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KRONIKA KRONIKA 

ROKU 2010ROKU 2010

Stejně jako v minulém roce, i v tomto letním dvojčísle vám nabízíme malé ohlédnutí 

za uplynulým rokem. Výběr z textu kroniky 2010 má připomenout tradiční i 

výjimečné události naší městské části. Pozastavme se tedy nad domobranou, která 

u nás málem vznikla v loňském květnu, nad srpnovým krupobitím, které poničilo 

střechy, fasády, auta a zatopilo garáže a sklepy, nebo nad říjnovými volbami, 

kde jsme svými hlasy rozhodovali o dalším směřování Libuše a Písnice. Přejeme 

čtenářům časopisu U nás příjemné čtení a pohodové letní dny. 

Kronika roku 2010 – Libuš a Písnice. Edice Místní 

kapsář, sešit 20. Vychází jako příloha časopisu U nás 

– Libuš a Písnice v červenci 2011. Kronikář Jan Češka. 

Editor přílohy Matěj Kadlec. Šéfredaktorka Hana Kolá-

řová. Korektury Kateřina Chobotová. Grafi cká úprava 

Petr Kutáček. Tisk Off setpress Modřany. Náklad 3600 

výtisků. Redakční uzávěrka přílohy 20. 6. 2011.

starosty PhDr. Jedličková – vzdělávání, bezpečnost 

a integrační politika.

24. listopadu − V  prostorách Ministerstva životní-

ho prostředí proběhly veřejné obhajoby postupu 

v místní Agendě 21. Jde o mezinárodní program, kte-

rý v sobě zahrnuje jak aktivní zapojování veřejnosti do 

dění v místě, tak strategické řízení města/obce/regio-

nu, to vše za směřování k udržitelnému rozvoji v praxi. 

PROSINEC

1. prosince – Zrušena MS rybářského svazu Písni-

ce. Převzala MO Krč.

4. prosince − Sokol Písnice pořádal Mikulášskou 

zábavu v restauraci U Vokouna.  Zúčastnilo se cca 70 

účastníků.

7. až 15. prosince – Sněžení, cca 25−30 cm sněhu, 

ulice uklízeny se zpožděním, vedlejší komunikace ne-

protaženy.

7. a 21. prosince − Rada MČ Praha-Libuš, projedná-

no celkem 16 bodů  např.:                                                  

→ Schvaluje komisi pro strategii a  udržitelný rozvoj 

MČ Praha-Libuš v celkovém počtu 11 členů ve složení 

– předseda: Ing. Macůrková; členové: starosta, 4 zá-

stupci starosty, 5 členů bude jmenováno.

→ Schvaluje zřízení likvidační komise v tomto slože-

ní – předseda: Miroslav Habada; členové: Ing. Marta 

Vachoušková, Blanka Popelíková, Markéta Grundová; 

tajemnice: Věra Dvořáková.

→ Schvaluje zřízení komise pro územní plánování ve 

složení – předseda: Mgr. Václav Kuthan; členové: Mgr. 

Radek Řezanka, Ing. Pavel Macháček, Mgr. Jiří Kou-

bek, PaedDr. Jaroslava Adámková; tajemník komise: 

Ing. arch. Zdeněk Kříž.

9. prosince − Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš, pro-

jednáno celkem 6 bodů např.:                                                        

→ Stanovuje odměnu ve výši 100 % maximální mož-

né částky již včetně příplatků, stanovené pro funkci 

neuvolněného člena rady, neuvolněného člena zastu-

pitelstva, neuvolněného předsedy výboru a  komise 

a  neuvolněného člena výboru a  komise zastupitel-

stva MČ Praha-Libuš,

→ Sřizuje výbor kontrolní, počet členů výboru kont-

rolního stanovuje na 7 členů, kontrolní výbor v tomto 

složení – Ing. Jan Bagin, Petr Čermák, Eva Fortinová, 

Jana Novotná, Bohumil Staroba, Miroslav Štancl; ta-

jemnice výboru: Blanka Popelíková.

→ Zřizuje výbor fi nanční, počet členů výboru fi -

nančního stanovuje na 5 členů – předseda výboru: 

Miroslav Štajner; členové výboru: MUDr. Daniela Hor-

číková, Michal Hnaťuk, DiS., Eva Profousová, Martin 

Kulička; tajemnice výboru: Ing. Marta Vachoušková.                                                                                            

12. prosince − Desetileté výročí založení Klubu Se-

nior. Hlavní zásluhu za vznik a založení Klubu Senior 

má paní exstarostka Ing. A. Macháčková. V roce 2010 

mimo jiné pořádal Klub Senior opět mnoho výletů, 

např.: 11. května − výlet na zámek Zbiroh. 8. června − 

celodenní výlet na zámek Litomyšl. 29. června − zá-

jezd do pálenice ve Třebízi. 23. září − podzimní zájezd 

do rodiště Antonína Dvořáka. 5. října − výlet za historií 

do zámku Jemniště nad Vltavou. 12. října − návštěva 

představení Vinohradského divadla Zkouška orches-

tru. Pokud není zájezd nebo výprava, tak v klubovně 

probíhají debaty a  povídání při kávě, odborné před-

nášky např. lékařské, návštěvy divadla Braník a další.

17. prosince − Při požáru v Malešicích shořel nový 

Transit SDH Písnice bez čísel předaný do opraven 

v Malešicích na dostavbu a drobné úpravy.

VŠEOBECNĚ

Knihovna − p. Nosek − knihovník a dobrý rádce při 

výběru nových knih ke čtení, a  to každé úterý od 

14.00 do 18.00 hodin.  

Zastupitelstvo městské části zasedalo ve dnech: 

20. 1., 17. 3., 28. 4., 23. 6., 22. 9., 15. 11., 9. 12.

Rada městské části: 12. 1., 26. 1., 8. 2., 23. 2., 9. 3., 6. 

4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 19. 7., 23. 7., 10. 

8., 8. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12. 

Obsahy jednání jsou dostupné na internetových 

stránkách www.praha-libuš.cz. Zde rovněž najdete 

on-line podobu časopis U nás, který na svých strán-

kách přináší k řadě událostí bližší pojednání.

Rozsah této přílohy bohužel neumožňuje rovnoměr-

ně zachytit veškeré bohaté dění v naší městské části. 

Máte-li jakékoli připomínky, návrhy, náměty, stížnosti 

nebo přání ohledně kroniky, rádi si je přečteme na 

adrese: kadlec.m@seznam.cz. Děkujeme za ně.

Kronikář: Jan Češka

Editor: Matěj Kadlec

Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš
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LEDEN

1. ledna − Aktuální počet občanů v  městské čás-

ti je celkem 10 460 (tj. o 330 méně než loni). Cizích 

státních příslušníků je 2 290 (21,9 %). Občanů české 

národnosti je 8 170, z toho 4 314 (41,2 %) žije na Libu-

ši a 3 856 (36,9 %) v Písnici. 

7. ledna − Občané v seniorském věku měli možnost 

přijmout pozvání představitelů MČ Praha-Libuš a ve-

dení společnosti Saparia, a. s., na novoroční poseze-

ní spojené s jídlem a kulturou.

8. ledna − Tradiční hasičský ples SDH Písnice v re-

stauraci U  Vokouna. Hrála kapela Františka Kořínka. 

Vstupné 80 Kč.

12. a 26. ledna − Rada MČ Praha-Libuš přijala cel-

kem 25 usnesení, například: 

→ stanovuje celkový počet zaměstnanců městské 

části Praha-Libuš zařazených do úřadu městské části 

s účinností od 1. 3. 2010 na 26,

→ schvaluje darovací smlouvu s  Ondřejem Staškem 

na cisternovou stříkačku, 

→ jmenuje jako členy redakční rady časopisu U  nás 

paní Martinu Hurníkovou a pana Kryštofa Štafl a.  

14. ledna − Schůzka na téma: cyklostezky v  naší 

městské části. Zúčastnil se jí Pavel Polák, koordinátor 

cyklostezek v  hl. m. Praze, místostarosta MČ Praha-

Libuš Pavel Macháček, tajemník úřadu městské části 

Tomáš Hejzlar a  rovněž Anna Rusiňáková a  Zuzana 

Kuryviálová z  odboru životního prostředí a  dopravy 

na našem úřadu. 

16. ledna − Proběhla valná hromada SDH Libuš. 

Nově byl zvolen starosta SDH Libuš p. Pavel Mráz. 

Odstoupil dlouholetý starosta p. Kasal.

20. ledna − Zastupitelstvo městské části Praha-Li-

buš, bylo projednáno celkem 9 bodů např.: schvalu-

je rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2010 

v objemu příjmů 41 509 tis. Kč, objemu výdajů 41 909 

tis. Kč a fi nancování ve výši 400 tis. Kč, ve vedlejší hos-

podářské činnosti: výnosy 1 700 tis. Kč, náklady 500 

tis. Kč a hrubý provozní výsledek 1 200 tis. Kč.

21. ledna – Proběhla další schůzka na téma cyk-

lostezky, tentokrát k  jejich rozvoji jižním směrem, 

například ulicí K Vrtilce.

21. ledna −  MČ Praha-Libuš vyhlásila grantové 

programy na podporu kultury, sportu a volnoča-

sových aktivit v MČ pro rok 2010. 

23. ledna − Valná hromada SDH Písnice. Nově byl 

zvolen starosta SDH Písnice p. Petr Kopic. Odstupu-

jící starosta Miroslav Štancl.

                                                                                                                                                            

27. ledna − Na úřadu MČ proběhlo výběrové řízení 

na asistentku tajemníka úřadu a starosty. Stala se 

jí Petra Janáčková.

30. ledna − V libušské sokolovně se konal tradič-

ní sokolský ples od 20 hodin. Hrál orchestr Blažeje 

Zemana, vstupné 130 Kč. Ples navštívilo 200 hostů, 

v tombole bylo 218 zajímavých a hodnotných cen.

 

ÚNOR

1. února − Starostu MČ Praha-Libuš navštívil Ing. Při-

kryl, ředitel fi rmy Zavos, mandátní fi rmy magistrátu, 

která provádí inženýring pro technickou vybavenost 

v  Praze, z  důvodu upřesnění priorit a  požadavků 

pro etapizaci technické vybavenosti pro rok 2010.  

Technická vybavenost jsou komunikace, chodníky, 

kanalizace, rozvody plynu, vody apod. Prioritou byla 

komunikace Ke Kašně, Na Losách, pokračování Hoš-

tické jižním směrem, ulice Ke Březině, ulice U Pejřárny 

a V Koutě. V programu byly také zpomalující retardé-

ry v  ulici K  Lukám, U  Zahrádkářské kolonie a  další. 

Finanční prostředky, které uvolňuje Magistrát hl. m. 

Prahy však neumožnily všechny tyto plány splnit.

6. února − Tradiční pochod PoHrom, který proběhl 

již po devětadvacáté, je každoročně pořádán SDH Pís-

nice první víkend po Hromnicích. Startovné děti 5 Kč, 

dospělí 10 Kč. Zúčastnilo se 178 dospělých a 47 dětí.

12. října − Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Písnice převzala od hlavního města Prahy novou 

automobilovou stříkačku a  dopravní vozidlo. Hl. 

m. Praha zakoupilo a  předalo naší MČ Praha-Libuš 

a  do provozování jednotce sboru dobrovolných ha-

sičů Písnice cisternovou automobilovou stříkačku 

(CAS) Renault a dopravní automobil (DA) Ford Tranzit. 

Obě vozidla za účasti zástupců ÚMČ Praha-Libuš, Sva-

zu hasičů Čech, Moravy a Slezska, Městské policie Pra-

ha, SPS-THZ Slatiňany, Vesta Auto, zástupců okolních 

hasičských sborů a  jejich představitelů, předal první 

náměstek primátora JUDr. Rudolf Blažek. Vozidlo Ford 

Tranzit je určeno pro dopravu osob, přepravu moto-

rové stříkačky, hadic a dalšího materiálu na místo zá-

sahu. Ve vozidle je místo pro osm osob. 

16. října − Výlov soukromého rybníka p. Libora Zed-

níka. Zúčastnilo se cca 10 osob.

16. října − Uskutečnil se již pátý ročník festivalu pě-

veckých těles Libušsko-písnická nota.

15. až 16. října − Volby do zastupitelstev obcí. Vý-

sledky voleb v MČ Praha-Libuš: Sečteno: 100,00 % 

okrsků (6 z  6 okrsků), volební účast: 43,36 % (2956 

z 6817), zvoleno zastupitelů: 17 ze 17. Sdružení TOP 

09, NK (35,45 %), 6 zastupitelů: Ing. Lenka Koudelková 

(1 140 hlasů), MUDr. Daniela Horčíková (1 107), Mgr. 

Jiří Koubek (1 043), Ing. Pavel Macháček (1 044), Mgr. 

Daniela Partlová (973), Jan Duben (986), ODS (21,81 

%), 4 zastupitelé: Ing. Ivo Řezáč (695), MUDr. Soňa 

Procházková (672), Ing. Jitka Pilařová (641), Michal 

Hnaťuk, DiS. (640), ČSSD (18,11 %), 3 zastupitelé: 

PaedDr. Jaroslava Adámková (604), PhDr. Pavla Jed-

ličková (553), Mgr. Václav Kuthan (531), VV (11,5 %), 

2 zastupitelé: Petr Mráz (463), Mgr. Radek Řezanka 

(416), KSČM (6,72 %), 1 zastupitelé: Ing. František Herc 

(258), SNK Evropští demokraté (6,38 %), 1 zastupitel: 

Miroslav Štajner (250).

23. října − Výlov soukromého rybníka Miloše Fliegra. 

Zúčastnilo se cca 10 osob.

LISTOPAD

10. listopad − Na území Libuše a Písnice bylo osaze-

no dopravní značení celoměstské cyklotrasy A42. 

15. listopadu − Proběhlo jednání Metroprojektu 

(projektant metra) s  MČ Praha-Libuš, MČ Praha-

Kunratice a  MČ Praha 12.  Obsahem jednání bylo 

upřesnění výstavby trasy 1D metra (jde o propojení 

Náměstí Míru přes Pankrác až do Depa Písnice). Prv-

ní etapou této trasy bude propojení Pankráce až do 

Depa Písnice. Na území naší MČ budou tři stanice: 

Libuš, Písnice a Depo Písnice. 

15. listopadu − Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš, 

projednáno celkem 6 bodů, např.:                                                    

→ volí uvolněným starostou městské části Praha-Li-

buš – pana Mgr. Jiřího Koubka,                            

→ volí neuvolněným zástupcem starosty městské 

části Praha-Libuš: pana Ing. Pavla Macháčka, paní 

Ing. Lenku Koudelkovou, paní PhDr. Pavlu Jedličko-

vou, paní PaedDr. Jaroslavu Adámkovou;                                                                                                              

→ volí předsedu fi nančního výboru zastupitelstva 

městské části Praha-Libuš: pana Miroslava  Štajnera,                                                                                                                                        

→ volí předsedu kontrolního výboru zastupitelstva 

městské části Praha-Libuš: pana Ing. Františka Herce.

20. listopadu − V T. J. Sokol Karlín se uskutečnil celo-

pražský míčový trojboj pořádaný Pražským sdruže-

ním Sport pro všechny a Pražskými župami ČOS. Ve 

všech třech kategoriích družstva T. J. Sokol Libuš 

zvítězila. 

23. listopadu − Rada MČ Praha-Libuš, projednáno 

21 bodů − např.:                                                                     

→ Stanovuje kompetence členů rady: starosta − za-

střešuje činnost rady a  řídí úřad, zástupce starosty 

Ing. Pavel Macháček – územní plán, životní prostředí  

a doprava, zástupce starosty Ing. Lenka Koudelková 

– ekonomika, zástupce starosty PaedDr. Jaroslava 

Adámková – investice a  správa majetku, zástupce Dětský karneval pořádaný 9. ledna.

Nově zvolený starosta Jiří Koubek 

na vítání občánků koncem listopadu.
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8. a  23. února − Rada MČ Praha-Libuš projednala 

19 usnesení, např.:                                                                  

→ souhlasí se stavbou rekonstrukce elektrického ve-

dení Písnice v ulicích V Zákopech, Ke Kašně, K Pomní-

ku, V Kálku (I. část) a U Jednoty, Klenovická, Modrav-

ská, Na Losách a Libušská (II. část),

→ nesouhlasí se stavbou 14 ŘRD při ulici V Hrobech. 

10. až 12. února − Výjezdní zasedání Výboru MČ 

a obvodů Svazu měst a obcí v MČ Praha-Libuš. Nej-

silnější zastoupení měla tentokrát Ostrava, kterou re-

prezentovali hned čtyři starostové. Po ní následovalo 

Brno se třemi starosty a Pardubice se dvěma starosty.

11. února – MČ Praha-Libuš uspořádala ve spolupráci 

s vietnamskými partnery poprvé oslavu Tét.

19. února – T. J. Sokol Písnice pořádal Sportovní 

karneval v restauraci U Vokouna. Hrál a zpíval taneč-

ní orchestr DD Club Vl. Doležala. Vstupné 80 Kč. Zú-

častnilo se 105 dospělých.

21. února – T. J. Sokol Písnice pořádal Dětský kar-

neval v restauraci U Vokouna od 14 hod. Děti zdarma, 

dospělí 20 Kč. Zúčastnilo se 56 dětí a 76 dospělých.

BŘEZEN

13. března − Sbor dobrovolných hasičů Libuš ve spo-

lupráci se Stable Donja Písnice pořádal obnovený 

Tradiční dětský karneval v libušské sokolovně od 

14 hodin. 

17. a 18. března − V radničním klubu Staroměstské 

radnice v Praze se uskutečnilo mezinárodní setkání 

Vzájemná komunikace = lepší integrace.

                                                                                

19. března – Valná hromada T. J. Sokol Libuš se ko-

nala v 18 hodin v libušské sokolovně. 

31.   března − Velikonoční cvičení předškolních 

dětí se konalo v T. J. Sokol Libuš. 

DUBEN

1. dubna − Pošta po 160 letech skončí s  telegra-

my. Po sto šedesáti letech ukončila Česká pošta, tedy 

i  libušská pobočka, rozesílání telegramů. V  loňském 

roce jich lidé z poboček České pošty odeslali jen 756. 

Další tisíce si však vyměnily fi rmy a instituce. Odeslá-

ní telegramu o šesti slovech přijde i na sto padesát 

korun. Proto není divu, že tento druh dopisování na-

hradily esemesky a e-maily.

5. dubna −  V  pražské Libuši hrozí vznik domo-

brany proti vietnamské menšině. Jak informují 

celostátní média, v  městské části Praha-Libuš to 

vře. Podle místního starosty Petra Mráze a  zastupi-

telky Pavly jedličkové se zde kvůli rostoucí krimina-

litě vyostřují vztahy české a  vietnamské komunity. 

V souvislosti s tržnicí Sapa se tam zdržují tisíce Viet-

namců. Situace se stává neúnosnou, v městské části 

hrozí vznik české domobrany. Tak varoval starosta 

v  dopise, který koncem března zaslal ministerstvu 

vnitra. Policie ale žádný nárůst kriminality neregis-

truje. Místní ohlasy tzv. kauzy domobrana zachytilo 

podrobněji květnové číslo časopisu U  nás (5/2010). 

V  Libuši žije 2 290 hlášených cizích státních pří-

slušníků, tedy téměř čtvrtina všech obyvatel MČ. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

8. dubna − Barack Obama a  Dmitrij Medveděv 

v  Praze. Prezidenti USA a  Ruska ve čtvrtek v  Praze 

podepsali novou smlouvu, která obě země zavazu-

je snížit počty svých strategických jaderných hlavic. 

Smlouvu označovanou jako New START podepsali na 

Pražském hradě. 

12. dubna − Starosta Petr Mráz se zúčastnil společně 

se zastupitelkou Pavlou Jedličkovou, předsedkyní vý-

boru pro multikulturní soužití, jednání na pozvání 

pražského radního Jiřího Janečka, a to na základě 

vzniklé situace ohledně hromadících se stížností na 

cizí státní příslušníky zdržující se v naší městské části, 

převážně vietnamské národnosti. 

28. dubna − Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš pro-

jednalo celkem 10 bodů.                                         

stupcem JUDr. Kamarytem. Jednalo se o  možnosti 

dalšího pronájmu fotbalového hřiště v  Písnici 

a  případné směně pozemků. Bylo přislíbeno, že MČ 

Praha-Libuš bude hřiště pronajato na dobu pěti let 

a  během této doby a  po ukončení dědického řízení 

dojde k dalšímu jednání o směně pozemků. 

15. a  16. srpna – V  noci z  neděle na pondělí se 

Prahou přehnala prudká bouře s krupobitím, šest 

zraněných. (Tři lidé utrpěli úraz hlavy, dva upadli na 

záda a jednoho poranilo vypadlé střešní okno.) Také 

nad naší městskou částí se prohnala bouře s abnor-

málním přívalem velkých krup, které ničily okna, 

střechy, omítky i vegetaci. Došlo k zatopení několika 

sklepů a k dalším škodám, ke kterým vyjížděli libušští 

i písničtí hasiči. Kroupy, které spadly krátce po 21. ho-

dině, dosahovaly velikosti 4 cm v průměru. Déšť a vy-

datné hřmění neustalo ani po půlnoci a komplikovalo 

odklízecí práce hasičů. Hasiči především odčerpávali 

vodu ze sklepů (řadové domky v  ul. Šátalská) a  od-

straňovali spadané stromy a větve (např. v ul. K Nové-

mu sídlišti, při křižovatce s Libušskou). Kroupy v Praze 

poničily tisíce aut, zejména karoserie, ale rozbíjely 

i okna. Nedělní bouřky přinesla fronta spojená s tla-

kovou níží, která postupovala od jihovýchodu. Bouřky 

byly navíc v Čechách podpořeny vysokými teplotami 

až 29 stupňů a vysokou vlhkostí vzduchu.

8. až 22. Srpna − Humanitární sdružení Protebe 

a  Klub Junior za podpory městské části Praha-Libuš 

a  Magistrátu hl. města Prahy pořádaly Letní inte-

grovaný dětský tábor 2010 v chatové osadě, která 

se nachází v jižních Čechách, nedaleko města Blatná, 

mezi obcemi Lažánky a  Blatenka, uprostřed lesů na 

břehu rybníka Ostrý. Cena: 4800 Kč. Tábora se zúčast-

nilo cca 80 dětí. 

ZÁŘÍ

4. září − Sdružení dobrovolných hasičů Libuš zor-

ganizovalo jako každoročně výlet určený především 

pro seniory z naší městské části.

11. září − Odpoledne uspořádala nově vzniklá stáj 

Stable Donja Písnice ve spolupráci se SDH Libuš v jíz-

dárně Jezdeckého oddílu TJ Tempo již druhý ročník 

akce s názvem Podzimní dětský den v Písnici. 

15. září – V T. J. Sokol Libuš se konal již 4. ročník So-

kolení. Cílem této sportovně-zábavné akce pro děti 

i dospělé je představit co nejširší veřejnosti sportovní 

aktivity vhodné pro všechny věkové kategorie, které 

nabízí tělocvičná organizace Sokol.

16. září – MČ Praha-Libuš založila vlastní stránky 

na sociální síti Facebook. 

17. září – Přepadení banky. Do pobočky Komerční 

banky na Libuši vstoupili dva maskovaní muži. S pisto-

lemi v rukou ohrožovali zaměstnance banky a dožado-

vali se peněz. Poté, co jim zaměstnanci peníze vydali, 

oba lupiči utekli. Policie po nich ihned zahájila pátrání. 

22. září − Zastupitelstvo MČ Praha Libuš, projed-

náno celkem 14 bodů.   

                                                           

26. září − Pořádal cyklistický oddíl SP Kolo za podpo-

ry MČ Praha-Libuš cyklistický závod horských kol 

O  pohár MČ Praha-Libuš. Závod je určen pro nej-

mladší děti, školáky, ale i dospělé cyklisty. 

ŘÍJEN

2. října − Den pro zdraví a udržitelnou energetiku. 

V dopoledních hodinách proběhl již čtvrtý ročník Li-

bušsko-písnického Duatlonu, běhu a jízdy na kole 

pro děti do 15 let. Odpoledne navázala akce nazva-

ná Drakiáda na fotbalovém hřišti ve Švihovské ulici 

v Písnici.

                                                                       

9. října − Návštěvníkům a  soutěžícím se opět 

otevřel areál Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha 

v rámci Jezdeckého dne JO TJ Tempo Praha. 18. roč-

ník této akce byl stejně jako předchozí léta zaštítěn 

ÚMČ Praha-Libuš s  podtitulem O  pohár městské 

části Praha-Libuš.

Oslavy Dne Země v Libuši a Písnici.

Kroupy velké až 5 centimetrů, které pokryly městskou 

část ve večerních hodinách 15. srpna.
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Na Libuši a Písnici operuje 6 strážníků dislokovaných 

na pracovišti v  Zahrádecké ulici. Pracují ve stálých 

dvojicích, každá ve svém okrsku. Pracují pouze v den-

ním režimu v osmihodinovém pracovním cyklu. 

30. dubna − Tradiční pálení čarodějnic v Modřan-

ské rokli u lomu proběhlo od 16 hodin. Pořádalo ho 

SDH Libuš ve spolupráci se soukromou stájí Stable 

Donja Písnice za fi nanční podpory MČ Praha-Libuš. 

Občerstvení zajistilo SDH Libuš. 

30. dubna − Česko si užívá zatím nejteplejší den 

roku, vystřídá ho ochlazení a déšť. Odpolední maxi-

ma vyšplhala až k 27 °C. 

Kurzy češtiny pro Vietnamce −  Poradna pro integ-

raci zahájila v Praze-Libuši na základě velkého zájmu 

z  řad Vietnamců v  polovině dubna další kurzy čes-

kého jazyka. Do čtyř kurzů se přihlásilo celkem 60 

zájemců převážně z řad těch, kteří bydlí či pracují na 

území této městské části. 

KVĚTEN

1. května - Rybářská soutěž Na Obecňáku. Pořáda-

lo SDH Písnice, organizátor p. Coňk.

                                                     

11. května − Dva čestné tituly pro členy SDH Pís-

nice. Ve slavnostním sále zámku v Přibyslavi, tradiční 

baště dobrovolných hasičů, udělilo Sdružení dobro-

volných hasičů celkem 23 nejvyšších ocenění − čest-

ných titulů Zasloužilý hasič. Mezi oceněnými jsou 

i dva členové SDH Písnice − pan Miloslav Coňk (70) 

a pan Miroslav Štancl (65). 

15. května – Libušsko-písnický jarmark. Městská 

část Praha-Libuš již tradičně pořádala pro veřejnost 

od 14 do 18 hodin společensko-kulturní akci na pro-

stranství před nákupním střediskem na panelovém 

sídlišti Písnice a v jeho okolí. 

25. května − Škody z povodní, které uplynulý týden 

postihly Moravu a  Slezsko, dosáhnou necelých pěti 

miliard korun. Hladiny menších moravských řek kvůli 

intenzivním srážkám výrazně stoupaly a dosahovaly 

třetího povodňového stupně ohrožení. Povodně za-

sáhly 2100 objektů, nasazeno bylo 4253 hasičů, při 

zásazích evakuovali celkem 1198 lidí. Voda zaplavila 

minimálně 1 000 hektarů zemědělské půdy.  

28. – 29. května − Volby do Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu České republiky. Zvítězila ČSSD 

s 22,1 % hlasů = 56 křesel, následovala ODS 20,2 % 

= 53, TOP 09 16,7 % = 41 křesel. Do Sněmovny se do-

stala ještě KSČM a Věci veřejné. Lidovci zůstali poprvé 

v historii Česka před jejími branami. Poslanecký post 

podle ČT obhájilo pouze 86 dosavadních zástupců. 

Lidé vhodili dvakrát více preferenčních hlasů než při 

minulých volbách. Středopravá vláda ODS, TOP 09 

a VV bude mít 118 hlasů. Volby v  MČ Praha-Libuš 

− strana / hlasů  / procent: TOP 09 / 1 285 / 27,92 %, 

ODS / 1 240 / 26,95 %, VV / 557 / 12,10 %, ČSSD / 510 

/ 11,08 %, KSČM / 288 / 6,25 %.

29. května − Proběhl tradiční Dětský den pořáda-

ný městskou částí Praha-Libuš na fotbalovém hřišti 

v Písnici.  

Výrazně prospěšným krokem ze strany Krajského ře-

ditelství Policie hl. m. Prahy a Ředitelství služby cizi-

necké policie ČR bylo v květnu 2010 zřízení speciál-

ního policejního týmu Cizinec, který operuje na celé 

Libuši a Písnici, ale soustřeďuje se především na Sapu. 

ČERVEN

                

6. června − Po studeném a deštivém květnu a začát-

ku června zavládlo teplé a slunečné počasí s letními 

teplotami okolo 25 stupňů, které v  druhé polovině 

dalšího týdne vyvrcholilo až třicetistupňovými vedry. 

V pražském Klementinu byla pro tento den naměře-

na nejvyšší teplota v roce 1998, kdy dosáhla 34 stup-

ňů. Nejchladněji naopak bylo v  roce 1962, kdy rtuť 

klesla na 3,6 stupně Celsia

                                     

6. června – Zlatá medaile pro T. J. Sokol Libuš. Na 

stadionu Dukly Praha na Julisce se konal již tradiční 

Pražský společný závod v  atletice předškolních dětí 

pořádaný Pražským sdružením Sport pro všechny 

a  Pražskými sokolskými župami ČOS. Družstvo T. J. 

Sokol Libuš se umístilo na 1. místě a získalo zlatou 

medaili. 

15. června − V Libuši otevřeno centrum pro integ-

raci při Domě národnostních menšin, o. p. s. Vznik 

takového centra je reakcí na situaci, která již zrála 

v  posledních několika letech, kdy se v  okrajových 

oblastech na území hlavního města Prahy vytvářely 

a  vytvářejí početnější cizinecké komunity. Centrum 

působí na adrese Libušská 1/206. 

23. června – Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš, pro-

jednáno celkem 6 bodů.   

28. června - Prezident ČR Václav Klaus jmenoval pre-

miérem Petra Nečase z ODS.                                  

30. června - Růst počtu obyvatel je z  větší míry 

dán kladným přirozeným přírůstkem. 

Pro přehlednost v tabulce uvádíme údaje týkající se 

konkrétně naší městské části a  (pro srovnání) částí 

sousedících a srovnatelných.

ČERVENEC

13. července – Prezident Klaus jmenoval koaliční vlá-

du ODS, TOP 09 a VV.

16. července − Vedra neberou konce a drtivá větši-

na lidí se nemůže dočkat alespoň mírného ochlazení 

slibovaného na konec měsíce. Počasí lámalo teplotní 

rekordy a  meteorologická stanice v  Hradci Králové 

naměřila 36,2 stupně Celsia. Horký vzduch k  nám 

proudí ze Španělska, kde teploty dosahují 40, ba 

i více stupňů. 

19. a  23. července − Rada MČ Praha-Libuš, pro-

jednáno 9 bodů. Např. nesouhlasí se stavbou čerpací 

stanice pohonných hmot při ulici Libušská na po-

zemku parc. č. 907/9, k. ú. Písnice. Důvodem je obava 

ze zablokování již tak v současné době vytížené ulice 

Libušská při větším počtu zájemců o tankování.

SRPEN

10. srpna − Velitel jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů Písnice Martin Frank byl požádán Operačním 

informačním střediskem Hasičského záchranného 

sboru hl. m. Prahy o  zajištění hasičů a  techniky pro 

čtvrteční celodenní výjezd pražských dobrovol-

ných hasičů do oblastí postižených povodní.

10. srpen − se sešel starosta p. Mráz s  Ivo Fürstem, 

bratrem zesnulého Karla Fürsta, a  jeho právním zá-

Název MČ 
Stav

1. 1. 2010 
Sňatky Rozvody Narození Zemřelí 

Přistě-

hovalí 

Vystě-

hovalí 

  hl. m. Praha celkem 1 249 026 2 221 1 685 7 337 5 889 16 152 15 554 

  Praha 4 129 475 213 160 707 763 3 083 3 555 

  Praha 12 54 893 109 62 317 190 1 143 1 288 

  Praha-Libuš 10 020 15 16 66 24 308 477 

  Praha-Kunratice 8 458 15 16 56 26 295 257 Cyklojízda pořádaná začátkem června 

Žákovským zastupitelstvem.

Jeden z diskuzních stolů na veřejném fóru 

10 problémů Libuše a Písnice.


