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Historie vzniku koalic na Praze 12
v tomto volebním období
Výsledkem voleb bylo to, že koalice
může být jedině trojčlenná, aby
měla potřebnou většinu. Protože
naším cílem je ovlivňovat obecní
záležitosti na Praze 12, chtěli jsme
být členy koalice, abychom v ní
mohli realizovat náš volební program. Naši partneři v zastupitelstvu předpokládali, že naším cílem
je být v opozici a kritizovat vše. Mnozí se domnívali, že nejsme schopni dohody, kompromisu,
který pak dodržíme. Prolomení těchto předsudků
bylo jedním z našich problémů v koaličních jednáních. První jsme měli s vítězem voleb – s TOP 09.
Ukázalo se, že naše předchozí razantní vystupování v opozici vytvářelo dojem, že je obtížné se
s námi domluvit. Navíc to bylo posíleno názory
některých členů TOP 09, kteří byli v minulosti
v jiných politických stranách a na radnici. Padaly
otázky, zda přistoupíme na neotevření jakékoli
kauzy z minulosti, a to v době, kdy bylo stále prošetřované trestní oznámení členů minulé rady
na Danielu Rázkovou kvůli článkům v těchto novinách, a potažmo na Občanské sdružení pro
Prahu 12 pro pomluvu za upozornění na některé
sporné kauzy, o nichž píšeme na stránkách Modřanských novin.
Následovalo jednání s VV a ČSSD. ODS
s námi odmítla jednat vůbec. Zprávy o utváření
koalic bez naší účasti se množily, dokonce byly
velmi poučné. Po jednání s TOP 09 s téměř
dojednanou úmluvou o koalici, jeli hned
zástupci TOP 09 podepsat koalici s ODS, k našemu překvapení bez nás.
V této rozporuplné atmosféře se ukázalo, že
jedině ČSSD v čele s Františkem Adámkem
dokáže držet slovo a přes řadu rozporů a kompromisů se rýsuje možný společný postup.
Po problémech s dohodou a stylem jednání ODS

a TOP 09 se k našemu základu ČSSD-Změna pro
Prahu 12 přidaly i VV. Stále však chyběla nutná
minimální většina v zastupitelstvu. ČSSD nabídla, že dojedná podporu KSČM. Naše Změna
pro Prahu 12 stála před velmi složitou otázkou, co
je horší, zda zachování postupů ODS z minulých
koalic, nebo se máme pokusit změnit způsob
řešení obecních záležitostí a připustit přitom
zároveň jistou míry podpory od KSČM. Naší
volbou bylo vytvořit koalici.
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funkčnost rozhodování v naší obci, například při
schvalování rozpočtu.
V tristní situaci, kdy dvakrát nebyl schválen
rozpočet na rok 2012 pro nedostatek hlasů, přišli
zástupci ODS za Změnou pro Prahu 12 s nabídkou na vytvoření početně silné koalice se shodným zastoupením v radě městské části: tři zástupci za Změnu pro Prahu 12, tři za ODS a tři za
TOP 09 s právem veta pro případ, že nás ODS
spolu s TOP 09 budou chtít přehlasovat. A tak
jsme se podruhé dostali do nejednoduché situace
rozhodování o cestě, na které bychom mohli realizovat náš volební program pro vás – naše voliče.
Půdorys nové koalice se zdál přijatelný pro tento

Vladimír Renčín

Co to přineslo Praze 12, můžete vy – naši
voliči – soudit z uplynulých dvou let a pak zhodnotit v příštích volbách. Volba to nebyla jednoduchá, ale zatím jsme přesvědčeni, že pomohla
změnám na Praze 12 a z našeho pohledu i k uskutečnění našeho volebního programu pro vás –
naše voliče, pro otevření Prahy 12.
Po roce účasti na radnici nastal v koalici
problém kvůli počínání jedné ze zastupitelek za
Věci veřejné, které bylo pro Změnu pro Prahu 12
morálně nepřijatelné. Naše koalice ztratila většinu a bylo otázkou, jak může být zachována

Otevřená politika má na Praze 12 šanci
Změna pro Prahu 12 přišla s volebním heslem
a volebním programem, jehož společným jmenovatelem je změna způsobu řešení obecních
záležitostí občanů na Praze 12 a s tím souvise-

®

jící způsob komunikace občanů, obyvatel naší
obce a nejrůznějších podnikatelských subjektů
působících v naší obci. Podstatou tohoto volebního programu je poskytnout všem občanům
veškeré dostupné
informace, umožnit jim zvednout
svůj hlas při rozhodování o obecních záležitostech
a otevřít jim jednání zastupitelstva. Opatření,
která Změna pro
Prahu 12 pro splnění svého volebního programu přinesla, jsou zavedení rubriky „Můžu
do toho mluvit“
v Novinách Prahy 12

Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12

záměr, například rovností zastoupení v radě a také
právem veta. Rozhodování opět bylo složité. Výsledek můžete vidět v naší bilanci, ale raději bychom
slyšeli i přímé názory vás – našich voličů.
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
předseda Sdružení občanů Prahy 12

Dva roky pro
Vážení a milí
sousedé,
Změna pro Prahu 12 má za sebou
již dva roky ve vedení vaší
radnice. Rádi bychom věděli, zda
má pro vás naše činnost ve
vedení obce smysl.
Naším základním počinem je otevřená
radnice, díky které se občané mohou na životě
v obci podílet. Proto jsme vytvořili řadu kroků,
mezi něž patří například rubrika v Novinách
Prahy 12 nazvaná Mohu do toho mluvit, otevřené komise nebo nově připravovaná komunitní centra.
Přinášíme proto bilanci naší práce, kterou
bychom mohli shrnout do následujících témat,
jež podrobněji popisujeme na stránkách Modřanských novin:
1. Ulamujeme hroty korupce a bráníme tomu,
aby odtékaly peníze do cizích kapes. A to tím,
že nyní jdou přímo na účet obce. Příkladem je
Změnou pro Prahu 12 vyjednaný dar developera YIT městské části na infrastrukturu ve výši
15 milionů korun nebo 650 tisíc korun od společnosti DNA na infrastrukturu v Komořanech.
Pokračování na str. 2
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Otevřená politika má na Praze 12 šanci
Dokončení ze str. 1

a tím otevření místního tisku občanům, pořádání veřejných prezentací
investorů či zvaní občanů na tyto prezentace. Umožňujeme tím včas a veřejně vyjádřit názory a potřeby občanů. Oživili jsme interpelace občanů na
zastupitelstvu, aby radní bezprostředně vnímali jejich potřeby a lidé mohli
bezprostředně slyšet reakci radních. Tato opatření nesou svoje ovoce. Občané
jsou aktivní, jak je vidět z interpelací, jejichž atmosféra je zcela jiná než
v minulosti. V několika případech vstoupili občané do přímého jednání
s investory a dosáhli společné dohody, jak jsme o tom psali v Novinách
Prahy 12 a píšeme v naší bilanci. Možná i nedávné změny v ODS na Praze 12
jsou projevem těchto změn.
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
předseda Sdružení občanů Prahy 12

prospěch obou stran při úpravě stavebních projektů U Dubu
a Modřanské aleje v centru Modřan. Nesouhlasili jsme s další
masivní zástavbou v Cholupicích a dalším zahušEováním sídlišE.
3. V sociální oblasti jsme prosadili na žádost maminek rozšíření
jeslí v ulici Jordana Jovkova. Připravuje se komunitní centrum
Království pro setkávání lidí napříč generacemi v ulici K Dolům
v bývalé školní družině. Snažíme se prosadit další obdobné
centrum v Komořanech v Palmetově ulici. Komunitní centra
budujeme s cílem podpořit komunikace sousedů a občanů mezi
sebou. Na radnici jsme v původní koalici s ČSSD a Věcmi
veřejnými vytvořili pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním handicapem.

ç

Dokázali jsme se domluvit na rozumném
kompromisu s developerem, který nakonec
po 8 letech upravil projekt U Dubu,
když v něm odstranil zásadní výhrady
okolních obyvatel.

vychází v květnu 2013

Dva roky pro Změnu pro Prahu 12
Bilance naší práce na radnici
Pokračování ze str. 1

Rekonstrukci bývalé školní družiny K Dolům zafinancuje společnost
YIT z jejích příspěvků na infrastrukturu
Příběh Laury zaměstnané na radnici v archívu přinesly
Noviny Prahy 12 v lednu 2013.

ç

4. Ve stejné koalici jsme také prosadili nulovou toleranci
k hernám s hracími automaty. Bohužel ve spolupráci s VV nebylo možné dál pokračovat, a to kvůli „nestandardnímu“ finančnímu požadavku za hlas pro rozpočet městské části. Informovaly o tom na titulní straně Noviny Prahy 12 v květnu 2012.
5. Připravujeme sociální portál na pomoc potřebným. Na
portálu Pomoc na dvanáctce lidé naleznou na jednom místě
pomoc a rady ve svízelných životních situacích. Projekt má být
vzorem pro spolupráci státní a neziskové sféry a dává příležitost
k zaměstnávání lidí, kteří jsou vyloučeni na trhu práce, v sociálních firmách.

2. Ve stavebních kauzách jsme dosáhli změn projektů ve
prospěch lidí, kteří bydlí v jejich okolí, například protihlukový
val u Pražského silničního okruhu. Přispěli jsme k dohodě ve

Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12

6. Prosazujeme otevřené a vstřícné chování úředníků. Významné změny jsme dosáhli na odboru majetku a odboru výstavby, se kterými byla za minulého vedení odborů spojena řada
kauz a stížností občanů, na odboru výstavby hraničících až
se šikanou občanů.
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7. Hledáme další zdroje do rozpočtu naší městské části. Není
tajemstvím, že jednáme o zvýšení nájmu Czech British School
v pronajímaném areálu bývalé ZŠ K Lesu.

vychází v květnu 2013

Druhá strana mince

ç

Na druhou stranu se v současné koalici s ODS a TOP 09
nakupily problémy, které nás vedou k úvahám, zda nesloužíme
jen jako „fíkový list“.
1. Nové sídlo radnice. V zastupitelstvu Prahy 12 byl na návrh
Petra Hány z ODS zablokován další postup, který měl vést
k vybudování nové radnice na jednom místě. Můžeme se jen
domnívat, zda to nebylo kvůli tomu, že ODS a její bývalý
starosta trvají na jediné variantě – aby byla radnice na místě
bývalého Prioru, kde by šlo o miliardovou investici.
Změna pro Prahu 12 ale usiluje o řešení, které bude opravdu
finančně výhodné pro městskou část a její občany. ODS spolu
s ČSSD a TOP 09 zablokovaly vznik finanční a právní analýzy
ekonomicky přijatelného řešení. Dohoda na vybudování nové
radnice byla jedním z hlavních úkolů současné koalice Změny
pro Prahu 12 s ODS a s TOP 09.

Důvodem ke zvýšení nájmu Czech British School
ve školním areálu bývalé ZŠ K Lesu je mimo jiné
rozšíření využívaných pozemků a nebytových prostor.

8. V oblasti životního prostředí jsme zkultivovali řadu zanedbaných pozemků, vysadili stromy a keře na ochranu proti hluku
a prachu i ke zvýšení hodnoty městské části. Zpřístupnili
jsme břeh Vltavy pro pěší, vybudovali naučnou stezku. Zvýšili
jsme četnost úklidu frekventovaných míst. Zdravé potraviny si
můžete nakoupit na farmářských i tradičních trzích.
Zvýšili jsme otevřenost radnice vůči občanům. Komise jsme
otevřeli pro občany a konáme je po pracovní době. Jejich doporučeními se rada zabývá.

ç

9. Brzy připijeme na zdraví čestným občanům Prahy 12
Z této strany chtějí koaliční partneři z TOP 09 a ODS prorazit
jižní vstup a tak zničit původní vzhled nejstarší modřanské památky.

Richard Tesařík bydlí ve starých Modřanech

Změna pro Prahu 12 iniciovala návrh zásad pro udělování
čestného občanství a cen městské části. Materiál nyní projednávají
poradní orgány rady. Těšíme se, že při udělování těchto ocenění
zažijeme slavnostní okamžiky podobné setkání s Richardem Tesaříkem. Za inspirativní rozhovor, který otiskly květnové Noviny
Prahy 12, děkujeme kandidátovi Změny, dřívějšímu zvukaři Yo Yo
Bandu Ivanovi Čílovi.
Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12

2. Barbarský zásah do viničního domku. Zástupci ODS s podporou TOP 09 prosazují přes náš dlouholetý zásadní nesouhlas
jižní vstup do historického objektu viničního domku. Přitom pro
Změnu přijatelný projekt, který zadal kolega Marek Rejman, je
již dlouho hotov, zaplacen a připraven k realizaci. V rámci
úpravy projektu iniciovaného koaličními partnery má být vstup
nově proražen skrz nejstarší část objektu – historickou kuchyň
s valenou klenbou.
Tato změna bude navíc znamenat další finanční výdaje na
projekt a stavbu. Koaliční partneři neberou v úvahu hodnotu
viniční usedlosti jako dochovaného historického souboru budov
spojených s fungující vinicí.
MODŘANSKÉ NOVINY
vychází na území městské části Praha 12,
číslo vyšlo 19. 5. 2013
vydavatel: Sdružení občanů Prahy 12,
adresa: Na Šabatce 4, Praha 4, 143 00
IČO: 26666812, evidenční číslo: MK ČR E 16215
Své podněty, připomínky a příspěvky posílejte
e-mailem na modranskenoviny@seznam.cz
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3. Rozpočet městské části. Sledujeme s obavami, že řada budov
je v havarijním stavu a příjem z pronájmů stále klesá, neboE se
do nebytových prostor nevrací potřebné investice na opravy
a údržbu. Jde o letitý nefungující systém, v jehož změně brání
TOP 09 s kompetencí rozpočtu. Jimi řízená vnitřní správa má
rozsáhlou agendu a nezná aktuální stav majetku městské části.
Ten zná podstatně lépe odbor majetku, který jedná s nájemníky,
a právě kvůli této neinformovanosti dochází ke škodám, které
znamenají finanční ztráty pro městskou část nebo pro nájemce.
Konkrétně jde například o zanedbaný stav objektu v Palmetově
ulici, o jehož zkulturnění má zájem rodinné centrum Komůrka.
A tak stojíme před otázkou, kterou vám, vážení obyvatelé
Prahy 12 prostřednictvím našich novin pokládáme: „Má pro vás
naše činnost ve vedení obce ještě smysl?“ Prioritou Změny pro
Prahu 12 je to, abychom dokázali prosadit taková řešení
problémů naší městské části, abyste z toho měli prospěch vy,
občané Prahy 12, nikoli politické strany. Jsme schopni se na
rozumných věcech domluvit se všemi stranami v zastupitelstvu.
Nesouhlasíme ale s tím, aby nás partneři stavěli do kouta
a Změna pro Prahu 12 pro ně byla zajímavá jen tehdy, když se
bez našich hlasů neobejdou, aby se udrželi u vesla.

vychází v květnu 2013

2 Napište nám, co si o tom myslíte, na e-mail:
Modranskenoviny@seznam.cz

Modřanská petice proti amnestii
Poklidnou atmosféru novoročních svátků letos narušilo
oznámení prezidenta republiky Václava Klause, že se u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné ČR rozhodl vyhlásit
amnestii. Neklid vyvolala zejména její podoba a rozsah.
Amnestie zasáhla do života všech občanů ČR. Do života
naší městské části, aniž bych chtěl opomenout oběti
prezidentovy amnestie, ty sousedy, kteří přišli o možnost domoci se
spravedlnosti, zasáhla amnestie také tím, že nedlouho po vyhlášení
amnestie noční klid v modřanských ulicích rušili amnestovaní, kteří se
skupinou svých přátel hlučně oslavovali své propuštění.
Amnestie mnohem více do našich životů zasáhla tím, že se v ní stát
postavil na stranu silnějších proti slabším, na stranu těch, kteří chtěli
pomocí peněz získat výhodu, že se stát zpronevěřil principům demokracie.
Ústava jednání prezidenta proti demokratickému řádu ČR označuje za
velezradu, proto jsem se onoho večera, kdy se amnestovaní v ulicích hlasitě
radovali ze svého propuštění, rozhodl peticí požádat Senát Parlamentu ČR,
aby proti prezidentu republiky podal ústavní žalobu.
Mgr. Daniel Feranc, Ph.D.

PhDr. Daniela Rázková
zastupitelka KDU-ČSL za Změnu pro Prahu 12

Postavíme se za občany proti developerovi

Tyto noviny nemusely nikdy vyjít, ba neměly nikdy vycházet, a ony
dlouho nevycházely. Kdyby byla schopnost se domluvit, vykonat akt
vstřícného gesta, pokoru k ústupku, uznání chyby, protože přece nikdo
není dokonalý. Já mám takové nedostatky také, ale snad se je snažím
vidět a být pokorný k životu. Tato schopnost chybí na radnici Prahy 12,
v zastupitelstvu, mezi občany. Naopak jako základní návyk z dob
minulých máme zvyk diktovat druhým, vnutit druhým svoji pravdu. Toto
vidíme všude kolem nás, v rodině, ve škole, v obchodě, v nemocnici i na
úřadě. Radnice nemá ochotu k domluvě nejen v koalici a se svými
oponenty jak v koalici, tak i v opozici, ale nemá ochotu se domluvit ani
se svými voliči. Třeba právě tyto noviny poskytnou zrcadlo nám všem,
i mně, že věci se mají řešit jinak, domluvou a uplatněním více pravd.

Již od druhé poloviny února staví firma Central Group v městské části
Praha 12 bez platného stavebního povolení a za tichého souhlasu
stavebního úřadu. Projekt „Nad Modřanskou roklí“, který je dědictvím
po bývalém vedení ODS v městské části, za něhož bylo vydáno územní
povolení, zastavil letos 20. února pražský magistrát. Přiklonil se k názoru protestujících občanů, že stavební povolení bylo vydáno nezákonně. Úřad totiž nezařadil mezi účastníky řízení občany z okolí, kteří
jsou členy Družstva Papírníkova.
I když měl developer projekt bezodkladně zastavit, výzvu ignoroval,
a staví se dál. Pod záminkou, že jde o nutné zabezpečovací práce,
k čemuž Central Group dostala svolení od stavebního úřadu Prahy 12.
„Náš stavební dozor vyhodnotil, že ty práce nesouvisí se zabezpečením této jámy nebo stavby,“ citovala přitom Česká televize Vladimíra
Cupala, vedoucího stavebního úřadu.
Naše městská část není jediná, která se s takovými praktikami developerů potýká, a je přitom zajímavé, že i na druhém břehu Vltavy,
v páté městské části, protesty občanů směřují proti stejné developerské
společnosti. Nevím samozřejmě o každém stavebním záměru ve více
než milionové metropoli, ale je skoro jisté, že podobně benevolentně si
vůči developerům úředníci počínaji i jinde, a to nejen v Praze.
Je naší povinností postavit se za občany, když se berou za svá práva
při přípravě stavebních projektů a hájí své zájmy proti developerům
i úředníkům, kteří jim jdou na ruku. Jako součást koalice v Praze 12
i v případě projektu „Nad Modřanskou roklí“ tlačíme ODS a TOP 09
k razantnějšímu řešení. Prosazujeme, aby městská část byla účastníkem stavebního řízení a prosadila takovou dohodu developera s občany,
která bude přijatelná pro obě strany.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
předseda Sdružení občanů Prahy 12

PhDr. Daniela Rázková
zastupitelka KDU-ČSL za Změnu pro Prahu 12

Jednáme o vzniku komořanského komunitního centra
v Palmetově ulici

Závěrečná redakční úvaha
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