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Rada

Rada mûstské ãásti Praha 2 mûla na
sv˘ch ﬁádn˘ch jednáních 6. a 20. ãervna
2006 a mimoﬁádném jednání dne 13. ãervna na programu celkem 109 bodÛ vãetnû
informací.
Z jednání vybírám: rada schválila úpravu
rozpoãtu v oblastech volného ãasu dûtí
a mládeÏe, ‰kolství, sociální a kultury a poskytnutí finanãního daru pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Souhlasila s projektem
v˘uky práce na poãítaãích pro seniory,
s opravou fasády Novomûstské radnice,
s pﬁijetím daru, s v˘bûrem dodavatelÛ na
opravu Bastionu. Dále souhlasila s návrhem
revitalizace Havlíãkov˘ch sadÛ, s rekonstrukcí ‰kolních budov, vybavením zasedací místnosti rady a s opravou bytov˘ch domÛ, uzavﬁením smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene
pro podzemní garáÏe, s bezúplatn˘m pﬁevodem v˘poãetní techniky základním ‰kolám
a se zahájením v˘bûrov˘ch ﬁízení na rekonstrukci hﬁi‰tû a opravu domÛ. Vzala na vûdomí zprávu o hospodaﬁení OPBH Praha 2
v r. 2005.
Rada jmenovala ﬁeditelkou Základní ‰koly
Legerova Mgr. V. Andrlovou a stanovila její
plat. Podûkovala ﬁeditelce A. Hájkové za úspû‰né vedení Knihovny na Vinohradech
v souvislosti s jejím odchodem do dÛchodu.
Dále jmenovala ãleny hodnotících komisí.
Ke standardním bodÛm patﬁila bytová problematika a pronájem nebytov˘ch prostor
(zmûna pravidel pronájmu bytÛ a textu nájemních smluv, v˘mûna bytÛ, pﬁechod nájmu,
sníÏení nájmu, zveﬁejnûní zámûru pronájmu
za smluvní nájemné, uzavﬁení, prodlouÏení
a zmûna nájemních smluv, podnájem, zaji‰-

JAK TO VIDÍ ČTENÁŘI
Pokraãování ze str. 2
Odpovídá RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru Ïivotního prostﬁedí: Bazének
(nebo brouzdali‰tû) proti sportovní hale na
Folimance b˘val souãástí tzv. Velké kaskády
jako koncová vodní plocha. Kaskáda v‰ak jiÏ
nemÛÏe slouÏit pÛvodnímu úãelu, v˘‰e poloÏené terasy byly osázeny nízkou zelení. Existence spodního bazénu bude doﬁe‰ena
v rámci II. etapy rekonstrukce sportovi‰È. Pro
upﬁesnûní uvádím, Ïe v leto‰ním roce se zahajuje I. etapa. Dûkujeme za upozornûní, Ïe
u pomníku padl˘m na Bûlehradské ulici nebyly letos vysázeny kvûtiny. K tomuto opomenutí do‰lo pﬁi pﬁevzetí parku nad Bûlehradskou novou firmou. V nejbliÏ‰í dobû
zajistíme nápravu.
Ing. Anna Garlíková: Nejvût‰ím problémem veﬁejné zelenû je její zneãi‰Èování, a to
hlavnû pejskaﬁi. Jejich ignorace vÛãi psím exkrementÛm je nepochopitelná. ProtoÏe ze
strany nûkter˘ch majitelÛ psÛ chybí vÛle, je
tﬁeba je trestat i tisícov˘mi pokutami. Nemen‰ím problémem je pobíhání psÛ po trávnících.
Jako matka malého dítûte se dûsím toho, aÏ
zaãne bûhat, válet se po trávû a brát do ruãiãek v‰e, na co pﬁijde. Vlastnit psa nikomu
zakázat nemÛÏeme, je tﬁeba jim tedy voln˘
prostor pﬁizpÛsobit. Napﬁ. ve Vídni existují miniparky pouze pro psy. V Grébovce i v jin˘ch
parcích by se tento problém dal vyﬁe‰it nenákladn˘m oplocením nûjaké ãásti parku, která
by slouÏila pro voln˘ pohyb psÛ. Co mi vadí
v Praze, je to, Ïe se místo nov˘ch parkÛ
a odpoãivn˘ch míst staví stále nová a nová
kanceláﬁská a obchodní centra.
Dominika Dominiková: Mám malé dûti.
Nejvût‰ím problémem v této oblasti jsou tedy
v souãasné dobû psí hovínka. Oãi musí neustále sledovat, i za to malé, aby... V Praze 3
na nám. J. z Lobkovic je malink˘ park, ale
myslím, Ïe to tam velmi dobﬁe vyﬁe‰ili. âást
trávníku je oplocena, je tam napsáno Odpoãinkov˘ prostor a pejskové tam nesmí. Bydlím v blízkosti Riegrov˘ch sadÛ. Myslím, Ïe
park je velk˘ a Ïe bychom si zaslouÏili alespoÀ kousek zelenû, kter˘ bude skuteãnû
pro lidi a ne i záchodkem pro pejsky. Staãila
by tﬁeba plocha od Polské ulice vedle Sokola
Král. Vinohrady. Myslím, Ïe by ani pejskaﬁi
nemohli b˘t nespokojeni, protoÏe vût‰ina parku by zÛstala bez omezení a pejsci by mûli
dostatek prostoru. Myslím, Ïe byste tím udûlali v‰em maminkám s dûtmi, ale i ostatním,
velkou radost.
Odpovídá starosta Mâ Praha 2 Mgr.
Michal Basch: VáÏená paní, problém nevidím
tak moc ve strukturách a v rozhodnutích orgánÛ mûstské ãásti, ale v lidech. V tomto pﬁípadû v pejskaﬁích, ke kter˘m se sám hlásím.
Dokonce i v Riegrov˘ch sadech. Rád bych
upozornil, Ïe ﬁád tohoto parku, kter˘ je tam
na mnoha místech zveﬁejnûn, nedovoluje volné pobíhání psÛ právû na té louce, kterou
uvádíte, a dále i na podobné louce nad Italskou ulicí. Asi sama vnímáte, jaká je skuteãná kázeÀ a tolerance ke spoluobãanÛm. Souãasnû musím ﬁíci, Ïe mûstská policie nemá
tolik stráÏníkÛ, kteﬁí by mohli taková místa
permanentnû stﬁeÏit. Já ji o nû Ïádám.

tûní pﬁístﬁe‰í, návrh kandidátÛ na byty hl. m.
Prahy, v˘povûì z nájmu a podání Ïaloby),
pronájem veﬁejného prostranství (Tylovo
a Karlovo nám.) a povolení vjezdu na veﬁejná prostranství (nám. Míru, Karlovo nám.,
Havlíãkovy a Riegrovy sady).
RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

Zastupitelstvo

Z jednání 25. ﬁádného zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 2, které se
konalo 13. ãervna, vybíráme:
V úvodu zasedání zastupitelé zvolili ‰est
pﬁísedících Obvodního soudu pro Prahu 2.
Îivá debata pﬁedcházela schválení dodatku
nájemní smlouvy s CEELI Institutem, o.p.s.
Zastupitelstvo se dále zab˘valo zprávou
o hospodaﬁení KOMWAG, a. s. za rok 2005.
V leto‰ním rozpoãtu schválilo dvû zmûny:
v oblasti Ïivotního prostﬁedí a pﬁi financování
obnovy chodníkÛ v Praze 2. Rozhodlo dále
o prodeji pozemku ve dvorním prostoru mezi
ulicemi Blanickou a Sázavskou a udûlilo souhlas likvidátorovi OPBH v Praze 2, s. p., v likvidaci s uzavﬁením pojistné smlouvy. DÛleÏit˘m bodem bylo stanovení poãtu ãlenÛ ZMâ
Praha 2 (35) a vytvoﬁení volebních obvodÛ
pro volby do ZMâ v roce 2006: Praha 2 bude tvoﬁit jeden volební obvod.
Bouﬁlivá diskuze se rozvinula kolem zámûru zﬁídit pﬁíspûvkovou organizaci Novomûstská radnice: ZMâ vzalo tento zámûr na
vûdomí, uloÏilo starostovi zpracovat návrh
zﬁizovacích listin a pﬁedloÏit je v záﬁí k projednání RMâ a ZMâ. V souvislosti s provozováním doplÀkové ãinnosti byla schválena
zmûna zﬁizovací listiny Centra sociálních sluÏeb Praha 2. ZMâ odsouhlasilo poskytnutí
úãelové neinvestiãní dotace ¤ímskokatolické
farnosti ve v˘‰i 80 000 Kã na pokraãující
opravu plá‰tû kostela sv. Ludmily. Starosta
Mgr. M. Basch popﬁál PaedDr. J. Rybínové
mnoho úspûchÛ v její nové práci v Poslanecké snûmovnû Parlamentu âR. Zastupitelé
rovnûÏ vzali na vûdomí pﬁehled aktivit mezinárodní spolupráce Prahy 2 (ãerven 2005 aÏ
kvûten 2006) a seznámili se s dopisem starosty Vídnû 2, t˘kající se pﬁípadné spolupráce mezi mûstsk˘mi ãástmi.
Po ovûﬁení budou jak zápis, tak usnesení
pﬁístupny na úﬁední desce, umístûné na budovû ÚMâ a rovnûÏ na www.praha2.cz/Usnesení rady a zastupitelstva.
Pﬁí‰tí zasedání ZMâ Praha 2 se koná
12. záﬁí od 16:00 v budovû ÚMâ Praha 2,
nám. Míru 20. Zasedání je veﬁejné.
sla

PROMùNY PRAHY 2
Mûstská ãást Praha 2 poﬁádá od 5. do 28. záﬁí 2006 ve v˘stavních prostorách Novomûstské
radnice 2. roãník v˘stavy Promûny Prahy 2.
Chce tak navázat na první roãník v˘stavy, kter˘
se konal v dubnu 2004 za velkého zájmu obyvatel Mâ Praha 2. Cílem leto‰ní pﬁehlídky je pﬁedstavit veﬁejnosti dal‰í projekty a realizace z oblasti
nové v˘stavby, rekonstrukcí objektÛ nebo jejich
ãástí, interiérÛ a úprav veﬁejn˘ch prostranství
a parkÛ na území mûstské ãásti. V rámci v˘stavy
budou pﬁedstaveny také soutûÏní návrhy architektonické soutûÏe na revitalizaci Havlíãkov˘ch sadÛ.
Mâ Praha 2 by ráda touto cestou oslovila zájemce o úãast na v˘stavû – projektanty, stavitele, investory apod., kteﬁí by veﬁejnosti chtûli prezentovat v˘sledky své práce na území na‰í mûstské
ãásti z posledních dvou aÏ tﬁí let. Se zájemci
o prezentaci bude dohodnut její rozsah. Podklady
je tﬁeba dodat v digitální podobû (formáty jpg, tif,
pdf, word). Vystavovat lze fotografie, ãást projektu, doprovodn˘ text, vítán je model, po dohodû je
moÏná i digitální prezentace. BliÏ‰í informace
poskytne Ing. arch. Petra ·andová, oddûlení
územního rozvoje, odbor kanceláﬁ starosty Mâ
Praha 2, e-mail: sandovap@p2.mepnet.cz, tel.:
236 044 241, 606 612 604.

VZPOMÍNKA NA GENERÁLA ELIÁ·E: Ve v˘roãní den popravy protektorátního ministerského
pﬁedsedy gen. A. Eliá‰e, v pondûlí 19. ãervna, se zúãastnili zástupci rodiny generála Eliá‰e, Mâ
Praha 2, Ministerstva obrany âR, âeského svazu bojovníkÛ za svobodu, Konfederace politick˘ch
vûzÀÛ, âeskoslovenské obce legionáﬁské, Sokola Král. Vinohrady a Junáka tradiãního pietního
aktu. Konal se za úãasti ﬁady obãanÛ Prahy 2 pﬁed domem na rohu Francouzské a Jana Masaryka, kde se tato v˘jimeãná osobnost na‰ich dûjin narodila a má pamûtní desku. Starosta mûstské
ãásti Praha 2 Mgr. Michal Basch zde nechal poloÏit vûnec.
Text: van, foto: vin

Reorganizace ZŠ v minulém školním roce proběhla úspěšně
Konec ‰kolního roku pﬁiná‰í vÏdy trochu
smutku, pro dûti v‰ak pﬁedev‰ím radost. Nastávají dva mûsíce prázdnin a mnohé ãekají
nezapomenutelné záÏitky. Smutek pﬁiná‰í
spí‰ pro dospûlé, a to s vûdomím, Ïe je za
námi zase dal‰í rok, kter˘ ubûhl jako ostatnû
i ty pﬁede‰lé velmi rychle. Ve vût‰inû ‰kol
a ‰kolsk˘ch zaﬁízení v‰ak provoz ani pﬁes
prázdniny neutichne, probíhat budou opravy,
které není moÏné v prÛbûhu ‰kolního roku
realizovat.
S koncem ‰kolního roku se také nemÛÏeme ubránit tro‰e bilancování, jak˘ byl ten
uplynul˘ a co se zdaﬁilo. Zcela jistû to byl
‰kolní rok úspû‰n˘ a nezb˘vá neÏ podûkovat v‰em ﬁeditelÛm a jejich pracovním kolektivÛm za odvedenou práci a popﬁát v‰em
krásnou zaslouÏenou dovolenou.
Ve druhé polovinû tohoto ‰kolního roku
probíhalo postupné ukonãování provozu
Základní ‰koly Slezská a ·kolní jídelny

Vinohradská, které vypl˘valo z usnesení
Zastupitelstva Mâ Praha 2 z ãervna roku
2004. Základní ‰kola Slezská se k 30.
ãervnu 2006 slouãila se Základní ‰kolou
Na Smetance a ·kolní jídelna Vinohradská k 30. ãervnu 2006 zcela ukonãila
svÛj provoz jako pﬁíspûvková organizace
Mâ Praha 2. Dále bude v provozu jako
souãást Základní ‰koly praktické a Praktické ‰koly Vinohradská.
Za pﬁístup a nelehkou práci pﬁi tûchto
krocích patﬁí velké podûkování paní ﬁeditelce Mgr. Jitce Hájkové (Z· Slezská) i celému kolektivu, stejnû tak ﬁeditelce PaedDr.
Hanû Vítové (Z· Na Smetance) i celému
kolektivu. Díky nim probíhalo sluãování bez
komplikací a pﬁedev‰ím pro rodiãe a Ïáky
zmínûn˘ch ‰kol bez v˘znamn˘ch omezení
a s plnou informovaností o v‰ech krocích.
Spolupráce s mûstskou ãástí Praha 2 pﬁi
naplÀování v‰ech náleÏitostí souvisejících

âí pak ty jsi?
Tuhle ﬁeãnickou otázku uÏ si nálezci zabûhl˘ch psíkÛ mohou u‰etﬁit. Kdo je majitelem pejska, ale i koãiãky ãi fretky, se v pﬁípadû, Ïe je dotyãné zvíﬁátko ﬁádnû oãipováno,
kaÏd˘ ochotn˘ nálezce zdarma dozví v âelakovského sadech ã. 12. Sídlí zde firma zab˘vající se prodejem a distribucí veterinárních
mikroãipÛ, která novû zavedla bezplatnou
sluÏbu pro obãany. Zatoulané domácí mazlíãky zde prohlédnou a v pﬁípadû, Ïe mají implantovan˘ mikroãip, snadno naleznou
v Centrální evidenci âR jejich majitele.
âteãky mikroãipÛ dosud vyuÏívali pﬁi své
práci stráÏníci mûstské policie a útulky.
„Poãet oãipovan˘ch zvíﬁat v Praze neustále

Pﬁipravují se zóny
placeného stání
V první polovinû pﬁí‰tího roku se hlavní
mûsto Praha chystá zavést zóny placeného
stání v mûstsk˘ch ãástech Praha 2, Praha 3
a Praha 7 a roz‰íﬁit placené parkování
v Praze 1 i na Malou Stranu. Hlavní mûsto
vypí‰e v˘bûrové ﬁízení na provozovatele
tûchto zón, které budou zﬁízeny na základû
projektové dokumentace kaÏdé mûstské
ãásti. Praha 2 v souãasné dobû takov˘ provádûcí projekt zpracovává. Rada mûstské

se sluãováním byla ze strany obou ﬁeditelek pﬁíkladná a jejich pﬁístup zcela jistû
tento nelehk˘ krok usnadnil. Paní ﬁeditelce
Mgr. Jitce Hájkové zároveÀ patﬁí velk˘ dík
za práci, kterou odvedla ve funkci ﬁeditelky
Z· Slezská v uplynul˘ch letech.
Podûkování za bezproblémové ukonãení
provozu ·kolní jídelny Vinohradská patﬁí také paní ﬁeditelce Zuzanû Baladové i jejímu
pracovnímu kolektivu, stejnû tak za dlouholetou práci pro Mâ Praha 2.
V neposlední ﬁadû patﬁí dík i paní ﬁeditelce Mgr. Bohuslavû Bucharové ze Z· Legerova za její dlouholetou úspû‰nou práci
v této ‰kole a tím i pro Mâ Praha 2. K jejímu odchodu do dÛchodu pﬁejeme mnoho
zdraví a spokojenosti.
PaedDr. Jana Rybínová,
zástupkynû starosty (ODS)
a pﬁedsedkynû komise pro v˘chovu
a vzdûlávání RMâ Praha 2

LUDMILA OPùT POD LE·ENÍM: V souãasné dobû pokraãují opravy sv. Ludmily. Obnoveny byly
jiÏ obû vûÏe, portál a ãásteãnû jiÏní loì. Pro leto‰ní rok získal ¤ímskokatolick˘ farní úﬁad
u kostela sv. Ludmily na obnovu plá‰tû a stﬁechy severní lodû od hl. m. Prahy pﬁíspûvek ve v˘‰i 1,2 milionu korun. Farnosti chybûlo 80 tisíc korun a proto poÏádala RMâ Praha 2, aby jí na
pokraãující opravu finanãnû pﬁispûla. Rada uvolnila uvedenou ãástku ze své rezervy. UÏ vloni
mûstská ãást pﬁispûla na rekonstrukci sv. Ludmily pÛlmilionem korun.
Text: van, foto: vin

Oprava průčelí Novoměstské radnice

ãásti oproti pÛvodním návrhÛm navrhla dvû
zmûny – na hranicích Prahy 2 s Prahou 1
a Prahou 3 budou zﬁízeny „prostupné zóny“, ve kter˘ch budou moci parkovat obyvatelé obou mûstsk˘ch ãástí s trval˘m bydli‰tûm v této oblasti. Dal‰í novinkou je zru‰ení
rozdûlení mûstské ãásti na dvû zóny placeného stání ohraniãené Legerovou ulicí –
obyvatelé Prahy 2 tak budou moci parkovat
kdekoliv na území mûstské ãásti (samozﬁejmû s parkovací kartou). O cenách za parkovací karty zatím není definitivnû rozhodnuto. V kaÏdém pﬁípadû by organizace parkování mûla upﬁednostnit rezidenty a jejich
zde hlá‰ená vozidla.
Text a foto: len

Pro odborníky pﬁedstavuje Novomûstská
radnice, zaﬁazená do PraÏské památkové rezervace, jednu z 18 nejv˘znamnûj‰ích kulturních památek hlavního
mûsta. Novomûst‰tí ji zaãali stavût roku 1348
a teprve roku 1456 dokonãili její vûÏ, vysokou
42 metrÛ (aby z ní bylo
moÏné dohlédnout aÏ za
mûstské hradby). Budova
procházela v prÛbûhu ãasu témûﬁ kontinuálnû pﬁestavbou. Poslední generální rekonstrukci celého
areálu zaãal v r. 1975 obvodní národní v˘bor Praha 2 podle projektu arch.
Václava Girsy. AÏ po dvaceti letech ji dokonãila
mûstská ãást Praha 2.
V ãervnu 2006 se projevil
havarijní stav omítky
v prÛãelí budovy a proto
je tento prostor ohrazen,
aby nedo‰lo k úrazu.
V souãasné dobû probíhají práce nezbytné k provedení oprav, které budou
vzhledem k historickému
charakteru této památky
nároãné. PﬁedbûÏnû se
poãítá s tím, Ïe oprava fasády by mûla b˘t dokonãena v listopadu t. r. Do

té doby lze pro vstup pouÏít pouze boãní vchod
z Vodiãkovy ulice.
Text: van, foto: nov

roste, i kdyÏ v˘hody ãipování si zatím uvûdomila asi jen pûtina chovatelÛ. Setkáváme se ãasto s neopodstatnûn˘mi obavami
a povûrami ohlednû ãipování,“ ﬁíká ﬁeditel
firmy Ing. Alex Cakl. A dodává: „KaÏdému,
kdo by se o této metodû znaãení zvíﬁat
chtûl dozvûdût více, mÛÏeme v na‰í provozovnû ukázat, jak takov˘ mikroãip vypadá,
promítnout instruktáÏní video nebo poradit
dal‰í postup, vyhledat nejbliÏ‰í veterinární
ordinaci, kde se ãipuje a zodpovûdût pﬁípadné dotazy.“
Povinnost mít své zvíﬁe oznaãeno a pﬁihlá‰eno v evidenci Magistrátu hlavního mûsta
Prahy zavedla od 1. ledna 2006 novela vyhlá‰ky o místním poplatku ze psÛ. NezáleÏí
na tom, zda chovatel zvolí tetování nebo
mikroãip, druhá moÏnost v‰ak má tu v˘hodu,
Ïe pﬁi nálezu opu‰tûného ãi zatoulaného zvíﬁete je moÏné pomocí pﬁenosné ãteãky
mikroãip identifikovat a je-li zaregistrován, na
internetové stránce www.identifikace.cz okamÏitû zjistit majitele. Navíc chovatel, kter˘ dal
psa oznaãit mikroãipem, má v Praze a v dal‰ích mûstech âR nárok na slevu z místního
poplatku ze psÛ.
Za necel˘ch pût mûsícÛ leto‰ního roku pﬁijali v mûstském Útulku pro opu‰tûná zvíﬁata
940 nalezen˘ch psÛ, z nich se 267 díky ãipu
a registraci mohlo bez problémÛ a zbyteãného ãekání vrátit ke sv˘m majitelÛm. Dal‰í podrobnosti na internetov˘ch stránkách
www.mikrocipy.cz.
Text: ver, foto: nov

