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Úvodník
Poslední zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 19.9.2007 od 14:00.
Jelikož standardní místo jednání zastupitelstva, Bílý dům, v současné
době prochází rekonstrukcí, která nedovolila konat zastupitelstvo tam,
jednali zastupitelé v KD Krakov.
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Číslo měsíce

4 267
Tolik bytů prodalo vedevedení radnice přes odpor
ČSSD.
Radnice tak bude připřichá
ázet odhadem o cca.
ch
100 000 000 ročně na
příjmové straně.

Fakt, že na programu jednání zastupitelstva byly body, které občany
Prahy 8 opravdu zajímají, se odrazil i v početné účasti obyvatel Prahy
8 v jednacím sále. Dle odhadu autora této zprávy jich jednání zastupitelstva navštívilo kolem tří set!
Nebylo se čemu divit na programu jednání byla privatizace bytového
fondu na Praze 8. Pominu-li budovy v Karlíně, které nemohou být privatizovány z důvodu zatížení půjčkou od EIB, Praha 8 chtěla prodat
cca 4 000 bytů, s kterými hospodaří.
Jelikož se dalo tušit, proč je účast veřejnosti na zastupitelstvu tak nebývale velká, padl návrh na přesunutí otázky projednání prodeje bytů
na začátek jednání zastupitelstva. Návrh byl samozřejmě přijat.
Atmosféra v jednacím sále byla opravdu „dusná“ Návštěva tří stovek
lidí způsobila, že pod vlivem dojmu anonymity několik občanů neustále
vykřikovalo a rušilo jednání zastupitelstva. Situaci pak musel řešit starosta Nosek, který od řečnického pultíku nabádal přítomné
k dodržování jednacího řádu zastupitelstva.
Na programu jednání zastupitelstva byl mimo jiné i materiál „Zásady
prodeje bytových domů“, který byl samozřejmě také schválen.
K otázce prodeje bytů Klub zastupitelů ČSSD zaujal na svém předchozím zasedání jednoznačné stanovisko. Jelikož ODS nepřesvědčila klub
zastupitelů ČSSD o správnosti využití finančních prostředků získaných
prodejem (o spravedlnosti vůči všem obyvatelům Prahy 8 ani nemluvě), návrh na privatizaci těchto 4 000 bytů ČSSD nepodpořila. ČSSD
byla ve svém stanovisku jednotná. Jednotní byli i zastupitelé zvolení za
ODS. U ostatních stran pak více či méně zvítězil populismus a prodej
bytů podpořily. Stejný názor, jako ČSSD, vyjádřili 2 zástupci zvolení za
KSČM. Zkrátka záměr prodat oněch zmíněných 4 000 bytů byl schválen.
Schvalování těchto dvou bodů programu zastupitelstva zabralo 4 hodiny. Zastupitelé se pak museli vrátit k původnímu programu a projednat dalších 20 bodů. Jednání zastupitelstva tak trvalo neuvěřitelných 6
hodin.
Ing. Daniel Rödig
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Zprávy z OVV dne 19. září 2007
- Př.Šašek seznámil členy s dopisem odstupujícího člena OVV př. Kuboviče. OVV ČSSD Praha 8
děkuje odstupujícímu členu př. Kubovičovi za odvedenou práci. Kooptace př. Baxi se neuskutečnila, z důvodu jeho nepřítomnosti, bude proto znovu vyzván k účasti na příští schůzi OVV.
- Byla konstatována změna tajemníka OVV ČSSD Praha 8 – př. Vašek.
- OVV projednalo návrhy na vývěsní štít nad sekretariátem, proběhla diskuse, následně byl vy
brán vítězný návrh. Tajemník byl pověřen řízením na KVV.
- Od KVV Praha byla pořízena o prázdninách nová kopírka, stávající kopírka bude nabídnuta členům ČSSD Praha 8 a př.Vyletělovi pro KLUB KLUBÍČKO.
- Všichni přítomní byli vyzváni k zaplacení členských příspěvků, přítomní předsedové MO ke zvýšenému úsilí při výzvě k placení čl. příspěvků.
- Př. Šašek informoval o nutnosti svolání výroční obvodní konference. Termín by měl být listopadový. Př. Petrus konstatoval, že hlavními body budou komunální a vnitropolitické informace a
volba předsedy OKK. OVV ČSSD Praha 8 svolává výroční obvodní konferenci na den 24.11.2007
(čtvrtek) do sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. Začátek jednání byl stanoven na
17:00 hodin. Klíč pro volbu delegátů byl stanoven v poměru 1:3
- Př. Petrus informoval, že dne 24.10.07 od 18:00 hodin v sekretariátu OVV ČSSD Praha 8 pro
běhnou Valné hromady Občanského Sdružení OSM a SON. Hlavním bodem programu bude
změna stávajících stanov a podmínky členství a náplně činnosti občanských sdružení.
- KVV - info od př. Pokorného.Krajská konference se nebude konat. Výsledky detailního sociologického průzkumu ČSSD budou k dispozici. Požadovaná jednotnost internetových stránek jednotlivých OVV Praha.
- ÚVV - info od př. Šaška.Výstup na Říp, lokální povodně, příprava voleb do krajů a senátu ČR.
Neměnnost současného územního členění obvodů, krajů a okresů v rámci ČSSD. Budeme se
známeni s materiálem tzv. modernizací ČSSD, bude dán všem k diskusi. Nové způsoby hlaso
vání do orgánů ČSSD.
- Info z komunální politiky - př. Petrus: podrobný popis ze zasedání zastupitelstva MČ Prahy 8,
hlavním bodem jednání byl prodej domů v majetku MČ Praha 8 do soukromého vlastnictví.
Za současných podmínek prodeje domů hlasovali všichni zastupitelé MČ Praha 8 za ČSSD
proti prodeji.
- Příprava akcí OVV. Nadále trvá výstava malíře Zálešáka v sekretariátu OVV, další výstavy jsou
sjednané až do konce roku 2008, např. 8. 11. 07 se koná vernisáž malíře Vytisky, 23. 10. 07
a 20. 11. SON.
- OVV ČSSD Praha 8 bere na vědomí rozhodnutí MO Kobylisy ve věci souhlasu s přestupem členů Martina Proška a Evy Proškové do organizace ČSSD Praha 7. MO Kobylisy současně očekává přestup tří členů z MO Praha 10.
- OVV ČSSD Praha 8 rozhoduje o proplácení finančních požadavků MO takto: proplácení nájmů
na schůze MO se uskuteční až po schůzi MO a jen za předpokladu,že tato byla usnášeníschopná nadpoloviční většinou svých členů.

Šesté číslo, ročník III.

Stránka 3

Zprávy z KVV dne 17. září 2007
KVV vzal na vědomí kontrolu plnění usnesení a schválil zprávu předsedy. V rámci informací ze
zasedání ZHMP uložil KVV př. Březinovi připravit podklad pro dopravní komisi KVV o situaci v DP
hl.m. Prahy a to v souvislosti s připravovaným zdražením jízdného. KVV uložil př. Adámkovi
zpracovat rozklíčováním nákladů na zábrany na Nuselském mostě.
Po zahajovacích bodech přešlo KVV k diskusi k materiálu Modernizace strany (předloženy písemné materiály Propagace značky ČSSD a Pražský průzkum pro ČSSD). Průzkum byl demonstrován
s výkladem a promítnutím grafů některých výsledků. KVV bude dále analyzovat zjištěné skutečnosti s cílem zajistit informace pro další volby a to v Týmu pro Prahu.
Navržená diskuse k problematice práce tajemníků (vnitrostranická pravidla práce) byla odložena
na příští zasedání, aby byl čas prostudovat další materiál k této věci.
KVV schválil mimo jiné přestup manželů Proškových na obvod Praha 7.
Termíny příštího jednání KVV je 22. 10. 2007.
Veškeré materiály poskytnuté členu KVV můžete najít a prostudovat na sekretariátu OVV ČSSD
Praha 8 u tajemníka př. Vaška.
Petr Pokorný
člen KVV

Zprávy z UVV dne 8. září 2007
3. zasedání ÚVV ČSSD proběhlo dne 8. 9. 2007 za účasti 62% členů tohoto orgánu. Účast byla
poznamenána zřejmě lokálními povodněmi na Moravě a odpoledním tradičním výstupem na Říp.
Mezi nejdůležitější body jednání patřilo projednání a schválení Řádu přípravy na volby do zastupitelstev krajů a Zastupitelstva hlavního města Prahy ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů a Řádu přípravy na volby do Senátu P ČR, ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů.
Důležitá usnesení byla přijata také směrem k blížícím se okresním konferencím. Jedná se o projednání materiálu k modernizaci strany a propagace značky ČSSD. Tento materiál je přístupný
na stranickém intranetu a je i k dispozici u našeho tajemníka. Proto žádám všechny delegáty
okresní konference, aby si výše zmíněný materiál prostudovali a případné připomínky k němu
sdělili na okresní konferenci v rámci diskuze. Důležité směrem k obvodní konferenci je schválení
následujícího výkladu Stanov ČSSD a vnitřních předpisů. A to v následujícím znění: „Pokud se
ve Stanovách ČSSD a ve vnitřních předpisech ČSSD požaduje provádět volby a návrhy personálního charakteru tajným hlasováním, znamená to, že úprava hlasovacího lístku probíhá za zástěnou. Tento výklad platí pro volby a návrhy personálního charakteru prováděné na okresní
konferenci, krajské konferenci, Ústředním výkonném výboru ČSSD, na Sjezdu ČSSD a při volbě
předsedy ČSSD.“
Členy, kteří mají zájem o zprávy jednotlivých funkcionářů strany, o zprávy o hospodaření apod.,
upozorňuji na možnost stažení těchto materiálů ze stranického intranetu. V případě, že nemáte
přístup k internetu či intranetu, je vám plně k dispozici náš stranický sekretariát.
Karel Šašek
člen UVV
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Akce ČSSD na Praze 8 a akce KVV
akce

datum

čas

místo

MO Karlín a MO Libeň

2.10.2007

18:00 Zenklova 27

Klub zastupitelů Praha 8

8.10.2007

18:00 Zenklova 27

MO Kobylisy

9.10.2007

18:00 Zenklova 27

MO Bohnice

16.10.2007

18:00 Zenklova 27

OVV Praha 8

17.10.2007

18:00 Zenklova 27

SON při ČSSD Praha 8

23.10.2007

17:00 Zenklova 27

MO Čimice

23.10.2007

17:45 Chvatěrubská

Oslava vzniku ČR

25.10.2007

17.00 Hradčanské náměstí

Beseda k 28. říjnu

25.10.2007

18.00 PK ČSSD, Sněmovní 1

MO Karlín a MO Libeň

6.11.2007

18.00 Zenklova 27

Vernisáž výstavy Jindřicha Vytisky

8.11.2007

17.00 Zenkova 27

Klub zastupitelů Praha 8

12.11.2007

18:00 Zenklova 27

MO Kobylisy

13.11.2007

18:00 Zenklova 27

Den boje za svobodu a demokracii

17.11.2007

10.00 Národní třída

MO Bohnice

20.11.2007

18:00 Zenklova 27

SON při ČSSD Praha 8

20.11.2007

17:00 Zenklova 27

OVV Praha 8

21.11.2007

18:00 Zenklova 27

Obvodní konference Praha 8

22.11.2007

17.00 Zenklova 27

MO Čimice

27.11.2007

17:45 Chvatěrubská

ZDENĚK ZÁLEŠÁK + MICHAL HAVLÍK
OS OSM Vás zve na výstavu kreseb a keramiky, která se
koná v Informačním centru Zenklova 27, Praha 8
od 1. 9. do 28. 10. 2007
Akademický malíř Zdeněk Zálešák se narodil v Praze. Od r. 1968 má ateliér a litografickou dílnu v bývalé Hradčanské radnici na Radnických schodech.
Jak dokládají jeho obrazy, věnuje se takřka výhradně tvorbě figurální, v níž
převládají rozmanité kompozice ženských aktů, fascinující svou téměř dokonalou harmonií barev a skladbou kompozice.

Výtvarník Michal Havlík pracuje se dřevem, navrhuje a vyrábí nábytek i užitkové a dekorativní předměty. Věnuje se také písmomalířství a tvorbě sádrových a textilních plastik v životní velikosti, zejména tvorbě podob ptáků s vlídnou duší, které byly vystaveny
dlouhou dobu v centru Prahy. Jeho velkým koníčkem je tvorba
z pálené hlíny a keramiky.
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Valné hromady občanských sdružení při ČSSD Praha 8
Zápis z valné hromady
Občanského sdružení Bytové poradny při ČSSD v Praze 8
a
Občanského sdružení OSM
konané dne 24. 9. 2007 od 18.00
1) Delegáti valných hromad se sešli v sekretariátu ČSSD Praha 8 – Zenklova 27, konstatovali,
že byli všichni řádně pozváni a že je konání valné hromady usnášeníschopné, jelikož z 12 členů
sdružení je přítomno 7 členů.
2) Delegáti valných hromad diskutovali nad zprávou o činnosti organizace a nad budoucím výhledem činnosti obou sdružení. Po rozsáhlé diskusi byla tato zpráva schválena. Zprávy najdete
v tomto čísle časopisu.
3) Delegáti valných hromad upravili Stanovy obou sdružení do nové podoby a hlasováním pak
rozhodli jednomyslně o nových stanovách jako celku. Tyto stanovy byly předány k registraci na
Ministerstvo vnitra ČR. Nové stanovy jsou k dispozici na sekretariátu ČSSD.
4) Delegáti valných hromad rozhodli o výši členského příspěvku na rok 2008. Stanovili jej ve
výši 50,- Kč za rok. Dále platí, že členové ČSSD jsou zproštěni placení členských příspěvků.
5) Delegáti valných hromad schválili nový vzor členské přihlášky – karty člena. Zároveň vyzvali
nové vedení obou sdružení, aby všichni členové nově vyplnili členskou přihlášku.
6) Delegáti valných hromad zvolili nové orgány sdružení a to takto:
Bytová poradna:
Předsednictvo sdružení:
Předseda sdružení:

Daniel Rödig
Místopředseda sdružení: Michal Petrus
Tajemník sdružení: Milan Hejkrlík
Kontrolní komise:

Předseda komise:

Petr Pokorný
Člen komise:

Člen komise: Eva Rudová
Kateřina Kubešová

Občanské sdružení OSM:
Předsednictvo sdružení:
Předseda sdružení:

Roman Petrus
Místopředseda sdružení: Eva Rudová
Tajemník sdružení: Jan Vašek
Kontrolní komise:

Předseda komise:

Petr Pokorný
Člen komise:

Člen komise: Daniel Rödig
Lenka Majerová

7) Delegáti po diskusi o další činnosti sdružení ukončili jednání valné hromady.
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Informační text o Občanském sdružení Bytová poradna
Občanské sdružení
Bytová poradna při České straně sociálně demokratické
v Praze 8
O Sdružení: Občanské sdružení „Bytová poradna při ČSSD v Praze 8“ (dále jen „
občanské sdružení vzniklo na konci roku 1997 jako Sdružení pro ochranu nájemníků.
Toto občanské sdružení se od svého začátku snažilo pomáhat občanům Prahy 8 s jejich
bytovými i jinými problémy, ale činnost sdružení nebyla určena pouze jim. Činnost
sdružení probíhala nepřetržitě do roku 2001, kdy došlo k přestěhování sekretariátu
OVV ČSSD Praha 8, a tím i k utlumení těchto aktivit. Činnost pak byla obnovena v roce
2006. V rámci uplynutí více jak deseti let od založení sdružení vznikla potřeba provést
změny v administrativě sdružení.

Cíle a program sdružení: Hlavním posláním sdružení je dlouhodobě poskytovat informace týkající se bytové problematiky. Dlouhodobým cílem sdružení je prosazovat
oprávněné požadavky všech nájemců i majitelů domů, kteří se na sdružení obrátí.
Sdružení poskytuje pomoc občanům při jejich jednání s úřady, pokud k takovéto činnosti budou zákonné důvody. Zřízením a provozem Bytové a občanské poradny si zakladatel klade za cíl být ve stálém kontaktu s občany nejen Prahy 8.

Naplňování cílů: Cíle a program organizace se nejvíce naplňuje právě ve zřízení a
provozování Bytové a občanské poradny. V současné době poradna probíhá jednou za
měsíc za přítomnosti erudovaného právníka, který dotazy odpovídá buď ihned, nebo
některé kauzy předkládá zastupitelům ČSSD Praha 8 k vyřízení. Na každou poradnu
přichází v současnosti cca. 15 – 20 občanů.
V současnosti je Bytová a občanská poradna zdarma inzerována v časopisu Osmička.
Novým nábojem by měla být stálá účast dvou zastupitelů na jednání této poradny. Toto již probíhá poslední dva měsíce. Zastupitelské dny ČSSD byly nasměrovány právě
na dny konání Bytové a občanské poradny.

Výhled do budoucnosti: Bytová a občanská poradny by měla získat více právních
poradců. Pak by bylo možné tuto poradnu uskutečňovat 1 x za 14 dní. Ohlas na zvýšení termínů je již nyní pozitivní.
Ve spolupráci s Klubem zastupitelů ČSSD Praha 8 by se občanské sdružení mělo zabývat současnou situací s obecními byty na Praze 8. Otázkou je, zda by se měla uspořádat vysvětlovací kampaň proti dalšímu prodeji bytů v majetku Městské části Praha 8.
Dle současné právní úpravy je za poskytování právních porady bohužel nutné od tazatelů vybírat alespoň minimální příspěvek, jehož výše byla určena na 10,- Kč.
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Informační text o Občanském sdružení OSM
Občanské sdružení
OSM
O Sdružení: Sdružení vzniklo v roce 2004. Hlavním cílem je propagace ČSSD pomocí
kulturních a společenských akcí. Dalším důležitým bodem pak je to, že ČSSD jako organizační jednotka nemůže přijímat ani žádat o žádné granty. Navíc akce, které pořádá
občanské sdružení jsou lépe propagovatelné než akce pořádaná ČSSD.

Cíle a program sdružení: Cílem sdružení je pořádání a organizování kulturních, osvětových, vzdělávacích a sportovních akcí pro veřejnost. Veřejností jsou zde myšleni především občané Městské části Praha 8. Sdružení zároveň má přispívat k propagaci Městské části Praha 8. Druhotným cílem sdružení je pak propagace ČSSD Praha 8 a jejích
představitelů před veřejností.

Naplňování cílů: Sdružení během své činnosti v roce 2004 uspořádalo akci pro seniory. Tato akce byla uspořádána v rámci volební kampaně a byla dobře ohodnocena.
V roce 2006 se činnost obnovila. Od roku 2006 pořádá sdružení výstavy a vernisáže
v nových prostorách sekretariátu OVV ČSSD Praha 8 v Zenklově ulici. Do současnosti
bylo uspořádáno pět výstav a vernisáží. Vernisáže výstav byly navštíveny cca. 30 – 50
občany. Doba trvání jedné výstavy je obvykle dva měsíce.
Do současnosti byly vernisáže štědře dotovány především z financí ČSSD a celková
částka na jednu vernisáž přesahuje již 1 500,-. OVV ČSSD v roce 2007 dalo občanskému sdružení dar ve výši 5 000,-, který byl použit právě na konání vernisáží.
V současnosti jsou akce sdružení (výstavy a vernisáže) zdarma inzerovány v časopisu
Osmička.

Výhled do budoucnosti: Občanské sdružení má již v tuto dobu nasmlouvány výstavy
do konce roku 2008 a to v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Vše vyjma školní
letních prázdnin. Vernisáže výstav budou změněny tak, aby vystavovatelé byli více zainteresováni na výstavě. Částka použitá na vernisáže z ČSSD by měla být snížena na
700,- Kč.
Pro větší propagaci akcí by měla být podstatná část výlohy sekretariátu věnována probíhající výstavě.
Pro další propagaci by měly být zřízeny webové stránky jejichž návrh je možno vidět na
www.galerie8.cz, modelová verze zatím na www.ososm.estranky.cz. Na těchto stránkách by kromě informací o proběhlých a probíhajících výstavách měla být i možnost zakoupení jednotlivých obrazů či jiných uměleckých děl. Občanské sdružení by z této činnosti mělo provizi.
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Najde se 101 Pragovák?
Zatím se jich našlo 18, těch nejvyšších. O další hodlá požádat vláda Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Věřím, že je nedají dohromady. Snad si poslanci, přes stranickou příslušnost, uvědomí povinnost k národu, ke své vlasti.
Technický pokrok se samozřejmě nejvíce dotkl vojenství. Ono s ním na druhé straně
nejvíce pohnulo. Dnes místo obrovských lidských sil je třeba jen tisícových svazů, někdy jen stovkových, desítkových. Rozsáhlá území lze kontrolovat do detailu technickými prostředky. Pomocí družic jsou jejich majitelé již řadu let schopni číst poznávací čísla aut. To víme všeobecně, již se to netají. Co vše je možné kontrolovat pomocí kulovitých obalů pod názvem radar. Myslím, že není vyloučena podrobná kontrola nás všech,
tedy i nových potencionálních Pragováků.
Zatím jsem zažil dvě okupace, obě odporné. Měly však jeden společný znak: přes všeobecný odpor bezbranného obyvatelstva je jednou podepsal zlomený Emil Hácha, po
druhé do Moskvy zavlečení předáci. Američané nám třikrát dali svobodu, dvakrát jim
při tom pomáhalo Rusko. Máme být oběma za co vděčni. Brežněv však také řekl „dal –
vzal“. Nechtěl bych zažít, že řekne „dal – vzal“ také Bush.
Má-li být ta velká koule skutečně namířena jen proti potenciálním útočníkům z Asie,
proč by její zařízení na našem území nemohli obhospodařovat naši občané – naši vojáci? Snad by takové řešení uklidnilo Rusko a zamezilo by zřízení také jeho raketových
základen blízko našeho území. A nemuseli bychom zažít třetí okupaci od toho, od něhož
bychom ji skutečně zažít nechtěli.
Trvalé umístění cizích vojsk na našem území, byť zdánlivě malých, bez prokazatelného
většinového souhlasu občanů v referendu, je okupací. Oživme Brežněvovu koncepci a
buďme mostem mezi mocnými. Snad nás mocní tentokrát pochopí.
Jiří Vaněk , člen MO Kobylisy

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8
si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou
Bytovou poradnu při ČSSD Praha 8
ve dnech 23. října a 21 listopadu 2007 od 17:00
v prostorách sekretariátu, Zenklova 22, Praha 8
Bytové poradny jsou spojeny se Zastupitelskými dny klubu
zastupitelů za ČSSD Praha 8
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Stalo se před deseti lety
MO Libeň – přijala usnesení: „Členové MO jsou znepokojeni neobjektivností TV zpravodajství a požadují příslušnou reakci vedení ČSSD a poslanců na tento stav.“ Dále
v rozpravě – př. Dobeš: říci pravdu o členské základně, lze se dozvědět, jak to vypadá
s mladými členy? Na Hradecku je údajný vzestup nových mladých členů. Závěr: Orientovat se na mladé lidi k získání za členy. Př. Wildová: k hrozbě nezaměstnanosti, propouštění v ČKD. Velmi závažné!
MO Karlín – přítomní členové v diskuzi důrazně poukázali na škodlivost sporů a medializovaných projevů členů nejvyššího vedení. Zároveň požadují zásadní zlepšení komunikace vyšších orgánů s MO.
MO Kobylisy, MO Bohnice se v říjnu nesešli.
OVV – 9.zasedání, 15.10.1997 – Usn.15/09/97 – Všichni funkcionáři pečlivě prostudují
zprávu M. Zemana s pozorností na rozbor stavu členské základny v ČSSD. Projev brát
jako výzvu k vytržení z nečinnosti. Osobně se zaměřit na přijímání nových členů ze
svého okolí, podle zásady „každý přivede alespoň 1 nového člena“, kterou jsme přijali
již dříve a která není plněna.

Zprávy z Rady městské části Praha 8
POZOR – tyto zápisky vybočují z běžné činnosti Rady městské části.

Srpen 07

- Rada začala řešit problematiku dvou bytů v Kulturním domě Ládví. Jeden byt bude
uvolněn o druhém se jedná. V Kulturním domě Ládví by po rekonstrukci mělo vzniknout mateřské centrum.
- Rada se souhlasně vyjádřila k závěrečnému protokolu urbanistické studie Karlín a
k celkovému vyhodnocení urbanistické studie Dolní Libeň – Invalidovna.
- Rada nesouhlasila s novou výstavbou v Troji, konkrétně u ulice U polikliniky. Měl
zde vzniknout další devítipodlažní bytový dům.
- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele mateřské školy v Bojasově ulici. Současná ředitelka odchází do důchodu.
- Jako později i zastupitelstvo i Rada rozhodla o tom, že zruší návrh předchozí rady
o odsvěření domu v ulici Molákova 34 – tzv. Bytový dům.
- Byla uzavřena nová smlouva s předmětem plnění – Čištění vybraných lokalit od
psích exkremetů.
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Informace z komisí a výborů
Kontrolní výbor – Roman Petrus
Zářijový kontrolní výbor se zabýval především přípravou kontrolních činností na druhou polovinu roku 2007. Kontrolní výbor si v druhé polovině roku vytyčil kontrolu správních firem. O této kontrolní činnosti jsou jed-notlivé subjekty informovány. Kontrola proběhne v měsících říjnu a listopadu. Budou kontrolovány především činnost a následná fakturace této
činnosti.
Kulturní komise - Roman Petrus
Kulturní komise zhodnotila proběhlé akce. Vyzvednuta byla akce Výstava k 65. výročí atentátu na Reinharda Heydricha,
což dle mínění odboru kultury byla nejnavštěvovanější akcí za poslední tři roky. Během Evropských dní historického dědictví byl poprvé otevřen Libeňský plynojem pro veřejnost.
Pokud jde o památky byla dokončena oprava kaple na Střížkově, zároveň se opravuje ukradený kovový kříž z Kobyliské
střelnice. 28. října 2007 by mělo být slavnostní odhalení jednoduchého žulového pomníku druhému odboji na hřbitově
v Ďáblicích. Akci financuje Správa pražských hřbitovů ( cca 120.000,- Kč )
Dopravní komise – Ing. Daniel Rödig
Dopravní komise ZMČ se konala dne 5.9.2007. Na dopravní komisi byli členové informováni, že se podařilo zajistit bezpečný průchod (koridor pro pěší) k prodejně Penny Market v ulici Maškova. Projekt byl zpracovaný ÚDI ve spolupráci s Policií
ČR. Dále byli přítomní informováni, že akce „Chodníkový program II se v současné době dokončuje. Některé chodníky byly dle podané informace opraveny nad rámec smlouvy se zhotovitelem.
Předseda komise (P. Mrázek) informoval DK o tom, že MČ Praha 8 by chtěla ze svého rozpočtu (na r. 2008) zřídit na některých nebezpečných úsecích (např. před školami) informační radary. Ing. Kilian vznesl návrh, zda by nebylo možné tyto
radary zřídit z finančních prostředků TSK, která má na telematiku vyhrazené peníze. P. Mrázek souhlasil s projednáním
této záležitosti s TSK (p. Sládek) s tím, že by se o tyto prostředky navýšil rozpočet MČ. Všichni přítomní členové dopravní
komise s návrhem na zřízení informačních radarů souhlasili. Zástupce městské policie byl požádán o vytipování 5 – 6 nebezpečných úseků, kde by bylo vhodné radary umístit. Celý zápis z tohoto jednání Dopravní komise ZMČ je zájemcům
připraven k nahlédnutí v Grabově vile.
Finanční výbor – Ing. Daniel Rödig
Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) zasedal dne 20.8.2007. K jednání byl přizván ved. obchod. odd. MO Ing.
Barcal, aby informoval FV ZMČ o systému vymáhání pohledávek na MČ. Ing. Barcal uvedl, že v případě, že nájemce nebytového prostoru 3 měsíce nezaplatí nájemné, obdrží výpověď z nebytového prostoru, je podána žaloba na vyklizení a žaloba na zaplacení dlužného nájemného. V některých případech nájemce požádá o splátkový kalendář, povoleny splátky maximálně do 18 měsíců. Dle sdělení Ing. Barcala byl dán správním firmám pokyn na zpracování přehledu nedobytných pohledávek, aby byly RMČ a ZMČ do konce roku tyto pohledávky navrženy k prominutí a odpisu. Po diskusi bylo navrženo
doporučení Radě MČ aby při pronájmu nových nebytových prostor bylo ve smlouvách požadováno složení kauce ve výši 3
měsíčních nájmů. Finanční výbor vzal na vědomí Zprávu o vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 8 za I. pololetí
2007. FV projednal a vzal na vědomí materiál „Návrh rozpočtových opatření“. FV se při svém jednání zabýval i materiálem „Návrh rámcového harmonogramu prací na sestavě rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2008 a rozpočtového výhledu do roku 2010“. Materiál byl diskutován a vzat na vědomí. Příští jednání FV ZMČ se koná v pondělí 24. září 2007 v 15.00 hod.
v „Grabově vile“. Celý zápis z jednání tohoto FV je k dispozici k nahlédnutí v „Grabově vile“.
Komise pro národnostní menšiny – Eva Rudová
Komise byla seznámena s informací, že od ledna 2008 kancelář Rady vlády ČR pro romské komunity Úřadu vlády ČR zahájí činnost Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení ve vybraných lokalitách, kde žijí Romové. Cílem agentury je
pomoci samosprávám ve spolupráci s ostatními lokálními partnery v realizaci programů v oblasti podpory zaměstnanosti,
vzdělání, poskytování sociálních služeb a zlepšování kvality bydlení, zaměřených na obyvatele sociálně vyloučených romských lokalit. V Městské časti Praha 8 se však podle navrhované definice takové skupiny nebo lokality Romů sociálně
vyloučených nevyskytují. Sociálně slabým romským rodinám je v rámci zákona nápomocen sociální odbor ve všech míněných oblastech společenského života. Školní docházce dětí je obecně věnována pozornost. Ve Speciálních školách v ul. Za
Invalidovnou 3, Praha 8 jsou již řadu let zřizovány 0-té ročníky jak pro romské, tak neromské děti ze sociokulturně slabých rodiny. I k naplňování těchto tříd je sociální odbor nápomocen.
Komise pro školství a vzdělávání – Eva Rudová
Komise byla informována o počtech dětí v ZŠ a MŠ MČ Praha 8 a o otevření dvou nových tříd MŠ. Dále byla informována o
situaci týkající se prodeje objektu V Holešovičkách, kde nebyla zaplacena firmou BST kupní cena a bylo navrženo
v případě nezaplacení v náhradním termínu odstoupení od smlouvy a vyhlášení nového výběrového řízení na prodej objektu RMČ Praha 8. Komisí byly projednávány návrhy účasti na grantech pro r. 2008 týkající se výstavby a úprav hřišť
základních škol. Komise doporučuje souhlasit se spoluúčastí MČ Praha 8 na případné realizaci grantů v roce 2008, a to ve
výši - pro ZŠ Molákova - 400. 000,- Kč, ZŠ Glowackého – 944.000,- Kč, ZŠ Hovorčovická – 374.600,- Kč, ZŠ Burešova –
1.199.400,- Kč. Dalším bodem jednání komise byla směna pozemků s Magistrátem HMP – objekt Hnězdenská 549
v katastrálním území Troja. Komise s návrhem směny souhlasila. Bodem jednání byl dále návrh na rozšíření pojistné
smlouvy MČ Praha 8 s HVP o pojištění odpovědnosti, kde komise doporučila RMČ její navýšení. Posledním bodem jednání
komise byl návrh na odebrání tzv. „plné právní subjektivity“ ZŠ Na Korábě a základní a mateřské škole Mazurská.
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek – Ing. Milan Hejkrlík
Komise se prvně po prázdninách sešla v pondělí 24. září 2007 za účasti zástupců Policie České republiky a Městské policie
hlavního města Prahy. Zabývali jsme se především stížnostmi a podáním občanů, které se dotýkaly porušování nočního
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klidu v okolí pohostinských zařízení, zvýšenou kriminalitou v ulici Molákova na sídlišti Invalidovna a zajišťováním bezpečnosti na přechodech pro chodce v okolí základních škol. Ve všech případech byl ze strany policie i strážníků přislíben zvýšený dozor v místech, která komise na základě podnětů vytipovala jako riziková. U sídliště Invalidovna zástupce ředitele
Policie České republiky potvrdil zvýšený nápor trestné činnosti, zejména páchání krádeží ve sklepech bytových domů,
vykrádání automobilů a ojediněle okrádání starších spoluobčanů. Na základě podnětu komise bylo kontaktováno vedení
bytového družstva, kterého se tyto trestné činy nejvíce dotýkají a ve spolupráci s městskou policií byl výrazně posílena
hlídková služba v této lokalitě. V souvislosti se zvýšením bezpečnosti na přechodech poblíž škol komise navrhovala do
dozoru na přechodech pro chodce zapojit rodiče dětí, případně další osoby formou dohod o provedení práce, kteří by
v ranních hodinách na přechodech hlídkovali a zastavovali vozidla, v souladu s poslední novelou zákona o provozu na
pozemních komunikacích.

Jednání klubu zastupitelů dne 17. září 2007
Jednání Klubu zastupitelů (KZ) řídil D.Rödig, který zastoupil hlasově indisponovaného R. Petruse. D.Rödig přivítal všechny přítomné a seznámil je s dnešním programem jednání KZ.
V úvodu jednání KZ D.Rödig omluvil informační šum, který způsobil nekonání KZ v termínu, který byl určen na posledním KZ a poděkoval všem za pochopení.
D.Rödig podal informaci týkající aktuální situace na Radnici MČ Praha 8. Informace byla doplněna R. Petrusem.
V průběhu jednání KZ byly diskutovány všechny body jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8, jehož termín konání je
19.09.2007 v KD Krakov – v Tróji, a to od 14:00.
Všechny body jednání zastupitelstva MČ Praha 8 byly projednány s cílem ujednotit názor KZ.
V diskusi byl vyzdvihnut fakt, že program ČSSD, s nímž šlo ČSSD Praha 8 do komunálních voleb, je postaven nad názor
jednotlivce z řad KZ. V otázce prodeje bytů se jednotliví členové vyjádří před samotným konáním Zastupitelstva MČ Praha 8
Přítomní členové KZ byli informováni o zamýšleném obsahu příspěvků, s nimiž vystoupí určení členové KZ na uvedeném
Zastupitelstvu MČ Praha 8.
Jelikož byl program jednání KZ vyčerpán, D.Rödig poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání KZ.

Co se dělo, co se děje a co se bude dít na Praze 8
Praha 8 se zbaví psích exkrementů
Obyvatelé části Prahy 8 nebudou muset od září kličkovat mezi psími exkrementy. Radnice uzavřela smlouvu na čištění
se soukromou firmou, a to na plochu větší 125 000 metrů čtverečných. K dosavadnímu úklidu přibude i čištění chodníků
v nejexponovanějších lokalitách. Podle smlouvy budou pětkrát týdně čištěny frekventované plochy v okolí metra Florenc, Za Poříčskou bránou, v Sokolovské, Křižíkově nebo v Thámově ulici v Karlíně. Další karlínské chodníky budou čištěny dvakrát týdně. Třikrát týdně budou psích exkrementů zbavovány nejznečištěnější chodníky v Libni.
Měnící se Praha 8
V Praze 8 se nejvíce mění části Karlín a Libeň, kde developeři staví řadu nových projektů. Kdo si chce ale pořídit starší
byt, míří většinou do Kobylis. Pro developerské společnosti je Praha 8 velmi přitažlivá. Především pak Karlín a Libeň.
Průběžně tu připravují řadu menších i větších projektů, ať už bytových či komerčních. Ve výstavbě je například administrativní budova Amazon Court, další část rezidenčního projektu River Gardens. Chystají se projekty Crystal Karlín, Corso
II a projekt Libeňských doků. Na Palmovce se připravuje výstavba rezidenčního komplexu One Palmovka. Při tom zároveň probíhají přestavby a výstavby uvnitř Karlína, například přestavba sýpek v Šaldově ulici. V areálu Akademie věd v
Kobylisích vyroste nový Institut aplikovaných věd.
Kdo si chce na „osmičce“ koupit byt, musí se rozmýšlet. Cenový rozptyl je poměrně značný – od čtyřiceti tisíc korun za
metr čtvereční ve starším panelovém domě například v Ďáblicích nebo Kobylisích až po osmdesát tisíc za metr čtvereční
v nové rezidenci v Karlíně. Ceny novostaveb začínají v Praze 8 na pětačtyřiceti tisících za metr čtvereční, ale není neobvyklý ani dvojnásobek této ceny.
Nejoblíbenější částí Prahy 8 pro bydlení stále zůstávají Kobylisy. „V Kobylisích je po celý rok zájem o všechny typy bytů.
Protažením metra z Holešovic na Kobyliské náměstí a do Ládví se totiž zlepšila dostupnost. Poblíž Kobylis je navíc Čimický háj, který je skvělý pro rekreaci, a také teplická výpadovka z Prahy.
Specifické jsou pro Prahu 8 administrativní komplexy. V této oblasti zaznamenal největší rozvoj Karlín. Právě administrativní objekty zde mají své místo a význam – vážou na sebe řadu služeb a aktivit občanů, díky kterým se Karlín stává
moderní čtvrtí.
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Stane se Šutka olympijským aquacentrem?
O Šutce se v posledních letech více mluvilo a méně dělalo. Šutka v současné době moderní sportoviště rozhodně nepřipomíná. Dokončení jejího polorozbořeného torza si vyžádá kolem půl miliardy korun. Jak to tedy nakonec dopadne? Studie rozvoje lokality počítá v těsném sousedství stávajícího objektu s vybudováním areálu s venkovními bazény. Ten by
se v případě pořádání olympijských her v Praze dodatečnými úpravami změnil v hlavní olympijské centrum vodních
sportů. Po skončení her by bazény opět sloužily Pražanům. Po dostavbě vodního areálu volají jak místní, tak radnice
Prahy 8.
V první fázi - zhruba do dvou až tří let - chce město nejprve dostavět stávající objekt Šutky s padesátimetrovým krytým
bazénem, hledištěm pro zhruba čtyři sta lidí a s dětským výukovým bazénem. Celkové náklady se odhadují na 350 milionů korun. Bazén by měl mít celoroční provoz. K dispozici by tu neměli chybět vířivý a perlivý bazén, skluzavky, tobogany, divoká řeka, říčka i brouzdaliště. Šatny asi pro tisíc návštěvníků, sauny, posilovna, tělocvična, restaurace, masáže, solária a další služby by měly být samozřejmostí. Stavět by se mělo začít již v příštím roce. Letos už Praha vyčlenila
z rozpočtu na přípravu stavby téměř čtyřicet milionů korun. Příprava spočívá nejen ve vypracování studie, ale i v dořešení inženýrských sítí, prohlídce železobetonového torza statikem nebo v demolici nesouvisících a nepotřebných objektů
v prostoru. Po dokončení by měla plynně navázat výstavba sousedního venkovního koupaliště. Jeho součástí bude rovněž padesátimetrový bazén, dále skokanský bazén, dětské brouzdaliště a bazén pro neplavce ve tvaru olympijských
kruhů. Zázemí budou tvořit převlékárny, asi tisíc venkovních odkládacích skříněk, občerstvení, parkoviště pro přibližně
470 vozů a další vybavení. Celý areál by měl pojmout až 600 plavců a více než dva tisíce návštěvníků najednou. Druhá
etapa přijde metropoli zhruba na 280 milionů korun. Veřejnost by nekryté koupaliště mohla začít využívat okolo roku
2010. Že by se Šutce konečně začalo blýskat na lepší časy?
Zelená plocha v Sosnovecké zůstává
Radní Prahy 8 nesouhlasí s projektem Bytového domu Troja, který měl vyrůst na bohnickém sídlišti. Důvodem je, že
projekt nebyl v souladu se záměrem radnice zachovat zelenou plochu v Sosnovecké ulici. Radnice již požádala o změnu
územního plánu, a tím i o zařazení těchto pozemků do kategorie parků a parkových ploch.
Oprava Paláce svět
Zchátralému Paláci Svět, který ve svých povídkách proslavil Bohumil Hrabal, se nejspíš blýská na lepší časy. Podle starosty Prahy 8 Josefa Noska by se s jeho opravou mohlo začít už příští rok na jaře. „Setkal jsem se s italským majitelem
objektu Antoniem Crispinem, který plánuje začít s rekonstrukcí Paláce svět co nejdříve,“ potvrdil Nosek. Nejprve bude
nutné vyřešit statiku domu a počítá se i s obnovou původních obkladů. V objektu budou byty, obchody a nebude chybět
ani kavárna s výzdobou připomínající právě Hrabala. Původní kino nahradí prostor plný menších obchůdků.
Nové parkoviště
V pražském Těšnově vnikne 17 parkovacích míst. Mezi ulicemi Sokolovská a Těšnov zbude místo také na chodníky a
park se stromy a keři. Přestavbu zaplatí soukromá společnost. Na tento pozemek existovala řada návrhů nejrůznějších
staveb. Ovšem kombinace parkování a parku se v tomto místě jeví jako ideální řešení.Úprav se dočká i Rohanský ostrov, kde nově vznikne rekreační plocha. Nový kabát dostane i původní karlínské rameno Vltavy. A kdo to vše zaplatí?
Realizace půjde z peněz magistrátu.
Praha pět let po povodních
Ani pět let po ničivých záplavách, které v srpnu 2002 paralyzovaly hlavní město, nebyly všechny následky živlu odstraněny. Praha navíc dodnes nemá dokončena všechna protipovodňová opatření.
Zatímco některé pražské čtvrti zasažené povodní v posledních letech rozkvetly, jiné naopak ztrácejí perspektivu na budoucí rozvoj. Příkladem úspěšné obnovy městské části Praha 8 je Karlín. Opravena byla většina soukromých a veřejných
budov, nicméně i tady se ovšem ještě letos v létě renovují některé ulice poškozené povodní. Barokní budova Invalidovny na zásadní rekonstrukci čeká dodnes, uvažuje se dokonce o jejím prodeji.
„Karlín začíná být dobrá adresa. Bydlet zde není ostuda,“ říká starosta Nosek s poukazem na růst cen bytů v rekonstruovaných domech. Naopak Lahovice na jihu metropole žádný ambiciózní plán obnovy nečeká. Čtvrť, kde bylo před pěti
lety zaplaveno na 150 domů a některé z nich musely být strženy, nebude z technických důvodů stavět ani protipovodňové zábrany. Město zdejším občanům dokonce nabídlo výkup jejich domů, tuto možnost ale využilo asi jen třicet majitelů. Ze 600 rodin, které byly ubytovány po povodních v náhradních bytech, ještě tři desítky dodnes bydlí provizorně.
Největší škody, celkem za sedm miliard korun, utrpělo pražské metro. Navzdory ochrannému systému, který měl zamezit šíření vody podzemními tunely, bylo šestnáct stanic úplně nebo částečně zaplaveno, viníci se nenašli. Většina stanic
byla od té doby vybavena zábranami proti pětisetleté vodě, Invalidovna a Florenc dokážou vzdorovat maximálně stoleté
vodě.
V centrálních částech města byly již dokončeny nové protipovodňové bariéry za celkem dvě miliardy korun. Povodeň by
neměla ohrozit oblasti od Modřan po Libeň a od Smíchova po Stromovku. Některé okrajové části ochranu dodnes nemají, Radotín, Chuchle a Zbraslav se jí dočkají příští rok, Troja ještě o něco později. Lahovice, Sedlec nebo Sovovy mlýny
se protipovodňových zábran nedočkají zřejmě nikdy, podle magistrátu by jejich výstava byla příliš nákladná.
Radnice Prahy 8 nechá opravit kapličku.
Osmá pražská část nechá opravit kapličku ve Střížkově. Radnice nechá opravit celý plášť a střechu kapličky ve Střížkovské ulici. Památka získá také nové dveře, dubový trám pro nový zvon a kříž. Opravy budou stát zhruba 600 tisíc korun.

