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KRONIKA  
ROKU 2011

Letošní kapsář s kronikou přináší nejen přehled událostí za uplynulý rok 2011, ale 

také speciální obrazovou přílohu v podobě dvou barevných plakátů. První z nich je 

koncipován do podoby kalendária a zobrazuje tradiční akce MČ Praha-Libuš, které 

se v kronice každoročně objevují a jsou a budou přibližně ve stejné době pořádány 

i v dalších letech. Druhý plakát zobrazuje Libuš a Písnici jako místa plná zajímavých 

staveb, památek a zákoutí, která tvoří tuto městskou část jedinečnou.  

Věříme, že se vám tato pozornost zalíbí a přejeme všem našim čtenářům  

pěkně prožité letní a prázdninové dny.

Kronika roku 2011 – Libuš a Písnice. Edice Místní 
kapsář, sešit 22. Vychází jako příloha časopisu U nás 

– Libuš a Písnice v červenci 2012. Kronikář Jan Češka. 
Editor přílohy Matěj Kadlec. Šéfredaktorka Hana Kolá-
řová. Korektury kateřina Chobotová. Grafická úprava 

Petr kutáček. Tis Unipress, s. r. o, Turnov. Náklad 
3600 výtisků. Redakční uzávěrka přílohy 10. 6. 2012.

28. listopadu − Nejsušší měsíc za 206 let. Předchozí-
ho roku touto dobou už na horách sněžilo, letos přišla 
nepříjemná inverze, díky níž je listopad extrémně suchý. 

21. listopadu − Průzkumy dřevin postupně zpra-
covává na pozemcích ve své správě MČ Praha-Libuš. 
Nejhodnotnější a  nejstarší stromy z  celé naší MČ se 
nachází mezi ulicemi Zátoňská a Ladislava Coňka, na 
parcele č. 3 v katastrálním území Písnice. Tato lokali-
ta, působící vesnickým dojmem, patří mezi nejhezčí 
část Písnice a  právě zde leží rybník Obecňák. Okolo 
rybníka jsou vzrostlé stromy topolu bílého a černého, 
jírovce maďaly, jasany ztepilé a vrby bílé.

PROSINEC

2. prosince − Mikulášská zábava od 20 hodin v hos-
podě U Vokouna byla pořádána TJ Sokol Písnice. Hrála 
kapela Ruleta – Band. Tombola.

3. prosince − Maškarní bál od 15 do 18 hodin v Klu-
bu Junior pořádalo SDH Písnice s finanční podporou 
Úřadu MČ Praha-Libuš a MHMP. Vstupné 15 Kč.

6. a 20. prosince − Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš:
→  Jmenuje na návrh tajemníka Úřadu MČ Praha-Li-
buš pana Ing. Ivo Pujmana od 1. 1. 2012 vedoucím od-
boru správy majetku a investic Úřadu MČ Praha-Libuš.

8. prosince − Tradiční adventní posezení v Kolibě 
U Elišky na Karlštejně pro seniory z Libuše a Písnice. 
Kapacita 90 osob.

12. prosince − Předvánoční akademie pořádaná od 
17 hodin T. J. Sokol Libuš. Ukázky cvičení rodičů s dět-
mi, mladšího žactva, mladších a starších žákyň a žáků 
včetně vystoupení hostů.

13. prosince − Veřejné sportoviště a  hřiště u  ZŠ 
s RVJ Ladislava Coňka v Písnici bylo slavnostně ote-
vřeno ve 14 hodin. Hřiště je po rekonstrukci a opravě 
povrchu venkovního sportoviště a dětského hřiště.

14. prosince − Z usnesení Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš:
-Bere na vědomí „Petici za odvolání z funkce starosty 
Mgr. Jiřího Koubka“ ze dne 21. 11. 2011 podepsanou 
134 občany, podanou na Úřad MČ dne 28. listopadu 
2011, a průvodní dopis ze dne 28. 11. 2011 podepsa-
ný Zuzanou Paukertovou, Drůbežářská 172/8, Praha 
4 – Libuš – arch. č. 11. Petice a průvodní dopis tvoří 
nedílnou přílohu č. 1 tohoto usnesení. Vyjádření sta-
rosty MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka k reportáži „Spor 
o vietnamskou tržnici“, kterou vysílala Česká televize 
v rámci pořadu 168 hodin dne 20. 11. 2011, které je 
nedílnou přílohou č. 2 tohoto usnesení. Považuje 
reportáž „Spor o  vietnamskou tržnici“ za naprosto 
nevyváženou, a  proto odporující deklarovaným zá-
sadám České televize. Nepovažuje odvysílání nepo-
vedené televizní reportáže za důvod k odvolání Mgr. 
Jiřího Koubka z funkce starosty MČ Praha-Libuš.
-Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012, kte-
ré bude platit do schválení definitivního rozpočtu. 
Ukládá starostovi zabezpečit čerpání nákladů do 
max. výše tohoto rozpočtového provizoria.

18. prosince − Zemřel Václav Havel. Smrt Václava 
Havla, jehož srdce, oslabené dlouhodobými dýchací-
mi problémy, dotlouklo v 10 hodin 15 minut, zasáhla 
všechny. Letos v  říjnu bylo politikovi, dramatikovi, 
spisovateli a ochránci lidských práv 75 let.

28. prosince − Rozlučka se starým rokem byla ve 
Zbrojnici SDH Písnice pořádána od 18.00 hodin pro 
všechny členy a  příznivce. K  tanci a  poslechu hráli 
Zdeňka a Vašek z Libuše.

28. prosince − Po 16 letech končil nájem Miroslava 
Kučery v restauraci U Vokouna. Poslední jídelní lístek: 
Segedinský guláš HK 74 Kč, Uzený bok zelí HK 76 Kč, 
Smažený vepřový řízek brambor 78 Kč, Drůbeží vývar 
20 Kč. Pivo 10° 24 Kč, Pivo 12° 25 Kč, Fernet 25 Kč, Ze-
lená 22 Kč, Rum 22 Kč, Whisky 55 Kč, Víno 2 dcl 24 Kč. 

Rozsah této přílohy bohužel neumožňuje rovnoměr-
ně zachytit veškeré bohaté dění v naší městské části. 
Bližší pojednání k  řadě událostí nejdete například 
v elektronické podobě časopisu U nás na stránkách 
MČ Praha-Libuš, www.praha-libuš.cz. Ptát se můžete 
například na diskusním fóru Praha-Libuš na strán-
kách Google-groups (https://groups.google.com/
group/Praha-Libus).

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
Editace: Matěj Kadlec
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LEDEN

1. ledna − Aktuální počet občanů v  městské čás-
ti je celkem 8 159 obyvatel.

1. ledna − Zrušena Místní skupina Českého rybář-
ského svazu Písnice. Ceny jsou oproti roku 2010 vyš-
ší. Městská povolenka 950 Kč, celosvazová povolenka 
1 800 Kč, členský příspěvek 400 Kč, zápisné 300 Kč.

4. a 18. ledna − Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš:
-Stanovuje dle písm. d) odst. 2 § 94 zákona č. 131/2000 
Sb., o hl. m. Praze, ve znění platných
předpisů, celkový počet zaměstnanců MČ Praha-
Libuš zařazených do úřadu městské části s účinností 
od 1. 3. 2011 na 24.                   
-Povoluje výjimku z počtu žáků ve třídách v ZŠ Me-
teorologická na 34 žáků od 1. 2. 2011 do 31. 8. 2012.

7. ledna − Výkonný výbor Sboru dobrovolných hasi-
čů (SDH) Libuš pořádal výroční valnou hromadu 
v restauraci U Hertlů od 10 hodin. 

7. ledna − Tradiční hasičský ples SDH Písnice se ko-
nal od 20 hodin v restauraci U Vokouna. Vstupné bylo 
80 Kč, hrála kapela Františka Kořínka. 

8. ledna − V malé tělocvičně ZŠ Meteorologická se 
již po osmé konalo maškarní odpoledne. Dvou-
hodinový program určený pro děti prvního stupně 
a děti z mateřských škol připravilo Žákovské zastupi-
telstvo Praha-Libuš. 

22. ledna − Výroční valná hromada SDH Písnice 
proběhla od 10 hodin v restauraci U Vokouna.

26. ledna − Z usnesení Zastupitelstva MČ Praha-
Libuš:
→  Zásadně nesouhlasí z  hlediska námi chráněných 
zájmů (dopravní zatížení, hluk, znečištění ovzduší, 
estetický, urbanistický a architektonický ráz území…) 
s předloženou Dokumentací vlivů na životní prostře-
dí k záměru „Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš“.  
→  Ustanovuje politikem projektu Zdravá Libuš a Pís-
nice a  místní Agendy 21 starostu MČ Praha-Libuš 
pana Jiřího Koubka.

29. ledna − V  sále sokolovny na Libuši se konal 
tradiční Sokolský ples. K  tanci a poslechu hrál Or-
chestr Jindry Váchy.  

ÚNOR

1. a 15. února − Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš:
→  Souhlasí s navrhovanou dostavbou školního areá-
lu K Lesu 558/2, Praha 4 – Kamýk, včetně úpravy oko-
lo veřejné komunikace K  Lesu a  zpevněných ploch 
dle projektu Ing. Petra Bizdra z  08/2010. Stavební 
práce, zejména s ohledem na jejich hlučnost a praš-
nost, budou konzultovány s ředitelkou MŠ Lojovická.
→  Schvaluje objednávku na zajištění zpracování za-
dávací dokumentace v rámci řízení o veřejné zakázce 
− přestavba budovy čp. 694, garáž, Praha 4 − Libuš, 
ul. Dobronická, revokuje usnesení rady č. 272/2010 
z 7. 12. 2010.
→  Zřizuje komisi pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Li-
buš. Předmětem činnosti komise je Agenda projektu 
Zdravé město a místní agenda MA 21 a aktivity bý-
valého strategického týmu. Jmenuje její předsedkyní 
Ing. Štěpánku Macůrkovou, jmenuje její tajemnicí 
paní Janu Martínkovou.
→  Bere na vědomí předloženou projektovou doku-
mentaci na připravovanou stavbu hasičské zbrojnice 
v Hoštické ulici s požadavkem, aby byla v návrhu va-
riantně řešena i možnost umístění služebny Městské 
policie HMP.
→  Souhlasí s uspořádáním veřejného projednání k té-
matu rozvoje území Zbudovská − Meteorologická, včet-
ně budoucí stanice metra Libuš dne 19. dubna 2011.

5. února − Hasičský ples SDH Libuš proběhl v  li-
bušské sokolovně od 20 hodin. K  tanci a  poslechu 
hrála hudební skupina Bueno Miloslava Schovánka. 
Občerstvení a  bohatá tombola byla zajištěna. Cena 
vstupenky 150 Kč. 

5. února − Kulatý 30. Pohrom SDH Písnice. Tradič-
ní pochod se jako každoročně konal první sobotu 
po Hromnicích a  do kroniky se zapsal krásným slu-

11. a 25. října − Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš:
→  Schvaluje nákup příslušenství na stroj Stiga-Park 
v  této konfiguraci: a) sněhová radlice 120 cm, cena 
11 500 Kč, b) guma pro sněhovou radlici, 1 750 Kč, c) 
sypač písku, 35 500 Kč.
→  Schvaluje seznam prioritních investic v  oblasti 
infrastruktury HMP v roce 2012: 1. dokončení rekon-
strukce Libušské ulice, 2. rekonstrukce komunikace L. 
Coňka v k. ú. Písnice, 3. vybudování obchvatu Písnice.
→  Souhlasí: 1. se stavbou areálu Písnické rezidence – 
Vrtilka zahrnující výstavbu 118 RD, včetně dopravní-
ho řešení a vybavení inženýrskými sítěmi dle projektu 
Loxia, a. s., Ing. J. Eichler z 8. 8. 2011; 2. s využitím po-
zemků ve vlastnictví obce Praha, svěřeno MČ Praha-
Libuš, parc. č. 53/1, 53/6, 53/36, 659/15, 977/4, 977/5, 
k. ú. Písnice, pro výstavbu tohoto areálu.
→  Bere na vědomí záměr odprodat vozidlo Škoda 
706 RTH CAS 25 (hasičská cisterna), SPZ AH 71 – 67.

12. října − Z pražské tržnice Sapa by mohli zmizet 
dealeři drog, prostitutky i pašované zboží či potravi-
ny. Sněmovní výbor pro obranu a  bezpečnost chce 
vytvořit speciální policejní tým a  vymyslí strategii, 
jak problematickou tržnici řešit. Na jednání si přizvali 
i primátora Bohuslava Svobodu. Vedení libušské rad-
nice jednání poslanců přivítalo. „Je jen dobře a vítám, 
že se problém přesunul i  na půdu Sněmovny, je to 
dobrý krok,“ uvedl starosta Libuše Jiří Koubek.

15. října − VI. ročník festivalu pěveckých těles Li-
bušsko-písnická nota se uskutečnil v libušské soko-
lovně. Připravil ho ženský pěvecký sbor Nashira.

23. října − Požár čtyř opuštěných buněk v demolici 
při ulici V Lužích vzplál v 20.31 hodin.

LISTOPAD

8. listopadu − Instalace tří vícefunkčních fitness 
prvků, které jsou určeny pro sportovní využití star-
ších občanů, byla dokončena nad Modřanskou roklí 
na okraji písnického sídliště.

8. a 22. listopadu – Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš:
→  Navrhuje hl. m. Praze, aby ze seznamu, který je pří-
lohou návrhu Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, 
kterým se stanoví místa a čas, na kterých lze provozo-
vat loterie a jiné podobné hry s navrhovaným datem 
účinnosti od 1. 1. 2012, bylo vypuštěno 10 míst (po-

řadová čísla 1004–1013), která jsou uvedena a záro-
veň přeškrtnuta v  příloze tohoto usnesení, která je 
jeho nedílnou součástí. Jedná se o všechna místa na 
území MČ Praha-Libuš. Důvodem k  vyjmutí míst ze 
seznamu je preventivní vytváření bezpečnějšího pro-
středí a podmínek pro efektivnější zajištění dodržo-
vání veřejného pořádku v městské části Praha-Libuš.
→  Souhlasí s nutností urychlené opravy střechy bu-
dovy velkokapacitních garáží Dobronická 694 s tím, 
že opravu bude financovat firma State Administrati-
on Consulting, s. r. o., Martinelliho 7, Praha 9 – Kolo-
děje. Přímé náklady na stavební práce se odečtou od 
nasmlouvaného nájemného.
→  Vybrala následující variantu: oxidované asfaltové 
pásy – maximální cena cca 560 000 Kč vč. DPH.

9. listopadu - Z usnesení Zastupitelstva MČ Praha-
Libuš:
→  Podle ustanovení § 89, odst. 1, písm. c) zákona č. 
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a podle 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, měsíční odměna neuvolněným členům za-
stupitelstva MČ Praha-Libuš s účinností od 1. 1. 2012 
se stanovuje takto: ve výši 1 482 Kč – za výkon funkce 
předseda výboru a komise; ve výši 1 311 Kč – za vý-
kon funkce člen výboru a komise; ve výši 627 Kč – za 
výkon funkce člen zastupitelstva.
→  Žádá MHMP, aby v dohledné době zrealizoval vý-
chodní obchvat Písnice, a tím umožnil i zprovoznění 
mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany.
→  Žádá hl. m. Praha na základě § 13, odst. 2, zákona 
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, o přejmenování ulice 
Zlatokorunská na původní název V Hrobech.

12. listopadu − Divadelní sobotu pořádal v Klubu 
Junior SDH Písnice s  podporou Úřadu MČ Praha-Li-
buš a  MHMP. Rozděleno na dopolední a  odpolední 
část. Vstupné 20 Kč. Program: Pes a kočička, Zdravé 
muzicírování a Brick Circk.

↓  Veřejné projednávání budoucí zástavby Libuše 
a podoby stanic metra trasy D z 21. dubna.

→ Otevření nového hřiště pro dospělé 
na Písnickém sídlišti proběhlo 8. listopadu.
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nečným počasím, ale i  mimořádně blátivou trasou. 
Procházku vedoucí územím Písnice, Točné, Cholupic 
a  Modřanskou roklí, dlouhou asi 8 km, letos zdárně 
a bez úrazu zdolalo všech téměř 300 účastníků z řad 
dětí i dospělých. Na trase měli malí i velcí možnost pl-
nit úkoly jako hod granátem a přechod po laně. Star-
tovné: děti 5 Kč, dospělí 10 Kč. 

8. února − MČ Praha-Libuš, zastoupená starostou 
Jiřím Koubkem, byla oceněna Stříbrným stupněm 
za kvalitu ve veřejné správě při realizaci místní 
Agendy 21 za rok 2010.  

18. února − MČ Praha-Libuš navštívil plukovník 
Martin Červíček, ředitel Krajského ředitelství Policie 
hl. m. Prahy. Během návštěvy se setkal se starostou MČ 
Jiřím Koubkem. Předmětem jednání byla bezpečnostní 
situace v obci a pokračující úzká spolupráce mezi MČ 
a  pražskou policií, zvláště s  přihlédnutím k  větší kon-
centraci cizineckých komunit na Libuši a v Písnici.

27. února − Sokol Písnice pořádal dětský karneval 
v  restauraci U  Vokouna. Zúčastnilo se 57 dětských 
masek. O  soutěže a  hudbu se postarala rodina pana 
Sobotky. 

BŘEZEN

3., 15. a 29. března − Z usnesení Rady MČ Praha-
Libuš:
→  Bere na vědomí neúnosný stav komunikace Ke 
Kašně a  ukládá vedoucímu OSMI připravit dopis na 
OMI MHMP se žádostí o nápravu.
→  Schvaluje seznam požadavků – žádosti o investič-
ní dotace HMP v roce 2011 – 1. kolo: 
1. MŠ Ke Kašně 334: rekonstrukce hospodářského pa-
vilonu, plynofikace a topení, dokončení rekonstrukce 
bytu v  areálu, rekonstrukce rozvodů, oprava střech, 
zateplení − 9,1 mil. Kč.
2. ZŠ Meteorologická 181: opravy střech, oprava 
schodiště, podlahové krytiny, dokončení kuchyně, 
rekonstrukce rozvodů, dokončení výměny oken − 6,6 
mil. Kč.
3. Klub Junior, Na Okruhu 395: dokončení zateplení, 
plynofikace a topení, oprava střech, rekonstrukce roz-
vodů − 7,7 mil. Kč.
→  Jmenuje členy komise pro udržitelný rozvoj, pra-
covní skupiny: A. Rozvoj MČ, veřejná správa, bezpeč-
nost, urbanismus, B. Občanská vybavenost, podniká-
ní, služby, C. Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální 

oblast, národnostní menšiny, D. Školství, volný čas, 
sport, turistika, kulturní a společenský život, E. a F. Ži-
votní prostředí, péče o vzhled, bydlení, doprava.
→  Zásadně nesouhlasí s  užíváním Multifunkčního 
centra Sapa jako hotelu, restaurace, herny a  kasina 
a  trvá na dodržení původního způsobu užívání dle 
platného stavebního povolení, tj. polyfunkční budo-
vy s  byty, hotelovým provozem, restaurací (pivnicí) 
s garážovými stáními. 

7. března − MČ Praha-Libuš vyhlašuje grantové 
programy na podporu kultury, sportu a volnoča-
sových aktivit pro rok 2011. Zájemci se tento rok 
mohou ucházet o  granty ve třech oblastech: Vzdě-
lávací a rekreační programy, Podpora účasti na pre-
zentačních a  soutěžních akcích doma i  v  zahraničí, 
Kulturní a sportovní akce. 

16. března − Z usnesení Zastupitelstva MČ Praha-
Libuš:
→  Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2011 
v  objemu příjmů 39 870 000 Kč, objemu výdajů 40 
385 000 Kč a financování ve výši 515 000 Kč. Ve vedlej-
ší hospodářské činnosti: výnosy 1 000 000 Kč, náklady 
500 000 Kč a hrubý provozní výsledek 500 000 Kč.
→   Zpráva o bezpečnostní situaci v MČ Praha-Libuš za 
rok 2010: Samospráva obce by měla věnovat proble-
matice zajištění bezpečnosti svých občanů zvýšenou 
pozornost a za tímto účelem úzce spolupracovat s pří-
slušnými orgány, které bezpečnost a pořádek zajišťují.

19. března − Výroční schůze Sokola Písnice se ko-
nala od 10 hodin v restauraci U Vokouna.

25. března – Valná hromada T. J. Sokol Libuš pro-
běhla v 18 hodin v sokolovně. Program: 1. Zahájení   
VH a vystoupení pěveckého sboru jednoty, 2. Schvá-

Kč na opravu TUV v Klubu Junior, 811.000 Kč na opra-
vy ZŠ Meteorologická.

28. srpna − Hořel celodřevěný přístřešek v  ulici 
U Pejřárny. Požár se vzňal od plamenů vzniklých ho-
řením odpadu poblíž.

31. srpna – Tropické počasí. Dosavadní charakter 
letního počasí nabízel z  pohledu meteorologů pře-
vážně četné srážky a pouze poskrovnu dní s vysoký-
mi teplotami. Závěr srpna však přinesl nečekaný zvrat 
a přišly i tropické teploty. 

ZÁŘÍ

1. září − Požár přízemního domu naproti poště (čp. 
41) nedaleko křižovatky ulic Libušská a  Dobronická. 
Hořel odpad na půdě rodinného domu.

3. září − SDH Libuš pořádal zájezd pro své členy – 
seniory. Letos to bylo do pivovaru Svijany.

17. září − Proběhlo Pražské cyklozvoněnění, tra-
diční celopražský happening, u  jehož zrodu stála 
před pěti lety i městská část Praha-Libuš. Cíl dojezdu: 
A-park, U Ledáren v Praze-Braníku.
15. září − Beseda o možném jednosměrném ote-
vření mimoúrovňové křižovatky na Dolní Břeža-
ny: Otevřít, či neotevřít sjezd na Pražský okruh mezi 
Písnicí a Dolními Břežany a další témata. Veřejné pro-
jednání proběhlo za účasti několika desítek převážně 
písnických obyvatel od 17 hodin v  sále restaurace 
U Vokouna. 

21. září – T. J. Sokol Libuš pořádala 5. ročník projekt 
Sokolení – sportovní odpoledne pro děti a  dospělé. 
Cílem této aktivity bylo představit co nejširší veřejnosti 

sportovní aktivity vhodné pro všechny věkové katego-
rie, které nabízí tělocvičná organizace Sokol.

24. září − Den otevřených dveří s atraktivními na-
bídkami v Libušském dvoře a Oáze Libuš od 10.00 
hodin. Od 13.00 hodin prezentace budoucí podoby 
Libuše a  představení nových stanic Metra v  Libuši 
a Písnici.

13. a 29. září − Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš:
→  Souhlasí s  podáním žádosti o  navýšení kapacity 
dětí v  MŠ K  Lukám z  56 na 84 dětí od školního roku 
2012/2013 ke krajskému úřadu, Magistrátu hl. m. Prahy. 
→  Souhlasí se stavebním záměrem „Zástavba 16 ŘRD 
v Libuši – parcela č. 293/4 a 293/5“ zpracovaným Ing. 
arch. Petrem Marušiakem, za předpokladu, že bude 
proveden dle předloženého projektu a výkresů.

21. září − Z usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Li-
buš:
→  Nesouhlasí se zkušebním jednosměrným otevře-
ním mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany. Pověřuje 
starostu odpovědět MHMP ve smyslu, že dle jemu do-
stupných stanovisek, nelze postupovat tak, jak MHMP 
navrhuje, pokračovat v jednáních se všemi zúčastněný-
mi subjekty v souladu s naplněním podmínek staveb-
ního povolení na stavbu části Pražského okruhu.

ŘÍJEN

1. října − Jezdecký den JO TJ Tempo Praha se usku-
tečnil v  areálu jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha. 
Letošní 19. ročník se konal pod záštitou Úřadu MČ 
Praha-Libuš s podtitulem: O pohár MČ Praha-Libuš.

1. října − Nový sběrný dvůr hl. m. Prahy byl ote-
vřen na adrese Dobronická 892. Vjezd do dvora je 
z  Obrataňské ulice. Otevírací doba: po−so 8.30 – 
18.00 hodin.

8. října − Pátý ročník duatlonu dětí a mládeže do-
provodila zatažená obloha. Déšť se však spustil až po 
ukončení soutěže.

8. října – 7. Písnicko-libušská drakiáda. Na fotbalo-
vém hřišti v Písnici se sešlo celkem 74 draků s účastní-
ky. Slabší vítr, zataženo a  lehké poprchávání vylepšil 
doprovodný program, chutné klobásy i  další občer-
stvení.

→  Děti z mateřské školky Mezi domy.

←  Dětské fórum 10 problémů Libuše a Písnice spoluor-
ganizuje i Žákovské zastupitelstvo.
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lení programu, 3. Návrh a schválení komisí, 4. Úvodní 
zpráva o činnosti jednoty za rok 2010, 5. Zprávy ná-
čelníka a náčelnice o činnosti odboru všestrannosti, 6. 
Zpráva o činnosti odboru sportu − volejbal, 7. Zpráva 
o hospodaření v r. 2010 a návrh rozpočtu na r. 2011, 8. 
Zpráva kontrolní komise, 9. Zpráva o členské základ-
ně, 10. Zpráva vzdělavatele, 11. Vystoupení hostů, 
12. Rozprava ke zprávám a jejich schválení, 13. Návrh 
usnesení, 14. Schválení usnesení a závěr.

26. března − 2. ročník obnoveného tradičního 
dětského karnevalu od 14 hodin v  libušské soko-
lovně. Pořadatelem byl SDH Libuš ve spolupráci se 
Stable Donja Písnice. Občerstvení a bohatá tombola 
zajištěna. Proběhlo rovněž losování nejhezčí masky. 
Vstupné: děti v maskách zdarma, děti bez masek 50 
Kč, dospělí 100 Kč. Od 20 h pak následoval Maškarní 
rej Josefské noci, kde k tanci a poslechu hrála kapela 
Color Club Josefa Šráma. Cena vstupenky byla 150 Kč. 

26. března − Sčítání lidu, domů a bytů. Poslední sčítání 
v ČR se uskutečnilo r. 2001. Výsledky jsou známy dopo-
sud jako předběžné pouze pro Prahu 4, kde žije 139 601 
obyvatel, z toho je 66 553 mužů a 73 048 žen. Domů se 
počítá 10 909, z toho 5 848 rodinných a 3 850 bytových.

31. březen - Naposledy bylo možné zaplatit pa-
pírovou padesátikorunou. K  29. březnu 2011 jich 
bylo v oběhu 14,2 miliónu kusů, a to v hodnotě 710 
miliónů Kč.

DUBEN

11. a 26. dubna − Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš: 
→  Schvaluje pořízení 2 ks jízdních kol Author Traction 
2011, včetně doplňků, pro potřeby okrskářů městské 
policie, pracoviště Zahrádecká 376, v celkové výši 49 
404 Kč vč. DPH.
→  Bere na vědomí s ohledem na řešení současné nedo-
statečné kapacity v MŠ zřizovaných MČ Praha-Libuš tyto 
možnosti: a) navýšení kapacity MŠ K Lukám od školního 
roku 2012/2013 z 56 dětí na 84, b) zřízení Centra pro před-
školní děti (CPD) Magistrátem HMP v MČ Praha- Libuš.

15.−17. dubna − Soutěž sokolské všestrannosti 
pro rok 2011. Závodilo se v  plavání, atletice, gym-
nastice a šplhu.

19. dubna − Veřejné projednání budoucí zástavby 
Libuše. Od 17 h v  jídelně ZŠ Meteorologická pro-
běhlo veřejné projednání na téma rozvoj území mezi 
ulicemi Zbudovská a Meteorologická, včetně budou-
cí stanice metra Libuš a  celé trasy podzemní dráhy. 

Bouřlivé diskuze se zájmem více jak stovky občanů 
se zúčastnili zástupci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Me-
troprojektu, a. s., Dopravního podniku hl. m. Prahy 
a zástupce developerské společnosti KZP p. Jagrik.

19. dubna − Tradiční Velikonoční jarmark v  pro-
storách ZŠ s RVJ Ladislava Coňka v Písnici v době od 
15.00 do 17.00 hodin. Nabídka: žákovské výrobky, 
vlastní výrobky, čajovna, kavárna.

27. dubna − Z usnesení Zastupitelstvo MČ Praha-
Libuš:
→  Navrhuje snížení odměn pro výkon funkce neu-
volněným členům Zastupitelstva o  50 %, tj. ze sou-
časných 28 220 Kč na 14 110 Kč. Navrhuje uspořenou 
částku převést do fondu rezerv.

31. dubna − Tradiční pálení čarodějnic v  Libuš-
ském lomu pořádalo SDH Libuš ve spolupráci se 
soukromou stájí Stable Donja Písnice. Občerstvení 
zajistilo SDH.

KVĚTEN

7. května − SDH Písnice pořádalo od 8 h. sběr že-
lezného šrotu.

10. a 24. května − Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš:
→  Jmenuje na návrh tajemníka Úřadu MČ Praha-
Libuš pana Ing. Štěpána Sedláka vedoucím odboru 
správy majetku a  investic ÚMČ Praha-Libuš s  účin-
ností od 11. 5. 2011.
→  Schvaluje nákup sekací hlavy typ 110 Combi Pro ke 
stroji Stiga Park Pro, dále přívěsného vozíku, zahradní-
ho foukače a strunové sekačky u prodejce značky Stiga.
→  Jmenuje na návrh tajemníka Úřadu městské části 
Praha-Libuš paní Ing. Ivanu Petříkovou vedoucí hu-
manitního odboru Úřadu MČ Praha-Libuš s účinností 
od 1. 6. 2011.

14. května − Libušsko-písnický jarmark MČ Pra-
ha-Libuš. Společensko-kulturní akce pro veřejnost 
na prostranství před nákupním střediskem Albert na 
sídlišti Písnice proběhla mezi 14. a 18. hodinou. Vy-
stoupily děti z  mateřské školy, mažoretky, hudební 
skupiny, dále na programu byly ukázky rokenrolu, 
country, aerobiku a  další. Ve stáncích se nabízelo 
drobné občerstvení, bioprodukty, květiny, ruční vý-
robky a další. Pro děti a mládež byly připraveny sou-
těže, skákadla nebo elektrický býk.

16. května − Návrh na rekonstrukci hřiště nad 
Modřanskou roklí II. Žádost o grant MHMP podala 

na podzim 2010 MČ Praha-Libuš. Cílem projektu bylo 
pokračovat v rekonstrukci hřiště na písnickém sídlišti, 
neboť v letošním roce byla podpora z grantu 250 000 
Kč − výstavba lanové pyramidy při ulici Na Okruhu. 
Projekt zahrnuje tzv. fitness prvky, které jsou určené 
pro věkovou kategorii od dětí školního věku až po 
seniory.

28. května − Dětský den proběhl v prostorách fot-
balového hřiště v  ul. Švihovská v  Písnici. Program: 
hry, ukázky práce Městské policie, jezdecký oddíl TJ 
Tempo svezl děti na ponících. Občerstvení zajištěno 
zdarma – zmrzlina, pití a buřt. Zajištila MČ Praha Li-
buš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice, SDH Písnice, SDH 
Libuš, JO TJ Tempo, MC Kuřátko a skautským oddílem 
Derwen.

28.−29. května − Znovuobnovený oddíl mladých ha-
sičů při SDH Písnice se na konci května 2011 zúčastnil 
v pražských Třebonicích závěrečného závodu celoroční 
soutěže Plamen. Jedná se o patnáctičlenný kolektiv. 

31. května − Cyklistický závod pro žáky I. stupně. 
Zúčastnili se ho žáci ze ZŠ Mteorologická a Ladislava 
Coňka.

ČERVEN

1. června − Zahájen Projekt revitalizace veřejného 
prostranství U Zahrádkářské kolonie. MČ Praha-Li-
buš podala v červnu 2010 v rámci 7. výzvy Operačního 
programu Praha − Konkurenceschopnost projektovou 
žádost, která byla schválena na jednání Zastupitelstva 
hl. m. Prahy dne 17. 2. 2011 a v půlce dubna byla po-
depsána smlouva o  financování. Celkové způsobilé 
výdaje byly schváleny ve výši 9 718 198,80 Kč, z toho 
dotace je ve výši 8 989 333,89 Kč. Realizací projektu 
dojde k vybudování veřejně přístupného parku o cel-
kové rozloze 1,4 ha. Zároveň budou vybudovány sta-
vební zpomalovací prahy v ul. Přírodní, která spojuje 
dolní a horní část parku a ve spodní části ulice U Za-
hrádkářské kolonie. Projekt bude ukončen 31. 1. 2013. 

2. června − Účelová investiční dotace v  celkové 
výši 9 100 000 Kč byla přidělena MČ Praha-Libuš na 
rekonstrukci areálu MŠ Ke Kašně.

26. června − Cvičení s dýchací technikou SDH Cho-
lupice a SDH Písnice. Probíhalo v prostorách hlavní-

ho bunkru na kopci u obce Točná v bývalém areálu 
14. praporu raketové protiletecké obrany.

27. června − Prvních 87 vietnamských účastníků 
mezinárodního integračního projektu MČ Praha-
Libuš „Využití zkušeností zahraničních partnerů pro 
řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Li-
buš na trh práce“, úspěšně zakončilo 1. běh projek-
tu, 37 z nich s vynikajícími výsledky. Ti převzali z ru-
kou vedení MČ zlatý certifikát na workshopu.

29. června – Požár Avie. Po 17.00 hodině zablokova-
la ulici Libušskou a Kunratickou spojku Avie Furgon. 
Vůz začal hořet vinou technické závady.

ČERVENEC

7. července – Hořel sklad v ulici U Pejřárny. Dřevě-
ná stavba s  lepenkovou střechou o  rozměrech 10 x 
20 m s autosoučástkami, včetně pneumatik, vzplála 
v 17.51 hod.

15. července − Požár ve vysokopodlažním byto-
vém domě Dobronická, v pátém patře. Dva lidé se 
nadýchali kouře.

SRPEN

9. a 30. srpna − Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš:
→  Bere na vědomí informaci o získání investiční do-
tace MHMP ve výši 9,1 mil. Kč na rekonstrukci areálu 
MŠ Ke Kašně.
→  Schvaluje postup při využití této dotace, tj. 8 164 
000 Kč, na rekonstrukci areálu MŠ Ke Kašně, 125.000 

→  Požár Avie Furgon 29. června 
na křižovatce Libušská a Kunratická spojka.


