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vedení na úrovni krajské stranické organizace. Pravděpodobně vyvrcholí
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krajskou konferencí v prosinci tohoto roku, kdy bude znám nový předseda
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KVV i nové vedení, které povede pražskou sociální demokracii do voleb do
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následně pak skoro rok na Magistrátu hl. m. Prahy. I díky týmu, který se postupně vytvořil, se poměrně snadno realizovala celá řada akcí a také běžných
věcí v našem stranickém životě. To vše je dnes bohužel pryč a ne naší vinou.

Bohužel jsme díky této změně přišli nejen o zázemí, ale i o dlouhodobé
členky, které působily v mém sekretariátu. Po proběhlých změnách dala Katka Kubešová a Dana Coufalová přednost nabídce z TOP 09 a odešly nejen z

Mnoho se však bude dít i v tomto roce. Během roku začne boj o nové

sněmovny a do voleb komunálních.

Na úrovni Prahy 8 nás čekají důležité Senátní volby. V primárních volbách
jsme vybrali kandidáta prof. Potůčka. Doufám, že všichni uděláme vše proto,
aby tento náš kandidát v listopadu vyhrál. Na Praze 8 také v listopadu proběhne volba nového vedení naší obvodní organizace.

Číslo měsíce
800 000 000,- Kč
Tolik korun bude pravděpodobně stát stavba Bazénu Šutka v Bohnicích. Tato částka ještě není konečná, ale v tuto chvíli aktuální. Koupat bychom se měli
v roce 2013. Uvidíme.
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Máme před sebou těžký rok. Doufejme, že nám všem vyjde. Roman Petrus

Fotka měsíce - Prof. Martin Potůček

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Zemřel Václav Havel
První český a poslední socialistický prezident Václav Havel, který ač je mandát prezidenta České republiky dlouhý pouze dvakrát pět let byl prezidentem od roku 1989 do roku 2003, dne 18. prosince 2011
zemřel. Po pietních akcích a důstojném rozloučení s touto osobností české politiky přelomu tisíciletí se však
vyrojila celá řada návrhů tzv. přejmenovačů. V zahraničí se pár ulic a náměstí už přejmenovalo, v čechách
se zatím jen našlapuje. Nejznámější akcí je návrh na přejmenování letiště v Ruzyni. Pod petice se podepsalo
už skoro 100 000 lidí. Náklady se odhadují na cca. patnáct miliónů.

Akademici odmítli reformy vysokých škol
Ministru školství Dobešovi se zkrátka nedaří. Nemá ho rád asi vůbec nikdo. V posledním měsíci mu
třeba 20 z 26 akademických senátů „drze“ řekne, že naprosto odmítají návrh jeho reforem vysokých škol. Navíc tyto senáty vyzvaly vyučující i studenty ke stávkám i peticím. To samozřejmě vytočilo našeho největšího
demokrata a obdivovatele pana Dobeše prezidenta republiky Václava Klause. Osopil se na akdemiky, co si to
dovolují, že nemají co remcat. A to hned týden na to přišla další rána. Asi bude muset zastavit príma projekt
sport za 650 miliónů, který v tajnosti připravoval. Ne nešlo o peníze na podporu sportu, ale na reklamní kampaň, aby děti sportovaly.

Dominik Duka se stal kardinálem
Dne 6. ledna 2012 oznámil papež Benedikt XVI. na závěr mše, kterou sloužil při příležitosti slavnosti
Zjevení Páně (lidově sv. Tří králů), že arcibiskupa Duku spolu s dalšími 21 duchovními jmenuje v blízké
budoucnosti kardinálem. Oficiální jmenování bude provedeno při papežské konsistoři, která se bude
konat dne 18. února 2012 ve Vatikánu. Duka je 22. kardinálem z českých a moravských diecézí a 11.
kardinálem mezi pražskými arcibiskupy.

Konečně přišel sníh, ale i mrazy
Přestože městu Praze se žádné velké sněhové nadílky nedostalo, tak ve zbytku republiky už je to o
něčem jiném. Od 20. ledna začalo vydatně sněžit, a to tak moc, že na řadě míst začala sněhová kalamita.
Tím pádem se na krajích republiky, tedy na horách, začala lyžařská sezóna. V Praze, ale stále nic.
Na konci ledna začal i prudký mráz - prý přišel z východu. Začaly padat ve velkém teplotní (myšleno
pod nulou :)) rekordy. Na řadě míst klesla teplota i pod mínus třicet stupňů. Bohužel mrazu se dočkala i
Praha, takže i my mohli okusit minus patnáct až minus dvacet stupňů.

Anonymus
Válka může mít podobu různou. Některé státní instituce, a to nejen v České republice, si užily válku
elektronickou - počítačovou. O co jde? Představte si, že existuje místo, kde se dají mimo jiné sehnat hudební soubory, filmy a další věci, aniž by jste za ně platili, respektive zaplatíte jen opravdu drobný manipulační
polatek .Tento server nazvaný Magaupload byl násilně zrušen pro porušování autorských práv. No a komunita uživatelů tohoto serveru se rozhodla pomstít. A jak? Zatím jednoduše, vyřazením některých webových
stránek. U Nás Sněmovny, vlády a společnosti OSA.

Foto použito z internetu
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ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Zprávy z Krajského vedení ČSSD
Milan Hejkrlík, člen KVV
V prosinci a lednu proběhly dvě zasedání Krajského výkonného výboru. V prosinci to bylo mimořádné jednání poté co resignoval dosavadní
předseda KVV př. Petr Hulinský. Na základě této zprávy byl svolán KVV, aby rozhodl, co dále. Odstupující předseda Hulínský v krátké řeči shrnul, proč se rozhodl rezignovat. Zdůraznil, že cítí nutnost rezignovat díky tomu, že převzal politickou zodpovědnost za koaliční spolupráci na
Magistrátu. Vzhledem k tomu, že ta byla ukončena, rozhodl se na svou pozici rezignovat.
Část pléna KVV se rozhodlo mu poděkovat za jeho dlouholetou práci. Následovala debata o případném nástupci a o konání nové Krajské
konference, která by měla zvolit nové vedení organizace. Vznikla tato dvě usnesení: KVV ČSSD Praha bere na vědomí rezignaci předsedy KVV
př. Hulinského a pověřuje místopředsedu KVV př. Bodenlose řízením Krajského výkonného výboru do doby zvolení nového předsedy KVV.
KVV ČSSD Praha ukládá PKVV zabezpečit svolání krajské konference do termínu konání senátních voleb a předložit svolání krajské konference
KVV ke schválení.
Zároveň byla vzata na vědomí následující dvě usnesení: KVV ČSSD Praha bere na vědomí informace z Klubu zastupitelů o rezignaci předsedy KZ př. Slezáka a pověření místopředsedy KZ př. Dolínka řízením KZ. KVV ČSSD Praha schvaluje Organizační zajištění a časový harmonogram
přeregistrace členů ČSSD v obvodní organizaci ČSSD Praha 11.
Na řádném lednovém zasedání KVV již tento orgán řídil Jiří Bodenlos ve spolupráci s ostatními místopředsedy. Po obsáhlé diskusi ve které
vyzvali Miroslav Poche a Petr Hulínský Jiřího Dienstbiera, aby buď převzal roli leadra anebo odstoupil z pozice zastupitele na magistrátu mohl
rozběhnout i další body jednání. Jako obvykle jsme se bavili o přeregistraci Obvodní organizace na Praze 11.
Zásadníějším bodem byla zpráva Romana Petruse, který představil projekt vnitrostranického vzdělávání do konce roku a také podobu
nového časopisu krajské organizace.

Zprávy od Europoslanců
Převzato z webových stránek Olgy Sehnalové
Bruselský výborový týden měl na pořadu jednání všech výborů, kterých je Olga Sehnalová členkou. Tématicky byl věnován hodnocení aktivit odcházejícího polského a prioritám nového dánského předsednictví
v jednotlivých oblastech. Na výborech také proběhla volba nového složení předsednictva pro druhou polovinu volebního období. Olga Sehnalová se mimo schůze výboru setkala se zástupci Ministerstva dopravy ČR
a zástupci Evropské komise na téma probíhající revize nařízení o transevropských dopravních sítích z pozice
ČR. Na výboru TRAN proběhlo také slyšení komisaře Kallase o tragédii výletní lodi Costa Concordia v kontextu
evropské námořní bezpečnosti. Dalšími body byl zejména balíček k letištním službám a diskuze ke zprávě k
regionálním letištím. Na výboru IMCO se uskutečnila první výměna názoru a slyšení ke zprávě o zavedení systému eCall, kde je Olga Sehnalova hlavní zpravodajkou. Jako host Olgy Sehnalové byl na slyšení přizván zástupce ústředí Hasičského záchranného sboru ČR kpt. Urbánek,
který podal velmi fundovaný výklad z praxe. Následná diskuze byla velmi živá, s vesměs pozitivním pohledem na přínos tohoto systému pro
bezpečnost na evropských silnicích. Olga Sehnalová je také stínovou zpravodajkou na výboru CULT ke zprávě o Evropském roku občanů 2013,
kde proběhla již druhá výměna názoru s Komisí.
V úterý se Olga Sehnalová zúčastnila v Evropském parlamentu pietní vzpomínky oběti holcaustu pořádanou ve spolupráci s Evropským
židovským kongresem. Za Evropský parlament promluvili jeho odcházející i nový předseda Jerzy Buzek a Martin Schulz, jménem vlády státu
Izrael ministr Yuli Edelstein. Pietní akce připomněla 70. výročí konání nechvalně známé konference ve Wansee a jako hlavni host vystoupil
soudce Gavriel Bach, hlavni žalobce v procesu s válečným zločincem Adolfem Eichmannem.
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ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Lednové jednání OVV začalo tím, že př. Petrus přítomným předal výzvu RMČ P – 8, v zastoupení zástupce starosty p. Grose, kterou adresoval př. Zátopkovi, předsedovi KZ. Výzva se týká žádosti o vstup dvou našich zástupců do dozorčí rady Centra Palmovka, a. s. Tímto je splněno
usnesení předjednané na mimořádném jednání OVV na začátku ledna týkající se našeho možného zapojení v této organizaci.
V rámci organizačních záležitostí Př. Petrus informoval o záměru zcela změnit naše webové stránky (redakční systém, design) www.cssdpraha8.
cz také z důvodu napadení našich stránek hackerem. Navrhl představu, jak by měly nové stránky vypadat. Členové OVV a zastupitelé by měli každý
svůj blog, do kterého by vstupovali a měli zde stručné informace o sobě, psali články, příspěvky a starali se o něj. Dále informoval, že na současné
oblíbené oranžové logo ČSSD nemáme autorská práva, a proto musíme používat loga jiná. Tajemník př. Vašek poslal všem členům email od ÚT př.
Kuciána, kde jsou loga, která můžeme používat. Aktuálně musíme vyřešit odstranění loga z vývěsního štítu nad výlohou sekretariátu. Svou pomoc
s výměnou loga nabídl př. Křížek.
Dále byl OVV seznámen s předloženým materiálem, který zpracovali tajemník př. Vašek a př. Rödig,„Plnění rozpočtu OVV za rok 2011“. Tento materiál byl (k datu 10. 11. 2011) předložen OK, která jej schválila. Materiál „Návrh rozpočtu OVV na rok 2012“ byl také schválen OK, ale během té doby
došlo ke změnám, proto je OVV předkládán. Tajemník blíže okomentoval jednotlivé navrhované položky rozpočtu. K oběma materiálům proběhla
diskuse a následně byly schváleny.
Př. Petrus krátce informoval o započaté předvolební přípravě kandidáta do Senátu prof. Potůčka (jeho kandidaturu musí ještě schválit KVV).
V této souvislosti navrhl k diskusi na žádost prof. Potůčka zvolení volebním manažerem př. Víta Cézu. Výsledkem diskuse bylo navržení usnesení
: „OVV ČSSD Praha 8 jmenuje volebním manažerem kandidáta do senátních voleb prof. M. Potůčka př. Víta Cézu.“ Příprava volební kampaně, její
průběh a další náležitosti budou průběžně koordinovány. První setkání na žádost prof. Potůčka ve věci přípravy volební kampaně proběhlo minulý
týden, za přítomnosti př. Cézi, Petruse, Šaška, Hejkrlika a Vaška a bylo orientováno na komunální problematiku na Praze 8. Hlavními tématy by měla
být stavba nové radnice, k níž budou připraveny webové a facebookové stránky. Př. Křížek informoval o dohodě s prof. Potůčkem, kdy budou kontaktovat architekta, aby prodiskutovali nejen architektonickou situaci ve věci stavby nové radnice. Současně již byla vytipována občanská sdružení
sociálního a sportovního charakteru, které p. Potůček ještě před volební kampaní chce navštívit a diskutovat s jejími členy. V následné diskusi se
členové jednomyslně rozhodli, že volební štáb bude tvořen členy OVV a přítomným př. Fenclem, a zástupcem ČSSD Praha 9, př. Ondřejem Miffkem.
Př. Dluhoš podrobně popsal situaci, které byl přímým účastníkem a požádal členy OVV o další součinnost a spolupráci v jeho záležitosti. Dne 23.
12. 2011 bylo na úřední desku vyvěšeno usnesení Rady MČ P – 8 o prodeji šesti bytových domů, formou nejvyšší nabídky. Některé z domů byly prodávány s nájemníky, prohlídka těchto se konala 27. nebo 28. 12. a informace sňata z úřední desky 9. 1. 2012. Po tomto termínu proběhla Komise pro
otevírání obálek (zde nemáme zastoupení) s nabídkami zájemců. Této se př. Dluhoš zúčastnil, i když nebyl účastníkem řízení, jak po něm pověření
úředníci majetkového odboru žádali. Celá situace skončila tím, že po prvním kole nabídek, kdy se zjistilo, že př. Dluhoš není účastníkem jednání, byl
vyzván přivolanými strážníky Městské policie, aby místnost opustil, což následně učinil. Př. Dluhoš považuje termín zveřejnění, a celkovou nejvyšší
částku za velmi nestandardní, s možným korupčním jednáním úředníků, nebo politiků ve vedení Radnice. K této informaci proběhla mezi členy
OVV a př. Dluhošem rozsáhlá diskuse. K informaci se opakovaně vyjádřili př. Zátopek, Petrus, Hejkrlík, Ševčík, Křížek, Rödig, Majerová, Šašek, Fencl
a další. Jejím konečným výsledkem bylo, že př. Zátopek (člen majetkové komise RMČ – při projednávání prodeje hlasoval proti) a př. Hejkrlík budou
př. Dluhoše informovat o náležitostech, které zjistí. Zastupitelé MČ P – 8 pak budou na nejbližším jednání zastupitelstva dle vývoje situace případně
interpelovat radní v této věci, protože prodej těchto domů bude programem jednání ZMČ P - 8.
V oblasti komunální se diskutovalo následující: Př. Zátopek pozval přítomné na nejbližší jednání ZMČ P – 8, dne 22. 2. Př. Vašek krátce informoval
o dalším jednání s vedením BZP dne 5. 1., ve věci rekonstrukce úvozové cesty na západní straně botanické zahrady v Troji. Př. Ševčík – Kontrolní
výbor se v roce 2012 úzce zaměří na kontrolu v ZŠ Šutka a Hovorčovická, které byly při stavebních pracích zamořeny azbestem.
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Janem Vaškem
tajemníkem Obvodního výkonného výboru ČSSD Praha 8
Chci se tě zeptat, jestli sis dal nějaké pracovní závazky na rok 2012 ?
Závazky si nedávám v pracovním ani osobním životě, ale mám své záměry, představy a znám své povinnosti. V letošním roce pro mne bude
nejdůležitější volební kampaň do Senátu, a to nejen z pozice tajemníka. Myslím, že pan Potůček je velmi kvalitní a schopný kandidát do Senátu a já osobně udělám co je v mých silách, abych mu pomohl o tom přesvědčit voliče a doufám, že Praha bude mít svého prvního senátora
zvoleného na kandidátce ČSSD. Bude to pro nás všechny zase po šesti letech velmi náročná práce.

Ano, to jistě bude snahou nás všech. A jaké máš představy a plány jako zastupitel ?
První rok jsem se hlavně učil. Myslím, že našemu klubu jsem byl užitečný, ale to musí posoudit jiní. Učit se chci samozřejmě dál, ale kromě
oprávněného „bušení“ do radních za ODS a TOP bych nejvíce chtěl pomáhat občanům v jejich často oprávněných snahách něco změnit. Mám
na mysli ty skupiny občanů, kteří chtějí, nebo naopak nechtějí to, co je součástí našeho volebního programu a s čím bude souhlasit náš klub.
Samozřejmě dlouhodobě se zabývám botanickou zahradou a v tom budu pokračovat.

Co teď vnímáš jako nejaktuálnější záležitost?
Připravit se na nejbližší jednání zastupitelstva MČ P – 8 (22. 2.). Kvalitně začít přípravu na senátní volby, zapojit do ní postupně naše členy a
na jaře informovat občany, protože naprostá většina myslím neví o tom, že v říjnu budou na Praze 8 senátní volby.

Následují aktuální informace o hlavním tématu př. Vaška - Botanické zahradě
Další jednání ve věci rekonstrukce úvozu proběhlo s vedením BZ, zástupci MČ Praha Troja a členy Os Proti plotům dne 5. 1. 2012. Pan inženýr Zlatuška vypracoval plány, které na základě minulého jednání s BZP vyplynuly. Týkají se rekonstrukce úvozové cesty a možnosti výstavby
obousměrné komunikace (směr východ – západ) v dolní části zahrady. Po diskusi bylo konstatováno,
že výstavba této komunikace původně požadovaná lidmi z Troje a vedením MČ P – Troja je vzhledem k
terénu, výraznému změně rázu krajiny, technickým specifikacím, funkci zahrady a finančním nárokům
takové stavby nerealizovatelná.
Jednání ve věci rekonstrukce a úprav úvozu, který byl přírodou
vytvořen jako odvodňující „kanál“ již před staletími bylo v podstatě věcné. Další přirozenou funkcí úvozu je propojení oblasti bohnického sídliště s Trojou a následně Stromovkou, nejen pro místní občany. Nepovažuji za podstatné uvádět zde detaily jednání,
podstatné je, že nově upravený úvoz bude schůdný i pro lidi se
zdravotním hendikepem, pro rodiče s kočárky a nebude třeba se
oprávněně bát, že si zde lidé způsobí úraz, tak jako dříve.
Méně radostné je to, že vedení BZ v rámci dobré spolupráce s místními obyvateli Troje povolí automobilům vjezd do úvozu. Mělo by se snad jednat o tři rodiny, které si zde v minulých letech postavily domy,
bohužel však nerespektovaly schválenou dokumentaci a postavily si příjezdy a garáže z úvozové cesty s vědomím, že až budou garáže hotové,
„nějak“ se to vyřeší. Nicméně je pravdou, že kromě nebezpečného povrchu úvozu, který je prakticky na skále, je největším nebezpečím pro
pěší „adrenalinová“ cyklistika, kterou zde realizuje nemálo cyklistů od bohnického sídliště, a to jak ve dne, tak i v noci. Doufám, že další jednání
nad konečnou podobou úvozu změní i tento stav.
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Životní prostředí a dopravní generel
Karel Šašek, 1. místopředseda ČSSD na Praze 8
S návratem podzimu se objevují

každoroční

škoda, že se pražský obchvat buduje právě podle tohoto přístupu.

nepříjemné

doprovodné klimatické jevy, pro

Podle mého názoru je nezbytné vytvořit v rámci naší městské části

které se již vžil termín - smog. Jak

generel dopravy, který by znamenal především její zklidnění. A to vybu-

ho poznáme? Velmi jednoduše. Z

dováním dostatečných parkovacích ploch u zastávek MHD tak, aby klesl

rádia, televize či z novin nás varují,

pohyb aut ve městě. MHD se musí využívat co nejvíce. Je nutné zachovat

že senioři, děti, těhotné ženy a ne-

jízdné zdarma pro děti do 15-ti let a seniory nad 65 let. Určitě nelze při-

mocní nemají vycházet ven. Větrat

pustit daší zdražování časově omezeného jízdného. Stategie pražského

intenzivně, krátce. Pokud možno

dopravního podniku musí být nejen příznivá k pražanům, ale především

nevětrat vůbec. Prostě si již jako

k životnímu prostředí.

obyvatelé metropole zvykáme, že
nás něco či někdo omezuje v na-

Dopravní generel musí obsahovat i opatření vedoucí ke snížení hlu-

šich činnostech. Zatímco proti nesmyslným plotům se bránit můžeme,

ku. Například zatravněním tramvajového pásu se zcela zásadním způ-

bránit se proti smogu je přeci jen složitější. Proti smogu nelze bojovat

sobem sníží hluk z provozu v okolí. Stejně tak je možné vytipovat jed-

plotem, ale osvětou, diskusí a lidským přístupem. Když si uvědomíme,

notlivé ulice, které zklidnit výměnou povrchu, rozšířením prostoru pro

kdo vlastně nejvíce znečisťuje ovzduší v metropoli, pak je to nejvíce

chodce, vytvořením bezpečných partkovacích stání a samozřejmostí

„naše lenost“. Ano. Emise z aut a prach. Bylo by velmi jednoduché oplotit

by mělo být navrácení zeleně do ulic. Zeleň působí nejen esteticky na

Prahu, stejne jako botanickou zahradu, a nevpustit do města žádné auto.

klid našich duší, ale především snižuje hluk, prašnost a zvlhčije vzduch

Ale to je asi stejné, jako chtít mír na celém Světě. Přesměrovat dopravu

v neblizším okolí. Věřte, že je na každém z nás, jak se nám v Praze bude

ve městě jinam v rámci města sice zdánlivě pomůže, ale nic neřeší. Je

dýchat.

Bezdomovce nechce žádná městská část. Jak přečkají zimu?
Jana Štollová, zastupitelka ČSSD na Praze 8
Vedení radnice Prahy 8 od-

zovým řešením. Jistě by bylo lepší, kdyby měl MHMP pro tyto účely k

mítlo umístění nafukovací haly pro

dispozici lůžka na ubytovnách nebo kdyby bylo postaveno více men-

bezdomovce na Rohanském ostro-

ších provizorních hal na různých místech Prahy. Provozovatelé ubytoven

vě. Hala měla sloužit jako přístřeší

však nemají o tuto klientelu zájem a městu najednou nastal problém,

pro 120 lidí bez domova v případě,

kde halu, kterou získalo jako sponzorský dar od jabloneckého podni-

kdy 3 dny po sobě teploty klesnou

katele, postavit. Nakonec však pravděpodobně bude zvolena varianta

pod –10 °C. Je pochopitelné, že o

zajištění nočního provozu už existujících center poskytujících služby

koncentraci bezdomovců na svém

lidem bez přístřeší. Toto řešení bude navíc levnější než provoz velké na-

území nestojí žádná městská část

fukovací haly.

z důvodů obav ze zhoršení bezpečnosti a života občanů a ohrožení

Zima je pro bezdomovce těžkým obdobím, kdy bojují o holý život a

životního prostředí v okolí, což je

někteří v důsledku mrazů umírají. Zajištění provizorního přístřeší jejich

také argument Prahy 8.

problém vyřešit nemůže, ale může zachránit lidské životy. Odborníci
přitom odhadují v příštích letech až trojnásobný nárůst počtu lidí bez

Realita je však taková, že bezdomovci jsou součástí naší společnosti

domova. Je pravděpodobné, že k nárůstu dojde také v důsledku soci-

a nelze před nimi zavírat oči. Tento problém se týká celého území Prahy,

álně necitlivých reforem pravicové vlády. Vzrůstá počet lidí ohrožených

proto je nutné ho řešit ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy a městských

chudobou, pro které je stále složitější pokrýt základní životní náklady

částí. Městské části by se měly snažit k řešení problému bezdomovců

svými příjmy. Ztrátou bydlení tak mohou být ohroženi například i senio-

přispět a MHMP by jako provozovatel haly měl zajistit dostatečná bez-

ři, nezaměstnaní nebo lidé se zdravotním postižením, kteří svoji situaci

pečnostní opatření pro to, aby postavení haly občanům život nezhoršilo.

nezavinili. Proto je potřeba těmto skupinám podat pomocnou ruku na-

Hala pro bezdomovce v období mrazů je však pouze provizorním kri-

příklad ze strany městské části.
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Proč prodávat byty? Je to potřeba? A co potom s bytovou politikou v Praze 8?
Roman Petrus, předseda ČSSD na Praze 8
Řada otázek a samé těžké od-

Nikoliv nepodstatný je i podíl finančních prostředků z nájemného, kte-

povědi. Začněme od konce. Tvorba

ré se výrazně podílí na příjmové stránce rozpočtu městské části a z prodeje

bytové politiky městské části je velmi

bytů v Praze 8. O prostředky z nájemného Praha 8 totiž prodejem bytů nená-

nutná. Vždy mezi námi budou lidé,

vratně přijde.

kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů
v tíživé životní situaci či startují svůj

Jak z toho ven? Rozhodně ne tak, jak pravicové vedení radnice v minulém

život. Jejich prostředky nemusí stačit,

období. Tedy prodat třetinu bytového fondu a následně se snažit takto získa-

byť i jen krátkodobě, na pokrytí ná-

né finance utopit v projektu výstavby nové radnice. ČSSD souhlasí s tím, že

kladů slušného či alespoň nějakého

radnice je potřeba, ale ne v podobě takového projektu, který je předkládán.

bydlení. Těmto spoluobčanům je potřeba pomoci a mít pro ně připravené
bytové možnosti.

Naopak je možné inspirovat se politikou Magistrátu hl. m. Prahy. Zde se
pravolevá koalice dohodla, že prodá polovinu bytového fondu s tím, že tyto
peníze budou kompletně vázány na okamžité pořizování nových bytových

Je pravda, že současný bytový fond tyto potřeby nemůže úplně uspokojit.

jednotek pro skupiny obyvatel zmíněných výše. Tyto byty by následně nemě-

Byty, které městská část vlastní, jsou převážně v nájmu na dobu neurčitou, a

ly být přidělovány na neurčito (tedy prakticky napořád), ale jen do vyřešení

dnes již jejich nájemníci nemají klasickou sociální potřebu bydlení v obec-

problému klienta.

ních bytech. Naopak, dle názoru ČSSD chybí mnoho bytů pro startovací a
sociální programy, pro seniorské bydlení, či pro naše zdravotně handycapo-

Pokud by současné vedení radnice na Praze 8 jednoznačně řeklo, že je
ochotno jednat o tomto systému i na Praze 8, ČSSD na Praze 8 by přehodno-

vané občany.

tila dosud negativní stanovisko k prodeji bytů, neboli privatizaci.

Co se zahušťováním sídlištní výstavby na úkor zeleně a občanské vybavenosti?
Radim Zátopek, zastupitel ČSSD na Praze 8
Jako zastupitel a člen komise pro

ré vracely původním vlastníkům pozemky mezi domy a zčásti nedostatečně

územní rozvoj bych se samozřejmě

podrobný územní plán, který často celé územní celky zařadil do obytného

měl postavit proti a říci rezolutní

(zastavitelného) území. Této chyby pak využívají spekulanti, kteří skupují tyto

STOP další výstavbě na úkor zeleně a

pozemky od restituentů a následně je prodávají investorům. Příkladem jsou

občanské vybavenosti. Rád bych tak

pozemky při ulici Na Dílcích, které jsou přes oprávněné protesty místních

učinil, ale situace je mnohdy složitěj-

obyvatel nabízeny zájemcům k výstavbě.

ší. Ano, jsem proti necitlivé zástavbě,
která je často v rozporu s původním

A jak těmto problémům zabránit? Základem je kvalitně zpracovaný

urbanistickým záměrem projektantů

územní plán. Takový má již dnes například sídliště Ďáblice, kde je přes velké

a snižuje pohodu bydlení. Dopředu

množství zelených ploch další výstavba takřka vyloučena. Dalším možným

ale vím, že v mnoha případech této

řešením, které omezí nežádoucí výstavbu, je odkup a sjednocení drobných

nežádoucí výstavbě nebudeme moci

sídlištních ploch ve vlastnictví soukromých osob městskou částí nebo ma-

zabránit. Bohužel jí často nezabrání ani samospráva reprezentovaná radou

gistrátem. Závěrem musím konstatovat, že další a zahušťování stávajících

a zastupitelstvem, ani stavební úřad jako zástupce státní správy. Většinou

sídlišť pouze zhoršuje život již bydlícím občanům a s plánovanou novou vý-

nepomůžou ani petice a občanská sdružení. Stavební zákon jasně vymezuje,

stavbou lze souhlasit pouze v nových rozvojových územích.

za jakých podmínek může investor stavět, a pokud takto navrhovaná stavba
neodporuje zákonu a splní obecně technické podmínky staveb, musí ji stavební úřad povolit. Za tuto situaci mohou zčásti nepromyšlené restituce, kte-
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SIMCITY Nová Palmovka - Nové sídlo úřadu Městské části Praha 8
Andrej Fencl, člen místní organizace Kobylisy
MČ Praha 8 si chce vybudovat nové sídlo za více než miliardu korun. Projekt vzniká jako neprůhledná hra městské rady, která není nepodobná SIMCITY. V
hře Městské rady Prahy 8 na investiční podnikání jsou miliardy z prodeje bytů do osobního vlastnictví. Díky tomu, že radní od počátku konzultují své záměry s
developery a nikoliv s architekty, tak nové sídlo bude z větší části tvořeno hypermarketem, bowlingem, retailovými obchody a kancelářemi k pronájmu, možná
se ještě něco přidá nebo ubere, stejně jako v počítačové hře. Až na konci se zjistí, zda to bude fungovat
nebo hráč zkrachuje. Podobně jako ve virtuální variantě této hry hráč nic neriskuje, když se to nepovede
a podnikání bude ztrátové. Na bankovních účtech Prahy 8 je dnes dost miliard na další takové investice.
O přitažlivosti investiční hry svědčí to, že lidé, kteří před posledními volbami založili svoji kampaň na
kritice nové radnice a novém čistém transparentním přístupu k politice, několik týdnů po komunálních
volbách otočili a stali se z nich stoupenci projektu. Důležitá veřejná stavba, jejíž projekt byl vybrán bez
architektonické soutěže, se vyznačuje i na české poměry extremním nedostatkem transparentnosti a
neochotou radnice komunikovat s občany. Z toho důvodu je zřejmé, proč architektonická soutěž vůbec
nepřicházela v úvahu.
Evidentní předražení je pouze jednou z nejvíce kritizovaných stránek celé kauzy. Do miliardové stavby by se mělo sestěhovat asi 400 úředníků, místo pro
jednoho tak vychází na 2,5 milionu. Nyní je na bankovních účtech Městské části kolem 8 miliard
korun. To je dle kritiků projektu hlavním důvodem ukvapeného úsilí realizovat investici rychle
v průběhu jednoho volebního období. Většinu objektu budou tvořit prostory pro obchody a
kanceláře, jen do menší části se přesunou různé úřady Prahy 8. Projekt byl narychlo týden před
komunálními volbami 2010 schválen na základě velmi hrubé hmotové studie. Hlavním kriteriem pro výběr autora projektu byl požadavek na to, aby měl zkušenost s projekty v návaznosti na
Metro(stav) a reference v rozsahu více než miliarda korun.
Posudek, zadaný radnicí Prahy 8, vyhodnotil negativně možnost rekonstrukce stávající budovy. Dnešní sídlo většiny úřadů Prahy 8 tzv. bílý dům bylo původně projektováno jako OV KSČ
a v mnoha ohledech nevyhovuje současným potřebám, nicméně byla budova po svém dokončení v roce 1990 zvolena stavbou roku. Pokud by se radní chovali skromně a zodpovědně k veřejným prostředkům, jistě by budova šla adaptovat. Kvalita a smysluplný stavební program jsou ale v tomto případě druhořadé, důležité je rychle proinvestovat volné prostředky na účtech. Původně se v roce 2010 kalkulovalo s
8 lety návratnosti, nyní o rok později se počítá s 27 lety. Kritici projektu dokáží snadno spočítat, že k deklarované návratnosti nemusí dojít nikdy. Po dvou letech
a potom, co všechny klíčové smlouvy byly podepsány, byli občané poprvé oficiálně informováni o záměru stavby radnice prostřednictvím měsíčníku Osmička,
kterou vydává městská část. Objevila se tam stručná obhajoba záměru, superlativy o výhodnosti investice a pláč nad nevyhovujícími poměry a roztroušeností
stávajících budov.
Otazníkem je, kolik vlastně stavba bude stát a jak bude vypadat. Pokud by spolu s DPH cena stavby měla
být 1.5 mld, potom by tomu v první řadě měla odpovídat architektonická kvalita. Když už má vzniknout
bez architektonické soutěže drahá z mnoha hledisek zbytečná stavba, potom by bylo dobré, aby si
Praha 8 za své (veřejné) peníze pořídila raději opravdu architektonicky kvalitní budovu. Prezentovaný
projekt vyvolává otazníky. Pří vší úctě k dosavadní tvorbě architekta Pleskota si nemyslím, že prezentovaný projekt vyjadřuje úroveň architektury ekvivalentní s tím, co jeho AP ateliér tvořil v posledních 2
dekádách. Bohužel odkaz k referencím pana architekta Pleskota slouží k tomu, aby byla umlčena kritika
architektonické stránky projektu. Známý a renomovaný architekt tímto způsobem naslepo veřejnosti
garantuje, že stavba v režii Metrostavu dopadne dobře.
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Bezdomovci na Rohanském ostrově
Pražské ubytovny pro bezdomovce se s klesajícími teplotami pomalu plní lidmi bez domova. Například noclehárna střediska Naděje již nyní
prakticky vyčerpala svou ubytovací kapacitu 100 míst. Podle Centra sociálních služeb Praha v metropoli aktuálně zbývá asi ještě 50 volných
míst. V hlavním městě podle odhadů pobývá asi 4000 bezdomovců. Další útočiště jim nabídne také stany na Rohanském ostrově, které v Praze
8 staví pražský magistrát. Azyl v něm najde zhruba 60 lidí. Nafukovací halu pro 100 osob tam přitom radnice ani magistrát nechtěly. Úředníci
přišli s obavou, že nepředvídatelní bezdomovci by v ní mohli způsobit požár. Je smutné, že magistrát věnuje více úsilí výmluvám než řešení.
Na bezdomovce budou dohlížet strážníci ve stanovém městečku. Zajímavé je, že stanové městečko je na stejném místě, kde se zvažovalo
umístění haly, avšak radnice je odmítla s tím, že by provoz měl negativní dopad na obyvatele.

A znovu Pražský okruh
Současný návrh Pražského okruhu je zastaralý a nevyhovuje ekologickým, dopravním i ekonomickým kritériím. Tvrdí to zástupci iniciativy
Za rozumný okruh Prahy, starostové městských částí na severu a východě metropole i dopravní odborníci. Navrhli proto dvě jiné trasy, které
by vedly dále od Prahy a tolik by nezatěžovaly životní prostředí. Podle těchto plánů by byl okruh postaven rychleji a za méně peněz. Současný
plán Pražského okruhu je ze 60. let minulého století. Od té doby se struktura hlavního města výrazně proměnila a silnice by proto měly nyní
vést zastavěným územím v Běchovicích, Suchdole nebo v Ďáblicích. Tamní starostové proto s takovým plánem nesouhlasí a navrhli regionální
trasu, která Pražský okruh posouvá dále do Středních Čech. Ve prospěch iniciativy mluví také to, že soud nynější podobu okruhu vedoucí
Suchdolem, Bohnicemi nebo sídlištěm Černý Most zavrhl právě kvůli špatnému vlivu na životní prostředí. O nové trase je prý ochoten jednat i
ministr dopravy Pavel Dobeš. Starostové se obrátili také na pražský magistrát. Odezva ale žádná. Zda Regionální trasa uspěje a Pražané se tak
důležité tranzitní komunikace dočkají dřív, tak není jasné.

Radnice Prahy 8 podpoří v tomto roce sportovní kluby a oddíly
Praha 8 bude v tomto roce systematicky podporovat sportovní oddíly působící na území městské části. Pomocí grantů finančně přispěje
volnočasovým klubům dětí a mládeže a softbalovým a fotbalovým týmům. Kromě toho chce pokračovat v budování nových sportovišť. Bude
se pokračovat v budování nových sportovišť a v modernizaci stávajících. Například je možné uvést sportoviště v Taussigově ulici a v Cafourkově ulici vznikne antukové sportoviště. Dále v Ratibořské ulici bude fitness park a v ulicích Lehnická a Janouškova bude zrekonstruováno opět
velké sportoviště.

K seniorům dojede autobus
Midibusy 295 budou zastavovat nově přímo před vchodem do domova pro seniory v ďáblické Kubíkově ulici. Aby se obyvatelé zařízení
dostali k nejbližší zastávce, museli doteď zdolat půl kilometru. Midibus, který přijíždí z Proseka do Nemocnice Na Bulovce, se po projetí nemocničním areálem nebude vracet stávající trasou, ale vyjede ulicí Davídkova přímo na Ládví, odkud bude pokračovat ulicí Čumpelíkovou a
Žernoseckou až k Domovu pro seniory Ďáblice, kde se bude otáčet. Na trati přibydou dvě zastávky v Čumpelíkově ulici a konečná před domovem pro seniory. Všechny spoje jsou nízkopodlažní, takže do nich pohodlně nastoupí starší občané i osoby se sníženou pohyblivostí. Cestující
se pohodlně dostanou na stanici metra Ládví a také přímo do Nemocnice Na Bulovce a k dalším zdravotnickým zařízením.

Dekontaminace ZŠ Hovorčovická úspěšně pokračuje
Na Základní škole Hovorčovická se tento týden uskutečnil již druhý kontrolní den týkající se sanačních prací. Zástupci MČ Praha 8 byli podrobně seznámeni s aktuálním průběhem prací vedoucích k odstranění respirabilních azbestových a minerálních vláken z areálu této školy.
Dekontaminace již byla úspěšně provedena ve venkovním areálu, nyní jsou postupně sanovány vnitřní prostory, jakožto veškerý mobiliář v
nich se nacházející. Harmonogram prací je jednotlivými pracovníky sanační firmy dodržován, k čemuž nepochybně přispívá i ta skutečnost, že
zde pracují v nepřetržitém provozu. Návrat dětí i pedagogů do školních lavic v Hovorčovické ulici v březnu tohoto roku se tak každým dnem
jeví více než reálný.
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Prosincové zastupitelstvo Prahy 8
Daniel Rödig, zastupitel ČSSD Praha 8
Sedmé jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo od 14:00 dne 7. prosince 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na program jeho
jednání bylo zařazeno 14 bodů, včetně připomínek a dotazů občanů.
Hned na počátku jednání při schvalování programu se strahla dlouhá diskuse ohledně programu. Zastupitelska pí. Vejchodská za Stranu
zelených navrhla zařazení bodu jednání ohledně kauzy Ipodec a
Střížkov. Jedná se o plánované rozšíření sběrného dvora a dalších
prostor firmy Ipodec u konečné tramvaje v Ďáblicích. Sociální demokraté se přidali k návrhu paní zastupitelsky a návrh bodu podpořili. Bohužel pro bylo jen 17 hlasů. Návrh na zařazení bodu tedy
neprošel.
První bod: Návrh rozpočtových opatření prošel bez problémů.
U druhého bodu: Návrh úpravy Finančního plánu hospodářské
činnosti Městské části Prahy 8 na rok 2011 se však strhla debata.
Vyvolal ji Milan Hejkrlík, který kritizoval to, že správní firmy mají více jak 30 procentní zisk z vybraných nájmů a rovněž z vymožených penále od
nájemníků. Což vzhledem k tomu, že nájmy vzrostly za posledních 5 let o více jak sto procent jsou velmi velké finanční objemy. Místostarosta
Gros a Šustr přiznali, že v tomto vidí problém a že se tím Rada Městské části bude zabývat. Vzhledem k tomu, že tato odpověď zástupcům ČSSD
nestačila, rozhodli se v tomto případě tento bode nepodořit.
Dalším bodem bylo schválení rozpočtového provizória, což je prakticky technický materiál. Rovněž další bod, kterým bylo přijetí finančních
prostředků z Evropské unie na opravu školských zařízení ČSSD podpořila. Následoval blok bodů, kdy Zastupitelstvo odpouštělo pohledávky,
které nešly po dlužnících už vymáhat. A to ať z důvodu umrtí nebo z důvodů jiného.
Dále byly projednávány změny zřizovacích smluv příspěvkovývh organizací Městské části Prahy 8. Jednalo se o základní šklou
a o tzv. Servisní středisko Městské části. Jednalo se prakticky o
technické materiály, které se týkaly změn v katastrálním úřadě.
V dalších dvou bodech Městská část požádala o pozemky, které
vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcí majetkových tak, aby
tyto pozemky byly svěřeny Městské části. Jednalo se o pozemky
kolem tzv. Bílého domu a kolem jeslí v ulici Mirovická.
Následoval delší blok v bodě různé. Mezi tématy, která se objevovaly, byla především nová radnice na Palmovce a průběh realizace tohoto projektu. Dále se jednalo o sběrném dvoře, tedy
tématu, které neprošlo jako bod. ČSSD požádala, aby Rada do
časopisu Osmička zpracovala podrobně téma azbestu na základních školách. Došlo ale i na projednávání programového prohlášení rady,
kde bylo poukázáno na to, že rada neplní své prohlášení. Dále jsme navrhli, aby kauza Centrum Palmovka byla zařazena pravidelně jako bod
jednání na zastupitelstvu.. Jan Vašek upozornil místostarostu Šustra, že neodpověděl na jeho dotaz z minulého zastupitelstva, což mu ukládá
zákon.
Obrázky jsou vizualizací rozšíření firmy Ipodec v Ďáblicích
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Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Komise pro národnostní menšiny, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Dne 22. 11. 2011 se konalo další jednání Komise pro národnostní menšiny RMČ v Praze 8. Předsedkyně komise Ing. M. Adamová přítomné
členy informovala o současné situaci a konstatovala, že se v poslední době nebylo nutné zabývat problematikou s rasovým podtextem na
Praze 8. Bc. J. Rais informoval o 11. setkání národnostních menšin , které se konalo 14. 11. 2011 na MHMP a o Mezinárodní vědecké konferenci s problematikou národnostních menšin dne 15. 11. 2011, která navazovala na toto setkání . Z konference bude vydána publikace. Další
jednání komise se bude konat 14. 2. 2012.

Protidrogová komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
Protidrogové komise proběhla dne 15.12.11. Byla podána informace o realizaci aktivit žáků o protidrogovou prevenci,které se zúčastnili
pouze 2 žáci ze všech škol. Musí proběhnout diskuse s metodiky a řediteli škol, jak zvýšit motivaci žáků grantovém řízení v oblasti prevence
rizikového chování u dětí a mládeže v příštím roce rušení prodeje stříkaček uživatelům drog v lékárně FN Na Bulovce. Proběhla diskuse o
postupném řešení snížení počtu heren.

Školská komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
Na jednání školské komise dne 20.12.11 byla komise informována o rekonstrukci ZŠ Hovorčovická a rekonstrukci ZŠ Na Šutce. Proběhla
diskuse k návrhu kritérií přijímání dětí do MŠ. Komise se sjednotila na tom, aby daná kritéria byla v kompetenci příslušného ředitele MŠ.

Sociální komise (prosinec), Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
Komise projednala 11 žádostí o prodloužení nájemních smluv v azylových bytech a na základě vyjádření OSPOD a kurátorů sociálního
odboru doporučila prodloužení smluv o 1 až 6 měsíců. Ve dvou případech byli klienti upozorněni na poslední prodloužení nájemní smlouvy.
U jednotlivých případů komise stanovila podmínky pro další prodloužení, např. splácení dluhu za užívání azylového bytu nebo spolupráci se
sociálními kurátory při hledání zaměstnání. Dále bylo projednáno celkem 9 žádostí o přidělení azylového bytu. Komise doporučila přidělení
jednoho azylového bytu rodině se dvěma dětmi. Vzhledem k písemnému vyjádření OSPOD nebyly doporučeny čtyři žádosti a u dalších
žádostí bude v rámci šetření sociálních kurátorů a sociálních pracovníků zjištěno, zda žadatelé nesplňují podmínky pro zařazení do programu“Bydlení pro seniory“. Dále komise doporučila jednu žádost o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“.

Sociální komise (leden), Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
Komise projednala 11 žádostí o prodloužení nájemních smluv v azylových bytech. Na základě vyjádření OSPOD bylo doporučeno prodloužení osmi smluv o 1 měsíc až 1 rok. Ve dvou případech byli klienti upozorněni na poslední prodloužení nájemní smlouvy. Komise projednala také 2 žádosti o přidělení azylového bytu. Přidělení bytu však v těchto případech z důvodu nesplnění podmínek nebo na základě
vyjádření OSPOD doporučeno nebylo. Dále komise doporučila jednu žádost o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“ a jedna žádost do
tohoto programu byla z důvodu probíhajícího šetření odložena na další jednání komise.
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14

www.cssdpraha8.cz

ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Výstava Jiřího J. Kubáta
Jménem Občanského sdružení OSM Vás zveme na novou výstavu „technických
montáží“ pana Jiřího J. Kubáta.
Výstavu můžete shlédnout
v Informačním centru ČSSD
– Zenklova 27/576.
Více informací o autorovi
najdete na: www.jjkubat.cz

Stranické akce Únor 2012
MO Karlín a MO Libeň
7.2. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub			
8.2. 16:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
9.2. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy			
14.2. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub zastupitelů			
15.2. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
OVV					15.2. 18:00		Zenklova 27, sekretariát
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 a
zastupitelský den		
21.2. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Bohnice			21.2. 18:00		Praha 8
Šachový klub			
22.2. 16:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
23.2. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice			23.2. 18:00		Chvatěrubská 350
MO Ďáblice			
28.2. 19:00		
Restaurant Na růžku
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ČSSD PRAHA 8
Z našich akcí
V lednu proběhla další vernisáž výstavy v naší galerii. Jedná se o výstavu „technických montáží“ pana Jiřího
J. Kubáta. Více informací o autorovi
najdete na: www.jjkubat.cz.
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