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Návrh úpravy přechodu přes Libušskou ulici, který vznikl v rámci projektu Bezpečná cesta do školy. Zdroj: ÚDI
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ENVIS 4 – INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Na pražském magistrátu se v úterý 

17. června tohoto roku konala informační 

schůzka k projektu ENVIS 4 – Informační 

servis o životním prostředí ve vybraných 

městských částech hl. m. Prahy. Do projek-

tu byla zařazena i městská část Praha-Libuš. 

První – realizační – etapa byla ukončena 

k 21. červnu 2008, kdy byl systém dokon-

čen. Druhá etapa projektu – provozní 

– bude ukončena k 31. prosinci 2012. 

V průběhu této etapy budou zpracované 

údaje průběžně aktualizovány k 31. pro-

sinci každého roku. Doporučuji podívat se 

na internetovou adresu, kde jsou zajímavé 

údaje i o naší městské části.

Souhrnné informace o Libuši a Písni-

ci jsou na adrese http://www.premis.cz/

envis4/pdf/MC_Praha-Libuš.pdf.

Projekt byl fi nancován Evropskou unií, 

Evropským fondem pro regionální rozvoj, 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a hlav-

ním městem Prahou.

Anna Rusiňáková, 

vedoucí odboru životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Nově otevřený 

penzion "U BÁTI" 
v Praze 4 – Libuši, spojení do 

centra 20 min., 3 třílůžkové 

apartmány s možností 

přistýlky, na pokojích 

lednice, mikrovlnná trouba, 

rychlovarná konvice, TV, 

možnost parkování, 

bez stravování. 

Rezervace na:

 602 274 396, 606 365 651 

nebo 241 470 049.

Ä i n z e r c e

www.premis.cz/envis4
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ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU
Po delší prázdninové odmlce si dovoluji opět přispět do našeho měsíční-

ku a zároveň s velkým potěšením zdravím naše vážené čtenáře a sympa-

tizanty naší městské části.

Pondělí 23. červen. Byl jsem 

přizván žákovským zastupitel-

stvem Základní školy Meteorolo-

gická na mezinárodní konferenci 

s prezentací naší městské části. 

Probíhala v budově MČ Praha 7. 

Na tomto mezinárodním setkání 

žákovských zastupitelstev každé 

zastupitelstvo představilo krátce 

svou zemi, město nebo obec, školu 

a svou vlastní činnost. Osobně jsem 

poděkoval starostovi Prahy 7 panu 

Ječménkovi za zorganizování toho-

to setkání. Myslím si, že vzájemná 

komunikace a výměna zkušeností 

i názorů na této mezinárodní úrovni 

dětem přiblíží jiné kultury. Děti tak 

mohou přispívat nejen k rozvoji své 

osobnosti, ale i k rozvoji své obce, 

svého bydliště.

Pondělí 23. červen. Téhož dne 

jsem měl tu čest na pozvání ředi-

telky Komerční banky Evy Pozdě-

nové se zúčastnit slavnostního 

otevření nově vzniklé pobočky 

této banky v blízkosti bytového 

domu Zvonička na Libušské ulici. 

Mám radost, že banka se rozhodla 

umístit svou pobočku právě v naší 

městské části. Myslím si, že tato 

služba zde již dlouhou dobu chybě-

la. Pro nás pro všechny se tak vylep-

šil bankovní servis a nemusíme za 

ním cestovat do jiné městské části. 

Úterý 24. červen. Byl jsem 

pozván k závěrečnému poseze-

ní do klubu našich seniorů. Za 

pozvání jim i touto cestou děkuji. 

Jsem rád, že při této příležitosti jsem 

mohl také odpovědět na několik 

dotazů a závěrem jsem též popřál 

všem krásné slunečné prázdniny 

s rodinami, pevné zdraví a radost 

z dalšího poprázdninového setkání.

Čtvrtek 26. červen. Navštívil 

jsem žákovské zastupitelstvo 

v ZŠ Meteorologická. Za účasti 

ředitele školy Zdeňka Běleckého 

a vedoucí humanitního odboru 

naší městské části Ivy Hájkové jsem 

všem poděkoval za jejich celoroční 

aktivity, za krásnou prezentaci na 

mezinárodním setkání žákovských 

zastupitelstev a každému za měst-

skou část předal malý dárek.

Úterý 1. červenec. V kanceláři 

starosty proběhla schůzka vyvo-

laná neutěšenou situací v ulici 

Na Losách, které zoufale chybí 

fi nální povrch. Schůzky se kromě 

zástupců naší městské části zúčast-

nil ředitel odboru správy majetku 

Magistrátu hl. m. Prahy ing. Svo-

boda, za developerskou fi rmu pan 

Zachariáš se svou právní zástupky-

ní. Jsem rád, že ke schůzce došlo 

a podařilo se také částečně vyjasnit 

důvody, proč do současné doby 

není komunikace hotová a pevně 

věřím, že se podaří v nejbližší době 

rekonstrukci realizovat. 

Úterý 1. červenec. Sešel jsem 

se se starostou hasičů z Písnice 

panem Štanclem. Pan Štancl mě 

v nedávné době oslovil s požadav-

kem najít vhodný pozemek pro 

výstavbu nové hasičské zbrojnice. 

Předal jsem mu možnosti vytipo-

vané pracovníky odboru správy 

majetku naší městské části. Dou-

fám, že se v brzké době vhodný 

pozemek najde. 

Úterý 15. červenec. Sešel jsem 

se s panem Fürstem, zástupcem 

majitelů pozemku fotbalového 

hřiště v Písnici. Zúčastnil se též 

jeho právní zástupce dr. Kamaryt. 

Na schůzce došlo k mému potěšení 

ke shodě o dalším pronájmu tohoto 

klubového sportoviště, a to smlou-

vou do konce roku 2010. Došlo také 

k předběžné dohodě o možnosti 

poskytnout majitelům plochy hřiš-

tě náhradou jiné pozemky, čímž by 

městská část získala do vlastnictví 

tuto zelenou sportovní plochu, 

a tak zajistila volnočasové aktivi-

ty písnickému Sokolu, ale hlavně 

našim dětem. 

Středa 13. srpen. Navštívil mne 

nově zvolený starosta z Vestce 

u Prahy pan Miroslav Pašek, kte-

rý požádal o přátelské setkání. 

Hovořili jsme mimo jiné také na 

téma probíhající výstavby silničního 

okruhu v úseku Lahovice – Vestec, 

o školách a školkách a podobně. 

Jsem rád, že dochází k přátelským 

schůzkám se sousedními starosty, 

jelikož je třeba znát své sousedy 

a vědět, jaké mají problémy, cíle 

a plány rozvoje.

Čtvrtek 14. srpen. Požádal jsem 

starostku Kunratic Ing. arch. Iva-

nu Kabelovou o schůzku na téma 

odkanalizování Dobronické ulice 

směrem ke Kunraticím. Důvodem 

je další rozvoj Libuše v místech, kde 

v současné době existuje odkanali-

zování výtlakem do Libušské ulice, 

ale při větších dešťových srážkách 

přestává stačit kapacita přečerpá-

vacích stanic.

Závěrem mi dovolte popřát všem 

krásný začínající podzim a našim 

dětem hodně úspěchů v novém 

školním roce.

Petr Mráz, starosta městské části 

Praha-Libuš, 19. 8. 2008

POMOZTE OVLIVNIT 
PŘÍŠTÍ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Které problémy je potřeba řešit?

Proč strategický plán?

Máte zájem nám pomoci?

Všechny občany zvu ke společné diskusi.

Uskuteční se dne 15. 10. 2008 od 17 hodin v prostorách Klubu 

Junior, Na Okruhu 395/1, Praha-Písnice.

Představí se společnost, se kterou budeme všichni společně zpraco-

vávat strategický plán rozvoje městské části. Diskusi vede národní 

koordinátor projektu Zdravé město a ředitel Národní sítě zdravých 

měst ČR Ing. Petr Švec.

Přijďte se zapojit do diskuse nad oblastmi:

n Rozvoj městské části, bezpečnost, veřejná správa, urbanismus

n Občanská vybavenost, podnikání, služby

n Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast, národnostní 

menšiny

n Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život

n Životní prostředí, péče o vzhled bydlení

n Doprava

Těším se na Vaši účast

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš

V červenci 2008 byla na žádost 

naší městské části provedena Tech-

nickou správou komunikací   hl. m. 

Prahy úprava jízdních pruhů u pře-

chodu pro chodce u autobusové 

zastávky U Libušské sokolovny.

Na jízdní pruhy byly naneseny 

bezpečnostní červené pásy Rocbin-

da v délce 20 m před přechodem 

pro chodce v obou směrech jízdy. 

Červená barva upozorní řidiče 

na blížící se „kritické místo“, drs-

nější povrch  výrazně zvýší brzdné 

ČERVENÉ BEZPEČNOSTNÍ 
PÁSY U SOKOLOVNY 

účinky vozidel a brzdná dráha se 

za mokra zkrátí až o 33 %. Řidiči 

také vnímají změnu barvy a struk-

tury povrchu a podvědomě zpo-

malí jízdu vozidla.

Doufáme, že tato úprava vozov-

ky pomůže ke zklidnění dopra-

vy a zvýšení bezpečnosti všech 

účastníků silničního provozu. 

Z. Kuryviálová, 

odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

« Na setkání v Klubu Senior. Foto archív Klubu Senior
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Libuš a Písnice jsou dvě „obce“, 

které nesou společný název měst-

ská část Praha-Libuš. Tvoří jednu 

z padesáti sedmi městských částí 

hl. města Prahy. Od roku 2005 je 

městská část Praha-Libuš zapo-

jena do mezinárodního projektu 

Zdravá města, v ČR soustředěných 

v asociaci Národní síť Zdravých 

měst ČR (www.nszm.cz ). V rám-

ci tohoto projektu městská část 

aktivně diskutuje s veřejností 

a organizuje veřejná projednávání 

současných a budoucích záměrů 

ve správě městské části. Městská 

část Praha-Libuš tak svými aktivi-

tami naplnila kategorii „C“ v data-

bázi místních Agend 21, čímž 

postoupila mezi středně pokročilé 

municipality (www.cenia.cz).

„Projekt, který uspěl v rámci 

grantové výzvy Ministerstva život-

ního prostředí ČR, tak umožní 

městské části pokračovat v napl-

ňování Deklarace Zastupitelstva 

MČ Praha-Libuš k projektu Zdra-

vé město a místní Agendy 21“, 

říká starosta MČ Praha-Libuš pan 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ 
SE CHCE STÁT DOBRÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT
Městská část Praha-Libuš získala jako jediná pražská městská část 

grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR 

ve výši 700 000 Kč na podporu a rozvoj místní Agendy 21. Úspěšný 

dvouletý projekt s názvem „Strategický rozvoj městské části Praha-

Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje“ tak 

umožní představitelům městské části v úzké spolupráci s veřejnos-

tí, neziskovým a soukromým sektorem systematicky postupovat 

v oblasti řízení a rozvoje svého území.

Petr Mráz. Zastupitelstvo MČ Pra-

ha-Libuš přijalo deklaraci v pro-

sinci roku 2006. Zavázalo se tak 

k započetí procesu strategického 

plánování a řízení MČ Praha-Libuš 

v kvalitě místní Agendy 21, s cílem 

dlouhodobě udržitelného rozvoje 

městské části v partnerské spolu-

práci s občany.

Jaké budou hlavní aktivity měst-

ské části v dalších dvou letech, 

podpořené z prostředků Revolvin-

gového fondu  Ministerstva život-

ního prostředí ČR?

Městská část v září 2008 zaha-

juje sledování a vyhodnocování 

mezinárodně standardizovaných 

indikátorů udržitelného rozvo-

je. V období od září do prosince 

roku 2008 se uskuteční intenzivní 

dotazníkové šetření mezi občany 

městské části, neziskovým a sou-

kromým sektorem působícím 

v městské části. S pomocí vyško-

lených tazatelů se budou moci 

občané vyjádřit k úrovni různých 

oblastí potřebných k životu (lékař-

ské služby, občanská vybavenost, 

sportovní vyžití, způsob přepravy 

do zaměstnání, kvalita ovzduší, 

životního prostředí atd.) v měst-

ské části.

MČ Praha-Libuš má zájem postu-

povat strategicky v oblasti řízení 

a rozvoje svého území. Z tohoto 

důvodu vytvoří koncepční doku-

ment Strategický plán rozvoje 

městské části Praha-Libuš, který 

bude vycházet z komunitního Plá-

nu zdraví a kvality života Libuš a Pís-

nice (www.praha-libus.cz ). Bude 

respektovat principy udržitelného 

rozvoje v kvalitě místní Agendy 21 

a sledovat všechny nastavené indi-

kátory. Tento koncepční dokument 

bude posouzen z hlediska vlivů na 

životní prostředí, tzv. SEA.

Všechny aktivity budou usku-

tečňovány v úzké spolupráci 

s občany žijícími nebo pracující-

mi v MČ Praha-Libuš. „I když jsme 

okrajová městská část, sousedíme 

s jinými městskými částmi, jako 

je MČ Praha-Kunratice, MČ Praha 

12. Z tohoto důvodu přizveme ke 

spolupráci i představitele těchto 

městských částí a jejich občany,“ 

říká koordinátorka projektu slečna 

Markéta Lukešová.

„Máme zájem být příkladem pro 

ostatní městské části,“ zdůrazňu-

je dále starosta MČ Praha-Libuš, 

„rádi bychom ukázali, že i městská 

část o deseti tisících obyvatelích 

je schopná ve spolupráci se svými 

občany vytvářet kvalitní místo pro 

život.“

Tisková zpráva MČ Praha-Libuš 

ze dne 29. 7. 2008

Tento projekt byl zahájen na 

podzim 2007 Žákovským zastu-

pitelstvem Libuš, působícím na 

Základní škole Meteorologická, 

ve spolupráci s MČ Praha-Libuš 

a občanskými sdruženími Ožive-

ní a Pražské matky. Cílem projek-

tu bylo zmapovat nebezpečná 

přístupová místa do záklandí 

školy. Na základě sumarizace 

rizikových míst a návrhů k řešení 

sepsaných žáky základní školy 

zajistil Magistrát hl. města Prahy 

u Ústavu dopravního inženýrství 

vypracování dopravní studie. 

O variantních řešeních tří kritic-

kých míst uvedených v doprav-

ní studii jednala dne 16. 6. 2008 

pracovní skupina, složená z čle-

nů žákovského zastupitelstva, 

ředitele a učitelů ZŠ Meteorolo-

gická, pracovníků Úřadu MČ Pra-

ha-Libuš, zástupců Magistrátu 

hl. m. Prahy a Technické správy 

komunikací hl. m. Prahy,  ředi-

tele Městské policie a zástupce 

občanského sdružení Oživení. 

Pracovní skupina se shodla na 

dopravním řešení tří problema-

tických míst v blízkosti školy:

n Křižovatka Skalská – Meteo-

rologická: 

Posunutí stávajícího přechodu 

pro chodce od křižovatky jižním 

směrem do ulice Skalská včetně 

vybudování bezbariérových úprav 

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY
chodníkové hrany a instalace bez-

pečnostního zábradlí. 

Termín realizace: Magistrát hl. 

m. Prahy zařadí návrh do investič-

ních akcí na příští rok.

n Ulice Nad Šejdrem: 

Zjednosměrnění části ulice Nad 

Šejdrem.

Termín realizace: dopravní 

řešení tohoto místa je nejlevnější, 

bude zrealizováno na náklady MČ 

Praha-Libuš do konce září 2008.

n Přechod pro chodce přes 

ulici Libušská, u autobusové 

zastávky U Libušské sokolovny:   

Vybudování dělícího ostrůvku. 

Řešení tohoto místa je po fi nanční 

i stavební stránce nejnáročnější. 

Magistrát zadá Technické správě 

komunikací zpracování projektu. 

Realizace se předpokládá v příš-

tím roce. 

Jedno opatření ke zklidnění 

dopravy, vyplývající z projektu, 

již bylo realizováno: U autobu-

sové zastávky U Libušské soko-

lovny došlo k úpravě jízdních 

pruhů u přechodu pro chodce 

(více v článku Bezpečnostní pásy 

Rocbinda).

Anna Rusiňáková, odbor 

životního prostředí a dopravy

Poznámka redakce: O projektu 

Bezpečná cesta do školy jsme již infor-

movali v čísle 3/2008 na str. 12-13.

ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO 
HŘIŠTĚ V ROHU

V červnu letoš-

ního roku došlo 

k rozšíření dětské-

ho hřiště V Rohu  

zvětšením oplo-

cené plochy 

a doplněním 

hřiště o nové her-

ní prvky: dětský 

domek, kládovou 

houpačku a hop-

sadlo za cenu ve 

výši 63 000,- Kč. 

S nápadem roz-

šířit hřiště se na nás obrátilo OS Mateřské centrum Kuřátko, sdružení 

nám také pomohlo s výběrem a rozmístěním herních prvků. Chtěla bych 

poděkovat zejména paní Tomešové a paní Peleškové za pomoc a dobrou 

spolupráci.

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy 

ÚMČ Praha-Libuš. Foto autorka
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Klub seniorů zval všechny naše 

seniory na týdenní pobyt do ráje 

západních Tater na Slovensko. 

A jak tento zájezd probíhal? Před-

kládáme o něm pár řádek, pár 

fotografi í, pár vzpomínek...

V nádherném zákoutí západních  

Tater jsme strávili týdenní dovole-

nou s dvěma celodenními výlety. 

Na rozdíl od špatného počasí zde 

v Praze nás čekal pobyt na horách 

plných sluníčka, denní teploty 

kolem 28 stupňů, s typickou vůní 

lesů, s koupáním v termálních 

lázních Oravica, s pohledem na 

horské velikány. Viděli jsme mno-

ho zajímavého, jen na Chopok pro 

mlhu jsme se nedostali. 

Chtěla bych tímto poděkovat 

celému kolektivu účastníků, za 

nádhernou atmosféru, všem těm, 

kteří přispěli k pohodě, úsměvným 

zážitkům, ke vstřícnosti všech, až 

bylo radostí cokoliv podnikat. 

Ráda bych touto cestou  též 

poděkovala panu řidiči za per-

fektní služby, klidnou cestu, ale 

i za nápady, kterak dovést výlet 

k dokonalosti, panu Dr. Vetejško-

vi za zajímavé povídání a náměty 

paní prof. Kaněrové za krásné zpí-

vání pro oživení duše při kytaře, 

ale i zpívání a tančení při folklórní 

skupině, paní Slávce Urbanové za 

velkou pomoc účastníkům při rea-

lizaci  zájezdu. Paní Jindř. Literové, 

vedoucí libušské cukrárny, za již 

KLUB SENIOR

POHODA V TATRÁCH
automaticky připravené dortíky na 

cestu pro účastníky, paní Haničce 

Samcové za organizaci a možnost 

využití místní vířivé a léčebné kou-

pele, za zpěvy a taneční kreace, 

paní Alence Binderové, mojí asi-

stence, která měla stále na mysli, 

abych na nic nezapomněla, paní 

Jarušce Kebzové za radu a pomoc 

při malých ošetřeních, paní Zuza-

ně Frankové, vedoucí chaty Kožiar, 

za naplnění všech plánovaných 

programů a fi nanční výpomoc. 

A dále celému kolektivu, který byl 

mimořádně veselý, společenský,  

bezpřipomínkový a vždy nadšený 

nad vším, co se mělo uskutečnit.

Nemohu opomenout sdělit 

následující dva zážitky.

Vycházka na Žiarskou chatu 

byla obohacena o sjezd několika 

účastníků koloběžkou zpět. Nej-

starší účastnici bylo pouhých 75 

let. Upozorňuji, že cesta byla dosti 

příkrá a její kvalita ne vždy dobrá 

– výmoly.

Další zážitek byl rekreanta pana 

Kameníka, zdatného to turisty, 

který si vyšel na Baranec a potkal 

zde velké překvapení. V den svých 

narozenin našel  přítele – malého 

černého psíka, asi do té doby ještě 

kojeného, zanechaného ve výšce 

cca 2000 metrů na pospas... Kdyby 

však nebyl zachráněn, jistě by byl 

již nežil. Polomrtvého ho donesl 

zpět do Kožiaru a my jsme všich-

ni sledovali jeho návrat k životu 

a vznikající pouto mezi zachráně-

ným a zachráncem.

Práce s takovými lidmi je potě-

šením a chválou nebylo šetřeno.

Takže pro všechny, kteří to se 

svým životem nevzdávají a chtějí 

ještě cestovat a něco vidět v dob-

rém kolektivu, sdělujeme, že se 

budeme těšit příští rok ve stejnou 

dobu na stejném místě!

Za výbor zájezdu 

Zdena Prchlíková

Foto archív Klubu Senior

POPRVÉ DO ŠKOLNÍCH LAVIC
1. září nastupuje většina šestile-

tých žáčků k povinné školní docház-

ce. První den ve škole znamená vel-

kolepé slavnostní vítání, na které si 

leckteří z nás pamatují dodnes. Ani 

v naší škole tomu není jinak. Prv-

ňáčky i jejich rodiče vítá před školou 

paní ředitelka, jejich nová paní uči-

telka i zástupci z MČ Praha-Libuš.

Velký úkol čeká s nástupem 

dítěte do školy i na rodiče. Prosím, 

nesnižujte význam školy a vzdě-

lávání vůbec. Vašemu školákovi 

pomůže, pokud si s ním popoví-

dáte, proč je dobré získávat nové 

informace, učit se nové věci, naučit 

se respektovat druhé, proč musí 

chodit do školy. Je důležité, aby 

se dítě naučilo být zodpovědné ke 

své práci ve škole, aby si samo uvě-

domovalo, proč a k čemu je škola 

pro něho dobrá. Chvalte své dítě, 

přestože se Vám bude zdát, že 

ZŠ PÍSNICE 
ostatní děti zvládají některé věci 

lépe. Pochvala je pro děti, které se 

snaží, zlatou medailí. 

Školák by měl bez problémů 

dodržovat zásady slušnosti – umět 

pozdravit, poprosit, poděkovat. 

Měl by brát ohled na druhé, neská-

kat ostatním do řeči, respektovat 

autoritu.

Není třeba, aby dítě znalo pís-

mena, číslice… Spíše klademe 

důraz na to, aby dítě znalo své celé 

jméno, vědělo kde bydlí, mělo by 

dát dohromady pár souvislých 

vět o rodině, o svých zálibách. 

Chápat pojmy dnes – včera – zít-

ra, ráno – poledne – večer, znát 

barvy, základní geometrické tvary, 

porovnat objekty (větší – menší).

Školák by se měl rychle a bez 

problémů převlékat, zavazovat si 

boty, dodržovat základní hygienic-

ká pravidla, používat příbor a být 

v zásadě soběstačný.

Nikdy se nenechávejte strhnout 

a nechtějte po něm nepřiměřené 

úkoly. Pokud něco nezvládá dle 

vašich představ, zachovejte chlad-

nou hlavu, vysvětlete vícekrát 

a třeba i napočítejte do deseti...

Jistě vše společně zvládneme!

Mgr. Michaela Pažoutová, 

ředitelka školy

NOVINKY NA NAŠÍ ŠKOLE
Od září se nám podařilo otevřít 

4. třídu, která v naší škole doposud 

chyběla. Jsou v ní ještě volná mís-

ta, proto zveme i další nové čtvrťá-

ky – přijďte mezi nás.

Otevíráme opět spoustu zájmo-

vých kroužků, z nových například 

výuku hry na klavír.

V družině, která má dvě oddě-

lení s kapacitou celkem 60 dětí, 

máme novou paní vychovatelku.

Žáci 2. a 3. třídy budou v letoš-

ním školním roce navštěvovat 

kurz plavání v plaveckém stadio-

nu Podolí.

Na školní zahradě jsme díky 

instalaci dopadových ploch zpro-

voznili herní prvky – houpačky, 

prolézačky, šplhadla. Finanční 

prostředky jsme z větší části zís-

kali z grantu MHMP, zbytek nám 

poskytla MČ Praha-Libuš.

V celé škole postupně pokra-

čujeme s obnovou nábytku, ve 

2. podlaží se nám podařilo  zre-

konstruovat WC dívek, WC chlap-

ců je v pořadí.

Vytváříme nový školní server 

Windows 2008. Upravujeme prů-

běžně webové stránky školy – 

www.zspisnice.info. Od září máme 

na škole asistenta pedagoga.

Velkou pozornost budeme 

věnovat dětem s SPU, dětem 

nadaným a zvláštní péčí      chce-

me docílit rychlé aklimatizace 

dětí jiné národnosti.

O dalších novinkách vás bude-

me průběžně informovat.

Mgr. M. Pažoutová 

a Mgr. J. Klimešová
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Usnesením Rady MČ Praha-

Libuš ze dne 27. 11. 2007 byl 

schválen vznik strategického týmu 

ve složení: předseda Ing. Štěpán-

ka Macůrková – zastupitelka MČ, 

členové:  Petr Mráz – starosta MČ, 

Tomáš Hejzlar – tajemník ÚMČ, Ing. 

Koudelková – místostarostka MČ, 

Ing. Rusiňáková – vedoucí OŽPD, 

I.Hájková – vedoucí HO, M. Habada 

– vedoucí OSMI, M.Lukešová – refe-

rent fondů EU, projektový koordi-

nátor, stálý host Hana Kolářová.

Strategický tým (ST) se podílí na 

tvorbě strategického plánování, 

projektových záměrech městské 

části, přípravě a tvorbě projektů 

fi nancovaných z fondů EU a jiných 

zdrojů – analýza potřeb, stanovení 

priorit, spolupráce nad vyhlášený-

mi výzvami, jednání nad přípravou 

projektů.

ST se schází 1x za 1 – 2 měsíce. 

Na své první schůzce ze dne 11.12. 

2007 tým stanovil priority z projek-

tového zásobníku MČ Praha-Libuš 

(www.praha-libus.cz – EU, dotace, 

granty – zásobník projektů), pro 

které se snaží vyhledat fi nancová-

ní z fondů EU či jiných zdrojů.

n Zateplení budov škol a školek, 

energeticky úsporná opatření 

n Revitalizace objektu Libušská 1, 

k.ú. Libuš

n Revitalizace parku při ul. 

U Zahrádkářské kolonie, k.ú. Libuš

n Odpočinková zóna v lokalitě 

K Jezírku

n Tělovýchovné zařízení při ZŠ 

Lad. Coňka

Dosavadní úspěšné činnosti ST:

n V současné době je již zpraco-

vána dokumentace pro stavební 

povolení na revitalizaci parku 

STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ

VZNIK A ČINNOST STRATEGICKÉHO TÝMU V MČ PRAHA-LIBUŠ
při ul. U Zahrádkářské kolonie, 

parc. č. 1057/1 a 1057/3, k.ú. Libuš. 

ST předpokládá, že tento projekt 

MČ Praha-Libuš předloží ve 2. 

výzvě v Operačním programu Pra-

ha – Konkurenceschopnost, jejíž 

vyhlášení se očekává ve IV. čtvrtle-

tí letošního roku.

n Realizace úprav parku v loka-

litě K Jezírku byla domluvena se 

společností Central Group. Úpravy 

by měly být zrealizovány do konce 

listopadu 2008. Jedná se o zho-

tovení chodníku, umístění lavi-

ček, obnovu trávníkových ploch, 

výsadbu dřevin.

n V rámci energeticky úspor-

ných opatření MČ podala žádost 

o poskytnutí dotace v programu 

EFEKT 2008 „Příprava projektů 

fi nancovaných z úspor energie 

(EPC)“ vyhlášený Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Dotace byla 

přidělena a nyní probíhá výběro-

vé řízení na zakázku „Poskytování 

energetických služeb se zaruče-

ným výsledkem ve vybraných 

objektech městské části Praha-

Libuš“. Jedná se o objekty ZŠ Mete-

orologická, MŠ K Lukám, MŠ Mezi 

Domy a  Klub Junior v ul. Na Okru-

hu. Uchazeči na základě zadávací 

dokumentace, prohlídky objektů 

a odborného posouzení předloží 

nabídku na podrobný technický 

návrh opatření vedoucích ke 

snížení nákladů na spotřebu 

energie, návrh zajištění fi nan-

cování opatření a harmonogram 

prací.

n Dále v rámci energetických 

úspor MČ Praha-Libuš vyhlási-

la výběrové řízení na zavedení 

energetického managementu 

v městské části. S vybraným ucha-

zečem byla podepsána smlouva 

o spolupráci, ve které se mimo jiné 

zavazuje analyzovat stávající stav 

energetického hospodaření měst-

ské části, proškolit energetický 

tým složený z pracovníků městské 

části, poskytnout součinnost při 

vytváření místního energetického 

akčního plánu napomáhajícího 

k prosazování úspor energie, zpra-

covat vzorové průkazy energetic-

ké náročnosti budov a energetické 

audity, uskutečnit osvětovou akci 

„Dny udržitelné energetiky“.

n MČ Praha-Libuš podala žádost 

o grant do Revolvingového fon-

du Ministerstva životního pro-

středí na podporu a rozvoj místní 

Agendy 21 na projekt „Strategický 

rozvoj městské části Praha-Libuš 

respektující principy udržitelnos-

ti/udržitelného rozvoje“. Žádost 

o grant byla úspěšná a v září 2008 

tento projekt startuje. V rámci 

tohoto projektu bude vytvořen 

koncepční dokument Strategic-

ký plán rozvoje městské části 

Praha-Libuš a bude zahájeno 

sledování a vyhodnocování 

mezinárodně standardizova-

ných indikátorů udržitelného 

rozvoje. Všechny aktivity budou 

uskutečňovány v úzké spolupráci 

s občany žijícími nebo pracujícími 

v městské části.

Více informací o práci ST a pro-

jektech městské části je možno 

sledovat na webových stránkách 

www.praha-libus.cz, kde jsou 

uveřejněny zápisy ze schůzek ST , 

nebo v některém z dalších vydání 

časopisu.

Markéta Lukešová, referentka 

fondů EU, tel. 261 910 142

Investiční akce probíhající na 

území Libuše a Písnice, jsou přede-

vším akce fi nancované z rozpočtu 

Hlavního města Prahy (HMP). Kla-

sickým příkladem je např. budová-

ní kanalizační sítě v Písnici a stavba 

defi nitivních povrchů komunikací 

(kanalizace v ulici Ke Kašně, komu-

nikace K Jezírku). 

Výhledově se připravuje napří-

klad dokončení rekonstrukce 

Libušské ulice v Písnici a následně 

i tzv. východní obchvat Písnice.

Většina z viditelných staveb-

ních akcí jsou stavby rodinných 

a bytových domů, kde investo-

ry jsou fyzické nebo právnické 

INVESTIČNÍ AKCE V SRPNU 2008
osoby (bytový dům Dobronická, 

polyfunkční dům Meteorologická, 

řadové rodinné domky ve Zbu-

dovské atd.).

Z investičních akcí fi nancovaných 

HMP a zaměřených na školy a školky 

v současné době probíhá další eta-

pa výměn oken v ZŠ Meteorologic-

ká za cca 3 mil. Kč. ZŠ s rozšířenou 

výukou jazyků v ul. L. Coňka se zase 

podařilo získat grant na dopadové 

plochy na venkovním hřišti. Tato 

menší akce je spolufi nancována MČ 

(podmínka získání grantu).

Z. Kříž, odbor správy majetku 

ÚMČ Praha-Libuš

Na přelomu září a října 2008 

se uskuteční rozsáhlé dotazníko-

vé šetření u náhodně vybraných 

občanů v jejich domácnostech 

ve spolupráci s ÚMČ Praha-Libuš, 

Timur, o. s., a Gymnáziem Písnická. 

Občan bude vyplňovat s vyškole-

ným studentem dotazník o třech 

stranách, zaměřený na zhodnoce-

ní spokojenosti v různých oblas-

tech života v městské části Praha-

Libuš (např. kvalita životního pro-

středí, dostupnost služeb, úroveň 

bezpečnosti, způsob dopravy do 

školy či zaměstnání a její kvalita). 

Vyškolení studenti navštíví přes 

500 občanů různého věku, pohla-

ví, zaměstnání a bydliště. 

Vyplněné dotazníky se budou 

shromažďovat na ÚMČ Praha-

Libuš k dalšímu zpracování, které 

provede Timur, o.s., dle metodiky 

evropských indikátorů udržitelné-

ho rozvoje (více na www.timur.cz). 

Výsledky dotazníkového šetření 

budou sloužit jako jeden z pod-

kladů pro analytickou část nově 

vznikajícího strategického plánu 

MČ Praha-Libuš. 

Prosíme občany, které navští-

ví vyškolený student pověřený 

MČ Praha-Libuš, aby byli nápo-

mocni vyplněním dotazníku. 

Velice děkujeme.

Zpracované výsledky dotazní-

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

JAK SE NÁM ŽIJE 
NA LIBUŠI A PÍSNICI?

kového šetření budou přístupné 

na adrese www.praha-libus.cz 

a www.timur.cz. Toto šetření je 

součástí sledování dalších indiká-

torů, které bude MČ Praha-Libuš 

v dalších letech realizovat ve spo-

lupráci s Timur, o.s. Výsledky sle-

dování všech indikátorů (spoko-

jenost s místním společenstvím, 

mobilita a místní přeprava, kvalita 

místního ovzduší a ekologická sto-

pa) budou veřejně představeny 

sdružením Timur během kulatého 

stolu dne 12. 12. 2008 od 17 hodin 

v prostorách Klubu Junior, Na 

Okruhu 395/1, Praha-Písnice. 

Ve 4. čtvrtletí 2008 zároveň usku-

teční zpracovatel strategického 

plánu dotazníkové šetření mezi 

některými neziskovými organi-

zacemi a podnikateli působícími 

v MČ Praha-Libuš. S těmito orga-

nizacemi bude předem domluven 

termín návštěvy.

Dotazníková šetření a zahá-

jení sledování výše uvedených 

indikátorů jsou součástí projektu 

MČ Praha-Libuš na rozvoj místní 

Agendy 21, který je fi nancován 

z prostředků Revolvingového fon-

du MŽP ČR.

Markéta Lukešová, 

koordinátorka projektu
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ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
Organizace školního roku 2008/2009 v základních školách, střed-

ních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.

Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne ve 

všech základních školách, středních školách, základních uměleckých ško-

lách a konzervatořích v pondělí 1. září 2008. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 

2009. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 

v úterý 30. června 2009.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. 

října 2008. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosin-

ce 2008 a skončí v pátek 2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 5. 

ledna 2009. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. 

ledna 2009. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla ško-

ly stanoveny takto:

 Termín Obvody hl. města Prahy

23. 2. –  1. 3. 2009 Praha 1 až 5 

2. 3. –  8. 3. 2009 Praha 6 až 10 

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části:  Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 

4,  Praha 5,  Praha 11, Praha 12,  Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Pra-

ha-Libuš,  Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slive-

nec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, 

Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části : Praha 6,  Praha 7, Praha 8, Praha 9, 

Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha  19, Praha 20, Pra-

ha  21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-

Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-

Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, 

Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-

Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Pra-

ha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. 

dubna 2009. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 

do pondělí 31. srpna 2009. Období školního vyučování ve školním roce 

2009/2010 začne v úterý 1. září 2009.

IH, Zdroj: www.msmt.cz      

Vážení spoluobčané, v posled-

ní době si velice často stěžují 

občané bydlící v blízkosti spor-

tovního hřiště K Lukám na hluk, 

nepořádek a vandalismus, kte-

rý způsobuje převážně mládež. 

Hřiště bylo zbudováno jak z pro-

středků přidělených z grantu 

MHMP, tak i z prostředků městské 

části Praha-Libuš, aby sloužilo 

ke sportovnímu vyžití zvláště 

dětí a mládeže. Je proto mírně 

řečeno podivuhodné, že zrovna 

ti, pro něž bylo hřiště především 

určeno, se k němu chovají přímo 

macešsky. 

Obracíme se proto na vás, 

vážení občané, kteří máte mož-

nost ovlivnit chování svých dětí, 

abyste na ně apelovali, aby se 

zvláště k tomuto hřišti chovaly 

ohleduplně a neničily majetek, 

který má sloužit všem, a nedě-

laly nepořádek na hřišti i v jeho 

okolí. Také vás prosíme, abyste je 

PROBLÉM NA SPORTOVIŠTI K LUKÁM 
upozornili, že není možné v noč-

ních hodinách se na tomto hřišti 

a také v jeho okolí zdržovat a rušit 

tak noční klid občanů, kteří v této 

lokalitě bydlí. Jistě uznáte, že tito 

občané mají právo, aby nebyli 

rušeni a měli k bydlení klid. 

V této souvislosti také upozor-

ňujeme, že je nutno dodržovat 

provozní řád hřiště. Mimo jiné je 

stanoven čas užívání hřiště od 

9.00 do 21.00 hod. Při jakémkoliv 

porušení provozního řádu se jed-

ná o přestupek, za který může být 

uložena pokuta. V tomto smyslu 

byla také požádána Městská poli-

cie o spolupráci a provádí kontro-

ly této lokality.  

Děkujeme za spolupráci. Dou-

fáme, že tento problém se podaří 

s vaší pomocí řešit. 

Hana Kučerová, 

odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

SBĚR BIOODPADU POMOCÍ 
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, tak jako v minulém 

roce, organizuje ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi sběr 

bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK).

Městská část Praha-Libuš proto pro občany s trvalým bydlištěm 

v této městské části organizuje sběr bioodpadu, a to ve druhé etapě 

letošního roku. V této etapě budou VOK přistaveny: 

VŽDY V SOBOTU,  a to VE DNECH 13. 9. 2008 a 4. 10. 2008 v době 

od 13.00 do 16.00 hodin  

Na těchto stanovištích:

Ul. Ohrobecká (křižovatka s ulicí Lojovická), Ul. K Novému síd-

lišti (ulice Šátalská – u kontejnerů na separovaný odpad), ul. 

K Vrtilce (naproti ulice Putimská – u kontejnerů na separovaný 

odpad)

Po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat naplňování kon-

tejneru bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu 

sbíraného bioodpadu. 

Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad – především ze 

zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina

Protože celá tato akce je organizována pro občany s místem trvalého 

pobytu v Libuši a Písnici, bude nutné prokázat trvalý pobyt nejlépe 

předložením občanského průkazu přímo odborné obsluze. 

OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

ANKETA PRO SENIORY
Vážení senioři, byli bychom rádi, kdybyste se zamysleli nad následu-

jícími otázkami a vyplnili anketní lístek. Odstřižený anketní lístek předej-

te do 15. 10. 2008 na sekretariát ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35 nebo na 

humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664.

V současné době MČ Praha-Libuš zajišťuje pro seniory trvale hlášené 

v MČ Praha-Libuš dva jednodenní zájezdy vždy pro 43 seniorů (na jaře 

a na podzim) hrazené z rozpočtu městské části. Máme zájem od vás zjis-

tit, zda vám tato služba vyhovuje nebo navrhujete jinou aktivitu.

Z rozpočtu městské části je každoročně vyčleněna fi nanční částka na 

podporu aktivního života seniorů, proto máme zájem podporovat aktivity, 

které by vám přispěly ke zlepšení poznání, psychické a fyzické pohody.

Děkujeme za vyplnění anketního lístku.

Ivana Fendrychová, místostarostka MČ Praha-Libuš

Bydlím:  ® Libuš | ® Písnice

® panelový dům | ® rodinný dům 

Věk: ...................

Měl/a bych zájem o tuto aktivitu (zatrhněte pouze jednu aktivitu):

® ponechat dva jednodenní poznávací zájezdy hrazené z roz-

počtu MČ

® zlevněné vstupné do plaveckého bazénu (např. v Podolí)

® zlevněné vstupné na kulturní pořad (divadlo)

® pořádání cvičení pro seniory v dopoledních hodinách (na Libu-

ši nebo Písnici)

® jinou aktivitu, uveďte,  prosím, jakou: …………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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V červnu tohoto roku proběhlo 

na radnici Prahy 12 setkání staros-

tů a zástupců starostů s pražským 

radním Petrem Štěpánkem na 

téma: čistota a údržba městských 

pozemků a kontejnerových stání. 

Pan radní Štěpánek informo-

val, že od 1. 7. 2008 začíná platit 

nová pražská vyhláška o čistotě 

(č. 8/2008), podle které budou 

moci městské části postihovat 

původce znečišťování ulic a jiných 

veřejných prostranství. Podle této 

vyhlášky se za znečišťování veřej-

ného prostranství bude považo-

vat například: odložení odpadu 

z údržby zeleně (např. posekané 

zahrady) na veřejné prostranství; 

posypové hmoty, které již neplní 

účel posypu, tj. po ukončení zim-

ního období; odhozené odpadky 

včetně nedopalků cigaret, žvýka-

ček, zbytků potravin a další... Pan 

radní Štěpánek vyjádřil přesvědče-

ní, že městské části, pokud budou 

vyhlášku využívat v praxi, vyřeší 

tím hodně problémů, se kterými 

se dnes musí potýkat. 

Dále upozornil na již rok platnou 

vyhlášku o odpadech (č. 5/2007) 

a zejména na § 6 této vyhlášky, kte-

rý ukládá vlastníkům objektů (fyzic-

O ČISTOTĚ MĚSTSKÝCH POZEMKŮ
ká nebo právnická osoba) umístit 

sběrné nádoby na směsný odpad 

v domovním vybavení v souladu 

se zvláštními předpisy. Toto usta-

novení je poměrně málo známé 

u veřejnosti přesto, že už platí rok 

a jeho splnění zejména pro vlastní-

ky panelových domů (pro družstva, 

společenství vlastníků) nebude jed-

noduché. Z tohoto důvodu pražský 

magistrát, odbor komunální hygie-

ny, zve na jednání zástupce  vlast-

níků bytových domů, aby je blíže 

seznámil s povinností, která pro ně 

z této vyhlášky vyplývá, a poradil, 

jak postupovat. Za naši městskou 

část Praha-Libuš jsme magistrát-

nímu odboru komunální hygieny 

odeslali seznam všech družstev 

a zástupců společenství vlastníků 

panelových domů na obou sídliš-

tích.

Poslední bod programu se týkal 

Technické správy komunikací 

HLMP, a to v souvislosti s nedostat-

kem peněz, které správa obdržela 

od Magistrátu (poloviční částku 

oproti loňskému roku).

Anna Rusiňáková, 

odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

ČRo REGINA
BEZSTAROSTNÁ 
JÍZDA 
Pondělí až pátek – vždy mezi 7 

– 9 a 16 – 19 hodinou vám pomá-

háme projet Prahou. 

Pořad pro řidiče i cestující měst-

skou hromadnou dopravou. 

Zavolejte nám na bezplatnou 

řidičskou linku 800 900 500! 

Každý den má jeden z vás šan-

ci vyhrát pohonné hmoty za 

1000 Kč od společnosti OMV! 

Buďte našimi spolujezdci na 

frekvenci 92,6 FM.
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POPELNICE NA ULICI
Jak dlouho před a po obvyklé hodině svozu mohou stát 

popelnice připravené k vyprázdnění na ulici?

(red)

Časové určení přistavení sběrných nádob je stanoveno obecně 

závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Pra-

hy a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen “vyhláška 

o odpadech”).

V §6, písm. c) vyhlášky o odpadech je stanoveno, že vlastník 

objektu: “přistaví sběrné nádoby na místo přistavení vzdálené maxi-

málně 15 m od kraje (hranice vozovky a chodníku nebo krajnice) 

pozemní komunikace (zpravidla na chodník), ze které se svoz odpa-

dů provádí. Sběrné nádoby lze umístit na místo přistavení pouze 

v den svozu. Na území Pražské památkové rezervace je doba pro 

umístění sběrných nádob na místo přistavení maximálně 1 hodina 

před a po určené době svozu; pokud je určená doba svozu odpadu 

od 1 hodiny (ráno) do 5 hodin (ráno), lze sběrné nádoby umístit na 

místo přistavení v době od 24 hodin do 6 hodin (ráno).”

V Provozním řádu komplexního systému nakládání s komunál-

ním odpadem, který je přílohou smlouvy mezi hl. m. Prahou a spol. 

Pražské služby, a. s., a který je pro tuto společnost závazný, vám 

sděluji i povinnosti svozové společnosti vztahující se k zajištění svo-

zu směsného odpadu, která s vaším dotazem souvisí. Dle části III, 

odst. 5 Provozního řádu je svozová společnost povinna: “5. Reali-

zovat svoz odpadu v řádném termínu svozu. Přípustná tolerance je 

na území Pražské památkové rezervace maximálně 2 hodiny a na 

ostatním území města maximálně 3 hodiny po stanoveném čase 

svozu vyznačeném na termínovém štítku.”

Radim Polák, odbor ochrany prostředí 

Magistrátu hlavního města Prahy

O TÁ Z K Y

opravdu začala éra digitální televi-

ze. Pokud by totiž tito dva největší 

komerční hráči na televizním trhu 

ke jmenovanému vládnímu doku-

mentu nepřistoupili, vše by se řád-

ně zkomplikovalo a protahovalo. 

Pro Novu a Primu to znamená, 

že ke svým licencím na součas-

né vysílání dostanou ještě jednu 

bonusovou licenci pro digitální 

program.

Dalším důležitým letním 

momentem byl podpis smlouvy 

mezi Českou televizí a Českými 

radiokomunikacemi o dubování 

a provozování digitálního multi-

plexu 1, tedy multiplexu ČT a Čes-

kého rozhlasu.

Pro diváky satelitního příjmu 

jenom upozorňuji, že televize 

Galaxie Sport se pravděpodobně 

brzy přejmenuje na Nova Sport. 

Komerční jednička tento program 

vlastní již delší dobu a přejmeno-

vání je logickým vývojovým kro-

kem.

FENOMÉN DOBY – DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ (14)

DIGITÁLNÍ DOBRODRUŽSTVÍ NAD PRAHOU
A teď zpátky k názvu článku. 

V průběhu září se nad Prahou, 

tedy přesněji řečeno nad Mahle-

rovými sady chystá unikátní 

letecký manévr. Speciální obří 

vrtulník odejme část anténního 

systému žižkovského vysílače 

určenou pro televize a na místo 

usadí část novou, určenou pro 

systém DVB-T. Přesné datum není 

záměrně zveřejňováno, protože 

se jedná o bezpečnostně rizi-

kovou akci. Vrtulník poletí nad 

Prahou s několikatunovým bře-

menem, které by po pádu mohlo 

způsobit opravdovou katastrofu. 

Ulice v okolí vysílače budou uza-

vřeny jak pro dopravu, tak pro 

chodce.

Za měsíc, až budete opět číst 

tento list, už bude v Praze běžet 

ofi ciální multiplex 1. A do jeho 

zákulisí se podíváme.

Karel Zajíc,

exkluzívně pro U nás

K názvu dnešního příspěvku 

o digitalizaci se dostanu později. 

Nejprve informace o zásadním 

přelomu v postupu přechodu na 

digitální vysílání. V pátek 15. srpna 

přistoupily televize Nova a Prima 

k Technickému plánu přechodu. 

Fakticky to znamená, že toho dne 
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Vážení občané, dovolujeme si 

vás upozornit na skutečnost, že 

v tomto roce proběhne poslední 

etapa výměny občanských prů-

kazů bez strojově čitelné zóny.

Občanským průkazům vy-

daným do 31. prosince 2003 

končí platnost nejpozději 

31. prosince 2008. Občané jsou 

povinni požádat o vydání nového 

občanského průkazu nejpozdě-

ji do 30. listopadu 2008, protože 

lhůta pro vydání občanského 

průkazu je 30 dní. Tato výměna 

se netýká občanů, kteří se narodili 

před 1. lednem 1936. Za výměnu 

občanského průkazu bez strojově 

čitelných údajů (starý typ za nový) 

se nevybírá správní poplatek.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od druhé poloviny roku 

2000 jsou vydávány občanské 

průkazy se strojově čitelnými 

údaji. Tyto občanské průkazy 

nepodléhají výměně, platí po 

dobu v nich uvedenou. 

Žádosti o vydání občanské-

ho průkazu se strojově čitelný-

mi údaji se podávají na odboru 

evidence obyvatel a osobních 

dokladů Úřadu městské části 

Praha 12, Praha 4 – Kamýk, Cíl-

kova 796. Úřední hodiny jsou 

v  pondělí a ve středu od 8.00 

do 19.00 hodin a  v úterý a ve 

čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin.

Eva Cochová, humanitní 

odbor ÚMČ Praha-Libuš

VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
V měsíci září 2008 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 

let, 84 let, 85 let, 86 let, 87 let a 89 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Antonín Vladyka

Ladislav Křemeček

František Chovanec

Antonín Řezníček

Jarmila Kučerová

Květoslava Fialková

Ludmila Čechová

František Jelínek

Marie Kubínová

Helena Šimková

Jaroslav Kasal

Libuše Urbanová

Marie Macourková

Anna Zemanová

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 místních 

novinách U nás, je nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou 

Klemešovou –  tel. 261 910 145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si 

budete přát, aby vaše jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za pochopení.  

Chtěli bychom prostřednictvím místního časopisu U nás popřát našemu občanovi z Libuše  PETRU RADOVI k právě oslaveným kulatým naro-

zeninám. A využíváme touto cestou i možnost mu veřejně poblahopřát, hlavně hodně zdravíčka a   hodně síly do dalšího náročného sportov-

ního děje. Jsme hrdi na to, že máme mezi sebou i takového borce, který svým vlastním přičiněním a láskou k fotbalu to dotáhl až na trenéra 

národního mužstva. Petře, jen tak dál, držíme Ti palce, ať Ti to ještě dlouho a dobře kope!

Gratulují – uveřejňují – blahopřejí Tvoji blízcí přátelé z Libuše, zastoupení výborem Klubu Senior

Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, nikoli vydavatele či redakce. Texty jsou 

v této rubrice otiskovány bez redakční a jazykové úpravy, pokud o ni autor výslovně nepožádá.

Tento článek by mohl být volným 

pokračováním či navázáním na člá-

nek z prázdninového čísla 7-8 časo-

pisu U nás a který má název „Jindřich 

Domináček aneb podvodník z Písni-

ce“. Ovšem tamten děj se odehrával 

koncem 16. století, ale zde se jedná 

o žhavou současnost.

Dům s malometrážními byty, kte-

rý hodlá „nalepit“ přímo na plot naší 

zahrady fi rma Damila-Leasing, s.r.o., Ke 

kapličce 6, Praha 4 – Modřany, vede-

ná podnikatelem Ladislavem Krejčů, 

dostal od lidí kteří bydlí v blízkém oko-

lí, legrační a lehko zapamatovatelný 

název „Opičí dům“. Tato přezdívka plně 

charakterizuje záměr fi rmy, postavit 

na pruhu trávníku o rozměrech 6x30 

m čtyřpatrový objekt – krabici, vyso-

kou asi 13m. Objekt se 6 garážemi a 6 

bytovými jednotkami, délky 21m a šíře 

asi 6m, s vysunutým 1.,2. a 3. podlažím 

směrem do ulice a do stran. 

Kde se trávník, součást sídlištní 

zeleně, na němž by měl stát „opičí 

dům“ nachází? Když pojedete Libuš-

skou ulicí směrem ven z Prahy, pak na 

konci Libuše vpravo je jako předpo-

KAUZA „MALOMETRÁŽNÍ BYTY“
slední stavba Sokolovna. Asi 10 m za 

ní stojí náš dům č.p. 507/127 se zahra-

dou. Pak následuje inkriminovaný 

trávník s bývalou trafostanicí a vjezd 

do písnického sídliště.

Trávník o šířce 6 až 7 m, dlouhý 

zhruba 30 m, na něm opuštěný objekt 

trafostanice o rozměrech 6x5 m s vyas-

faltovanou plochou vjezdu asi 4x5 m, 

se stal předmětem podnikatelského 

záměru. Trafostanice sama byla posta-

vena začátkem 80. let min. století, když 

se stavělo sídliště Písnice. S postupem 

doby došlo k výměně původních 

transformátorů za výkonnější, takže 

trafostanice mohla být zrušena.

Teď trochu historie. Po odstavení 

byla trafostanice využívána jednou 

instalatérskou fi rmou jako sklad 

materiálu. V roce 2006 v létě najed-

nou vidíme, jak pan instalatér narych-

lo vyklízí svůj sklad. Objekt bývalé tra-

fostanice s pruhem trávníku včetně 

chodníku přiléhajícího k ulici Výletní, 

která je vjezdem do severní poloviny 

sídliště Písnice, koupila fi rma pana 

Krejčů. Až do září 2006 se nedělo nic, 

a najednou přijde obálka s modrým 

pruhem – pozvánka ke stavebnímu 

řízení na 12. září 2006. Předtím si mís-

to obhlížel jistý pán. Když se ho maji-

telka sousední nemovitosti zeptala, 

o co jde, jestli náhodou nekoupil 

objekt vyřazeného transformátoru, 

jen jí hrubě odsekl. Byl to Ladislav 

Krejčů, jak se později ukázalo. 

Ale pojďme ještě dál do historie. 

Když se v 80. letech minulého stole-

tí stavělo sídliště Písnice. Tehdy byla 

majitelkou domu se zahradou paní 

Benedikta Lochmannová. Přišli za ní 

činitelé z Místního národního výboru 

v Libuši s požadavkem, že musí dovo-

lit, aby na její zahradě byla postave-

na trafostanice pro sídliště. Pokud to 

nedovolí, bude jí ve veřejném zájmu 

vyvlastněna část zahrady. Tehdejší 

zákony tuto praxi dovolovaly a hojně 

se jí využívalo. Paní Lochmannová, 

která měla v té době požehnaných 

82 let, byla pod pohrůžkou vyvlast-

nění „přitisknuta ke zdi“ a tak ve fi nále 

neměla možnost ubránit se stavbě 

trafostanice 60 cm od plotu na jižní 

straně její zahrady. Není známo, že by 

někdy podepsala souhlas.

Do vzniklé mezírky není z žádné 

strany vidět, takže celá desetiletí je 

tato mezera využívána jako WC. Hlav-

ně když lidé vystoupí u sokolovny 

z autobusu MHD, tak si tam leckdo 

dojde odskočit. Vyjít na zahradu, 

když fouká jižní vítr znamená zacpat 

si nos. Nehledě na to, že se mezi 

plotem a trafostanicí neustále hro-

madí nejrůznější odpadky, že v části 

zahrady zastíněné trafostanicí roste 

místo trávníku mech a živoří ovocné 

stromy.

Nejednou se v těch místech na 

plotě našla vykradená taška. V přípa-

dě lékařky z Loun i s doklady. Chyběly 

naštěstí jen peníze a mobilní telefon. 

Jindy byly v mezeře poschovávány 

různé věci, zřejmě z bytových krádeží 

– elektronika apod.

Odbor výstavby MČ Praha 12 naří-

dil sloučené územní a stavební řízení 

za účelem stavby přípojek plynu, 

vody, elektriky a odpadu pro pod-

nikatele L. Krejčů k objektu bývalé 

trafostanice. Je v celku podivné, že 

pracovnice úřadu těsně před slou-

čeným jednáním velmi podrážděně 
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reagovala na dotaz účastníků řízení, 

co je účelem přípojek zřizovaných 

na sídlištní zeleni k nefunkční tra-

fostanici. Když se uklidnila, sdělila 

majitelce sousední nemovitosti, že na 

úřadě nic nevědí, že účastníky řízení 

to může zajímat teprve tehdy, až se 

bude projednávat stavební povolení 

na stavbu nějakého objektu a že pan 

majitel objektu trafostanice má právo 

postavit si k ní zmíněné přípojky a že 

oni jsou povinni mu v tom vyhovět. 

Podnikatelský záměr prý pan podni-

katel není povinen dopředu avizovat. 

Je opravdu podivné, jak si „nezaujatá 

úřednice“ při řízení jednání vedla a co 

všechno věděla či „nevěděla“. Jen pro 

dokreslení situace, každý z dělníků, 

kteří pracovali na přípojkách, věděl že 

to má být internetová kavárna + byty. 

Dokonce někteří tvrdili, že to bude 

herna a jeden vtipálek prohlásil, že to 

bude zcela určitě erotický salón. Tyto 

neofi ciální názory se podivuhodně 

dobře shodovaly se skutečnostmi 

veřejně dostupnými na internetu, 

takže si dělníci nic nevymýšleli, ale 

zřejmě to někde slyšeli.

Na Obchodním rejstříku Minister-

stva spravedlnosti (http:// www.justi-

ce.cz) lze snadno zjistit, jaké obchod-

ní aktivity provozuje fi rma Damila-

Leasing s.r.o. Mezi nimi bylo i provo-

zování hracích automatů a další fi rma 

s touto fi rmou úzce spojená, měla mj. 

podnikat v oblasti naposled zmíněné, 

tj. erotické služby, peep-show a sex-

shop. Podezření, že místo internetové 

kavárny by mohla být provozována 

herna s hracími automaty připojený-

mi na internet (na ty se nevztahuje 

zákon o hracích automatech), či pod 

pláštíkem „internetová kavárna + 

byty“ dokonce „masážní salón“, tedy 

bylo velmi reálné. Ostatně pan Krejčů 

odmítl dát MČ Praha – Libuš záruku, 

že internetovou kavárnu nepřemě-

ní na hernu. Z tohoto důvodu dalo 

Zastupitelstvo ÚMČ Praha-Libuš ke 

stavbě záporné stanovisko.

To, že nikdo neměl nic vědět 

o záměrech podnikatele L. Krejčů, 

mělo též své důvody, jak se později 

ukázalo. Tento postup, krok za kro-

kem, aby nebyl hned zezačátku patr-

ný úmysl podnikatele, je osvědčená 

„salámová metoda“. Napřed docílit 

jedné menší investice, pak se odvo-

lávat na její umrtvení a požadovat 

další povolení. Tato metoda již byla 

v jiných obměnách v praxi mnoho-

krát úspěšně použita. Spočívá jednak 

na zneužití menší schopnosti předví-

dat další vývoj událostí u některých 

posuzujících úředníků, jednak, a to 

hlavně, na znepřehlednění celé kau-

zy. Kdyby hned zpočátku pan pod-

nikatel avizoval svůj úmysl, mohl by 

se setkat s rázným odmítnutím. Když 

chce někdo postavit kompletní pří-

pojky vody, plynu, elektriky a kanali-

zace k torzu trafostanice, je na místě 

otázka, a tu měl klást stavební úřad, 

co zde hodlá stavět. A ne v podiv-

ném postupu podporovat stavební-

ka obecným tvrzením, že L. Krejčů, 

resp. jeho společnost na to má právo. 

Povolení stavby přípojek byla velká 

chyba jak ÚMČ Libuš, tak stavebního 

úřadu Praha 12 Modřany. Tím bylo 

panu podnikateli umožněno, aby se 

na sídlištní zeleni „zadrápkoval“.

Již před termínem stavebního 

řízení bylo panu podnikateli dáno 

najevo, že majitelé sousedního domu 

se zahradou se žádnou stavbou na 

hranici jejich pozemku nebudou jako 

účastníci stavebního řízení souhlasit, 

aby pan Krejčů neinvestoval do přípo-

jek. Že by bylo možné a vhodné býva-

lou trafostanici využívat jako sklad či 

garáž, s tím že bude mezera mezi 

naším plotem a trafostanicí zahraze-

na, aby se nemohla používat jako WC. 

Toto stanovisko majitelů sousedního 

domu se zahradou jako účastníků sta-

vebního řízení včetně protestu proti 

stavbě přípojek i s razítky podatelen 

(datum 29.5.2006, tedy 4 měsíce před 

stavebním řízením o přípojkách) je 

k dispozici na:

1. Úřadu MČ Libuš,

2. Odboru výstavby MČ Praha 12 

- Modřany, Hausmannova 3014/1 

k rukám vedoucí Ing. Majorové,

3. Magistrátu hl.m. Prahy - odbor 

výstavby, k rukám vedoucí odboru 

Ing. Arch. Souralové.

Protest zřejmě nebyl nikde vzat na 

vědomí, nebral jej na vědomí ani pan 

Krejčů, ale naopak, choval se velmi 

hrubě. Při stavbě skříně pro přípojku 

elektrické energie, přes výslovnou 

podmínku v rozhodnutí o povolení 

stavby od stavebního úřadu, že zdě-

ný pilíř s el. přípojkou musí být 1 m 

od plotu, začali dělníci podle příkazu 

pana podnikatele kopat základy pří-

mo pod plotem zahrady, podkopali 

plot a přerazili rohový betonový slou-

pek plotu. Na stížnost podanou u sta-

vebního úřadu reagoval pan Krejčů 

nadávkami a výhrůžkami sousedům. 

Staré židovské přísloví říká: “Největší 

hloupost, kterou může podnikatel či 

obchodník udělat, je, hned úvodem 

si znepřátelit své okolí.” Zdá se, že 

dnešní draví a bezohlední podnika-

telé o taková zásadě nejen že vůbec 

nevědí, ale že slušné chování je jim 

cizí - pojmu slušnost vůbec nerozu-

mějí a jsou přesvědčeni, že peníze 

zmohou všechno.

Jak postupoval případ dál? Souse-

dé byli vyděšeni chováním pana pod-

nikatele Krejčů. A začalo další pátrání 

po internetu, které přineslo zajímavé 

výsledky. Pan Krejčů a fi rma Damila-

Leasing s.r.o. není jedna fi rma a jeden 

majitel, ale jde o konglomerát osmi 

úzce spolu spojených fi rem, ve všech 

vystupuje pan Krejčů jako jednatel, 

spolumajitel, podílník atd., výpis 

podnikatelských aktivit této osmičky 

fi rem by zabral nejméně 3 stránky a je 

k nahlédnutí.

Pro úplnost, jedná se o fi rmy: 1. 

Damila-Leasing, s.r.o., 2. Damila -Nor-

th, s.r.o., 3. Damila s.r.o., 4. RIAL s.r.o., 5. 

RIALplus s.r.o., 6. RIAKO s.r.o., 7. SON-

DA s.r.o., 8. Společenství vlastníků 

Husníkova 208-724, Praha 5.

Na tuto osmičku fi rem (1. okruh 

fi rem) je navázána řada dalších fi rem 

(2. okruh fi rem), ve kterých někteří 

lidé z fi rem základní osmičky vystu-

pují jako podílníci s vkladem kapitálu, 

jednatelé s právem podpisu a rozho-

dování atd. Takže vše je úzce kapi-

tálově provázáno (k dispozici jsou 

výpisy z Obchodního rejstříku a další 

dokumenty, vše bylo získáno legální 

cestou - adresa: http:// www.justice.

cz). Pátráním v telefonním seznamu, 

po známých v Modřanech a pátráním 

přímo na místě aktivit těchto fi rem 

a jejich nemovitostí bylo zjištěno, že 

tato skupina fi rem skupuje od starých 

lidí jejich nemovitosti, činžovní domy, 

často v nedobrém stavu, že mají svůj 

ateliér - Studio MIJA, s.r.o., architekto-

nická a projektová kancelář. Získané 

objekty přestavují a opravují. Potud je 

jejich jednání legální. Střízlivý odhad 

majetku, resp. kapitálu v nemovitos-

tech této skupiny se může pohybovat 

v rozmezí 100 až 300 milionů Kč.

A teď se případ dostává i do osob-

ní a lidské roviny. Naskýtá se otázka, 

proč takováto mocná skupina fi rem 

má zájem podnikat na úzkém prouž-

ku sídlištní zeleně, velkém přibližně 

6x30 m u plotu sousední zahrady 

a postavit tam krabici vysokou 4 patra, 

pro kterou se úspěšně ujal mezi lidem 

název „opičí dům“? Na první pohled 

by se zdálo, že zde chce podnikat jen 

člověk který to nemá v hlavě zcela 

v pořádku. Jenže “konzorcium” fi rem 

kolem podnikatele L. Krejčů to má 

v hlavě v pořádku až moc dobře. Hrát 

nám, starším lidem na nervy a dělat 

nejrůznější potíže. Jsme lidé staršího 

věku, víc než 70 let a oni předpoklá-

dají, že nás postupně donutí k pro-

deji naší nemovitosti. Ostatně, tím že 

si takto vynutili a postavili zmíněné 

přípojky, mohlo by se jim zde podařit 

postavit třeba nějaký menší objekt, 

i když to nebude ta zmíněná vyso-

ká „krabice“. V každém případě však 

bude zahrada jako stavební parcela 

nenávratně a trvale znehodnocena 

a výrazně klesne její tržní cena. Tím 

nás mají tak říkajíc v každém přípa-

dě „na háku“. V případě prodeje si lze 

vynutit nižší cenu. Asi před dvěma 

měsíci nás skutečně kontaktoval jistý 

Michal Pinc, spolumajitel fi rem kolem 

L. Krejčů, za účelem prodeje nemo-

vitosti. Jenomže toto je náš domov, 

naše oáza klidu, na které jsou práce 

a mozoly tří generací a domov se pře-

ce nikdy neprodává!

Pozemek, na kterém by se mělo 

stavět, je v majetku ČEZ a měl původ-

ně parcelní číslo 910/58, což je tráv-

ník na jižní a západní straně od naší 

zahrady. Od parcelního čísla 910/58 

bylo po koupi odděleno p.č. 910/59 

= objekt trafostanice + příjezdová 

vyasfaltovaná plocha k trafostanici + 

chodník přiléhající k Výletní ulici  a p.

č. 910/169, což je zbývající trávník, 

tj. sídlištní zeleň. Je s podivem, a je 

na místě otázka, jak je to možné, že 

byl panu L. Krejčů prodán dokonce 

chodník o šířce 280 cm, který by měl 

být normálně nedílnou součástí ulice 

Výletní, a to v celé délce jižní strany 

(tj.v délce asi 35 až 40 m), takže celko-

vá plocha jejich pozemku tím vzrostla 

na cca 350m čtverečních.

Rovněž je na místě otázka, proč my 

jako sousedi, kteří na koupi této vyřa-

zené trafostanice přiléhající k naší 

zahradě měli předkupní právo, jsme 

nebyli od ČEZu o chystaném prodeji 

informováni. Zmíněnou trafostanici 

bychom využili jako garáž. Prvním 

signálem, že se něco děje, bylo rychlé 

vystěhování skladu již dříve zmíněné-

ho pana instalatéra z trafostanice.

Úplné jasno jsme si udělali teprve 

koncem července 2008. Překreslili 

jsme si ortho-foto-mapu (snímek 

z družice) našeho domu a okolí a do 

ní přesně podle kót projektu „opičí 

dům“ zakreslili polohu zamýšleného 

„opičího domu“ a okamžitě byl jas-

ný další zámysl skupiny fi rem. Roh 

“opičího domu” se nachází přesně 

v prodloužení linie přední fronty 

našeho domu, tedy na straně obrá-

cené k hlavní ulici Libušské. Takže je 

nasnadě, co je takovým umístěním 

sledováno. Zkušené oko jejich archi-

tekta poznalo z polohy našeho domu 

a zahrady původní záměr majitelky 

paní Lochmannové, tj. možnost pří-

stavby, jak se pozorný čtenář dočte 

v bodě 3. Přístavba by mohla být 

realizována jako prodloužení našeho 

domu směrem jižním, jeho napojení 

na “opičí dům”, dostavba zrcadlového 

obrazu “opičího domu” směrem do 

naší zahrady a z pidi- malometrážních 

bytů by rázem byly byty 4+1. Aby obě 

stavby byly v přibližně stejné výš-

kové linii, předpokládá to rozebrání 

krovu našeho domu, zvýšení o 1 až 

2 patra + přístavba podkroví. Kdyby 

byla nástavba provedena z lehkých 

stavebních materiálů, pak by tuto 

nástavbu solidně a bytelně postave-

ný starý dům z r. 1936 unesl. 

Dále je nutné vzít v úvahu velmi 

vysoký byznys-potenciál toho-

to místa. Nedaleko našeho domu, 

naproti bývalému masokombiná-

tu Písnice, má být konečná stanice 

metra linky D a má být zřízeno velké 

záchytné parkoviště pro vozy obyva-

tel satelitních městeček nacházejících 

se jižně, jihovýchodně a jihozápadně 

od Prahy. Do Libuše má být pro-

dloužena tramvajová trať z Modřan. 

Místo s takovýmto potenciálem je 

velké lákadlo pro podnikání a jistě 

bude činěn velký nátlak jak na Zastu-

pitelstvo a MČ Praha-Libuš, tak na 

stavební úřad, aby pánům podnikate-

lům bylo povoleno zde nějakou stav-

bu realizovat.

Nyní je závislá celá kauza na roz-

hodnutí Zastupitelstva MČ Praha- 

Libuš, které bude postaveno před 

rozhodnutí těchto otázek:

1. Povolit či nepovolit změnu 

územního plánu MČ Libuš, aby mohl 

podnikatel L. Krejčů stavět na sídlištní 

zeleni, tj. na trávníku o rozměrech cca 

6x30 m p.č.910/169. Toto rozhodnutí 

je plně v pravomoci Zastupitelstva 

ÚMČ Libuš.

2. Povolit či nepovolit stavbu “opi-

čího domu”, s tím, že po jeho realiza-
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ci lze očekávat další expanzi tohoto 

konglomerátu fi rem a nátlak, případ-

ně pronásledování starých majitelů 

nemovitosti Libušská 507/127. Zastu-

pitele jsme si zvolili ve svobodných 

volbách s tím, že budou chránit naše 

zájmy, náš majetek, bezpečnost atd. 

Splní zastupitelé svůj volební slib který 

mám dali? Podotýkáme, že zamítavé či 

doporučující stanovisko jak v otázce 

změny územního plánu, tak inves-

tičního záměru podnikatele je plně 

v pravomoci a v rukou Zastupitelstva 

MČ Libuš a nikdo do jejich rozhod-

nutí nemůže zasahovat. Je pouze na 

Zastupitelstvu, jak rozhodne a koho si 

na své území pustí či nepustí. Myslíme 

si, že pokud se tohoto konglomerátu 

dravých a bezohledných fi rem obec 

Libuš zbaví hned úvodem, vyhne se 

mnoha pozdějším komplikacím a sta-

rostem. Stavební úřad potom vychází 

z usnesení Zastupitelstva a v podsta-

tě jen kontroluje, zda jsou dodrženy 

vzdálenosti a další náležitosti které 

defi nuje Stavební zákon, dodržení 

ostatních norem a zákonů souvisejí-

cích se stavbou a určuje postup a pod-

mínky stavby.

Chtěli bychom připomenout jednu 

velmi podstatnou věc, týkající se pra-

vomocí Zastupitelstva obce a pravo-

mocí prostých občanů – voličů svých 

zastupitelů na jednom konkrétním 

příkladu. Jedná se o tak závažný pro-

blém, jakým je povolení stavby trva-

lého hlubinného úložiště vyhořelého 

jaderného paliva z českých jaderných 

elektráren. Jedna z lokalit pro tuto 

stavbu je na Českomoravské vysoči-

ně. Na Zastupitelstva dotčených obcí, 

v jejichž katastrech se lokality vhod-

né na stavbu hlubinného úložiště 

nalézají, je již více než 10 let vyvíjen 

masivní nátlak, jsou jim slibovány 

všechny možné výhody, ale poctiví 

a neúplatní horalé se nedali žádným 

způsobem zlomit nebo zkorumpo-

vat a prostě stavbu úložiště nechtě-

jí povolit. Stejně tak občané obcí, 

kterých se to týká. Vznikla občanská 

sdružení jako např. Bezjaderná Vyso-

čina a další, jsou podepisovány petice 

občanů a tato občanská hnutí jsou 

plně respektována jimi zvolenými 

zastupiteli. Nic na tom nezměnily ani 

další a další volby do Zastupitelstev 

a snahy „propašovat“ do Zastupitel-

stev „svoje lidi“. Nebyli prostě zvo-

leni. Tak velká je pravomoc občanů 

a pravomoc Zastupitelstva obce. Tuto 

pravomoc si dnes zde v Praze málo-

kdo z občanů v plné šíři uvědomuje 

a využívá ji. Případ „trvalé úložiště“ 

velmi dobře známe a pozorně sledu-

jeme, protože Ing. Kameník pochází 

z Českomoravské vysočiny a shodou 

okolností se přímo dotýká katast-

ru jeho rodné obce. Jediná možná 

cesta jak zlomit moc Zastupitelstev 

je zřejmě přijetí zvláštního zákona 

Parlamentem ČR, Sněmovnou a pod-

pisem prezidenta republiky, včetně 

odejmutí pravomocí Zastupitelstvům 

obcí  tomto směru. Teprve před tako-

vým zákonem by pak musela Zastupi-

telstva obcí kapitulovat.

3. Pozemky, tj. zahrada o výměře 

780 m čtverečních a pozemek na kte-

rém stojí náš dům (300 m vč. dvora) 

byly původně v r. 1935 koupeny za 

cenu 40.000 Kč, což byla na tehdejší 

době cena velmi vysoká. To proto, aby 

byla zahrada použitelná jako stavební 

parcela pro hotel či penzion, který by 

si později přistavěl syn paní Lochman-

nové . Jenže přišel Vítězný únor 1948 

a všem plánům udělal konec. Dnes 

může mít jenom zahrada, jako staveb-

ní parcela, tržní cenu kolem 4 milionů 

Kč, počítáno podle cenové mapy sta-

vebních pozemků hl. m. Prahy, staré 

asi 2 roky a vzhledem k vysokému 

byznys-potenciálu této lokality, způ-

sobenému budoucím přivedením lin-

ky metra D a tramvaje. Stavbou „opi-

čího domu“ na samé hranici zmíněné 

parcely by došlo k jejímu trvalému 

a nenávratnému znehodnocení a její 

cena by mohla klesnout na polovinu, 

tj. asi o 2 miliony Kč.. Znehodnocení 

takového majetku je mnohem horší 

čin, než jaký provedli paní Lochman-

nové komunisté vynucením stavby 

trafostanice ve „veřejném zájmu“ 

za jejím plotem. Nyní se však jedná 

o stavbu za účelem rozmnožení byz-

nysu velmi bohatého konzorcia fi rem 

Ladislava Krejčů. A pak že jsou si všich-

ni lidé rovni (Ústava České republiky) 

a že křivdy které páchali komunisté se 

nebudou opakovat! Opakují se a jak 

to vidíme v televizních pořadech „Na 

vlastní oči“, „Reportéři ČT“ a „Občanské 

judo“, leckdy v podobné podobě.

4. Další otázka která se naskýtá je, 

k čemu vlastně “opičí dům” - malo-

metrážní byty - bude ve skutečnosti 

sloužit? K bydlení asi těžko. Obyvatelé 

se budou z oken dívat na červenou 

plechovou zeď protějšího paneláku 

vysokého 6 pater, budou obtěžová-

ni hlukem z vysoce frekventované 

Libušské ulice, kde denně projede cca 

24.000 vozidel a kde hluk dosahuje 

podle měření z r. 2005 71 až 72 dB, 

což je o 20-21 dB, tj. asi 100x více, než 

připouští hluková norma. Bude to tedy 

dům opravdu k bydlení? Nebo se tu 

budou pod pláštíkem bydlení provo-

zovat erotické služby, jak praví pověsti 

doprovázející aktivity pana podnika-

tele? Kdyby to pan podnikatel s těmi 

malometrážními byty pro mladé sku-

tečně myslel vážně a chtěl opravdu 

demonstrovat své „sociální cítění“, tak 

je má kde postavit. A to v dvojnásob-

ném až trojnásobném počtu než na 

této lokalitě. Vlevo od jeho vily v Mod-

řanech, v ul. Ke kapličce 6 má ve svém 

vlastnictví volnou zahradu - stavební 

parcelu - s rezervovaným č.p. 8, a ta 

má mnohem větší rozměry, než je 

pozemek, který koupil vedle nás 

5. Je s podivem, že pan podnika-

tel dostal výjimku od odboru dopra-

vy MČ Praha 12 k realizaci 6 garáží 

v “opičím domě”, když ul. Výletní je 

vjezdovou komunikací do sídliště 

Písnice a garáže jsou jen asi 8 m od 

hranice křižovatky Libušská/Výletní. 

Když bude vozidlo z hlavní Libušské 

ulice zabočovat do ul. Výletní - vjezdu 

do sídliště, těžko bude možné předejít 

havárii, když bude někdo zrovna cou-

vat z garáže. Nehledě na to, že před 

garáží musí být z bezpečnostních 

důvodů odstavná plocha pro vozidlo. 

Jenže chodník je široký pouze 2,8 m, 

což této podmínce nevyhovuje. Je 

evidentní, že udělením této výjimky 

odborem dopravy od MČ Praha 12 

Modřany bude ohrožena bezpečnost 

provozu na komunikaci.ul. Výletní.

Kdo nám zodpoví někdo těchto 

5 otázek?

Ing. Vladimír Kameník, 

Blažena Velebilová

BIOKORIDOR VRTILKA
K PŘÍSPĚVKU PANA PROFOUSE

Pokud jsem dobře pochopila text 

pana Profouse (viz dopis přetiště-

ný na této straně), vyjadřuje své 

pochybnosti o významu biokoridoru, 

o udržitelnosti investic, o cyklostez-

kách a o fi nancování a smyslu aktivit 

sdružení Stromy. Pokusím se stručně 

odpovědět. 

O sdružení. Sdružení pro životní 

prostředí Stromy je nezisková orga-

nizace, jejímž cílem je ochrana pří-

rody a krajiny a kultivace životního 

prostředí na komunální úrovni. Kdo 

má zájem, může se o této organizaci 

a jejích aktivitách dozvědět podrob-

něji na www.os-stromy.info,   nebo 

třeba jen zalistovat ve starších číslech 

časopisu U Nás.  

K fi nancování. Žádné granty na 

činnost sdružení neexistují. Chápu, že 

pro někoho je to těžko pochopitelné, 

ale děláme to zadarmo. Všichni členo-

vé. A  já navíc píši projekty a hledám  

fi nanční zdroje, abychom dál mohli 

zlepšovat životní prostředí ve svém 

okolí. A  protože naše projekty mají 

hlavu a patu, v konkurenci stovek 

podávaných žádostí různých NNO 

jsme dosud většinou uspěli a získali 

nějaký grant. A teď, pane Profousi, 

prosím, zpozorněte: všechny naše  

projekty  jsou určeny na obnovu 

a kultivaci životního prostředí (nikoli 
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Cestu, která je nedílnou součástí bio-

koridoru a mohla by být také pěkná, 

nebylo možné do projektu zahrnout. 

Nešlo to osm dlouhých let. Biokoridor 

brázdily i kamiony, byly by to zmaře-

né prostředky. 

Jen zoufalí lidé v OC si marně 

a bezmocně léta stěžovali na prach, 

rozbitou cestu atd. Pokud vím, dle 

správního rozhodnutí máte jeden rok 

na to, abyste odstranil svůj nelegální 

objekt  skladové haly. Pak bude mít 

smysl obnovu biokoridoru dokončit. 

A provozování objektu jste měl, dle 

výzvy SSD, zastavit již v dubnu, viďte. 

Všechny uvedené  skutečnosti jsou  

snadno ověřitelné i z dalších zdrojů. 

Než takhle pochybovat, bylo by býva-

lo snazší podívat se min. na stránky 

HLMP, MČ Praha Libuš, P 12, nadací atd. 

Jen pro základní orientaci o územním 

plánování, o programech na ochranu 

přírody a krajiny ale třeba i o výši udě-

lených grantů a to i zpětně. 

A také se projít biokoridorem. 

A podívat se, co „dokázal“ provoz 

nákladní a další dopravy k Vašemu 

objektu po osmi letech. Nejen v bio-

koridoru. On totiž problém není  ve 

sdružení, ani v biokoridoru. 

Mgr. Daniela Partlová, Stromy

VYJÁDŘENÍ K DOPISU 
PANA PROFOUSE

Po přečtení dopisu jsem si nebyla jistá, 

jestli se k podnětu pana Profouse budu 

a chci vyjadřovat, jestli cílem podnětu 

je snaha získat odpovědi na položené 

otázky, nebo o odpovědi vůbec nejde? 

Jelikož je ale v podnětu odbor životního 

prostředí a dopravy konkrétně žádán 

o stanovisko, pokusím se tedy stručně, 

a doufám i trochu srozumitelně, vyjádřit 

ke zmiňované problematice. 

n Biokoridory, podobně jako biocent-

ra, jsou na území Prahy součástí územ-

ního plánu hl. m. Prahy. Rozhodující 

vliv při konečném procesu schvalová-

ní nemá ani městská část ani občanské 

sdružení. Biokoridory jsou ve většině 

případů přírodní plochy, jako napří-

klad potoky, strouhy, meze, živé ploty 

nebo souvislé pásy křovin, někdy také 

pole nebo umělý prvek, jako přechod 

pro zvěř přes dálnici. Hlavním význa-

mem biokoridoru je umožnit migraci 

organismů mezi jednotlivými bio-

centry (toto je velmi obecná defi nice 

významu biokoridoru, kterou přede 

mnou vymyslely nějaké chytré hlavy). 

Je pravdou, že v některých případech 

se zdá být migrace organismů přes 

schválené biokoridory nemožná. Tolik 

tedy k biokoridoru.

n Občanské sdružení Stromy, 

podobně jako jiná sdružení, má 

Ministerstvem vnitra ČR schválené 

stanovy, kterými se musí řídit jak 

orgány sdružení, tak i jeho členové. 

Městská část nemá právo jakko-

liv zasahovat či koordinovat jeho 

činnost. Podle zákona na ochranu 

přírody a krajiny má sdružení právo 

vstupovat do zahajovaných územ-

ních nebo stavebních řízení. V těch-

to řízeních se z hlediska životního 

prostředí a dopravy pro území naší 

městské části vyjadřují odbor ochra-

ny prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 

a odbor životního prostředí a odbor 

dopravy ÚMČ Praha 12 – Modřany. 

K plánovaným záměrům a budou-

cím stavbám se za městskou část 

vyjadřuje Rada MČ Praha-Libuš. 

n Co se týká dotazu na výši pro-

středků (grantů) na činnost sdružení: 

granty nejsou poskytované na čin-

nost sdružení, ta je fi nancována z pří-

spěvků členů a případně darů. Gran-

ty jsou poskytovány na předložené 

záměry a jejich realizace je sledovaná 

poskytovatelem grantu. Občanskému 

sdružení se v minulých letech podařilo 

získat granty od Magistrátu hl. m. Pra-

hy a také od některých nadací, které se 

zabývají ochranou životního prostředí. 

Nejednalo se však o granty poskytnu-

té městskou částí Praha-Libuš. MČ se 

na základě usnesení Rady MČ Praha-

Libuš pouze spolupodílí na realizaci 

a fi nancování projektu „Zelená zóna 

Písnice“ a na některých dalších projek-

tech týkajících se životního prostředí.

n Podle plánu cyklistických tras 

a stezek hl. m. Prahy je částí ulice 

K Vrtilce vedena páteřní cyklistic-

ká stezka A 42 spojující centrum se 

Středočeským krajem. Rada MČ Pra-

ha-Libuš svým usnesením č. 66/2006 

schválila generel cyklistických tras 

a stezek pro městskou část a přijala 

ho jako závazný dokument pro roz-

voj stezek na území městské části. 

V přijatém generelu je cyklostezka 

vedena komunikací K Vrtilce a má 

vazbu na další projekty (obchvat 

Písnice).

Anna Rusiňáková, odbor životního 

prostředí a dopravy

VÁŽENÝ PANE PROFOUSI, 
vše podstatné k Vašim dotazům je 

obsaženo ve vyjádření Ing. Rusiňá-

kové. Jenom na doplnění: Neziskové 

občanské sdružení Stromy, pracující 

v naši MČ, sleduji již déle než osm let. 

Pokud vím, trpělivě obnovuje a chrání 

všelijaké zelené plochy před necitlivý-

mi zásahy a poškozováním, což se týká 

i biokoridoru. Tam jde o území, které 

by dokonce chráněno být mělo. Je to 

záslužné a sám vím, že to dnes mnoh-

dy není jednoduché. Veškeré zásahy 

do něj podléhají přísným pravidlům.

Mnozí občané asi i vědí, že právě 

tímto biokoridorem – tudíž naší MČ 

– vede, zatím pouze jako realizač-

ní záměr, páteřní cyklostezka ven 

z Prahy na Středočeský kraj. Bude jen 

dobře,  pokud naše MČ bude vyhle-

dávána jako atraktivní a sportu přející 

část hlavního města. To je v souladu 

s naším strategickým plánem.  

Ke grantům městské části na činnost 

sdružení Stromy mohu jen konstato-

vat, že se mýlíte,  žádné takové granty  

neexistují. Je všeobecně známo, že 

o.s. Stromy se účastní různých výzev 

pro neziskové organizace a podává na 

různá místa své projekty. Pokud přijde 

sdružení se záměrem, který se týká MČ 

(např. veřejné prostranství), k podáva-

nému projektu se vždy předem vyjad-

řujeme. Také stanovíme výši spoluúčas-

ti. Většinu z projektu tvoří grant, o který 

se žádá, naše spoluúčast bývá cca 10 

– 30 %, takže je to značný přínos pro 

MČ. Z grantů jsou upravována a vše-

lijak obnovována různá zanedbaná 

místa, na která už v nevelkém rozpočtu 

naší MČ nezbývá. Na činnost samotné-

ho sdružení ale MČ nepřispívá. 

Rád bych také zmínil, že sdružení 

Stromy se angažuje i v jiných věcech. 

Zásadním způsobem např. ve věci sil-

ničního okruhu. Právě díky spolupráci 

s tímto sdružením se podařilo zabrá-

nit  některým  negativním dopadům 

stavby na naši MČ. 

S pozdravem Pavel Macháček

na činnost sdružení!!), takže ty peníze 

jdou do obnovy zeleně, přípravy cyk-

lostezek apod. Práce, přesnost a  žád-

ný byznys, jinak by nám žádný další 

grant nikdy nikdo nedal. A jelikož se 

všechny tyto projety týkaly veřejných 

ploch (tj. pozemků v  majetku či sprá-

vě v MČ ) je korektní, že MČ na jejich 

obnově také participuje. Činnost 

sdružení tedy není fi nancována 

z grantů ani z prostředků MČ Praha 

Libuš. Sdružení je provozováno z pří-

spěvků členů a soukromých prostřed-

ků a nemá žádný zisk. Tedy  kromě 

pocitu, že nežijeme na skládce, že 

naše okolí se lepší, že se dokážeme 

postavit různým nepravostem, a že je 

to tvořivá a smysluplná práce. 

Teď něco k cyklostezkám. Téma-

tem cyklostezek a strategií přípra-

vy a výstavby cyklotras se zabývá 

samostatný orgán, pracovní skupi-

na HLMP. Ta zodpovídá za přípravu 

celopražského plánu  cyklistických 

stezek, jehož součástí je také pražská 

páteřní stezka A42, o kterou se zají-

máte. Financování podchodu pod 

připravovaných obchvatem  Písnice 

bude součástí realizace projektu 

obchvatu Písnice, jinak řečeno, Vás 

se to opravdu nedotkne. O doprav-

ní obslužnosti rozhodují příslušné 

správní orgány, v tomto případě 

odbor výstavby, resp.odbor dopravy. 

Ani o tom os. nerozhoduje.

A  teď k biokoridoru. I tady se 

vychází z určitého celopražského 

konceptu, v tomto případě územního 

plánu  hl. m. Prahy. Biokoridory jsou 

jeho závaznou součástí, což mj.  zna-

mená, že pokud je někde ÚSES, tak to 

platí a zavazuje k využití území podle 

určitých pravidel, která jsou nesena 

dál ve správních řízeních atd. A vůbec 

nerozhoduje, zda je ten biokoridor 

funkční či nikoli, zda je zpustlý a plný 

odpadů, nebo naopak je to pěkně 

spravovaný kus přírody a krajiny. 

Jak vypadá, to je trochu jiná otázka, 

a k tomu se dostanu později. 

Čili ten lokální biokoridor na jižním 

okraji  Písnice JE,  a to  i když o něm 

budete psát jen jako o „tzv. bioko-

ridoru“ a poukazovat na rozdíl mezi 

„pojmem“ a „odlišnou skutečností“. 

Možná si myslíte, že by bylo snazší, 

kdyby nebyl... Jenže ani jeho zadu-

pání by nestačilo k tomu, abyste 

v biokoridoru a v čistě obytném úze-

mí mohl provozovat svůj nelegální 

objekt.  Nejde to.

Máte pravdu, tento zdejší bioko-

ridor byl a je v hodně bídném stavu. 

Jenže pořád to neznamená, že když 

biokoridor někdo ignoruje nebo 

dokonce ničí, že není. To pouze vypo-

vídá o lidech a jejich vztahu k přírodě 

a krajině. A je to škoda. Právě proto 

jsme připravili a pracujeme na jeho 

obnově. Není to snadné, stojí to hod-

ně peněz, úsilí a není to hned. Proto 

se v letošním projektu soustředíme 

jen na obnovení funkčnosti. Víc zatím 

udělat nešlo. Nejen kvůli penězům. 
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DNY ZDRAVÍ

Osvětová kampaň Dny zdraví a Den pro udržitelnou energetiku vyvr-

cholí dne 11. 10. 2008 v době od 10.30 do 17.00 hodin v prostorách Klubu 

Junior (Na Okruhu 395, Praha -Písnice) a přilehlém okolí. 

Na programu spolupracují: MČ Praha-Libuš, Porsenna, o.p.s., Klub Juni-

or, ZŠ s RVJ Písnice, Knauf Insulation, spol. s.r.o., Pražská teplárenská, a.s., 

Státní zdravotní ústav, Český červený kříž.

Zástupce bytových družstev panelových sídlišť Libuš a Písnice i další 

zájemce zveme od 10.30 do 11.30 hodin na seminář k úsporám ener-

gie a možnostem získání fi nanční podpory na projekty. Budete mít 

jedinečnou  možnost seznámit se s projektem napojení Libuše a Písnice 

na centrální zásobování tepla horkovodem. Diskusi povedou zástupci 

společností Porsenna, o.p.s., a Pražská teplárenská, a.s.

Od 13.30 do 14 hodin můžete být přítomni slavnostnímu vyhláše-

ní a ocenění vítězů výtvarné, literární a fotografi cké soutěže žáků 

základních škol na téma energie. Konkrétní témata budou vyhlášena 

v září při zahájení soutěže.

Součástí programu  budou tyto zdravotní aktivity:

n ukázka sebeobrany s možností zapojení (15.00 – 15.30 hod.)

n cvičení aerobiku (16.00 – 17.00 hod.)

n stanoviště měření krevního tlaku ( 13.30 – 17.00 hod.)

n stanoviště měření tělesných parametrů ( 13.30 – 17.00 hod.)

n stanoviště poradny pro výživu ( 13.30 – 17.00 hod.)

n stanoviště s ukázkou poskytnutí první pomoci ( 13.30 – 17.00 hod.)

n informační stánek Státního zdravotního ústavu se vzdělávacími zdra-

votními publikacemi

n ochutnávka a prodej biopotravin ( 13.30 – 17.00 hod.)

DEN PRO ZDRAVÍ A UDRŽITELNOU ENERGETIKU
Čisté teplo budoucnosti – energetické úspory budov – zdravý životní styl – informace.

Součástí programu Dne pro udržitelnou energetiku budou tyto aktivity:

n možnost prohlédnout si putovní výstavu Imagine (Představte si), kte-

rá na příkladu několika měst z celé Evropy prezentuje originální nápa-

dy, jak snížit spotřebu energie a využívat obnovitelné zdroje energie, 

a tím i zlepšit kvalitu života ve městě (10.30 – 17.00 hod.)

n informační stánek společnosti Porsenna, o.p.s., kde budete mít 

možnost zeptat se na cokoli o úsporách energie ve vaší domácnosti 

a využití obnovitelných zdrojů; také o evropské klimatické kampani 

Display ® (energetické štítky budov), do které bude jako první škola 

v MČ Praha-Libuš zapojena ZŠ Meteorologická; shlédnout krátké fi lmy 

na dané téma nebo si např. domluvit zapůjčení wattmetru; nebudou 

chybět ani pokusy a různé výpočetní pomůcky k úsporám energie 

apod. (10.30 – 17.00 hod.)

n informační stánek společnosti Pražská teplárenská, a.s., kde se 

můžete detailněji seznámit s projektem zavedení horkovodu do MČ 

Praha-Libuš s možností napojení, odborníci budou připraveni reagovat 

na dotazy (10.30 – 17.00 hod.)

n informační stánek Základní školy s rozšířenou výukou jazyků 

v Písnici, kde budou představeny výstupy projektu EKOškola, do kte-

rého je škola zapojena, její výukový materiál a informace o aktivitách 

školy vedoucích k úsporám energie 

n možnost seznámit se s využitím termovizní kamery (10.30–17.00 hod.)

Ceny pro vítěze soutěže zajistila Pražská teplárenská, a.s. Vítězné práce 

ze soutěží budou součástí kalendáře MČ Praha-Libuš na rok 2009.

Petr Mráz, starosta MČ Praha-Libuš

IMAGINE
Výstava představuje perspektivy využívání energií v evropských 

městech.  Výstava s názvem Místa, která nás inspirují se koná v rám-

ci iniciativy Imagine francouzské asociace Energie-Cités, která sdružuje 

aktivní města, obce a regiony propagující nové přístupy v oblasti využívá-

ní a úspor energií. Výstavu můžete shlédnout  v prostorách Klubu Juni-

or, Na Okruhu 395, Praha-Písnice od 10. 10. do 24. 10. 2008.

Díky aktivní spolupráci Energie-Cités a Národní sítě Zdravých měst ČR 

a za fi nanční podpory společnosti Knauf Insulation ČR, se podařilo tuto 

výstavu přeložit do českého jazyka a vystavovat v jednotlivých Zdravých 

městech a obcích. Výstava byla doposud přeložena pouze do tří jazyků 

– francouzštiny, angličtina a právě češtiny.

Kampaň má za cíl upozornit na důležité aspekty využívání energie 

– úspory, nedostatek fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), využívání 

obnovitelných zdrojů energie (voda, vítr, slunce, biomasa), kvalita míst-

ního ovzduší, globální oteplování apod. Zároveň představuje úspěšné 

a inspirativní příklady municipalit, kterým se daří snižovat svoji energe-

tickou náročnost a zvyšovat vlastní energetickou soběstačnost, což má 

kromě ekologických dopadů také značné ekonomické výhody.

IH, Zdroj: www.nszm.cz

I. ROČNÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL 
O POHÁR MČ PRAHA-LIBUŠ
Datum a čas konání: 20. září  2008, 9.00 –  14.00

Pořadatel: SP Kolo, o.s.

Místo konání: areál ZŠ Meteorologická a blízké okolí

Ředitel závodu: Jiří Slavík, slavik.feds@cmail.cz, tel. 604 33 10 55

Rozhodčí: Pražský svaz cyklistiky

Stavitel trati: Karel Kubín, tel. 737 264 163

Zdravotní zajištění: Záchranná služba Praha

Prezentace: od 8.00 v budově ZŠ Meteorologická a nejpozději 30 min. 

před startem

Podmínky účasti: každý závodník musí mít během závodu přilbu a kolo 

se dvěma nezávislými brzdami.

Startovné: žáci a příchozí děti do 14 let 50 Kč | kadeti 80 Kč 

ostatní 120 Kč

Záloha na číslo: 50 Kč

Tombola: cena lístku 25 Kč

Ceny: první tři závodníci v kategorii obdrží věcné ceny

Kategorie: kategorie A děti do 6 let | kategorie B děti 7–9 let

kategorie mladší žáci M1 (10–12 let) | kategorie mladší žákyně Z1 (10–12 

let) | kategorie starší žáci M2 (13–14 let) | kategorie starší žákyně Z2 (13–14 

let) | kategorie kadeti K1 (15–16 let) | kategorie kadetky K2 (15–16 let) | kate-

gorie junioři J1 (17–18 let) | kategorie juniorky J2 (17–18 let) | ženy A (19–39 

let) | kategorie Masters A (19–39 let) | ženy B (40 a více) | kategorie Masters 

B (40 a více)

Časový rozpis a počet okruhů: A – 10.30 trať v areálu školy | B – 10.50 

jeden krátký okruh | M1 – žáci 11.30 tři krátké okruhy, Z1 žákyně 11.35 

dva krátké okruhy | M2 – st. žáci 12.00 dva velké okruhy, Z2 st. žákyně 

12.05 jeden okruh | K1 – kadeti  – 13.00 tři okruhy | K2 – kadetky  – 13.05 

dva okruhy | Masters A 50 minut, Ženy A a Ženy B, Masters B a Junioři/ky 

J1/J2 30 minut – 14.30

Vyhlášení vítězů a tombola: 15.45

Karel Kubín

DUATLON
Již druhý ročník Libušsko-písnického duatlonu dětí a mládeže, závo-

du v běhu a jízdě na kole, se koná dne 4. 10. 2008.

Závod v běhu a jízdě na kole je rozdělen na několik kategorií: děti do 7 let, 

děti 8–9 let, děti 10–11 let, mladší žáci 12–13 let a starší žáci 14–15 let. 

Start i cíl je před Klubem Junior, Na Okruhu 395, Praha-Písnice. Trasa vede 

do Písnice a zpět. Dohled Městské policie bude zajištěn.

Časový program: 8.30 začátek prezentace | 9.30 hod. start kategorie do 

7 let | 10.00 hod. start kategorií 8–9 a 10–11 let | 10.30 hod. start kategorií 

12–13 a 14–15 let.

Předběžné přihlášky můžete zasílat k organizátorovi závodu, panu Ing. 

Horčíkovi, e-mail horcik@quick.cz nebo na humanitni@praha-libus.cz 

Iva Hájková, humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš
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Již čtvrtý ročník Písnické drakiády 

pořádá dne 5. 10. 2008 městská část 

Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol 

Písnice a jezdeckým oddílem TJ Tem-

po Písnice na fotbalovém hřišti v Pís-

nici, ul. Švihovská.

Program: 15.00–15.30 přihláš-

ky soutěžících draků | 15.30–17.30 

vlastní soutěž | 17.30–18.00 vyhod-

nocení, předání cen | 18.00–19.00 

opékání vuřtů, hudební kapela Va-

šek a Zdeňka | 19.00 – ohňostroj

Soutěžíme ve třech katego-

riích: NEJkrásnější létající drak: porota 

bude hodnotit nejlépe vyrobeného, 

nakresleného a letícího draka. | NEJ-

originálnější drak:  do soutěže bude 

zapsán každý výtvor, který bude více 

PÍSNICKÁ DRAKIÁDA 2008
či méně připomínat klasického papí-

rového draka. Nemusí ani vzlétnout, 

protože se hodnotí zajímavý nápad. 

| NEJdéle létající drak: drak může ale 

létat nejdéle dvě hodiny, protože 

v 17.30 hod. je vyhodnocení.

n Občerstvení pro dospělé i děti 

zajišťují všichni organizátoři akce.

n Ukázka modelů letadel vyrobe-

ných modeláři z Točné.

n Možnost projížďky na koních z TJ 

Tempo Praha.

n Klacek na opékání špekáčků si 

každý přinese sám.

n K tanci i poslechu hraje Vašek 

a Zdeňka.

Na závěr ohňostroj! 

Iva Hájková

Městská část Praha-Libuš pořá-

dá pro seniory naší městské části 

zájezd. Zájezd je určen občanům, 

kteří věkově splnili podmínky náro-

ku na výplatu starobního důchodu 

a jsou trvale hlášeni v naší městské 

části.

Kam pojedeme?

Letošní podzimní zájezd plánuje-

me do nejznámějšího turistického 

a sportovního střediska západních 

Krkonoš – Harrachova. Zde společ-

ně navštívíme jednu z nejstarších 

skláren, brusírnu, muzeum, minipi-

vovar a další expozice. V odpoled-

ních hodinách si každý individuálně 

bude moci prohlédnout podle své-

ho zájmu městečko, lesnické muze-

um Šindelka, Muzeum lyžování, 

Hornické muzeum nebo si dojít na 

Mumlavské vodopády či se vyvézt 

lanovkou na Čertovu horu. 

ZÁJEZD PRO SENIORY DO KRKONOŠ
Cena zájezdu?

Všem zúčastněným bude ÚMČ 

Praha-Libuš hradit autobusovou 

dopravu a poměrnou část vstupné-

ho. Zájemci o zájezd si doplatí 20,- Kč, 

které se budou vybírat v autobuse. 

Oběd si zajišťuje každý účastník sám. 

V areálu sklárny je možno navštívit 

restauraci s vyhlídkou do hutní haly.

Kdy pojedeme?

Ve čtvrtek 16. října 2008. Ráno 

vyjedeme v 7.00 hodin. Sraz bude 

v 6.45 hod. v ulici  K  Lukám 664/1, 

Praha–Libuš (před Úřadem MČ Pra-

ha–Libuš). Návrat se předpokládá 

kolem 19. hodiny.

Přihlašovat se můžete od 22. 9. 

2008 na humanitním odboru ÚMČ 

Praha-Libuš, telefon  261 910 145 

nebo 244 401 646.

Eva Cochová, Renáta Sobíšková, 

humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

V sobotu 11. října 2008 se v areá-

lu Jezdeckého oddílu (JO) TJ Tempo 

Praha uskuteční 16. ročník tradičního 

Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha. 

Je to navíc už 4. ročník, který se koná 

pod záštitou Úřadu městské části 

Praha-Libuš s podtitulem O pohár 

městské části Praha-Libuš. 

Jako každý rok budou na pořadu 

Jezdeckého dne soutěže v jezdec-

kých disciplínách drezury a parkuru 

včetně soutěží pro poníky.

Za JO TJ Tempo Praha bude star-

tovat řada jeho členů – dětí z MČ 

Praha-Libuš a okolních městských 

částí. Zveme proto všechny přízniv-

ce a přátele jezdeckého sportu z řad 

veřejnosti, aby přišli naše svěřence 

i mládež z ostatních pozvaných jez-

deckých oddílů podpořit. Věříme, že 

to bude pro všechny účastníky i hos-

ty hezký zážitek.

Začátek první soutěže je pláno-

ván na 10.00 hod, ostatní disciplíny 

pak následně. Dekorování vítězů 

proběhne vždy bezprostředně po 

ukončení jednotlivých soutěží. 

JEZDECKÝ DEN JO TJ TEMPO PRAHA

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha se 

nachází v ulici Zátoňská čp. 20 v tzv. 

Staré Písnici. Spojení autobusy MHD 

113, 331 a 333, zastávka Ke Březině. 

Parkování a občerstvení zajištěno. 

Podrobnější informace o Jezdeckém 

oddíle TJ Tempo Praha jsou k dispozi-

ci na našich internetových stránkách 

www. jotjtempo.cz.

Všichni jste srdečně zváni!

Jezdecký den JO TJ Tempo Praha 

se koná za laskavé podpory Úřadu 

MČ Praha-Libuš.

S. Brož a S. Svobodová, 

JO TJ Tempo, www.jotjtempo.cz

KLUB SENIOR
PROGRAM NA ZÁŘÍ 2008

Zveme srdečně opět naše milé 

seniory k pravidelné návštěvě do 

klubu, a to každé úterý od 14.00 

hodin. 

2. 9. Zahájení. Povídání při kávě 

a čaji s hudbou – kazetou krásných 

písniček Moravanky.

9. 9. Přednáška paní prof. Ran-

dové na téma: „zamyšlení nad živo-

tem“.

16. 9. První podzimní výlet na 

Pardubicko, a to do Kladrub – zají-

mavá exkurze k chovu koní, prohlíd-

ka zámku, oběd a další zastavení na 

kávě v lázních Bohdaneč. Odjezd od 

Eimů v 8.00 hodin, s návratem cca do 

18.00 hodin na stejné místo. 

23. 9. Na toto odpoledne máme 

připraven program – promítání 

z úspěšného zájezdu do Třeboně 

a taktéž záznam povídání pana prů-

vodce Průchy ze zámku.

30. 9. Volná zábava a povídání 

mezi vrstevníky o jejich zážitcích 

atd.

KNIHOVNA
 Je i nadále otevřena, jako celé 

prázdniny, a to od 14.00 do 18.00 

hodin. Pro klubové čtenáře má pan 

Nosek  i nadále svoji slabost a těší se 

na vás! 

Na druhou polovinu tohoto roku 

zveme srdečně naše odpočinuté 

seniory. Těšíme se na jejich příhody 

z prázdnin, na jejich úsměvné tváře 

a také na ty, kteří nám zatím jen volají, 

ale za námi se ještě nemůžou dosta-

vit. Srdečně zdravíme a držíme palce, 

ať vydrží, výsledek se jistě dostaví!

Za výbor Klubu Senior 

Zdena Prchlíková

Foto archív Klubu Senior

Společná akce městských částí Pra-

ha-Libuš, Praha 12, Praha 13, Praha 4, 

Praha 5  a letošního pořadatele akce 

Prahy 11 ve spolupráci s Nadací part-

nerství – Greenways a Nadací Čs. spo-

řitelny v rámci kampaně Evropského 

týdne mobility v neděli 21. 9. 2008.

Program: Start v 10.30 h od Klubu 

Junior,  Na Okruhu 395/1,  Praha 4, spo-

CYKLOJÍZDA 
Pro rodiny s dětmi od 7 let a všechny 
příznivce cyklistiky

lečný sraz všech účastníků z ostatních 

městských částí je v Kunratickém lese 

u srubu Gizela (2 minuty od Labutě) 

v 11 hodin 11minut. Odtud po přivítá-

ní a občerstvení bude následovat spo-

lečná jízda všech do Centrálního par-

ku Opatov, kde bude slavnostně zahá-

jen ve 13 hodin odpolední  program, 

v němž je pro vás připraveno: n Zají-

mavé soutěže pro děti i jejich dopro-

vod n Jízda na jednokolce i tande-

mu n Dopravní hřiště a miniškolka 

dopravních značek pro děti n Jíz-

da zručnosti na kole pro děti i dospě-

lé n Pétanque n Minigolf n Nafu-

kovací hrad n Dětský koutek.

Celou akci bude moderovat Stani-

slav Soukup za doprovodu hudební 

skupiny Ruleta band.

Přijeďte, těšíme se na vás – pro 

prvních 40 startujících cyklistický 

zvonek zdarma!

LK
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SOKOL LIBUŠ
T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš

Zveme děti i dospělé na cvičení do sokolovny

Zahájení cvičebního roku 2008/2009 dle pravidelného rozvrhu:

pondělí 1. září 2008 – dospělí | pondělí 8. září 2008 – děti

Předškolní děti všestranný tělocvik 4 –  7 let pondělí a středa 16.00 – 17.00 hod.
Mladší a starší žáci všestranný tělocvik 7 –  15 let úterý a čtvrtek 17.00 – 18.00 hod.
Mladší žákyně všestranný tělocvik 7 –  11 let pondělí a středa 17.00 – 18.00 hod.
Starší žákyně všestranný tělocvik 12 – 15 let pondělí a středa 18.00 – 19.00 hod.
Rodiče a děti všestranný tělocvik 2 –  5 let úterý a čtvrtek 16.00 – 17.00 hod.
Ženy zdravotní tělocvik pondělí 19.00 – 20.00 hod.
Ženy a dorostenky aerobik pondělí a čtvrtek 20.00 – 21.00 hod.
Ženy všestranný tělocvik středa 19.00 – 20.00 hod.
Muži a ženy rekreační volejbal pondělí, čtvrtek 21.00 – 22.00 hod.
Muži a ženy rekreační volejbal pátek 20.00 – 21.00 hod.
Ženy rekreační volejbal středa 20.00 – 21.00 hod.
Muži registr. volejbal (soutěž PVS) úterý 18.00 – 20.00 hod.

pátek 17.00 – 19.00 hod.
Ženy registr. volejbal (soutěž PVS) čtvrtek 18.00 – 20.00 hod.
Děti, dorost, dospělí kung fu od 7 let pátek 18.00 – 20.00 hod.

Zaměření cvičení a náplň cvičebních hodin – s přihlédnutím k věku, zájmu 

a schopnostem cvičenců. Všestranná pohybová průprava zahrnující prvky 

gymnastiky, atletiky a míčových her. Důraz je kladen na rozvoj obratnosti, síly, 

rychlosti, vytrvalosti, koordinaci pohybu a správné držení těla. Náplň cvičeb-

ních hodin: zahájení, rozcvičení, rozběhání, cvičení v družstvech dle výkon-

nosti, závodivé hry, míčové hry – vybíjená, přehazovaná, kopaná, fl orbal, koší-

ková, volejbal, softball, zakončení hodiny, zklidnění.

Celoroční členský příspěvek: děti 70,- Kč, dospělí 150,- Kč. V členských příspěv-

cích je zahrnuto úrazové pojištění. Oddílový příspěvek za 1 hod. cvičení se 

pohybuje od  7,- do 21,- Kč dle jednotlivých cvičících kategorií a může se platit 

2x za rok (1x za 6 měsíců – 01-06, 1x za 4 měsíce – 09-12).

Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů sokolské všestrannosti a různých tur-

najů a závodů organizovaných sokolskou župou a Českou obcí sokolskou, dále 

sobotních doplňkových činností dětí i dospělých (např. plavání, turistika).

V. Tomášková, T. J. Sokol Libuš

Nové RD 4–5+1 Praha 4 Šeberov 

Ihned k nastěhování

Ceny včetně pozemků a DPH od 7,2 mil. Kč

Výhradní prodejce: RK KONTAKT – servis

T: 603483771, 603438329 | www.simacek-reality. cz

Ä i n z e r c e

Oblastní sdružení ODS Praha 12 

si Vás dovoluje pozvat na již 

tradiční XVI. MODŘANSKOU 

LETNÍ SLAVNOST 2008, která se 

koná v sobotu 9. září od 14.00 – 18.00 

hod. na letišti Točná. Program: 14 hod. 

dětské soutěže, country kapela BONITA, 

15 hod. ukázky výcviku policejních 

psů, kolektiv mladých hasičů při SDH 

Cholupice, dopravní program BESIP, souboj samurajů a 

další atrakce. Srdečně vás všechny zve Oblastní sdružení 

ODS P 12. Vstup – zdarma.

Ä i n z e r c e

Ä i n z e r c e

In: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 

4 – Libuš,  kuratkomc@seznam.cz,  tel. 777 

001719, www.kuratko.mistecko.cz

Spojení: bus MHD 113, 171, 197, 198 zast. 

Sídliště Písnice, 165 zast. Jirčanská

Otevřeno: pondělí – pátek: 9.30 –12.00

Příspěvek: 30 Kč, předplatné 200 Kč/10 

návštěv

Stálý program:  pondělí, středa – hudební 

rytmika, cvičení pro nejmenší, herna; úterý, 

čtvrtek – výtvarné práce, kurzy, přednášky, her-

na; pátek – anglická konverzace pro maminky 

(herna uzavřena)

Upozornění: Otevíráme v pondělí 8. 9. 

2008. Kurz anglické konverzace započne až 

v říjnu 2008, v září tedy bude MC v pátek 

uzavřeno. Výtvarná odpoledne pro starší děti 

začnou také až od října 2008. Od středy 10. 9. 

opět přijímáme zboží do „stálé burzy dětského 

oblečení“. Více info v MC, na webu.

ZÁŘÍ  2008
8.–11. 9. pondělí až čtvrtek nnn Týden 

otevřených dveří  v Kuřátku.

15. 9. pondělí nnn Divadélko MC pro 

nejmenší. 

16. 9. úterý nnn Mimizahrádka.

17. 9. středa nnn Rodinné fi nance.

18. 9.  čtvrtek nnn Látkové obrázky .

22. 9. pondělí nnn Narozeninová oslava.

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
23. 9. úterý nnn Výtvarničení s překva-

pením

24. 9. středa nnn Logopedie malých dětí. 

25.9. čtvrtek nnn Hudební vý-chova pro 

nejmenší.

30. 9.  úterý nnn Papírové korálky.

1. 10. středa nnn Divadlo Extrem .

Za MC Kuřátko Katka Tomešová



Ä i n z e r c e


