
Dne 12. ledna odvysílala ČT 2 dokument o tom, jak žijí lidé na okraji MČ Praha Libuš v roce
2014. Vystoupení a repliky pana radního Macháčka vyvolaly odezvu nejen pro jeho projev
verbální,  ale  i  neverbální.  Lidé  reagovali  spontánně,  dosti  podobně,  popisovali  mi  vlastní
zkušenosti a shodovali se v tom, že  

- samospráva MČ nepracuje pro rozvoj Písnice  
- ve vedení samosprávy se drží moci stále stejní lidé, kteří si osopují samosprávu díky

pozicím na čele kandidátek stran, které často střídají jako košile. 
- aktivní občané jsou pro ně nežádoucí  

Z ohlasů vybírám odezvu paní P. z Písnice, která už roky podstupuje obdobný boj za zlepšení
situace v místě, kde žije. 
Cituji: 
…již několikrát jsem si přehrála  pořad o Písnici ,, NEDEJ SE ‘’  který se vysílal 12.1.2014 
samozřejmě, že Vám dávám za pravdu a zkušenosti s představiteli MÚ  Libuš mám stejné  …..
…Musím zdůraznit, že rovněž bez výsledku...  
…Patnáct let všechny složky státní správy i samosprávy jsou si vědomy chyb a vědí jak to má
být, ale  o nápravu nemá nikdo zájem. Je to  stejné jako s Písnickými ulicemi. Bláto budeme
šlapat do nekonečna. 
…Nebojím se napsat, že Písnice nikoho na radnici ani nezajímá. A když ano, tak jenom to z
čeho by mohl být nějaký zisk……  
…Divím se také, jak může pan Macháček říci, že ten potok tam je 5 let?  Žiji zde 65 let a proto
mohu tvrdit, že je zde od nepaměti. Samozřejmě podle počasí někdy s více vody a někdy s
méně.  Pamatuji dobu, kdy v potoce byly malé ryby a my Písnické děti jsme je sklenic chytaly
a o kus dál pouštěly. …
…Je v každém směru vidět, že o nás rozhodují  pořád stejní lidé ale bez zájmu o Písnici…. 

Děkuji paní P. i ostatním za podporu a odezvu.  

Ano, pan radní prokazatelně nemluví pravdu. (nejen o toku!) A lidé to vědí i vidí. 
Určitě  by bylo možné na desítkách příkladů doložit,  že  se  pan radní  zřetelně mýlí,  mlží,
nemluví pravdu atd. a vyvracet dál jeho nejapná a nesmyslná prohlášení. Myslím, že to však
nemá  cenu.   Stačí  totiž  nahlédnout  a  citovat  z dostupných  materiálů,  podívat  se  na  data
pořízení fotografií, či se jen zamyslet nad obsahem jeho výroků.
                   
Podstatné je něco jiného. 
Skutečně si pan radní myslí, že mocným hlasem a sebedehonestujícím projevem někoho 
přesvědčí?  Že tím věc spláchne, občany umlčí, zaplaší a jede se dál? 

Je rozdíl mezi politickou vůlí a zvůlí.
Ani samospráva není všemocná. 
Z mandátu vzešlého ve volbách vyplývá povinnost řádně spravovat věci veřejné.
Pokud tomu tak není, má občan právo se bránit. (není-li ovce) 

Mgr. Daniela Partlová 
P.S.:
Jak bylo úvodem dokumentu zmíněno v komentáři, ČT situaci v Písnici dlouhodobě sleduje
 a tak je možné se dočkat zajímavého pokračování.  


