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Starosta opět spustil cenzuru
Jsme ve druhé koalici. Uplynulý
čas volebního období byl složitý.
Zažili jsme mnohé. Mělo a má to
všechno smysl? Vstup ani do
jedné koalice nebyl pro nás
snadný, vždy byl odpovědí na
otázku, zda naše kompromisní volba má smysl
a podpoří budoucí vývoj obce tak, jak jsme vám
slíbili v našem volebním programu „Změna,
které můžete věřit“.
V první koalici se nám podařilo jednak udělat základní průlomový počin, a sice realizovat
otevřenou radnici, a jednak jsme našim možným
partnerům jak v politice, tak mezi investory
a dalším ukázali, že se dokážeme domluvit na
prospěšném kompromisu pro všechny ve stylu
„win-win“ = výhra pro všechny. Konec první
koalice byl právě dán postavením naší hradby
proti překročení nepřekročitelných hranic korupce.
Ve druhé koalici se snažíme pokračovat
v programu otevřené radnice, tvořeného vedle
volného přístupu občanů k informacím přede-

vším snahou o zamezení korupce, snahou o oboustranně výhodné dohody obce a občanů s investory, snahou o zhodnocování různého druhu majetku obce pro její prospěch obce a při absenci
hazardu, snahou o propojování a domlouvání se
občanů a dalšími aktivitami.
Jsme ve druhé koalici, je opět čas na reflexi,
ale především byla překročena základní hranice
našeho volebního programu, byl překročen
Rubikon demokracie. Náš starosta opět zavedl
cenzuru, tím ohrozil základní cíl našeho volebního programu a hlavní výsledek naší účasti na
správě obce, to jest koncept otevřené radnice,
kdy se občané svobodně a otevřeně dozvídají
o všech aktuálních a důležitých událostech dění
v obci. Na našich stránkách si můžete přečíst
články, které starosta z Novin Prahy 12 osobně
stáhl. Nevíme, proč se tak děje, můžeme se
jen domnívat. Například článek Zvítězily obě
strany: tlak občanů byl úspěšný, investor upravil
projekt U Dubu byl pravděpodobně nebezpečný
tím, že popisoval ukázkový příklad oboustranně

výhodné dohody mezi zájmy občanů a developerů, a tak ukazoval nový možný model správy
obce pro oboustranný prospěch jak občanů, tak
developerů. Tento model spolu s modelem otevřené spolupráce mezi obcí a investory skrze
příspěvky developerů obci na infrastrukturu
možná zakládá nebezpečí přesměrování podpory developerů od lobbistů a politických stran
k obci a občanům. Také je možná nebezpečné,
že domluvit se dokázala právě Změna pro
Prahu 12. Nevíme. Víme však, že nelze tolerovat cenzuru a ohrožení dosažené otevřené
radnice. Po tvrdém jednání v rámci koalice
byl text otištěn o měsíc později v radničních
novinách. Nicméně další akty cenzorství
následovaly. Jejich seznam najdete na poslední stránce našich novin.
Jsme přesvědčeni, že jen naše prostá přítomnost v koalici a na radnici snižuje příležitost k předchozímu neblahému stylu správy
obce, a tak naše účast tam má přes všechny
obtíže a polovičatosti smysl. Kdybychom si to
nemysleli, tak bychom v koalici již dávno
nebyli. Budeme však rádi, když nám svým
hlasem poskytnete zrcadlo, zda to tak
opravdu je, a pomůžete nám se správně rozhodnout v situaci za Rubikonem demokracie.
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
předseda Sdružení občanů Prahy 12

Vladimír Jiránek

Proti převedení Sběrného dvora
na Pražské služby

Hánovy pomníky

První článek, který nesměl vyjít v Novinách Prahy 12

„Podivuhodné věci“ se v těchto dnech dějí
v pražských Modřanech ve dvanácté pražské
městské části. Mezi lidmi kolem ulic Kolarovova a Vazovova se začaly šířit lživé létáky
o tom, že zástupkyně za Změnu pro Prahu 12
Daniela Rázková a Eva Tylová prosazují záměr
převedení Sběrného dvora Modřany společnosti
Pražské služby a.s.
Letáky se objevily paradoxně právě ve chvíli,
kdy se proti tomuto záměru radní Rázková důrazně postavila. Příkaz, aby odborná pracoviště
úřadu co nejrychleji začala realizovat kroky
k převzetí Sběrného dvora Modřany společností
Pražské služby a.s, rozeslal vedoucí kanceláře
starosty Mário Koyš na pokyn zástupkyně
starosty Hany Jandové (TOP 09).

Rozhlédnete se kolem sebe.
Vidíte jednu novou stavbu za
druhou. Rostou před poliklinikou, ale i jinde. Co dělají na
radnici zástupci Změny pro
Prahu 12, když tvrdili, že jsou
proti další výstavbě? Stavby, které se nyní staví,
byly schváleny již za bývalého starosty Petra
Hány. Radní za Změnu pro Prahu 12 přišli na
radnici ve chvíli, kdy tyto stavby měly již téměř
všechna potřebná povolení. Jediné, co šlo
udělat, byla možnost vyjednat kompenzace pro
místní občany ve věcné či peněžité formě, aby
byly zmírněny nepříznivé dopady výstavby.
Zástupci Změny pro Prahu 12 jsou jednoznačně proti dalším megalomanským stavbám.
U staveb, které jsou ve fázi přípravy, se je
v řízení na odboru výstavby snaží zastavit všemi

Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 3

Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12

Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v nadcházejícím roce přeje

redakce Modřanských novin

www.modranskenoviny.cz

Strana 2

www.modranskenoviny.cz

vychází v prosinci 2013

Komu vadí komunitní centrum v Palmetovce?
Vážená redakce Novin Prahy 12.
rád bych na stránkách oficiálního zpravodaje reagoval na článek uvolněné
radní MČ Praha 12 Daniely Rázkové v letním vydání jejích Modřanských
novin. Upozorňuje v nich na další chátrání domku č. p. 271 v Palmetové
ulici v Komořanech. Musím souhlasit s paní Dr. Rázkovou, že domek stále
chátrá. Je mi líto, ale musím zároveň konstatovat, že domek chátrá i kvůli
Dr. Rázkové. Jsem předsedou Základní organizace Českého svazu
chovatelů ČSCH 4/12 Modřany. Naše organizace působí v regionu
Modřan od roku 1914 a je pravděpodobně nejstarší chovatelskou organizací na území Prahy. Naší snahou je udržet tradici chovatelství i pro
další generace. Jsme si vědomi, že toho nelze dosáhnout bez podchycení
zájmu dětí a mládeže. Tato organizace, která oslaví v příštím roce 100 let
od svého založení, působí na území Prahy 12 ve velmi složitých podmínkách. S dětmi se můžeme scházet jen díky pochopení Sdružení
dobrovolných hasičů v jejich klubovně v Cholupicích. Naše organizace má
k dnešnímu dni 10 členů z řad dětí a mládeže, což je největší zastoupení
dětí ze všech pražských organizací. Přesto, že nemáme žádné podmínky
k pořádání výstav, patří naše organizace k nejaktivnějším v Praze. K vyřešení našich nejpalčivějších problémů nám v roce 2011 MČ Praha 12
nabídla k využití právě výše uvedený objekt v Palmetové ulici. O jeho
pronájem jsme oficiálně požádali městskou část dne 18. července 2011.
Naším záměrem bylo provést opravu domku a zřídit v něm klubovnu pro
práci s dětmi. Zanedbanou zahradu jsme chtěli upravit pro pořádání
letních výstav zvířat a upravit do podoby parku, vybudovat jsme chtěli
i k domku přilehlý přístřešek pro letní posezení, a to nejen chovatelů. Na
pozemku jsme chtěli vybudovat koutek pro malé děti (pískoviště, houpačka
apod.) Součástí areálu měl být i selský dvorek – malá, trvalá expozice
domácích zvířat. Vedle našich aktivit by byl objekt trvale přístupný dětem
z MŠ, která s objektem přímo sousedí, a v odpoledních hodinách i veřejnosti. Paní Rázková však byla zcela jiného názoru. V uvedeném objektu má
být dle jejích představ zřízeno komunitní centrum. Každý soudný člověk –
i bez technického vzdělání - musí po shlédnutí objektu uznat, že přestavba
na komunitní centrum by musela být zahájena úplnou demolicí domku
a stavbou nového, s odpovídajícími parametry. Měli jsme, máme a budeme
mít snahu o udržení tradic chovatelství. Nadále budeme vidět v naší
činnosti nabídku prostoru pro smysluplné využití volného času dětí
a mládeže. S politováním však musím konstatovat, že jen vinou paní
Dr. Rázkové nemůžeme naši činnost provozovat v odpovídajících
podmínkách.
V Praze dne 20. 9. 2013, Vítězslav Svoboda st., předseda ZO ČSCH 4/12 Modřany

Rozzáříme Komořany

Soutěž

Rodinné centrum Komůrka, o.s.
vyhlašuje soutěž
o nejhezčí venkovní vánoční
výzdobu v Komořanech (okna,
balkony, zahrady, stromečky apod.).
Pro vkládání soutěžních obrázků je
připravena stránka
https://www.facebook.com/Vanoce
vKomoranech, nebo obrázky posílejte na komurka12@email.cz. Na
facebookové stránce zároveň můžete hlasovat, a to od 1. 12. do
15. 12. 2013. Vyhlášení vítěze se
bude konat 15. 12. 2013. Hlavní
výhrou pro první tři umístěné bude
vánoční kolekce. Dita Choděrová
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Reakce na obvinění
Vážení čtenáři,
ráda uvedu řádky pana Svobody na pravou míru. Prospěšné
práce chovatelů si vážím, a proto jsem při zájmu dvou
bohulibých spolků o nebytový prostor v Komořanech,
pozvala obě sdružení ke kulatému stolu.
Usilovala jsem o dohodu o společném užívání domečku
v Palmetové ulici oběma zájemci s tím, že se dohodnou na
provozním čase. Pan Svoboda ale společné užívání zahrady a domečku
razantně zamítl s tím, že jim byl domek přislíben zástupkyní starosty
Hanou Jandovou a že se nechtějí o něj s nikým dělit. I přes tento konfliktní
přístup jsem se dala do hledání vhodných nebytových prostor pro
chovatele. Dnes již mají své prostory.
Rodinné centrum Komůrka bohužel nikoli, přestože finance na opravu
zchátralého objektu jsou již zajištěny. Patrně proběhne výběrové řízení na
pronájem domku.
V devítičlenné radě složené ze zástupců TOP09, ODS a Změny pro
Prahu 12 v této záležitosti nepanuje k mé lítosti shoda. Proto celý projekt
postupuje vpřed pomalu. Mnohé napoví přiložený text petice, který
podepsaly dvě stovky lidí, se kterým naprosto souzním, a tady v novinách
jej pomyslně podepisuji. Udělám, co bude v mých silách, aby Komůrka
měla komůrku v Palmetové ulici. Zde je momentálně k dispozici jediný
obecní nebytový prostor v Komořanech vhodný pro činnost rodinného centra,
před jehož obdivuhodnou vitalitou a stylem ŽIJU KOMOŘANY smekám.
PhDr. Daniela Rázková
zastupitelka KDU-ČSL za Změnu pro Prahu 12

PETICE (zkrácené znění)
Vážené dámy, vážení pánové,
naše Rodinné centrum Komůrka, o.s. (dále jen RC) vstoupilo na podzim
loňského roku v jednání se zástupci Radnice městské části Praha 12
ohledně poskytnutí vhodného prostoru pro činnost rodinného centra
v Komořanech.
Dále se naše RC na základě Usnesení Rady MČ Praha 12,
č. 81.19.12, řádně přihlásilo do výběrového řízení na pronájem objektu
č.p. 271 nacházejícího se v ulici Palmetová v Komořanech (zanedbaný
domek vedle dětského hřiště). Od záměru pronájmu však bylo ze strany
MČ Praha 12 ustoupeno do doby, než bude nemovitost provozuschopného
stavu. Dle našich informací se během roku MČ věnovala zlegalizování
daného objektu, přípravě projektové dokumentace a získání finančních
prostředků z darů developerů potřebných k rekonstrukci domečku.
Jsme proto velmi překvapeni zprávou, že bylo od záměru rekonstrukce
nemovitosti ustoupeno.
Činnost našeho RC se zaměřuje na podporu komunitního života
v Komořanech. Nejen na rodiny s malými dětmi, ale i podporu vytváření
zdravých sousedských vztahů, mezigenerační vazby a komunitní zázemí
rodin žijících v Komořanech. V současném zapůjčeném prostoru v suterénu panelového domu U Vlečky 7 máme dovoleno provozovat naši činnost
pouze v dopoledních hodinách, ale stále více vyvstává na povrch potřeba
se scházet i odpoledne – nabídnout odrostlejším dětem alternativu našemu
„lítání s klíči“, rodičům možnost např. cvičení, výtvarných či jazykových
kurzů, tvůrčí podvečery a v neposlední řadě možnost komunitního užívání
přilehlé zahrady.
V Komořanech takové místo pro setkávání úplně chybí. Apelujeme na
Vás, naše zastupitele, abyste v souladu se zdravým rozumem nebránili již
rozpracovanému procesu revitalizace objektu v Palmetové.
V Praze dne 5. 10. 2013
Petiční výbor:
Mgr. Dita Choděrová,
Ing. arch. Eva Rybníčková
Záměr rodinného centra
Komůrka podpořila
Komise pro rozvoj
Cholupic, Točné a Komořan
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Proti převedení Sběrného dvora na Pražské služby
Pokračování ze str. 1

„Celá tato nová kauza je velice zvláštní. O e-mailu vedoucího kanceláře starosty jsem se dozvěděla teprve ve středu 6. listopadu, aniž by mě
před tím kdokoli na cokoli upozornil,“ vysvětluje radní Prahy 12 Daniela
Rázková, která má na starosti mimo jiné také správu majetku Prahy 12.
„Obsah e-mailu, který vedoucí kanceláře starosty rozeslal bez mého
vědomí a údajně na pokyn kolegyně Jandové, mě velmi znepokojil.
Okamžitě jsem začala zjišNovat, co to vlastně znamená. Zároveň jsem
dala veřejně najevo, že já a mí kolegové ze Změny pro Prahu 12 s převedením sběrného dvora pod Pražské služby zásadně nesouhlasíme, což
jsem navíc jasně deklarovala i přes evidentní rozčílení některých mých
kolegů na páteční poradě vedení radnice,“ doplňuje Rázková.
„Všechny informace v letáku jsou lživé kromě jediné,“ uvedla
místostarostka Eva Tylová. „Pokud by dvůr Pražské služby skutečně
převzaly, překladiště na směsný komunální odpad, tedy jakási druhá
Záblická skládka, by v místě mohla skutečně vzniknout. Proti tomu se
však zástupci za Změnu pro Prahu 12 důrazně postaví a zasadí se, aby
k ničemu takovému nedošlo,“ zdůraznila místostarostka za Změnu pro
Prahu 12 Eva Tylová.
„Chceme občany ubezpečit, že Změna pro Prahu 12 se jako vůbec první
klub na modřanské radnici mým prostřednictvím velmi důrazně proti
utajovanému záměru převést sběrný dvůr v Modřanech na Pražské služby

postavila a budeme takto postupovat i nadále. Proti lživým informacím
obsaženým v letáku jsme navíc podali na Policii ČR trestní oznámení za
šíření poplašné zprávy,“ dodává Rázková.
Kdyby Pražské služby dvůr převzaly, mohly by ho třeba také zrušit,
a to možná i kvůli realizaci dalšího developerského projektu na bytovou
zástavbu. Vydání letáku svědčí o tom, že na vybudování překladiště má
někdo velký zájem, a že mu byl zmařen velký byznys.
PhDr. Daniela Rázková
zastupitelka KDU-ČSL za Změnu pro Prahu 12

Hánovy pomníky – také stavby u polikliniky
Pokračování ze str. 1

legálními prostředky. Příkladem je Obytný soubor Komořanská. Central
Group chce postavit na louce za budovou ČHMÚ třináct šestipatrových
bytových domů namísto původně plánovaných šedesáti rodinných domů.
Změnu si prosadili u Magistrátu hlavního města Prahy. V důsledku této
změny by se Komořany rozrostly o cca 950 obyvatel. Přitom již nyní
nemají Komořany dostatek školek a obchodů. Takto vysoké stavby se
navíc naprosto nehodí do území kvůli okolní zástavbě rodinnými domy.
Podali jsme proto odvolání proti schválení územní změny k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a napadli schválení změny pro nesprávný
postup u městského soudu. V rámci územního řízení jsme vyslovili řadu
námitek a podali jsme podnět na zrušení stanoviska hygienika. Dopravní
studie podhodnocuje počty projíždějících aut, takže zvýšení zátěže hlukem
může být daleko významnější než uvádí hluková studie uvádí. Oblast je již
nyní nadlimitně zatížena hlukem, což hygienik ve svém stanovisku vůbec
nezohlednil. Požádali jsme ministerstvo zdravotnictví o přezkum a ministerstvo stanovisko hygienika zrušilo.
Na území Prahy 12 se nyní plánuje několik stavebních komplexů,
u nichž se dojednává konečná podoba. A představy investorů se od
představ našich i představ místních občanů liší. Developeři plánují postavit
výškové domy bez ohledu na charakter okolní zástavby. Zisk z výstavby
domu vyššího než tři patra, kterým se zaplatí základní stavba, s každým
dalším patrem exponenciálně narůstá. Pro developery je proto extrémně
výhodné stavět věžáky. My se společně s místními občany a sdruženími
naopak snažíme o snížení objektů na přijatelnou míru. Zásadně jsme proti
zahušNování sídlišN, a naopak chceme, aby nové obytné stavby doprovázela
také potřebná parkovací místa, jichž se leckdy nedostává, aby byla zajištěna občanská vybavenost (školky, obchody a podobně) a aby se minimalizovaly dopady nové výstavby. K tomu, co chtějí, se místní občané mohli
vyjádřit při veřejných projednáních za účasti developera i zástupců radnice.
V Modřanech jsou v plánu další dvě problematické stavby poblíž
konečné tramvaje, Bytový dům Vazovova a Polyfunkční dům Levského.
S oběma záměry nesouhlasíme. BD Vazovova je problematický svojí
výškou a rušením míst k parkování v úzké ulici Vazovova. Stejně tak
nesouhlasíme s výstavbou Polyfunkčního domu Levského na místě
bývalých jeslí. Stejně jako v případě BD Vazovova je v okolních ulicích
nedostatek parkovacích míst a stavba by zhoršila průjezdnost a možnost
parkování. U řady bytů by se zhoršilo osvětlení i oslunění. Další potíže
vyvolá stavba pro MŠ Srdíčko, která stojí na sousedním pozemku.
O tom, že si někteří radní nedají pokoj, svědčí poslední jednání rady
k územní změně plánované u křižovatky Komořanské a Branišovské.
Vlastníci, kteří koupili od hlavního města pozemek k výstavbě rodinných
domů, se nyní snaží, aby mohly vyrůst vyšší domy a aby se další území
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změnilo ze zeleně na obytné. Radní Hána změnu podpořil a s ním celý klub
ODS. V radě jsme s nesouhlasem se změnou územního plánu úspěšní
nebyli, znovu to budeme předkládat na zastupitelstvu. PřijZte nesouhlas se
změnou podpořit na jednání zastupitelstva Městské části Praha 12 dne
3. prosince v 16 hodin.
Ing. Eva Tylová, místostarostka Prahy 12
zvolená za SZ za Změnu pro Prahu 12

Celkové výsledky mimořádných voleb v Praze 12
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (od 5% hranice)
Pořadí

Strana/uskupení

%

Počet hlasů

1.

TOP 09

20,45

5572

2.

ANO 2011

18,14

4944

3.

ČSSD

15,71

4282

4.

KSČM

10,87

2983

5.

ODS

9,81

2673

6.

KDU-ČSL

5,15

1405

7.

Strana zelených 5,13

1399

děkuje svým voličům za podporu při volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Proti hazardu na Praze 12
Zastupitelstvo městské části Praha 12 již v prosinci 2011 na podnět
Daniely Rázkové a Františka Adámka přijalo většinou hlasů usnesení,
v němž se jednoznačně praví: „Městská část Praha 12 v souladu s
dokumentem Programové prohlášení Rady městské části Praha 12 nechce
na území městské části Praha 12 žádné výherní hrací přístroje, koncové
interaktivní videoloterijní terminály a herní místa lokálních herních
systémů.“ Zmíněné usnesení zapracoval Magistrát hl. m. Prahy do své
vyhlášky, která provozování výherních hracích automatů reguluje.
Výherní zařízení postupně mizí. K poslednímu dni roku 2012 bylo
ukončeno provozování všech 97 výherních hracích automatů. Nyní by
mělo přijít na řadu rušení 155 videoloterijních terminálů, které mají od

I Praha 12 má svou
trafiku à la ODS
Kauzu „trafik ODS“ z léta letošního roku si určitě všichni
dobře pamatujeme, nebyla nám prakticky dána šance se
tomuto tématu vyhnout. O tom, že politické strany fungují
tímto způsobem se mluvilo a mluví zcela otevřeně, i když
se politické strany tváří, že jde o „pomluvy“, nebo toto
obsazování výhodných pozic přímo označují za běžnou
záležitost, která do politiky prostě patří.
Že se to nám, řadovým občanům, nelíbí, považuji za samozřejmost
a výraz zdravého rozumu. Zřejmě jsem naivní, pokud se domnívám, že
pracovní posty v rámci státní správy by měly být obsazovány na základě
dosaženého vzdělání, praxe a v souladu s podmínkami transparentního
výběrového řízení.
Letní aférku „trafik ODS“ máme, zdá se za sebou, ovšem podzim nám
přinesl novou „trafiku à la ODS“, a to právě u nás na Praze 12, kdy na Úřad
MČ Prahy 12 nastoupil 1. 10. 2013 do pracovního poměru na dobu
neurčitou bývalý starosta p. Petr Hána. Uzavření této pracovní smlouvy na
pozici do kanceláře starosty Prahy 12 vzbuzuje řadu otázek, např.
– Kdy bylo vypsáno výběrové řízení na pozici obsazenou p. Hánou?
– Jak bylo výběrové řízení dáno ve známost veřejnosti?
– Kolik uchazečů se na tuto pozici přihlásilo?
– Jak proběhlo výběrové řízení?
Věříme, že se nám dostane odpovědí na otázky, které jsme v této souvislosti
položili při akci Místní Agenda 21, setkání zástupců obce s občany.
Již teZ, na základě dostupných informací, je však zcela bezpochyby
možné vyjádřit údiv nad zjevnými nedostatečnými kvalifikačními předpoklady Petra Hány, ačkoliv nikdo určitě nepochybuje o tom, že v tom tzv.
„umí chodit“. To nám dokázal a stále dokazuje. Jak vidět, tak tyto praktiky
nejsou cizí ani TOP09, neboN její radní se způsobem obsazování
pracovních pozici tímto způsobem zjevně problém nemají, protože vzápětí
po Petrovi Hánovi je údajně připraven nástup dalšího zastupitele tentokrát za TOP09 Petra Melničuka-Spisara.
A jak celá kauza dopadne? Je zcela jasné, že aktéři této „modřanské
trafiky à la ODS“ věří ve standardní vývoj, tzn. že většina z nás zřejmě sice
bude chvíli kroutit hlavou, budeme na to i chvíli nadávat, nicméně nějaká
nová „kauza“ nakonec zájem o „trafiku pana Hány“ získá prioritu
a Petr Hána bude v klidu dál pobírat nemalý plat státního zaměstnance
a přitom bude mít i možnost ovlivňovat dění v naší městské části. Nakonec
na tento způsob „řešení“ českých kauz si občané již asi zvykli.
Možná, že ale právě přišel čas, abychom se nenechali odradit
a naopak se do problému vložili a všichni se jej pokusili dořešit
v souladu s platnými zákony a směrnicemi. Nenechme ze sebe dělat již
hlupáky, nenechme vítězit drzost a aroganci nad korektností, slušností
a zdravým rozumem.
Naše oblastní organizace Hnutí ANO Praha 12 bude celou kauzu
i nadále sledovat a vyvine v souladu se zákonem veškeré možné úsilí, aby
byla tato „kauza“ dořešena, nikoliv „zametena“. Věříme, že nám v tomto
úsilí bude nápomocni, neboN politici se často chovají tak, jak jim to my,
občané, umožníme.
Za OO Hnutí ANO Praha 12,
Michal Pinc, místopředseda
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vychází v prosinci 2013

ministerstva financí povolení do roku 2014. Jejich okamžité zrušení
umožňuje nález Ústavního soudu z 11. dubna tohoto roku. Městská část
vyzvala ministerstvo financí, aby pro jejich rozpor s vyhláškou hl. m.
zahájila řízení o jejich uzavření. Zařízení by tak měla být odstraněna ještě
před koncem roku 2014.
Méně jasná byla situace při projednání nové vyhlášky hl. m. Prahy
k hazardu, někteří kolegové v radě začali váhat, zda nám tyto „poskvrněné
peníze“ nebudou v rozpočtu chybět. Zástupci Změny pro Prahu 12 však
měli jasný názor, důsledky hazardu žádné peníze nemohou vyvážit.
Podařilo se jim přesvědčit i ostatní a zastupitelstvo Městské části Prahy 12
potvrdilo 17. září 2013, že na svém území nechce žádné výherní hrací
automaty, videoterminály, herny ani kasina.
Ing. Eva Tylová, PhDr. Daniela Rázková, za Změnu pro Prahu 12

Místo odvolání dostala ředitelka 833 tisíc
Pouhý den před volbami do Sněmovny obvinila ODS členy bývalé rady
Prahy 12, že svou údajnou nekompetentností způsobili městské části škodu
833 tisíc korun. Útok z ODS mířil na sociální demokraty, Věci veřejné, ale
také na Změnu pro Prahu 12. Ale fakticky tím občanští demokraté
poukázali spíš na své vlastní pochybení.
V kauze jde o odvolání ředitelky Základní školy Rakovského. Soud její
odvolání zrušil kvůli formálním procesním chybám při předání odvolání.
Kluby ODS a TOP 09 v radě prosadily, aby odvolaná ředitelka dostala 833
tisíc korun jako odškodnění, namísto toho, aby ředitelka byla prošetřena
znovu, tentokrát již bez formální chyby, kvůli špatnému hospodaření
školy. Tu prokázala veřejnosprávní kontrola, kterou provedl auditor.
„Škodu jsme nezpůsobili. Odvolání bylo důvodné na základě protokolu
z veřejnosprávní kontroly, vypracované vedoucím kontroly a stížností
kanceláře tajemníka, který je stále ve své funkci. Soud zneplatnil odvolání,
ne skutkovou podstatu, a to kvůli formálním nedostatkům při odvolání,“
potvrdil tehdejší zástupce starosty a předseda klubu ČSSD Jan Marhoul.
Dlužno dodat, že za předchozího vedení radnice měla oblast školství,
tedy i zmíněné odvolání ředitelky, v kompetenci zástupkyně Věcí
veřejných Jana Knoblochová.
PhDr. Daniela Rázková
zastupitelka KDU-ČSL za Změnu pro Prahu 12

Pětka aktům cenzorství – stručné shrnutí bohaté emailové
dokumentace těchto počinů. V plném znění naleznete cenzurované
články na http://modranskenoviny.cz/:
1) Říjen 2012
Cenzurován článek Skandinávské bydlení před poliklinikou včetně
ilustračního snímku.
2) Leden 2013
Starosta stáhl článek Zvítězily obě strany: tlak občanů byl úspěšný,
investor upravil projekt.
3) Duben 2013
Bez domluvy s autorkou přepsán text Podáme pomocnou ruku přes portál
Pomoc na dvanáctce a článek Dobře se tu spí (autorizovaný rozhovor
s Richardem Tesaříkem). Po ostrém konfliktu v redakci a několika interakcích těchto sporů byl nakonec vytištěn původní text článků.
4) Říjen 2013
Starosta Prahy 12 na oficiálních webových stránkách Praha 12 reagoval na
informace uveřejněné 4.10. 2013 v deníku Právo pod názvem „Exstarosta
Prahy 12 se dostal na post asistenta místostarostky“. Na nepřesné údaje
reagovala Změna vyjádřením, které na přímou intervenci starosty Prchala
bylo z webových stránek odstraněno.
5) Listopad 2013
Radní za TOP 09 a ODS zcenzurovali články Změny pro Prahu 12
s aktuálními věcnými problémy: jednak převedení sběrného dvora na
Pražské služby a jednak komunitní centrum v Palmetově ulici, které
naleznete na našich stránkách.

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

