ploch určených pro sportování“. Jedná se o sportoviště
v ul. Na Okruhu, které je ve vlastnictví společnosti ČEZ.
Projekt navrhuje umístit na stávající betonovou plochu
herní prvky: polyfunkční herní sestava a lanová pyramida s dopadištěm z gumových rohoží. Vybavení hřiště
je určeno pro děti školního ve věku 10–15 let. Celkové
náklady projektu jsou odhadnuty na 1 841 644 Kč. Podmínkou získání grantu je finanční spoluúčast ve výši 30
% a uzavření nájemní smlouvy s majitelem pozemku na
dobu 5 let. Společnost ČEZ se písemně zavázala k poskytnutí finanční spoluúčasti ve výši 30 % a k udržení
hřiště po dobu 5 let. Přesto, že se společností ČEZ není
uzavřena nájemní smlouva, městská část se na základě
opakovaných požadavků od občanů na rekonstrukci stávající plochy rozhodla, že žádost o grant podá.

LISTOPAD
25. listopadu – Letošní listopad je rekordně teplý.
Rekordy byly překonány na 11 místech republiky včetně
pražského Klementina, kde naměřili 14,5 stupně Celsia.
28. listopad – V T. J. Sokol Karlín se uskutečnil Celopražský míčový trojboj pořádaný Pražským sdružením
Sport pro všechny a Pražskými župami ČOS. Soutěžilo
se ve třech kategoriích: rodiče s dětmi (děti ročník nar.
2005), předškolní děti (ročník 2003, 2004) a nejmladší
žactvo (ročník 2002) v disciplínách kop na branku, hod
na branku a střelba na koš. V kategorii nejmladší žactvo
družstvo chlapců získalo 1. místo. Za tělocvičnou jednotu Sokol Libuš závodili i rodiče s dětmi – jako smíšené
družstvo získali 1. místo. Dominik Kozák si navíc odnesl
i stříbrnou medaili za 2. místo v jednotlivcích. V kategorii
předškolních dětí dvě naše družstva obsadila 3. místa.
Adéla Stárková i Jan Kuneš se stali absolutními vítězi jednotlivců a odnesli si tak domů zlaté medaile.

Kronika roku 2009 – Libuš a Písnice. Edice
Místní kapsář, sešit 19, vychází jako příloha
časopisu U nás – Libuš a Písnice v červenci
2010. Kronikář Jan Češka. Editor Matěj Kadlec. Šéfredaktorka a korektury Hana Kolářová.
Grafická úprava Petr Kutáček. Tisk Oﬀsetpress
Modřany. Náklad 3600 výtisků.
Redakční uzávěrka 15. 6. 2010.

PROSINEC
3. prosince – MČ Praha-Libuš získala cenu za ukázkový
a dlouhodobý postup ke kvalitě zdravého města a místní
Agendy 21 v roce 2009. Starosta MČ p. Mráz se převzal cenu na konferenci Národní sítě Zdravých měst,
která se uskutečnila v budově pražského magistrátu.
4. prosince – Veřejná prezentace aktivit v rámci projektu Integrace dětí cizinců na školách zřizovaných
MČ Praha-Libuš se konala od 17 do 19 hodin v tělocvičně Klubu Junior.
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4. prosince – V českém jazyce vyšlo první číslo vietnamského časopisu Viet magazín, který má redakci
v areálu Sapa. Jeho šéfredaktor Jaroslav Picka řekl, že
měsíčník bude o Vietnamu a Vietnamcích.
7. prosince – Libušská sokolská jednota uspořádala
předvánoční akademii, aby ukázala veřejnosti, čím žije
a co její cvičenci umí. V závěru akademie do sálu nastoupil pěvecký sbor žen vedený sestrou Janou Kaněrovou,
aby zazpíval několik koled. Vyvrcholením programu byl
pak zpěv dětských cvičenců za spoluúčasti sboru. Pro
doladění předvánoční atmosféry dostaly účinkující děti
mikulášské balíčky.

KRONIKA
ROKU 2009

9. prosince – Ředitel firmy Zavos potvrdil, že se bude
realizovat provizorní úprava povrchu ulice Na Losách.
Na finální povrch zatím schází finanční prostředky.
9. prosince – Ženský pěvecký sbor Nashira vedený
Emou Máchovou pořádal Vánoční koncert. Koncert od
18.30 hodin se konal v kapli Thomayerovy nemocnice
v Krči.
17. prosince – Předvánoční posezení nad tradicemi
a zvyky vietnamské komunity. Výbor pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš zval společně s občanským
sdružení VietCzech na příjemné posezení a povídání nad
zvyky a tradicemi Vietnamců.
29. prosince – Společné posezení s hudbou organizace
Sokola Písnice a SDH Písnice. Organizoval p. Štancl
Škola Meteorologická vede svou vlastní kroniku.
Kronikář: Jan Češka
Editace: Matěj Kadlec

V letním kapsáři vám tentokrát přinášíme výběr z kroniky městské části Praha-Libuš za rok
2009. Zavzpomínání na rok minulý má nejen připomenout příjemné, ale také reflektovat naše
plány a předsevzetí, ukázat dosažené výsledky a připomenout dluhy. Kronikář Jan Češka připravil
podrobný souhrn o téměř šestatřiceti stranách. Výběr na zdejší čtyři tiskové strany byl plný
kompromisů, a tak například zcela vypadly obecné události v rámci ČR. Mnohem více ale mohou
chybět výběry z jednání rady MČ a další zápisy. Ty však najdete v plném znění na graficky nově
upravených webových stránkách www.praha-libus.cz. Zde v Kapsáři pro změnu naleznete záznamy
z mnoha kulturních akcí. A protože většina z nich je každoročních, věříme, že vám tato brožurka
dopomůže i k připomenutí dalších ročníků, které se konají vždy přibližně ve stejném datu.
Tento sešit je však první ukázkou kroniky z posledních let, a tak nedočkavě čekáme na vaše ohlasy
a připomínky. Co zde podle vás chybí a kde se dá ještě zlepšovat? Posílejte své návrhy a nápady na
obsah kroniky MČ Praha-Libuš do redakce prostřednictvím e-mailu kadlec.m@seznam.cz.

LEDEN
K 1. 1. 2009 je počet českých občanů v Libuši a Písnici
8 166 (tj. občanů s českou státní příslušností). Občanů
ČR a cizích státních příslušníků, kteří jsou trvale hlášeni
na území MČ nebo jsou zde přihlášení k dlouhodobému
pobytu, je dohromady 10 790.
S účinností od 1. 1. 2009 schválila Rada MČ nově členy
komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní Agendu 21.
Komise pracuje v několika odborných sekcích: 1. Rozvoj
MČ, veřejná správa, bezpečnost, urbanismus, 2. Občanská
vybavenost, podnikání, služby, 3. Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny, 4. Školství,
volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život, 5.
Životní prostředí, péče o vzhled, bydlení, doprava.
7. leden – Velké mrazy až do 18. ledna. Na Libuši
a v Písnici –16 °C.
8. leden – Pan starosta Mráz převzal výsledky auditu
hospodaření Úřadu MČ Praha-Libuš za rok 2008, na
poradě poděkoval všem vedoucím odborů místního úřadu za jejich práci.
9. ledna – Konal se tradiční Hasičský ples od 20.00 hod
v restauraci „U Vokouna“. K tanci a poslechu hrála kapela
Františka Kořínka. Nechyběla ani bohatá tombola. Vstup
80 Kč. Hasičského plesu se zúčastnilo cca 120 osob.
15. leden – Pan starosta Mráz se zúčastnil schůzky
se zástupci českých občanských sdružení Klub Hanoi
a Poradna pro integraci a Svazu Vietnamců v ČR, zastoupeného jeho předsedou Ing. Hoang Dinh Thangem. Cílem schůzky bylo vzájemné seznámení, představení projektů na pomoc integraci a lepšímu vzájemnému
soužití s vietnamskou komunitou.

17. ledna – Konala se výroční valná hromada SDH
Libuš v restauraci U Hertlů. Předseda SDH Libuš je p.
Kasal.
21. leden – Proběhlo první řádné zastupitelstvo v roce
2009. Jedním z hlavních bodů bylo schválení rozpočtu
pro rok 2009 v objemu příjmů 37 294 tis. Kč, objemu
výdajů 38 394 tis. Kč a financování ve výši 1 100 tis. Kč,
ve vedlejší hospodářské činnosti: výnosy 1 750 tis. Kč
a hrubý provozní výsledek 750 tis. Kč.
24. ledna – Od 10.00 hod. se konala výroční valná
hromada SDH Písnice v restauraci U Vokouna.
31. ledna – V sokolovně od 20 hodin pořádal výbor
Sokola Libuš tradiční Sokolský ples. Hrál taneční orchestr Blažeje Zemana, vstupné 120 Kč. Sál se podařilo
až na pár míst vyprodat a v tombole bylo 202 zajímavých
a hodnotných cen.
Vyhodnocení ankety MČ Praha-Libuš realizované
mezi občany – 10 hlavních problémů: 1. Regulovat
nadměrný průjezd podnikatelských aut v Libuši, 2. Informovat o trase metra D, prodloužení tramvajové tratě
z Modřan, 3. Zajistit informovanost o způsobu řešení
dopravy při zprovoznění obchvatu Lahovice – Vestec, 4.
Řešit nedostatečnou obchodní síť, 5. Zvýšit bezpečnost
chodců v dopravě, 6. Zvýšit autoritu a autonomii městské části, 7. Dokončit cyklostezku Modřany – Kunratice,
Modřany – Cholupice, 8. Upravit nezpevněné povrchy
ulic, 9. Regulovat výstavbu výškových obytných domů,
např. ul. Mirotická, 10. Vytvořit náměstí, místo pro setkávání.

ÚNOR
7. února – SDH Písnice pořádalo svůj 28. pochod „Po
Hromnicích“. Jde o pochod okolo Písnice délky cca 10
km. Start je od hasičské zbrojnice mezi 8.30–11.00 hod.
Startovné – děti 5 Kč dospělí 10 Kč. Cestou dvě občerstvení: na letišti Točná a ve zbrojnici. Tohoto roku se
účastnilo 52 dětí a 210 dospělých.
7. února – SHP Libuš pořádali tradiční Hasičský bál,
který se konal v sokolovně na Libuši. Začátek ve 20.00
hodin, vstupné 130 Kč. K tanci hráli Zemanovci. O veselé a příjemné překvapení postaráno. Nechyběla tombola.

Starosta MČ Praha-Libuš Petr Mráz
a děti z mateřské školy.
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Sázet se někdy vyplatí. Se stromy prohrát nelze.

se v Dobronické ulici čp. 694, který je ve vlastnictví
MČ Praha-Libuš. Vzhledem ke stavu budovy bylo nutno
vypracovat statický posudek, na jehož základě lze vypsat
výběrové řízení.
20. září – Od 14 hodin se konal I. ročník Podzimního
dětského dne v Písnici na jízdárně Jezdeckého oddílu
TJ Tempo. Pořádala ho nově vzniklá stáj Stable Donja
Písnice ve spolupráci se SDH Libuš. Sponzorem byla
Produkční agentura Jardy Pelíška. Stable Donja Písnice
na zahájení předvedla své svěřené miláčky a jejich práci.
Hasiči zajistili pro děti i dospělé různé hry i netradiční
soutěže, na které věnovali odměny pro děti. Jezdecký
oddíl TJ Tempo opět zapůjčil své poníky, kteří zdarma
vozili malé děti.
27. září – V areálu ZŠ Meteorologická se sešli příznivci
horských kol. Cyklistický oddíl SP Kolo zde pořádal již
druhý ročník závodu horských kol O pohár MČ PrahaLibuš. Na připravených trasách se sešlo téměř 130 závodníků. Na zabezpečení závodu se kromě organizátorů
z pořádajícího oddílu podílela i městská policie a zdravotní služba. Na závěr byla vylosovaná bohatá tombola.

ŘÍJEN
3. října – 17. ročník tradičního Jezdeckého dne Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha se uskutečnil v areálu oddílu. Byl to jubilejní 5. ročník, který se koná pod záštitou
ÚMČ Praha-Libuš s podtitulem O pohár městské části
Praha-Libuš. Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha se nachází
v ulici Zátoňská čp. 20 ve staré Písnici.
11. října – 3. ročník Libušsko-písnického duatlonu, závodu v běhu a jízdě na kole se konal na tratích v okolí
Klubu Junior v Písnici. Letos se ho díky větší propagaci na
základních školách zúčastnilo 37 závodníků, nejmladším
byly teprve 3 roky, nejstarší kategorie jsou vypisovány
pro patnáctileté sportovce. Nejmladší kategorie do 7
let – na trať první disciplíny, 300 m běhu v parku mezi
Klubem Junior a MŠ Mezi Domy, vyrazilo 7 dívek a 12
kluků. Po doběhu malí závodníci hned nasedali na kola
a vydali se ulicí Na Okruhu do Hoštické, kde se u dětského hřiště otočili a jeli zpět do cíle. Na kole ujeli 1,2
km, pro nejmenší to byl úctyhodný výkon. Starší věkové
kategorie měly trasu delší, po 600 m běhu se jel na kole
3,2 km dlouhý okruh až za rybník Obecňák a kolem písnické školy zpět do cíle na sídliště. Tuto trať jelo celkem
18 závodníků. Akci zorganizoval p. Zdeněk Horčík.

11. října – MČ Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol
Písnice, SDH Písnice a TJ Tempo Praha uspořádala již
pátý ročník Drakiády. V 15 hod. odpoledne se na fotbalovém hřišti v Písnici sešlo celkem šestadevadesát draků
v soutěži o nejkrásnějšího, nejoriginálnějšího a nejdéle
létajícího draka. Občerstvení zajišťovali: TJ Sokol Písnice, pan Zedník a MČ Praha-Libuš ve spolupráci se SDH
Písnice. Děti měly zdarma grilovaný špekáček, jinak měl
každý možnost vybrat si dle chuti, např. grilované selátko, popcorn, párek v rohlíku, nakládaný květák. Kdo
měl málo pohybu, využil jízdu na koních z jezdeckého
oddílu TJ Tempo Praha nebo jednu ze dvou soutěží pro
děti různého věku. Porota odměnila celkem 18 draků
a dračic diplomem a zajímavými cenami, ostatní obdrželi
pamětní list a sladkosti.
17. říjen – Proběhl hudební festival Libušsko-písnická
nota v prostorech Sokola Libuš.
20. října – Kulatý stůl pro veřejnost na téma doprava
se konal od 17 do 19.15 hodin v Klubu Junior. Pozvání
na toto setkání přijali zástupci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku, a. s.,
společností ROPID, Metroprojekt, a. s., a Veolia Transport Praha. Zástupce každé z těchto organizací sdělil
přítomným občanům informace o metru, tramvaji nebo
o výhledu rozvoje silniční sítě v městské části. Občané
se zajímali především o souvislosti rozsáhlých změn ve
vedení linek MHD od 1. 9. 2009 dotýkajících se Libuše
a Písnice.
24. října – Výlov chovného rybníka Přehrada. Výlov
organizoval předseda MO ČRS Písnice p. Libor Zedník.
Městská část podala žádost o grant na rekonstrukci
hřiště nad Modřanskou roklí v grantovém řízení hl.
m. Prahy „Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2010 – Úprava veřejných
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Saparia, a. s., Ing. Jaroslav Hastík – vedoucí VTÚ, Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy, Ing.
Lenka Koudelková – zástupkyně starosty, PaedDr. Blanka
Bartošová – speciální pedagog, Iva Hájková – tajemnice
výboru, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha-Libuš.
Náplň práce výboru: A. Komunikace a nastavení spolupráce vůči MHMP, Praze 4 a Praze 12, státním orgánům a represivním složkám. Realizace společných aktivit s těmito
orgány a složkami. B. Komunikace vůči občanům MČ Praha-Libuš. Tento bod zahrnuje i sběr informací a podnětů
od občanů, jejich zpracování či případné předávání k řešení ostatním orgánům. C. Komunikace vůči vietnamské
komunitě s cílem přiblížit areál Sapa občanům MČ PrahaLibuš a seznamovat občany s životem Vietnamců u nás.
ZMČ Praha-Libuš schválilo kupní smlouvu na odkoupení pozemků o výměře 6000 m2 od společnosti Central Group za celkovou cenu 1000 Kč. Jedná se o parčík
při ulici K Jezírku přiléhající k obytné zástavbě nových rodinných domů. Před schválením smlouvy byly na náklady
Central Group provedeny stavební a sadové úpravy. Byl
vybudován chodník včetně dřevěného můstku, umístěny
lavičky a provedena obnova trávníkových ploch s dosadbou stromů. Současná podoba parku pravděpodobně
není konečná.

ČERVENEC
31. července – MČ Praha-Libuš se stala příjemcem dotace Ministerstva vnitra ČR na integraci dětí cizinců
na svých školách. Do emergentního projektu se zapojily
tři školy a MČ jako celek. Školy budou od září realizovat
celou řadu aktivit, jejichž cílem je vzdělávání dětí cizinců
v českém jazyce, historii a kultuře a také odborná příprava učitelů na vzdělávání těchto dětí.

SRPEN

Projekt Rezidence Libuš stavebního družstva SICOM.

27. srpna – Byl nejteplejší den v Praze od r. 1868,
teplota 34,1 °C.

ZÁŘÍ
Od 1. září – Pro občany žijící na sídlišti Písnice
a v okolí byla zkušebně zavedena nová autobusová
linka PID (MHD) č. 153 určená pro spojení s modřanskou tramvajovou tratí.
12. září – Sbor dobrovolných hasičů Písnice slavil 110.
výročí založení. Oslavy se konaly na hřišti Sokola Písnice. V úvodu se konala spanilá jízda hasičských vozidel
Písnicí a Libuší, položení věnce u pomníku padlých, předání historického praporu a ocenění členů sboru, předvedení hasičské historické a novodobé techniky a ukázka
činnosti Policie ČR.
16. září – V T. J. Sokol Libuš se konal již 3. ročník
projektu Sokolení. Cílem této sportovně-zábavné akce
bylo představit co nejširší veřejnosti prostředí sokolovny
a sportovní aktivity vhodné pro všechny věkové kategorie, které nabízí tělocvičná organizace Sokol. Součástí
letošního projektu Sokolení byla spolupráce ČOS s Nadačním fondem Českého rozhlasu na projektu Světluška.
Cvičitelé, další členové jednoty a dobrovolníci připravili
13 stanovišť v tělocvičně a v přilehlých venkovních prostorách. Za ideálního počasí se sešlo 67 účastníků, převážně dětí, ale jednotlivé disciplíny zdolávali spolu s nimi
i rodiče a dokonce i babičky. Po předložení záznamů
o docílených výkonech obdrželi účastníci diplomy, drobné odměny a informační tiskoviny o Sokole. Účastníků
bylo o 50 % více než v ročníku předcházejícím.
16. září – Zastupitelstvo MČ Praha Libuš: Darovací
smlouva s firmou Luna Property s. r. o., která v rámci
realizace projektu s názvem „Písnické rezidence – Vrtilka“ v k. ú. Písnice, vybuduje nové komunikace včetně
příslušenství (vozovky, chodníky, parkovací stání, zeleň,
systém likvidace dešťových vod, pojížděné zatravňovaní
pásy). Tyto komunikace budou převedeny do správy MČ
Praha-Libuš na základě již schválené kupní smlouvy. Dále
je nutné též převést do správy MČ Praha-Libuš pozemky,
na kterých se komunikace budou nacházet. Řešení problematiky rekonstrukce parkovacího domu nacházejícího

Libušsko-písnický duatlon
již také patří mezi každoroční akce.
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11. února – Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš projednalo
bytový areál „Nový park Písnice“ – V Zákopech, Švihovská
– investor Ekospol, a. s. Celkem 184 bytů. Byty velikosti
1 + k. k. až 3 + k. k. Navíc má přibýt cca 460 obyvatel.
13. února – Konal TJ Sokol Písnice Sportovní karneval v restauraci U Vokouna od 20.00 hod. Hrál a zpíval
taneční orchestr DD Club V. Doležala, vstup 80 Kč. Sportovního karnevalu se zúčastnilo cca 110 osob v maskách.
15. února – proběhl dětský karneval v restauraci U Vokouna od 14.00 hod. Disco hudba. Vstup dospělí 20 Kč.
Dětského karnevalu se zúčastnilo cca 60–70 dětí v karnevalovém úboru a cca 40 dospělých.
17. února – Od 17 hodin se konalo setkání u kulatého stolu v tělocvičně Klubu Junior, na kterém zástupci
společnosti Timur seznámili s výsledky dotazníkového
šetření mezi obyvateli, které v městské části probíhalo
v říjnu a listopadu loňského roku. Jednalo se o indikátory udržitelného rozvoje, které jsou zjišťovány v rámci
tvorby strategického plánu rozvoje MČ Praha-Libuš. Prezentovány byly i výsledky naměřených hodnot, které se
týkají kvality ovzduší v MČ Praha-Libuš a tzv. ekologické
stopy, která stanovuje množství přírodních zdrojů, které městská část spotřebuje v daném roce. Dále, jak MČ
hospodaří s elektrickou energií, zemním plynem, teplem,
jaká je produkce komunálního a tříděného odpadu, jaká
je roční spotřeba energií v MČ Praha-Libuš a jaký vliv má
spotřeba těchto energií na životní prostředí.

BŘEZEN
7. března – Pořádal Svaz žen v Libuši a Písnici v restauraci U Vokouna posezení k MDŽ. Velký sál byl zaplněn.
10. – 22. března – Mráz a sněžení, přes den tání, vrstva
sněhu cca15–20 cm.
11. března – V sále restaurace U Vokouna se konalo
Veřejné projednání k rekonstrukci komunikací v Písnici, kterého se zúčastnilo celkem 75 obyvatel Písnice,
starosta MČ Praha-Libuš Petr Mráz, zástupce starosty
ing. Pavel Macháček, tajemník úřadu Tomáš Hejzlar, za
firmu Zavos, která zastupuje investora (MHMP) pan
Miloslav Bonner a paní ing. Kubová a projektant pan
ing. Vladimír Vosátka. K dispozici všem zde byly připraveny projekty ulic Ke Březině, K Vrtilce (severní část od

Libušské k Vltavické), Na Losách, Modravská, Klenovická, U Jednoty, V Kálku, K Pomníku, Vacovská a Ke
Kašně, do kterých mohli občané nahlédnout a napsat
své připomínky, názory a požadavky.
24. března – V 11.00 hod. velký vítr, sníh a kroupy.
28. března – Akademie a valná hromada T. J. Sokol
Libuš spojená s oslavami. Sokol je nejstarší tělovýchovnou organizací v ČR, která se po svém založení
dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem v roce
1862 rychle rozrůstala a šířila se z Prahy do dalších
míst naší země a celého světa. Její idea natolik zaujala i řadu občanů Libuše, že se nejprve připojili k jednotě v Kunraticích a po 1. světové válce se rozhodli založit jednotu v místě. Stalo se tak na slavnostní
ustavující valné hromadě dne 9. února 1919. Tehdy se
cvičilo v sále místního hostince U Novotných (Libuš
čp. 1) a kromě cvičení se v Sokole provozovaly i jiné
disciplíny, působil zde výletní odbor – dnešním jazykem turistika, zábavní odbor pořádal např. šibřinky
a významný pro obec byl i sokolský divadelní soubor.
Rozmanité činnosti a narůstajícímu počtu členů již nevyhovovalo hostování v pronajatých sálech, proto se sokolové rozhodli vybudovat vlastní stánek. K tomu došlo
o deset let později. Na jaře roku 1929 byla zahájena
výstavba vlastní sokolovny, již v červnu téhož roku byla
pořádána slavnost „rovnosti stavby“ s osazením pamětního kamene v průčelí budovy. Na podzim roku 1929,
dne 13.10., byla sokolovna slavnostně otevřena, takže
letos je 90. výročí osamostatnění libušského sokola, 80.
výročí postavení sokolovny a 20. výročí od znovuobnovení činnosti jednoty. Součástí slavnostní akademie
s kulturním a cvičebním programem byla i slavnostní
valná hromada jednoty. V rámci tohoto programu byla
připravena v klubovně sokolovny výstavka dobových dokumentů, hlavně fotografií.

3 | Místní kapsář | červenec/srpen 2010

DUBEN
4. dubna – Byl překonán teplotní rekord z r. 1953.
Teplota +22,8 °C překonána teplotou +22,9 °C. Naopak
nejchladněji bylo v r. 1970, a to na Karlovarsku –8,3 °C.
8. dubna – Konala se členská schůze místní organizace Českého rybářského svazu Praha 4 – Michle od 17.00 hod. v restauraci U Bezuchů, K Libuši 73/6, Praha 4 – Kunratice.
Ceny povolenek: městská 750 Kč, celosvazová 1 600 Kč,
členský příspěvek 400 Kč, zápisné 200 Kč.
24. – 26. dubna – Soutěž sokolské všestrannosti Praha
pro rok 2009 Sokolské župy Jana Podlipného. Závodilo
se v několika disciplínách: plavání, atletice, gymnastice
a šplhu a závodníci byli rozděleni do kategorií dle roku
narození. Sokol Libuš v žákovských kategoriích a v kategorii dorostenek reprezentovalo sedm děvčat a dva
chlapci: Budková Anna – atletika, Budková Martina –
atletika (2. místo), Bretschneiderová Simona – atletika,
Čechurová Jana – plavání (2. místo) a atletika, Čechurová Monika – plavání (1. místo) a atletika (1. místo),
Obrazová Kateřina – atletika, Vlková Veronika – plavání,
Baštecký David – plavání (2. místo) a Jansa František –
plavání (2. místo).
25. dubna – SDH Písnice pořádal sběr železného šrotu
v Písnici. Sběru se zúčastnilo 11 členů výjezdové jednotky Písnice a p. Štancl. Svoz železného šrotu zajistil
p. Josef Profous.
29. dubna otevření renovované prodejny Albert na
sídlišti Písnice v Libušské ulici č. 400.
29. dubna – Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš
schválilo koncepci dvou workshopů na téma: viet-

namská komunita v MČ Praha-Libuš. ZMČ jmenuje
koordinační skupinu pro přípravu a organizaci těchto
workshopů. Předsedkyní koordinační skupiny je PhDr.
Pavla Jedličková, dalšími členy z řad zastupitelů jsou Ing.
Lenka Koudelková a MUDr. Daniela Horčíková. V koordinační skupině bude dále zástupce vietnamské komunity a vedoucí humanitního odboru ÚMČ Iva Hájková.
30. dubna – Od 18 hodin se v libušském lomu konalo
tradiční pálení čarodějnic, které pořádal SDH Libuš za
finanční podpory Úřadu MČ Praha-Libuš a Hotelu Cham.
Zbytek občerstvení zajistil SDH Libuš. Letos se prvně
připojil i JO TJ Tempo a pod vedením Martina Vaško
bavil malé děti zdarma jízdou na koních. Hasiči připravili
obrovskou hranici s čarodějnicí a pro děti, mimo jiné,
stříkání vody ze dvou C proudů na terč plněnými čerpadlem Heron EMPH 80 W. Dále byla připravena prohlídka hasičských vozů: DA Avia 31 (SDH Libuš) a CAS 25
Škoda 706 „Mates“, které poskytl SDH Písnice. Počasí se
vydařilo, a tak byla i hojná účast až do večerních hodin.
duben 2009 – SICOM stavební družstvo Libuš zahájilo prodej projektu Rezidence Libuš v Božejovické ulici.
Celkem zde v uzavřeném areálu, čítajícím sedm třípodlažních domů, vznikne 48 bytových jednotek. Jedná se
o nejkomfortnější a nejluxusnější bytový projekt v historii společnosti SICOM. Dokončen má být koncem roku
2010.

KVĚTEN
1. května – SDH Písnice pořádalo sportovní rybolov
na rybníku Obecňák. Účastnilo se 9 členů. Akci zorganizoval p. Miloslav Coňk.
8. května – Libor Zedník pořádal sportovní rybolov
na svém soukromém rybníku. Účastnilo se 8 občanů
obce Písnice.
16. května – Od 14 do 18 hodin pořádala městská
část Praha-Libuš na prostranství v sídlišti Písnice Jarmark, na kterém bylo k shlédnutí mnoho zajímavého.
Společnost ČEZ, vlastník pozemku, připravila prostranství a jeho okolí tak, aby občané mohli prožít příjemné
odpoledne.
18. května – Proběhlo očkování psů v Libuši a Písnici.

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha na tradiční říjnové Drakiádě MČ v Písnici.
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Jak názorně ukazují žáci ZŠ Meteorologická, nejdříve
zamést před vlastním prahem.

28. května – Slavnostní finále Sportovních her MŠ
2009 Prahy se konalo na hřišti ZŠ Campanus v Praze 11.
Zúčastnilo se celkem 170 dětí ze sedmnácti městských
částí. MČ Praha-Libuš reprezentovalo pět dívek a pět
chlapců.
30. května – Již tradiční Den dětí se konal od 14 do 18
hodin na fotbalovém hřišti v ulici Švihovská v Písnici.
Pořádala ho MČ Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice, SDH Písnice a SDH Libuš. Pro děti byly připraveny
soutěže, hry, drobné dárky. Městská policie opět zajistila ukázku bojového umění a psovodů. Jezdecký oddíl
TJ Tempo svezl děti na ponících. Občerstvení pro děti
zajištěno zdarma – zmrzlina, pití, vuřt.

ČERVEN
3. červena – Starosta MČ Praha-Libuš Petr Mráz se zúčastnil jako všichni starostové městských částí z celé
Prahy jednání u primátora Pavla Béma. Ten sdělil dvě
poměrně zásadní zprávy: 1) Vyšel zákon, který nabude
platnosti 1. 1. 2010, který mimo jiné říká, že povinnost
úklidu chodníků v majetku města, případně v majetku
městské části v létě, ale i v zimním období přechází z majitele přilehlého objektu na příslušnou městskou část. 2)
MČ bude odejmuto 6,5 % z příjmu z daní z nemovitostí.
5. a 6. červen – Proběhly volby do Evropského parlamentu. MČ Praha-Libuš: ODS 1051 hlasů (45,72 %),
ČSSD 274 hlasů (11,92 %), KSČM 174 hlasů (7,57 %),
Evropská demokratická strana 138 hlasů (6 %), Suverenita 96 hlasů (4,18 %), Věci veřejné 80 hlasů (3,48
%), Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová 79 hlasů (3,44 %) „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE ALTERNATIVA“ získali 77 hlasů (3,35
%), SNK Evropští demokraté 74 hlasů (3,22 %), Strana
zelených 73 hlasů (3,18 %), Strana svobodných občanů
41 hlasů (1,78 %), 30 Libertas.cz 30 hlasů (1,3 %), Dělnická strana 16 hlasů (0,7 %).
6. červen – Městská část Praha-Libuš zorganizovala
první veřejnou debatu o vietnamské komunitě. Diskusního odpoledne se zúčastnili zástupci Cizinecké policie,
Celní správy a České obchodní inspekce, Rady hl. m. Prahy, ale i představitelé společnosti Saparia (provozovatele
areálu Sapa), Svazu Vietnamců v Čechách, Poradny pro
integraci, Klubu Hanoi a dalších organizací a institucí.
Do budoucnosti by měla být městská část prostředníkem
a těmito akcemi napomoci lepšímu vzájemnému soužití.

14. červen – Na stadionu Dukly Praha na Julisce se
konal Pražský společný závod v atletice oddílů rodiče
a děti, předškolní děti a nejmladší žactvo. Sokol Libuš
se tohoto závodu také zúčastnil. Tomáš Bízek získal
v atletice předškolních dětí zlatou medaili a stal se tak
absolutním vítězem chlapců v kategorii nejmladší žactvo
(ročník 2002). Zúčastnilo se ještě „mix“ družstvo, které
vybojovalo druhé místo. V kategorii předškolních dětí
nás reprezentovala dvě družstva. Dívky obsadily třetí
místo v družstvech a chlapci místo páté. Letos se podařilo poprvé vyslat zástupce na atletiku i do kategorie
rodiče a děti. Závod pořádalo Pražské sdružení Sport
pro všechny a Pražské sokolské župy ČOS, zúčastnilo se
ho přes 200 dětí.
23. června – První veřejné projednání pracovní verze
strategického plánu rozvoje území. Setkání pořádala
od 17 do 19 hodin MČ Praha-Libuš v Klubu Junior.
MČ Praha-Libuš je zapojena do projektu Zdravé město
a místní Agenda 21, proto řeší strategický rozvoj a řízení
území v úzké spolupráci s veřejností. Zástupce zpracovatele strategického plánu SPF Group, v. o. s., Mgr. Josef
Miškovský objasnil jednotlivé části strategického plánu,
návrhovou část, realizační část, jejich cíle, aktivity, indikátory, např. způsoby řešení dopravní zátěže v městské
části, vytvoření centrálního místa k setkávání, rozšíření
parkovacích míst, zkvalitňování životního prostředí v Písnici v rámci projektu Zelená zóna Písnice. Strategický
plán bude doplněn o část realizační, o akční plán a veřejnosti předložen v listopadu na veřejném fóru. V prosinci
2009 budou tento první dlouhodobý koncepční dokument schvalovat zastupitelé městské části.
24. června – Zastupitelstvo MČ ustavilo Výbor pro
multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš. Složení a rámcová náplň: Mgr. Tran Quang Hung – provozní ředitel
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