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Rada

Rada mûstské ãásti Praha 2 mûla na
sv˘ch ﬁádn˘ch jednáních 28. bﬁezna a 11.
dubna 2006 na programu celkem 105 bodÛ vãetnû informací.
Z jednání vybíráme: rada schválila poskytnutí pﬁíspûvku ‰kolám na zaji‰tûní provozu
hﬁi‰È, harmonogram organizaãního zaji‰tûní
voleb do poslanecké snûmovny, úpravu rozpoãtu v oblastech Ïivotního prostﬁedí, ‰kolství
a volného ãasu dûtí a mládeÏe, vyhlá‰ení
konkurzního ﬁízení na místo ﬁeditele Z· Legerova v souvislosti s odchodem souãasné
ﬁeditelky do dÛchodu, uzavﬁení smluv na poskytnutí úãelov˘ch dotací v sociální oblasti
a program, termín a místo zasedání zastupitelstva Mâ Praha 2. Vyslovila zákaz vstupu
do parkÛ na území Mâ osobám pod vlivem
alkoholu nebo jin˘ch omamn˘ch látek.
RMâ souhlasila s bezúplatn˘m pﬁevodem vyﬁazené v˘poãetní techniky základní

‰kole, se zru‰ením v˘bûrového ﬁízení na
rekonstrukci v˘tahu, s v˘bûrem dodavatele
na rekonstrukci hﬁi‰tû a zázemí zahradníkÛ,
se zahájením zadávacího ﬁízení na rekonstrukce parkÛ, s uzavﬁením smlouvy
o opravû a montáÏi systémÛ tísÀové sluÏby
a o v˘pÛjãce tohoto systému, se zámûrem
daru tiskáren policii âR. Vzala rovnûÏ na
vûdomí v˘sledek hospodaﬁení OPBH za
r. 2005 a souhrnnou zprávu o plnûní
rozpoãtu a hospodaﬁení s prostﬁedky zdaÀované ãinnosti za r. 2005. Stanovila plat
vedoucí odboru kultury a informací, odvolala a jmenovala ãleny sv˘ch komisí.
Ke standardním bodÛm patﬁila bytová
problematika a pronájem nebytov˘ch prostor (v˘mûna bytÛ, zveﬁejnûní zámûru pronájmu za smluvní nájemné, uzavﬁení, prodlouÏení a zmûna nájemních smluv, v˘povûì
z nájmu, zpûtvzetí a podání Ïaloby, zaslání
v˘strahy, uloÏení pokuty a uzavﬁení splátkové dohody), pronájem veﬁejného prostranství (Tylovo nám. a nám. Míru.) a vjezd do
parkÛ pro firmy provádûjící jejich údrÏbu
a na veﬁejná prostranství (nám. Míru, Havlíãkovy sady, Folimanka).
RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

Květnové povstání zavazuje i další generace
V pátek 5. kvûtna si PraÏané pﬁipomenou historické události roku 1945.
Na Staromûstském námûstí udûlí primátor MUDr. P. Bém pû‰í rotû aktivních záloh
Krajského vojenského velitelství hl. m. Prahy prapor. Tímto aktem chce hlavní mûsto
pﬁipomenout obãanÛm i náv‰tûvníkÛm odhodlání PraÏanÛ chránit svoje mûsto i za
cenu ztráty vlastního Ïivota.
Prapor ozdobí také stuhy âs. obce legionáﬁské a nûkolika mûstsk˘ch ãástí: stuhu
Mâ Praha 2 pﬁipne zástupkynû starosty Jana âernochová. „Mûstská ãást Praha 2 si
velmi váÏí práce a obûtavosti pﬁíslu‰níkÛ aktivní zálohy,“ uvedla k tomu J. âernochová.
„Jejich ãinnost není aktivována pouze za
stavu ohroÏení státu, ale i pﬁi ﬁe‰ení krizov˘ch situací na teritoriu krajÛ, zejména k pomoci pﬁi Ïivelních a ekologick˘ch pohro-

mách, kter˘ch jsme si bohuÏel v posledních
letech v âeské republice zaÏili pomûrnû
dost.“
TéhoÏ dne se bude konat tradiãní pietní
vzpomínka na kvûtnové povstání PraÏanÛ
proti nacistÛm u budovy âeského rozhlasu
na Vinohradské 12. V ranním rozhlasovém
vysílání 5. kvûtna 1945 zaãalo na rozhlasov˘ch vlnách zkomolen˘m hlá‰ením „Je právû sechs hodin ráno“ PraÏské povstání. Pietního aktu se pravidelnû zúãastÀují také
zástupci Prahy 2: letos k pamûtní desce poloÏí vûnec zástupkynû starosty PaedDr. Jana Rybínová. Mâ Praha 2 se pravidelnû
stará o 56 pamûtních desek na poãest obûtem II. svûtové války, které má ve správû.
Mnohé z nich vytvoﬁili známí umûlci, a to
z nejrÛznûj‰ích druhÛ kamene, bronzu, skla
a kovu.
van

PROMĚNY PRAHY 2

Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
Volby se uskuteãní ve dnech 2. a 3. ãervna 2006. Hlasování probíhá v pátek 2. ãervna
2006 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. ãervna 2006 od 8:00 do 14:00. V‰echny volební místnosti jsou umístûny ve stejn˘ch budovách jako pﬁi posledních volbách.
Volební místnosti se nacházejí na tûchto adresách:
Z· Lond˘nská 34
- volební okrsky ã. 37, 38, 57
Z· Na Smetance 1
- volební okrsky ã. 39, 40, 41
Z· Sázavská 5
- volební okrsky ã. 42, 43, 44, 48, 53, 54
OA Vinohradská 38
- volební okrsky ã. 45, 46, 47
Z· Kladská 1
- volební okrsky ã. 49, 50, 51, 52
SOU Belgická 29
- volební okrsky ã. 55, 56, 58
Z· Jana Masaryka 21
- volební okrsky ã. 59, 60, 61, 62
Z· Kﬁesomyslova 724
- volební okrsky ã. 63, 64, 65, 66, 67
Gymnázium Botiãská 1
- volební okrsky ã. 68, 69, 70, 71, 81
Z· ·tûpánská 8
- volební okrsky ã. 72, 73, 74, 75, 76
Z· Resslova 10
- volební okrsky ã. 77, 78, 79, 80
Hlasovací lístky k volbám do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR, spolu s informací o zpÛsobu hlasování, obdrÏí voliãi do schránek alespoÀ tﬁi dny pﬁedem, v modr˘ch obálkách oznaãen˘ch
informativním razítkem s uvedením ãísla volebního okrsku a adresou pﬁíslu‰né volební místnosti.
Kromû toho voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky také pﬁímo ve volební místnosti ve dnech voleb.
Voliã, kter˘ se ze zdravotních dÛvodÛ nemÛÏe dostavit do volební místnosti a chce volit, mÛÏe poÏádat, aby ho ãlenové okrskové volební komise nav‰tívili na území pﬁíslu‰ného volebního
okrsku s pﬁenosnou volební schránkou. PoÏádat lze pﬁedem telefonicky odbor správních agend
Úﬁadu Mâ Praha 2 – tel.: 236 044 139, nebo ve dnech voleb pﬁímo okrskovou volební komisi.
Voliãi, kteﬁí budou chtít hlasovat v jiném volebním okrsku, neÏ kam spadají podle místa svého trvalého pobytu, mohou do 31. kvûtna 2006 do 16:00 osobnû nebo do 26. kvûtna 2006 písemnû poÏádat pﬁíslu‰n˘ obecní úﬁad o vydání voliãského prÛkazu, kter˘ jim umoÏní hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku v âR i v zahraniãí. Podrobnosti o podání Ïádosti jsme uvedli v dubnovém ãísle Novin Prahy 2.
Aktuální informace k volbám jsou prÛbûÏnû k dispozici na úﬁední desce Úﬁadu Mâ Praha 2
v Jugoslávské 20 a také na internetové stránce www.praha2.cz.
Mgr. Jarmila Cechnerová, odbor správních agend

Na Karlově nám. vznikne informační kancelář
Ve druhé polovinû leto‰ního roku jiÏ nebudou muset v‰ichni obyvatelé Prahy 2 pro informace do budovy úﬁadu na námûstí Míru.
Mûstská ãást chce otevﬁít dal‰í kanceláﬁ v recepci domu na Karlovû námûstí 7, v tûsném
sousedství b˘valého pﬁechodného
sídla úﬁadu na Karlovû nám. 8. Tento dÛm je také ve správû mûstské
ãásti a je vyuÏíván rÛzn˘mi firmami
jako kanceláﬁské prostory. V úvahu
pﬁipadají dvû alternativy: buì zde
bude k 1. ãervnu 2006 zﬁízena informaãní kanceláﬁ s jednou pracovnicí,
kde budou k dispozici ve‰keré formuláﬁe a dal‰í potﬁebné tiskoviny;
dal‰í moÏností je roz‰íﬁení informaãní sluÏby o ovûﬁovací pracovi‰tû,
coÏ by ov‰em pﬁedpokládalo urãité
úpravy a kanceláﬁ by mohla b˘t

otevﬁena zhruba na poãátku záﬁí. V kaÏdém
pﬁípadû tuto novinku rozhodnû uvítají obyvatelé „dolní ãásti“ Prahy 2, kteﬁí jsou nyní nuceni pﬁi cestû na úﬁad na námûstí Míru nejménû jednou pﬁestupovat.
len

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 mûstské ãásti
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
Praha 2.
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.

V letošním roce se chystá rekonstrukce Bezručových sadů
âtvrtinu na‰í mûstské ãásti tvoﬁí
mûstská zeleÀ. ÚdrÏba a renovace parkÛ, které má Praha 2 ve správû, patﬁí
proto dlouhodobû k dÛleÏit˘m poloÏkám
jejího rozpoãtu. V‰echny parky v na‰í
mûstské ãásti jsou buì v památkové zónû (vût‰ina Vinohrad a ãást Nového
Mûsta) nebo v památkové rezervaci (ãást
Nového Mûsta a cel˘ Vy‰ehrad): pﬁi
v‰ech úpravách je proto nutná domluva
s památkáﬁi.
Ve druhé polovinû leto‰ního roku se poãítá s rekonstrukcí Bezruãov˘ch sadÛ. Park
o rozloze 1,8 ha je komunikacemi rozdûlen
na tﬁi ãásti. Nejvût‰í úpravy se budou t˘kat
severní, parterové ãásti parku. Zde bude dominantní prvek tvoﬁit kruhové odpoãívadlo se
zahlouben˘m vodním korytem, jeÏ bude na
dvou místech pﬁekraãováno mostky a z vnûj‰í strany lemováno kvûtinov˘m záhonem.
Uprostﬁed kruhu bude umístûn podstavec
pro bustu Petra Bezruãe. Del‰í strany parterového trávníku budou lemovat záhony rÛÏí.
Stﬁední ãást, která má charakter pﬁírodnûkrajináﬁsk˘, bude ponechána k volnému pobíhání psÛ. Stávající keﬁové skupiny budou,
stejnû jako stromové patro, doplnûny. JiÏní

ãást parku je rovnûÏ pﬁírodnû-krajináﬁská.
Také zde budou dosazeny keﬁové skupiny,
svahy budou zpevnûny keﬁov˘mi skupinami.
Cesty v parku budou dláÏdûné.
Vût‰ina pû‰ích komunikací by mûla b˘t
od v˘sadeb a trávníkÛ oddûlena nízk˘m

ochrann˘m plÛtkem, zabraÀujícím vstupu.
Pﬁi rekonstrukci budou vysazeny tavolníky,
‰eﬁíky, buxusy, tavoly, tisy, skalníky, dﬁíny,
pustoryly, pûni‰níky, bﬁeãÈan, weigelie a rÛÏe. Nové keﬁe doplní v˘sadba javorÛ a platanÛ.
Text: kuch/van, foto: len

Staronový fenomén aneb „Myči“ aut na frekventovaných ulicích

Mobilní svoz nebezpečných odpadů
Od 3. dubna byl opût zahájen mobilní
svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ, kter˘ zaji‰Èuje hlavní mûsto. PraÏané mohou zdarma
odevzdat baterie, akumulátory, mazací oleje a tuky, nádoby od sprejÛ, ﬁedidla a barvy, léky a teplomûry, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyﬁice, odma‰Èovací pﬁípravky, fotochemikálie, pesticidy, záﬁivky a v˘bojky.
V úter˘ 30. kvûtna 2006 lze odevzdat
v Praze 2 nebezpeãn˘ odpad na osmi stano-

Na okraji Prahy 2 v prostoru nad Hlavním nádraÏím vyroste v pﬁí‰tích
letech nov˘ komplex obytn˘ch budov, znám˘ jako Rezidence Riegrovy sady. Stavût se má zaãít letos.

Výstava o rozvoji městské části

vi‰tích: Fügnerovo nám. (15:00 aÏ 15:15);
·tûpánská, u kostela (15:30 aÏ 15:45); Jiráskovo nám. (16:00 aÏ 16:15); Podskalská,
u Zítkov˘ch sadÛ (16:30 aÏ 16:45); Ostrãilovo nám. (17:00 aÏ 17:15); kﬁiÏovatka Sarajevská/Rejskova (17:30 aÏ 17:45); nám. Míru, u kostela (18:00 aÏ 18:15) a kﬁiÏovatka
Kladská/Moravská (18:30 aÏ 18:50).
Následující mobilní svoz nebezpeãného
odpadu je v na‰í mûstské ãásti plánován na
úter˘ 29. srpna 2006.
van

Městská část Praha 2

vyhla‰uje
v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhlá‰kou 54/2005 Sb.
konkursní ﬁízení na funkci ﬁeditele ‰koly
Základní ‰kola, Praha 2, Legerova 5
Pﬁihlá‰ky s doklady zasílejte nejpozdûji do 16. 5. 2006 na adresu: ÚMâ Praha 2,
odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo doruãte
osobnû do podatelny ÚMâ na nám. Míru 20. Obálku oznaãte textem:
„Konkursní ﬁízení Z· Legerova – neotvírat“.
Pﬁedpokládan˘ nástup do funkce: 12. 7. 2006.
Dal‰í podrobnosti na www.praha2.cz nebo v informaãní kanceláﬁi
ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20.

Pﬁichází jaro a kromû probouzející se
pﬁírody, která jistû v‰echny naplní novou
energií, se objeví jist˘ fenomén v ulicích
nejen na‰í mûstské ãásti. T˘ká se to jednání nûkolika jednotlivcÛ, kteﬁí svou ãinností
ohroÏují automobilovou veﬁejnost, dal‰í
úãastníky silniãního provozu, ale i sami sebe. Ano, hovoﬁím o tzv. myãích aut, které
jsme mohli v loÀském roce za pﬁíjemného
poãasí vídat na kﬁiÏovatkách ulic Anglická
a Bûlehradská, Îitná a Sokolská nebo Resslova a Masarykovo nábﬁeÏí.
Vût‰inou jde o ménû poãetné skupiny
chlapcÛ, kteﬁí se na velk˘ch svûteln˘ch kﬁiÏovatkách ve chvíli, kdy auta zastavují na ãervenou, vrhají k automobilÛm a ãasto i pﬁes
protesty ﬁidiãÛ rychl˘mi tahy umyjí ãelní sklo
auta. Následnû vyberou od nûkter˘ch ﬁidiãÛ
za svou sluÏbu drobné mince rÛzné nominální hodnoty a nûkdy v místech mezi auty setrvávají i po zmûnû signalizace pro vozidla na
zelen˘ signál. SnaÏí se dom˘t skla a zinkasovat svÛj „v˘dûlek“. Tímto jednáním blokují vozidla a uskakováním pﬁed koly vozidel ohroÏují i sami sebe. Vytváﬁejí tak zároveÀ pﬁekáÏku v plynulém provozu a kolizní situace
v dopravû.
Osoby, které se zab˘vají touto ãinností
a pohybují se ve vozovce, poru‰ují ustanovení zákona ã. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích, resp. se dopou‰tûjí
pﬁestupku dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích zanecháváním drobného nepoﬁádku,
kter˘ vzniká odhazováním rÛzn˘ch nádob,
hadrÛ a dal‰ího drobného odpadu.
StráÏníci Mûstské policie Praha 2 velmi
ãasto pﬁi sv˘ch v˘jezdech i bûÏné hlídkové
ãinnosti zasahují proti takto jednajícím osobám, av‰ak po jejich odjezdu se „myãi“ opakovanû na místo vracejí a pokraãují ve své
ãinnosti. Právû z kontrol je patrné, Ïe se této
protiprávní ãinnosti dopou‰tûjí v pﬁeváÏné vût-

‰inû nezletilí a mladiství. U takov˘ch je velk˘m problémem pﬁípadn˘ postih, neboÈ nejsou ve svém vûku trestnû odpovûdní. V malém procentu se této aktivity úãastní osoby
star‰í, a tedy za svoje jednání plnû odpovûdné. Nezletilé osoby jsou z místa pﬁestupku
vykázány stráÏníkem, pﬁípady mladistv˘ch
a plnolet˘ch policie opakovanû ﬁe‰í blokovou
pokutou, na místû nezaplacenou (tzv. na sloÏenku). S urãitostí lze v‰ak konstatovat, Ïe
vymáhání pokuty bude problematické.
Uniformované hlídky stráÏníkÛ v‰ak také
ãasto ﬁe‰í problémy s útûky „myãÛ“, kteﬁí se
ve chvíli, kdy spatﬁí stráÏníky, snaÏí z místa
bezhlavû prchnout. Ze zku‰eností stráÏníkÛ
v‰ak vypl˘vá, Ïe je lep‰í tyto osoby nepronásledovat a nestíhat, jelikoÏ se pﬁi útûku nerozhlíÏejí po vozidlech a jsou schopny v panice vbûhnout pod projíÏdûjící auta.
âastou kontrolou bylo zji‰tûno, o které
konkrétní osoby jde, a o jejich jednání byly

informovány jak pracovnice humanitního
odboru ÚMâ Praha 2, tak zároveÀ i ﬁeditelství pﬁíslu‰né ‰koly, jejímÏ zﬁizovatelem není Mâ Praha 2. Opakovanû se jedná o známé „firmy“: informace o jejich jednání byly
pﬁedány, aby byla zaji‰tûna kontrola jejich
jednání.
Jak mÛÏeme my ostatní pﬁispût k tomu,
aby tento fenomén vymizel? Rozhodnû tím,
Ïe nebudeme mytí skla pouze pﬁihlíÏet a nebudeme odmûÀovat „myãe“ za jejich ãinnost
ani hrstkou drobn˘ch. Pokud zmizí poptávka,
zanikne i nabídka. Z dal‰ích poznatkÛ také
vypl˘vá, Ïe jde dokonce o ãinnost organizovanou. Auta myjí nezletilí a ti musí svÛj v˘dûlek odevzdávat organizátorÛm. V Ïádném pﬁípadû nesmíme vytváﬁet podmínky pro ãinnost, kterou jsou ohroÏovány dûti, ale zároveÀ s nimi i my.
PaedDr. Jana Rybínová,
zástupkynû starosty (ODS)

Foto: MBr

