michal, Jan a Vít.

VÝZNAMNÁ JUBILEA 
NAŠICH OBČANŮ

Pavel Vranovský
Miroslav Kulhavý
Vladimír Pachta
Miroslav Pomahač
Eliška Sochorová
Josef Čihák
Jiří Brixi

Alois Horák
Zdeněk Vitvar
Věra Kalinová
Miloslava Radová
Edmund Melkus
Miloslava Linhartová

Chcete prodat Váš byt, dům, pozemek 
v Praze 4 Libuši, Písnici a okolí 

rychle a bezpečně?

Pak neváhejte a zavolejte 
 realitní kancelář KONTAKT-servis 

specialistu na Prahu 4.
Po dohodě s Vámi přijedeme za Vámi 

a zajistíme Vám rychlý a bezpečný 
prodej Vaší nemovitosti.

15 let realitní praxe 
Vaše záruka 

profesionálního prodeje Vaší nemovitosti.

Jednání dle dohody: 
Praha 4 – Libuš, Klokotská 833/1a 

T: 244 402 174, 244 472 641
nebo nonstop: 603 483 771

E-mail:  simacek-reality@iol.cz  
   www.simacek-reality.cz

i n z e r c e
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REKONSTRUKCE ULIC MEZI 
DRŮBEŽÁŘSKOU A DOBRONICKOU
V současné době je připravována rekonstrukce ulic v oblasti mezi 
ulicemi Drůbežářskou, Dobronickou, Libušskou a V Rohu. Poprvé jste 
se o ní mohli dočíst v zářijovém čísle U nás v rubrice Ze starostova 
zápisníku. Rekonstrukce se dotkne většího prostoru a zatím se o ní 
většina obyvatel dotčené oblasti vůbec nedozvěděla, i když práce 
byly plánovány již na tento podzim souběžně s rekonstrukcí Libušské 
a Dobronické.
Původně navržené úpravy ulice V Koutě mezi křižovatkami s Drůbe-
žářskou a Husařskou, s jejichž projektem jsme se seznámili, by fakticky 
znamenaly omezení zeleně na naprosté minimum a likvidaci většiny 
vzrostlých dřevin. Úpravy by ulici zjednosměrnily ve směru od Drůbe-
žářské a všechna vozidla by donutily jet ke křižovatce s Husařskou, kde 
by stále zůstal několik desítek metrů dlouhý, současný rozbitý a prašný 
úsek. Tento stav se postupným jednáním na radnici, s investorem 
a projektantem daří měnit v tomto malém úseku k lepšímu. Nejno-
věji úřad městské části požádal investora o možnost zřízení obytné 
zóny v této oblasti. To by přineslo možnost výrazně odlišného řešení 
ulic, které by tak byly příjemnější pro bydlení i pro pohyb po nich. 
Podrobnosti dalších částí projektovaných úprav neznám, obyvatelé 
dotčených míst by se k nim ale jistě také rádi vyjádřili.
Naše městská část je již téměř rok členem Národní sítě zdravých měst, 
jako jeden z atributů zdraví obce chápu informovanost občanů rad-
nicí. Zde vyvstává otázka, zda by již před spuštěním prací na projektu 
takto rozsáhlých změn (změny šířky vozovky, výrazné rozšíření chod-
níků až na 3 m apod.) nebylo vhodné dát obyvatelům dotčené oblasti 
možnost k úpravám se vyjádřit, v případě žádosti o stavební povolení 
by to mělo být povinností.

Zdeněk Horčík

Př
ís

p
ěv

ky
 v

 ru
b

ric
e 

D
eb

at
a 

vy
ja

dř
uj

í v
ýh

ra
dn

ě 
ná

zo
r a

ut
or

a,
 k

te
rý

 s
e 

ne
m

us
í s

ho
do

va
t s

 n
áz

or
em

 v
yd

av
at

el
e 

či
 re

da
kc

e.
 

Te
xt

y 
js

ou
 z

de
 o

tis
ko

vá
ny

 b
ez

 re
da

kč
ní

 a
 ja

zy
ko

vé
 ú

p
ra

vy
, p

ok
ud

 o
 n

i a
ut

or
 v

ýs
lo

vn
ě 

ne
p

ož
ád

á.

D E B ATA

i n z e r c e

Rád bych se s vámi podělil o svůj nedávný zážitek, kdy se mi dostalo to, 
čemu bych před rokem ani ve snu nevěřil. Krom toho, že jsem mladý středoško-
lák z Písnice, jsem také fanouškem divy Madonny. O Madonnu jsem se začal 
zajímat již před šesti lety. Uchvacovala mě svým vzhledem, sebevědomým 
vystupováním a samozřejmě hudbou. Začal jsem tedy shánět její nahrávky, 
plakáty… Tak se ze mě stával větší a větší fanda. Jenže jedna věc mi k tomu 
všemu chyběla. Často jsem si říkával, že tu ženu z fotek a z televize vlastně jinak 
neznám. Jaké by to asi bylo vidět ji na vlastní oči? Dostat se tak na nějaký kon-
cert. Ovšem ona do ČR nejezdí. Nevím, zda jsem si to přivolal, či to byl naprostý 
zázrak, ale když jsem nedávno uslyšel o tom, že Madonna zavítá do Prahy, 
chápal jsem to jako nutnost – zúčastnit se. Pak se spustil předprodej a Bůh mi 
jeden lístek na 6. 9. seslal. Bože díky! Něco takového jsem nikdy nezažil! Přes 
všechna čekání a nervy, jsem ji opravdu dne 6. 9. ve 21:07 v Sazka Areně uviděl. 
První extrémní srdcetlukot začal, jakmile se v aréně zhaslo a na obrazovkách 
byla ona, jak chodila kolem koní, co se posléze proti nám rozběhly. Z repro-
duktorů zněl tak silný dusot kopyt, že jsme všichni po šíleném řvaní a pískání 
rázem ztichli. A právě v tu chvíli se v aréně pomalu začala spouštět velká disko 
koule, která se po dosednutí otevřela a tam stála celá v černém, v klobouku se 
zvláštním koňským ohonem a s bičíkem v ruce právě Madonna. Oči mi málem 
vypadly z důlků. Celá show se čtyřmi dějstvími se rozjela v plném proudu. Při 
úvodní písni Future Lovers jako bychom s ní odlétali mimo vesmír, při Like 
A Virgin, kdy se Madonna houpala na koňském sedle připevněném k tyči, jsme 
se na vlastních sedátkách houpali také… Ať už jsme se za ní modlili, když byla 
na kříži, smáli se, bourala-li zadečkem do kamery, brečeli, poté co pouštěla 
záběry dětí z Afriky a zpívala o ráji, co jí nepatří, nebo jsme měli chuť tančit při 
hitech Music či Hung Up, tahle show byla prostě BOMBA!!!

Roman Kačírek

FEJETON

S MADONNOU V ARÉNĚ
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Upozornění organizátorů: Obyvatele z okolí hřiště v ul. Švihovská 
v Písnici upozorňujeme, že vzhledem ke zvukovým efektům oh-
ňostroje u příležitosti pořádání Písnické drakiády, by bylo vhodné 
zabezpečit si svá domácí zvířata. Děkujeme

Sídlo: Mezi Domy 373, Praha 4
Klub Junior volnočasových 

aktivit dětí a mládeže zřízený 
MČ Praha-Libuš již v roce 2000 
zabezpečuje letos již sedmým ro-
kem kvalitní a smysluplnou náplň 
prožitých odpolední, a to zábav-
nou formou při zajištění vysoké 
úrovně výuky odbornými lektory 
ve všech třinácti zájmových 
kroužcích. Lektoři jednotlivých 
oborů jsou vysokoškolsky vzdě-
laní lidé ve věku do 30 let s praxí 
v oboru práce s dětmi, mnozí na-
víc s vysokoškolským vzděláním 
v oblasti psychologie dětského 
kolektivu. Cílem naší práce s dět-
mi a mládeží je rozvíjení jejich 
osobnosti, radost, ale také péče 
a snaha o zajištění osobnostního 
růstu každého z nich společně 
s probouzením touhy po poznání 
a vzdělání. O náplni jednotlivých 
oborů, ať již 

 hudebních – klavír, kytara, 
keybord, fl étna, sborový i sólo-
vý zpěv, 
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 humanitních – výtvarná tvor-

ba, anglický jazyk, Tvořínek,
 sportovních – judo, aerobik, 

fl orbal, míčové hry,
se více dozvídáte na we-
bových stránkách http://
kjunior.webpark.cz/ 

Těší nás stále vzrůstající přízeň, 
jež nás zároveň motivuje k další 
novým aktivitám pro děti. Na po-
čátku každého školního roku a pak 
i v jeho průběhu připravujeme 
programy sobotních odpolední, 
vánoční koncerty a sportovní 
exhibice, ale také prázdninové 
programy na příští léto, které se 
setkaly s tak velikým ohlasem. 
Lektoři Klubu Junior se těší na děti, 
které navštěvovaly kroužky již v mi-
nulých letech a naváží na již získané 
dovednosti, ale i na všechny nové 
děti, kterým umožní projevit a roz-
vinout nadání, znalosti i zájmy. 

Lenka Koudelková, 
604 273 968, kjunior@centrum.cz, 

http://www.webpark.cz/kjunior/

PROGRAM KLUBU SENIOR 
NA MĚSÍC ŘÍJEN 2006

3. 10.  Na dotazy členů 
Klubu k různé problematice 
občanů bydlících v Libuši a Pís-
nici budou odpovídat pracovníci 
z odboru životního prostředí a 
správy majetku.
10. 10.  Volná zábava 
s povídáním nad radostmi a sta-
rostmi všedních dnů našich členů 
a různé.
17. 10.  Pořádáme výlet do 
Mnichova Hradiště a okolí – od-
jezd v 9.00 od sokolovny Libuš.
24. 10.   Volná zábava –  tj. 
hezké posezení a popovídání  při 
kávě a čaji se svými vrstevníky.   
31. 10.  Pozvání do Klubu 
přijal  pan Ing. Mohyla, mimo 
jiné také člen našeho klubu, a  
bude nám vyprávět zajímavosti o 
Finsku, s fotografi emi.                         

Těšíme se na hojnou účast při 
našich programech, které pro 
vás  rádi připravují členky výboru 
Klubu.

OZNÁMENÍ O ZÁJEZDU 
KONANÉM  DNE 27. 10. 2006

Opět pro velký zájem pořádáme 
výlet do Jívky – penzionu p. Kobra 
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s ubytováním a velmi dobrou 
stravou v době od 27. 10. do 29. 
10. 2006. 

Odjezd v pátek ve 13.00 hodin 
od Eimů, dále od polikliniky Bu-
dějovická. Druhý den pravidelně 
odjíždíme na půldenní výlet do 
Polska (pro zajímavé nákupy na 
dušičky, i vánoční). Není podmín-
kou pro všechny účastnit se jízdy 
do Polska, pro některé může být 
výlet pojat jako odpočinkový. 
Třetí den odjíždíme po snídani 
se zastávkou na některé z histo-
rických památek. Společenský 
večer uzavíráme písničkami s har-
monikou.

Příjezd v neděli cca v 17.00 
hodin do zastávky  poliklinika 
Budějovická, dále u Eimů.

Přihlášky směřujte na p. Urba-
novou (Písnice) tel. č. 261 912 404 
a  na p. Prchlíkovou  (Libuš)   tel. č. 
608 511 980.

Cena zájezdu závisí na počtu lidí 
– cca 800  Kč. Přihlášky nejpozději 
do 15. 10. 2006.

Těšíme se opět na vynikající 
kolektiv, pohodový, s dobrou 
náladou.

 
Za výbor Klubu Senior 

Zdena Prchlíková 

KLUB JUNIOR A HUMANITÁRNÍ SDRUŽENÍ PROTEBE 

VÝLETY PRO RODINY
15. 10. 2006
Návštěva vodního ráje v Měří-

ně, drakiáda se soutěží o nejlépe 
létajícího draka na Slapech, opé-
kání donesených uzenin.

Sraz: v 9.30 hodin na konečné 
autobusu č. 215 na Libuši

Cena: 150 Kč
Nezapomeňte: plavky a svého 

soutěžního draka
Rezervace je nutná do 7. 10. 

2006 přes adresu zdenka.kapico-
va@quick.cz nebo SMS 777 603 
883 nebo na tel. 261 910 532.

29. 10. 2006
Diskotéka pro děti od 6 do 14 let 

na rozloučenou s letním časem.
Sraz: od 14 hodin v klubu Ju-

nior 
Vstup: zdarma
Program: tanec, soutěže a hry

Zdena Kapicová, 
Humanitární sdružení Protebe

PSÍ SALON TAITA
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.

i n z e r c e
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MC KUŘÁTKO
Mateřské centrum Kuřátko 

najdete v areálu Klubu Junior, 
Mezi Domy 373, Praha 4 – Libuš. 

www.volny.cz/kuratkomc, ku-
ratkomc@seznam.cz

Otevřeno: pondělí až čtvrtek 9.30 
– 12 hod.
Stálý program: pondělí a středa 
– rytmika s Bárou, Jarmilou a Šár-
kou, úterý a čtvrtek – výtvarné 
a ruční práce s Janou, Katkou 
a Věrou

3. 10. úterý  Papírové vy-
střihovánky – přijďte si s námi 
zastříhat! Maminky vám pomo-
hou…
5. 10. – čtvrtek  Písková 
dovolená – na chvíli se vrátíme 
na dovolenou k moři a vyrobíme 
si pestrobarevné obrázky.
9. 10. – pondělí  Divadélko 
– zahrajeme vám další (ne)zná-
mou pohádku a zazpíváme si. 
10. 10. – úterý  Koláž z lis-
tů – budeme lepit nejen listy. Listy 
budou k dispozici v MC, můžete si 
však nasbírat své vlastní.
12. 10. – čtvrtek  Pa-
pírové děti – z velkých archů 
si vystřihneme a namalujeme 
„nové  děti“, které nezlobí. Pro-
síme maminky, aby s sebou vzaly 
kousek, třeba i jen zbytek látky. 
Děkujeme!
16. 10. – pondělí  Klub 
dvojčat a vícečat – posezení 
s tahací harmonikou a se soutě-
žemi nejen pro dvojčata a víceča-
ta. Možnost diskuse s maminkou 
dvojčat, speciální pedagožkou 
Janou Peškovou a zapůjčení 
zpravodajů Klubu dvojčat a ví-
cečat.
19. 10. – čtvrtek  Logope-
die – setkání s klinickou logoped-
kou paní Mgr. Lenkou Marčíkovou. 

Děti si procvičí jazýčky a zahrají 
si hry zaměřené na logoprevenci 
a podporu aktivního rozvíjení 
a upřesňování slovní zásoby. Pro-
stor pro individuální konzultace.
24. 10. – úterý  Vyšívání na 
čtvrtku – zahrajeme si na švadlen-
ky a velmi jednoduše si vytvoříme 
krásné obrázky
25. 10. – středa  Naroze-
ninová oslava – s dětmi, které se 
narodily v říjnu, oslavíme jejich 
narozeniny. Zazpíváme jim, zatan-
číme si, pro malé oslavence máme 
i drobné dárečky a pro všechny 
malé občerstvení. Neváhejte a při-
hlaste své oslavence na telefonu 
737 920 476 do 22. 10. 2006 kvůli 
domluvě na občerstvení. Ostatní 
mohou přijít bez předchozího 
ohlášení! Těšíme se na hojnou 
účast!
26. 10. – čtvrtek  Výroba 
netradičního draka, který ne-
uletí

Některé úterý proběhne setká-
ní s pediatričkou, paní MUDr. H. 
Cabrnochovou, tentokrát na téma 
bolesti břicha a nemocnost při 
vstupu dítěte do kolektivu. Pro 
bližší informace sledujte vývěs-
ku MC Kuřátko a naše webové 
stránky.

Přímo v mateřském centru Ku-
řátko 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 schůz-
ka aktivních maminek proběhne 
ve středu 4. 10. 2006 v 20.00 
v prostorách mateřského centra 
na výše uvedené adrese. Těšíme 
se na vás!

Za MC Kuřátko H. Kendíková

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ 
OBRÁZEK NA KALENDÁŘ 2007

Městská část Praha-Libuš vyhla-
šuje pod záštitou starosty městské 
části jako každoročně

výtvarnou soutěž pro děti 
a mládež ve věku do 18 let 
o nejkrásnější obrázek na 
novoroční přání 2007 a o nej-
krásnější obrázek na kalendář 
roku 2007.

Výtvarné práce je možno 
odevzdat do 10. 11. 2006 v  ředi-
telnách všech mateřských a zá-
kladních škol v městské části nebo 

v sekretariátu ÚMČ Praha-Libuš, 
Libušská 35.

Nejhezčí obrázek, který vybere 
odborná porota, bude otištěn na 
PF 2007 a v kalendáři vydaném 
MČ Praha-Libuš pro rok 2007. 
Jejich autoři budou i s rodiči po-
zváni starostou městské části na 
slavnostní předání novoročního 
přání a kalendáře roku 2007.

Iva Hájková, 
humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

KLUB JUNIOR

LIBUŠSKO-PÍSNICKÁ NOTA 
Letošní podzim obohatí první 

ročník festivalu pěveckých těles 
Libušsko-písnická nota. Bude 
to ojedinělé setkání zpěváků 
různého věku. Setkají se zde pes-
tré hudební žánry z různých dob. 
A to vše hlavně proto, abychom 
si všichni navzájem předali svou 
radost z hudby. Někomu bude sta-
čit jen poslech, jiný se třeba přidá 
svým zpěvem ke známým písním, 
ale pro nás všechny by to měla být 

především sobota plná hudby.
Přijďte se s námi potěšit v so-

botu 14. října 2006 od 17 hodin 
v hale anglické školy v ulici Na 
Okruhu 395. 

Festival pořádají Nashira 
a Sirius, sbory Klubu Junior, za 
laskavého přispění městské části 
Praha-Libuš.

Za organizátory festivalu 
Ema Máchová
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IHNED 
koupíme byt, dům 

nebo pozemek 
v Praze 4 Libuši 

nebo Písnici.

tel.: 603 483 771

i n z e r c e

KOUPÍM BYT 
3+kk, 3+1, 4+1

v lokalitě Libuš, Písnice, 
Kamýk, popř. okolí,

vlastnictví osobní nebo 
družstevní 

s anuitou do 200.000 Kč
tel.: 774 240 434

i n z e r c e

Stavíte? 
Opravujete?

Zprostředkuji 
dlouhodobě 

stav. materiál a nábytek 
o 10–40 %

levněji oproti 
maloobchodní nabídce. 

tel.: 
+420 776 793 824
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