TISKOVÁ ZPRÁVA
městská část Praha - Libuš dne 11. 4. 2014
Diskuzní fórum k aktuálním problémům v městské části
Praha-Libuš…delfinárium a další ožehavá témata
Praha – Libuš, 11. 4. 2014 – V pondělí 14. dubna 2014 se od 17 hodin koná v tělocvičně Klubu
Junior, v ulici Na Okruhu 395/1 Praha 4 – Písnice, veřejné diskuzní setkání s obyvateli městské části
k aktuálním, ale i dlouhodobým problémům. Přítomen bude starosta MČ Praha-Libuš Mgr. Jiří
Koubek a další představitelé městské části.
Akce má název Veřejné fórum a bude ji moderovat starosta Jiří Koubek. Hned v úvodu bude starosta
přítomné občany informovat o stavu řešení problémů z roku 2013. Zmíní se však i další témata jako
například soužití s vietnamskou komunitou či bezpečnost v městské části. V druhé části setkání budou
sami občané definovat své problémy z oblastí každodenního života – dopravy, školství, rozvoje městské
části, sportu, kultury. Zapojí se i mladí lidé s vlastními náměty a připomínkami.

„Veřejné fórum, které se koná jednou za rok, dává každému z našich občanů jedinečnou příležitost
prosadit problém nebo námět a včlenit ho mezi nejpalčivější problémy. Díky důležitosti fóra jsou
problémy takto naformulované řešeny prioritně a je jim věnována velká pozornost“, řekl starosta Libuše
a Písnice.
Výsledkem dvouhodinové debaty bude sestavený žebříček TOP problémů roku 2014, ke kterému se
budou moci v anketě vyjádřit i všichni obyvatelé Libuše a Písnice.
Občané diskutují v těchto tématických oblastech:
rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa
občanská vybavenost, podnikání, služby
zdravý životní styl, sociální oblast, národnostní menšiny
školství, volný čas, sport, kulturní a společenský život
životní prostředí, péče o vzhled městské části
doprava
Zmíněné oblasti vycházejí z komunitního Plánu zdraví a kvality života, který má městská část zpracován
a každým rokem doplňován o aktuální náměty, například právě z veřejného fóra o 10 problémech Libuše
a Písnice.
Během odpoledne je připravena i prezentace Fair trade výrobků, hlídání dětí a tobola.
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