
Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12

Strana 1 www.modranskenoviny.cz vychází v říjnu 2006

M o d ř a n s k é  n o v i n y
®

Sdružení občanů pro Prahu 12
(SOP12), které Modřanské no-
viny vydává, Vás chce po měsíci
znovu oslovit, jen pár dní před
komunálními volbami. 

Členové našeho sdružení
(SOP12) mají různé názory na

celostátní politiku. Jedno je však spojuje: zájem
o dění v místě, kde žijí, kde vyrůstají jejich děti.
V místě, které mají rádi.

A protože jen zájem někdy nestačí, rozhodla se
skupina členů SOP12 aktivně zapojit do rozhodo-
vání o věcech veřejných v naší městské části. Roz-
hodli jsme se vytvořit spolu se členy Strany zele-
ných a KDU-ČSL volební uskupení ZMĚNA
PRO PRAHU 12, které bude kandidovat v blíží-
cích se komunálních volbách. Toto uskupení vzni-
klo po několikaleté spolupráci našeho občanského
sdružení a zastupitelů za KDU-ČSL. Ti jako jediní
celé předchozí volební období nezavírali oči při jed-
nání zastupitelstva o kauzách, kde byl veřejný zájem
překryt menšinovými a lobbistickými zájmy. O ně-
kterých kauzách jsme vás informovali v předešlých
číslech Modřanských novin. Některé jsou zmiňo-
vány v tomto vydání – například problematický pro-
dej pozemku Základní školy  Zárubova firmě OBI.

Vážení čtenáři, přichází čas, kdy máte šanci
vyjádřit svůj názor na dosavadní fungování radni-
ce Prahy 12. Naše volební uskupení Změna pro
Prahu 12 už ve svém názvu vyjadřuje, kam by po
volbách chtělo směřovat. Změníme vztah radnice
k občanovi, chceme ho zrovnoprávnit. Změna pro
Prahu 12 chce povzbuzovat občany k aktivní účasti
na veřejném dění. Vězte, že to jde a že stav, který
nyní panuje na naší radnici, není normální. Občan
není obtížný hmyz, který svými názory jen zdržuje
jednání zastupitelstva. Chcete něco změnit? Pak
dejte svůj hlas Změně pro Prahu12.

Kateřina Rubešová

Občan nebo obtížný hmyz
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Poje�te s námi
Podzimní cyklojízdu odstartujeme v sobotu 14. října ve 14 hodin od Modřanského biografu.
Trasa jízdy: Modřanský biograf  – cyklostezkou do Komořan – přes otočku autobusů na letiště

Točná – přes Cholupice Modřanskou roklí na Sofijské náměstí   Těšíme se na Vás

Jako na mraveništi si v těchto dnech připadají
mnozí obyvatelé Modřan. Čilý stavební ruch, který
Modřany nezažily několik dlouhých předchozích
let. Opravují se některé komunikace, upravují se
parky, dětská hřiště. Práce probíhají dokonce o ví-
kendech a státních svátcích.

„Co se to tu u vás děje?,“ ptám se jednoho
z obyvatel Pískové ulice, kde je i hlavní sídlo mo-
dřanského starosty Hány. „Ale prosím vás, ani mi
to nepřipomínejte, starosta a jeho soudruzi si na
nás, po letech absolutního nezájmu, najednou
vzpomněli a snaží se na lidi několik dnů před vol-
bami udělat dojem, jak dobře se starají o obec.
Jenže, jak jsem mluvil se spoustou našich sousedů,
na to my jim rozhodně nenaletíme. My teda Hánu
a jeho lidi rozhodně volit nebudeme, dobře je
známe a už jich máme dost,“ řekl pán a naštvaně za
sebou zavřel dveře svého domu. 

„A já vám taky něco povím,“ přidává se paní
z ulice Nad Zavážkou, která se  nachází jen pár

metrů za fotbalovým hřištěm SK Modřany. „Na
nás se vykašlali úplně, přije�te se k nám podívat,
my už o asfaltový povrch naší ulice radnici žádáme
přes deset let a stále nic. Ležíme totiž stranou, moc
lidí k nám nepřijde a tak si asi protekci pana Hány
nezasloužíme,“ dodává s hořkým úsměvem. 

Názor obyvatel z ulic v okolí hlavního sídla
místní radnice Prahy 12 potvrzuje i Jiří Pykal ze
Strany zelených, která ve volbách do Zastupitel-
stva Prahy 12 kandiduje v koalici nazvané Změna
pro Prahu 12. „Na rozdíl od Potěmkinových vesnic
z toho budou mít užitek alespoň lidé, kteří v těch
opravovaných ulicích bydlí, ale co ti ostatní,“
uvedl Pykal. Dodal, že jde o laciné gesto součas-
ného vedení modřanské radnice. Někteří radní tu
vládnou deset a více let a už prostě nemají co
lidem nabídnout, pouze se setrvačně snaží udržet
ve funkcích až do důchodu. 

Tomáš Kovařík

V Modřanech jako na mraveništi

Přes písemný protest 750 občanů schválilo zastupi-
telstvo Prahy 12 prodej pozemku Základní školy
Zárubova firmě Kutil – OBI. Místo dětského hřiště
se má rozšířit objekt obchodu pro kutily. Proti pro-
deji občané protestovali s tím, že by nová stavba
a automobilový provoz před prodejnou zhoršily
kvalitu života v přilehlé obytné zóny. Než by vy-
rostlo náhradou nové hřiště jinde, chvíli by to jistě
trvalo a děti by tak na čas přišly o jedno z míst, kde
mohou zdravě trávit volný čas. Prodej se sice před
prázdninami podařilo pozastavit, ale zastupitelstvo
na návrh rady složené z ODS a Evropských demo-
kratů – SNK na posledním zasedání v září prodej
schválilo. A to i přesto, že zazněly vážné argu-
menty proti, a to jak z řad opozičních zastupitelů
a pracovníků dotčené školy tak od několika desítek
zástupců občanů a bytových družstev v Seidlově
a Imrychově ulici. A na bouřlivém jednání zastupi-
telstva starosta Petr Hána z ODS na adresu těchto
občanů řekl, že o jejich hlasy ve volbách nestojí.

Obchod místo školního hřiště

Městská část Praha 12 opět, stejně jako u před-
chozích sporných rozhodnutí nezveřejnila výhrady,
které proti prodeji pozemků společnosti KUTIL
mají lidé, bydlící v blízkosti chystané stavby.
V tomto případě, stejně tak jako v dalších podob-
ných, byly upřednostněny zájmy firmy proti zájmům

obyvatel, kteří se zcela přirozeně brání negativním
zdravotním dopadům souvisejícím se škodlivými
vlivy zvýšeného automobilového provozu  přímo pod
jejich okny. Upozorňují také, že bude rovněž znehod-
nocena cena nemovitostí v přilehlé obytné zóně.

Daniela Rázková
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Právě te�, pár dní před komunálními volbami se
politické strany opět předhánějí v proklamativních
slibech co všechno zajistí, co prosadí a zařídí, aby
v Modřanech žili občané jako v ráji. Snad také
proto se už docela dost lidí z Modřan odstěhovalo,
někteří dokonce do Edenu.

S přibližujícím se termínem voleb hlasy sílí a kři-
čí i ti, kteří měli na splnění svých slibů dostatečně
dlouhou dobu čtyř a někteří i mnohonásobně více let.
Křičí a slibují také ti, kteří namísto práce pro občany
rozhodovali po celou dobu svého mandátu výhradně
podle svých subjektivních představ a názory modřan-
ské veřejnosti je absolutně nezajímaly.

Také nově vzniklá koalice Změna pro Prahu 12
sestavila svůj volební program. Tématicky je v řadě
bodů podobný, jako v případě jiných stran, což může
nezaujatého čtenáře poněkud mást. Jinak to ale
nejde. Základní rozdíl však spočívá v principiál-
ních přístupech k deklarovaným vizím.

Co si má například člověk představit pod slibem
otevřít radnici občanům? Určitě ne pouhé otočení
klíčem v zámku radničních dveří v pondělí a stře-

du, kdy jsou úřední dny.
V případě Změny pro
Prahu 12 se jedná o dů-
kladně promyšlený sou-
bor návrhů, jimiž občané
budou moci aktivně a ze
své svobodné vůle sami
rozhodovat o místech,
kde žijí a podílet se na ře-
šení problémů, které mají. Mezi taková opatření
patří sestavení komisí Rady městské části tak, aby
většinu tvořili občané a menšinu zastupitelé. Důle-
žité je také, aby lidé mohli důstojně diskutovat na
zasedáních zastupitelstva nebo komunikovat s rad-
nicí pomocí funkčního informačního systému, pro-
střednictvím internetu i klasickou formou tiskovin.

Častou volební vábničkou je zajištění bezpeč-
nosti občanů a jejich majetku. Koalice Změna pro
Prahu 12  připravila projekt,  jehož základem je po-
drobná analýza současného stavu. V místech kde
dochází nejvíce k vloupání do bytů, kde se nejvíce
kradou a vykrádají auta  a kde jsou riziková místa
pro násilnou trestnou činností zvolíme vhodná
technická opatření ( například kamerové systémy
a osvětlení) a organizační zabezpečení v součin-

nosti s městskou i státní policií a bezpečnostními
agenturami.

Jako ryby ve vodě jsou na tom kandidáti Změny
pro Prahu 12 v oblastech životního prostředí. Jako
odborníci mají již nyní jasný přehled o všech zdro-
jích, které snižují kvalitu života v Praze 12 a stejně
tak o rezervách, kde je možné životní prostředí
obyvatelstva zlepšit. 

Jasný program pro občany nabízí Změna pro
Prahu 12 i v dalších oblastech, a� už jde o zdravot-
nictví, územní rozvoj či podporu podnikatelům.
Vychází z praktických zkušeností a problémy popi-
suje tak, jak je svýma očima vnímají obyvatele
Prahy 12.

Realizace programů Změny pro Prahu 12 je po-
stavena na finančních zdrojích z evropských inves-
tičních fondů i tuzemských grantových progra-
mů a dotačních titulů. Kandidáti Strany zelených,
KDU-ČSL a aktivistů ze Sdružení občanů Prahy 12
mají zkrátka pod čepicí. Prostě to chce mít „filipa“
– a toho Změna pro Prahu 12 skutečně má, stačí se
podívat na seznam kandidátní listiny. 

Karel Kerouš,
kandidát  Strany zelených

na společné kandidátce Změna pro Prahu 12

ŠUŠKANDA?
…a kdo se chlubí cizím peřím

To chce mít „filipa“

Ochrana životního prostředí je samozřejmě domi-
nantní téma Strany zelených a tak to vnímá i veřej-
nost. Neznamená to ale, že by další témata byla Stra-
nou zelených opomíjená. Územní rozvoj i podnikání
s ochranou životního prostření velmi úzce souvisejí. 

Zvláštní důraz klade Strana zelených na důsled-
nou protikorupční politiku. Transparentním a ote-
vřeným jednáním vůči veřejnosti se snaží vnést
čerstvý vzduch do české politické scény.

Strana zelených se také velmi zásadně podílela
na sestavování volebního programu v rámci spo-
lečné kandidátky Změna pro Prahu 12. Zástupci
této strany v něm reagují na zhoršení kvality pří-
rody a špatné hospodaření s krajinou na území
Prahy 12. Chtějí vrátit vodu do komořanských
potoků, které vyschly v důsledku stavby tunelu
Pražského okruhu. Chtějí účinně odclonit stále
intenzivněji zatěžované páteřní komunikace od
obytných zón v akci s pracovním názvem „Zelené
bariéry“. Stranou nezůstává zájem o zlepšení
hospodaření s lesními porosty a koordinaci jejich

využívání ke sportovně-rekreačním účelům. Strana
zelených považuje za nutné vytvořit na území
Prahy 12 sí� spádových sběrných dvorů pro mož-
nost odkládání velkoobjemového odpadu jako
služby pro občany. Usilují o instalaci imisního mo-
nitorovacího systému jako informačního zařízení
pro veřejnost. 

Svoji práci v místním zastupitelstvu a ve vedení
radnice si Strana zelených nedokáže představit bez
účasti občanů, a proto má připravené projekty,
které může nabídnout v podstatě okamžitě (napří-
klad projekty Rozkvetlé město, Dny zdraví a další
akce v rámci Národní sítě zdravých měst, potažmo
Světové zdravotnické organizace při OSN).

Do jaké míry bude moci Strana zelených účinně
zasáhnout do veřejné správy v rámci komunální
politiky v Praze 12, to je dnes výhradní záležitostí
občanů, voličů. Komunální volby jsou zcela od-
lišné od těch velkých, parlamentních, protože se
v nich  rozhoduje přímo o kvalitě života každého
občana Prahy 12  pro další volební období. 

S přáním správné volby
Karel Kerouš, Strana zelených,
kandidát Změny pro Prahu 12

Milí přátelé, ráda bych vás upozornila na některé
skutečnosti, na postupy naší současné radnice. Ze
sdělovacích prostředků jistě víte, že je možno čerpat
velké finanční dotace z Evropské unie. Česko však
nestíhá prostředky zejména ze sociálního fondu vy-
čerpat. Není divu. Například na Praze 12 místní
radní téměř překazili získání 15 miliónů Kč. Jak? 

Na podzim 2004 vznikla myšlenka sjednotit a
zlepšit spolupráci neziskových organizací, vytvořit
jejich fungující sí� a současně se zaměřit na za-
městnanost v regionu. A také pomoci určitým sku-
pinám – matkám s dětmi, méně kvalifikovaným,
dlouhodobě nezaměstnaným.

Grantová žádost měla být podána pod hlavič-
kou městské části a rada v září odsouhlasila, že ji
po sepsání potvrdí.  Do spolupráce byly zapojeny
Sociální služby Prahy 12, Modrý klíč, Proxima so-
ciale a Klub maminek – Balónek. Během tří mě-
síců intenzivní práce vznikal společný velký pro-
jekt, který měl přinést možnost hlídací služby pro
děti či seniory, chráněné dílny a pracovní místa, in-
formační pomoc pro nezaměstnané, podporu při
vzniku míst na částečný pracovní úvazek, místa na
částečný úvazek a další aktivity. S radostí a do-
brým pocitem, i když i s vyčerpáním, byla žádost
předložena radě k podpisu. 

Co se však nestalo? Rada se sešla tři dny před
odevzdáním žádosti a sdělila, že ji neschválí a ne-
potvrdí. Bum. Co te�?  Rozčarování. …Jak je
možné, aby rada takto měnila svá stanoviska ?

Když se jí návrh líbil a odsouhlasila jej v září,
proč ne i v lednu? Jak si může zahrávat s ochotou
lidí získávat pro městskou část finanční prostředky
z Evropské unie? 

Díky akceschopnosti, odhodlání a odvaze ve-
dení Proximy, které se chopilo přepisování celé žá-
dosti (přepsána byla doslova přes noc), byl grant
získán. Pomoc nyní dostává a ještě dostane mnoho
desítek lidí. Možná, že i Vy. Zásluha a podpora
radnice v tom však není.

Štěpánka Philippová

V zeleném opojení
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Správa obce a informování veřejnosti
* maximální využívání místních referend
* zveřejňování všech podkladů a záznamů z jednání
volených orgánů na internetu a dostupná evidence
smluv, které obec uzavírá
* boj proti korupci – nulová tolerance k darům
úředníkům a zastupitelům, pravidelný audit přidě-
lování veřejných zakázek
* v odborných komisích Rady městské části více
občanů než volených zastupitelů
* Rada Městské části musí brát vážně usnesení
komisí a respektovat je
* v Novinách Prahy 12 se budou moci vyjádřit
i lidé s odlišnými názory
Životní prostředí 
* zásadní  změna koncepce péče o lesní porosty
(Kamýk, Vrtilka, Hodkovičské údolí, Komořanské
lesy, Píšovická rokle a další dnes chátrající lesní
fragmenty)
* revitalizace Komořanských potoků, které ztratily
vodu vlivem výstavby Pražského okruhu
* vytvoření Centrálního parku Modřany vhodného
i pro procházky s dětmi a pejsky
* definitivní ukončení provozu skládky odpadů
nad Modřanskou roklí u Sídliště Libuš
* zřízení většího počtu snadno dostupných sběrných
míst pro odkládání velkoobjemového, nebezpečné-
ho i tříděného odpadu
* veřejně přístupný monitorovací systém kvality
ovzduší
Územní plánování a doprava
* průhledná výběrová řízení
* obnova původního Modřanského náměstí (dnešní
Obchodní náměstí) smysluplnou a urbanisticky vhod-

nou dostavbou (vadí nám jáma u školy K Dolům,
není normální vyrůstat u kráteru)
* pokusíme se zvrátit záměr zastavět prostor před
poliklinikou, budeme zde chtít park
* nechceme přitahovat další automobilový provoz
do městské části výstavbou nových silnic, podpo-
rujeme obslužnost městskou hromadnou dopravou 
* výstavba tramvajové trati do Komořan a na Libuš
Bydlení
* výstavba malometrážních obecních bytů pro
mladé rodiny i bezbariérových bytů pro handica-
pované občany a seniory
* funkční a férový systém přidělování obecních bytů 
* revitalizace sídliš� (podpora zeleně, příspěvky
pro rodiny se zelenými balkony a okny)
Bezpečnost 
* zpracování studie rizikových a nebezpečných
míst na území městské části a ve spolupráci s měst-
skou policií zajištění bezpečného pohybu občanů
na těchto místech
* větší propagace a kontrola činnosti městských
strážníků-okrskářů s cílem zabránit neustálému van-
dalismu, bytovým a automobilovým krádežím,
distribuci drog i rušení nočního klidu
Podnikání 
* podpora formou přijatelných nájmů a zviditelnění
firem na webu městské části
* rozvoj chybějících služeb, řemesel a drobného
podnikání (zejména na sídlištích)
Školství, kultura a volný čas
* zapojení a udržení škol a školek v alternativních
programech výuky a vzdělávání
* dostatečná kapacita mateřských školek (a to
i o prázdninách)

* přednostně podpoříme aktivity těch klubů nebo
občanských a zájmových sdružení, které nabízejí
finančně dostupné využití volného času pro
mládež
* udržení stávajících sportoviš� a vytipování plochy
pro plavecký stadion
* všechny finanční prostředky z daní za automaty
na volnočasové aktivity
* rozšíření a funkční propojení stávajících cyklo-
stezek a cyklotras
Zdravotnictví a sociální péče
* obnovení fungování denní pohotovostní stoma-
tologické služby tak, aby člověk s akutní bolestí
zubu našel na území své městské části lékaře, který
zajistí základní ošetření
* zajištění dostupné lékařské služby první pomoci
pro děti a dospělé nejen v denní době víkendů
a svátků, ale i v průběhu noci všedních dnů
* další rozvoj sociální sítě pro potřebné od na-
rození do stáří, například Klub maminek Balónek,
Modrý klíč, Komunitní centrum Krok, pečovatelská
služba, střediska pro děti a mládež

Zajímá-li Vás podrobný volební program bod
po bodu, najdete ho na: 

http://www.modranskenoviny.cz/
http://komoko.goo.cz/
http://praha12.kdu.cz/

http://praha12.stranazelenych.net/

V minulých dnech jsme
dostali do svých schrá-
nek brožuru: „Zprávu
radnice o plnění progra-
mového prohlášení rady
městské části Praha 12
pro volební období
2002–2006“. 

Na první pohled by
se mohlo zdát, jak se

radnice snaží o maximální informovanost občanů
Prahy 12, co vše pro občany udělala a udělá a v pod-
statě jak se nám výborně žije v naší městské části.

Když se však podrobněji začteme do uvedené bro-
žury, začnou nás napadat nejrůznější otázky:

Proč jsou některé dokončené akce a aktivity
popsané vícekrát ve stejné či v různých kapito-
lách? To aby občané nabyli dojmu, že radnice toho
stihla za volební období dokončit více?

Proč v kapitole „Kultura“ radnice sice píše o tom,
že periodický tisk – Noviny Prahy 12 – průběžně do-
kumentoval dění v městské části a informoval o pro-
gramech z oblasti kultury, o aktivitách pro volný čas

apod., ale ty nejzásadnější informace o dění a zá-
měrech radnice tajila a občané museli vyvinout
téměř detektivní úsilí, aby se o nich dozvěděli?

Proč většina finančních prostředků v investiční
politice byla vynaložena v centrální části Prahy 12
a byly téměř opomenuty části Točná, Cholupice
a Komořany? 

Proč se radnice chlubí některými činnostmi –
například instalací odpadkových košů na psí exkre-
menty, kontejnerů na nápojové kartony, které však
nejsou umístěny po celé městské části Prahy 12,
ale pouze v některých částech?

Proč radnice na jedné straně mluví o zlepšování
životního prostředí a na druhé straně její záměry
směřují k tomu zabrat cenné přírodní území podél
Vltavy a postavit na něm dálniční přivaděč? 

Po důkladném prostudování  brožury však vy-
vstává základní otázka? 

Máme-li brát tuto brožuru, kterou financuje rad-
nice z našich peněz, peněz daňových poplatníků,
jako jakési skládání účtů radnice voličům, pak třetí
strana obálky s fotografiemi členů rady městské
části Praha 12 s uvedením jejich politické přísluš-
nosti v nás musí zákonitě vzbudit dojem, že tato
brožura byla vydána i v rámci předvolební
kampaně politických stran, jejichž členy jsou
zobrazení radní. A v tomto okamžiku se ptám,
proč já jako daňový poplatník mám spolufinan-
covat předvolební kampaň těmto stranám?

A závěrem ještě jedna perlička
Dne 3. 11. 2006, tedy 13 dnů po komunálních

volbách, se bude konat II. Reprezentační ples
Městské části Praha 12. V pozvánce na tento ples
zveřejněné v říjnovém vydání Novin Prahy 12 je
uvedeno, že ples slavnostně zahájí starosta měst-
ské části Praha 12 Petr Hána.

KDE BERE TU JISTOTU, ŽE PO VOL-
BÁCH BUDE OPĚT STAROSTOU? NEBO
SI VŠECHNY POSTY NA RADNICI ROZ-
DĚLILI JIŽ NYNÍ A KOMUNÁLNÍ VOLBY
JSOU JEN FRAŠKA?

Ladislav Niklas, nestraník
kandidát Změny pro Prahu 12

Změna pro Prahu 12 společný projekt KDU-ČSL, Strany Zelených a nezávislých kandidátů,
podporovaný členy Sdružení občanů Prahy 12

Vybíráme z našeho volební programu pro komunální volby 2006

MODŘANSKÉ NOVINY
vychází minimálně dvakrát ročně
na území městské části Praha 12

e-mail: Modranskenoviny@seznam.cz,
číslo vyšlo 19. 5. 2006 vydavatel: Sdružení občanů

Prahy 12, adresa: Na Šabatce 4, Praha 4, 143 00
IČO: 26666812, evidenční číslo: MK ČR E 16215

Kampaň radnice za naše peníze
KDU-ČSL



Je to prakticky stále stejné. Závažná rozhodnutí
ovlivňující život občanů v Praze 12 vaří radnice
pod pokličkou. Jako světlá výjimka může působit
aktivita dvojice opozičních zastupitelů za KDU-
ČSL Daniely Rázkové a Toma Philippa, kteří spo-
lupracují se Sdružením občanů Prahy 12 a snaží se
upozorňovat na nejrůznější rozhodnutí vedení rad-
nice ( je to nakonec jejich opoziční role).

Úzce spolupracujete se Sdružením občanů
Prahy 12, co vás k tomu přivedlo?

RÁZKOVÁ: Sdružení občanů Prahy 12 bylo zalo-
ženo nedlouho poté, co zastupitelstvo městské části
odsouhlasilo možnost, že přes Komořany podél
Vltavy povede radiála, která by se napojila na praž-
ský silniční okruh. Na zastupitelstvo, které rozhodo-
valo o této záležitosti v rámci urbanistické studie
Modřany-jih, přišlo opravdu velké množství lidí.
A pro mě bylo příjemným zjištěním, že se dostavili
lidé, jejichž příspěvky byly velmi kultivované, při-
pravené a argumentačně silné. Tato skupina lidí mi
svými názory byla velmi blízká. By� jsme v zastupi-
telstvu byli ve výrazné menšině, rozhodla jsem se
těmto občanům pomoci v jejich oprávněných poža-
davcích a to najít nejlepší možnou variantu napojení
naší městské části na silniční okruh.

PHILIPP: Postupem času se ukázalo, že lidé ve
sdružení mají potenciál monitorovat, komentovat
a pomáhat i v jiných kauzách v rámci Prahy 12.
Jsou schopni se problémy systematicky zabývat
a řešit je. To je to, co mě na spolupráci s občan-
ským sdružením velmi těší.

Mají podle vás občané Prahy 12 dostatek infor-
mací o klíčových rozhodnutích radnice?

PHILIPP: Nemají. I když radnice vydává svůj peri-
odický tisk (Noviny Prahy 12), ve kterém by mohla
v předstihu informovat o všech záměrech, neděje se
tak. Důvod tohoto jednání mi není jasný. Vždy� po-
lemika nad konkrétním problémem je vždy přínosná

a může přinést nové pohledy na věc, které může pak
rozhodující orgán (Rada Prahy 12 nebo Zastupitel-
stvo Prahy 12) využít pro své správné rozhodnutí.
Proč se radnice o tento významný prvek hledání nej-
lepších řešení sama šidí, mi opravdu není známo.

RÁZKOVÁ: Jsem přesvědčena, že informování
ze strany vedení radnice je naprosto nedostatečné.
Vyšla jsem z Občanského fóra, v něm se angažo-
vala po roce 1989 a zároveň pomáhala radnici jako
šéfredaktorka zakládat Modřanské noviny, první
noviny, které byly v Modřanech začátkem 90. let.
Naší první myšlenkou bylo poskytnout občanům
informace o těch nejzávažnějších otázkách, které
se jich týkají. Musím říci, že za tu dobu, kdy jsem
odešla z radnice, tento hlavní úkol není plněn
a o závažných rozhodnutích, které zastupitelstvo
dělá, se lidé dozvídají až ex post.

Jak je možné, že se o tak zásadních věcech
nedočtou občané v Novinách Prahy 12, které
vydává radnice a co se s tím dá dělat?

PHILIPP: To se musíte zeptat pana starosty.
RÁZKOVÁ: Jelikož jsem v zastupitelstvu od roku

2002 a tyto věci se opakují, rozhodli jsme se s nej-
bližšími spolupracovníky z KDU-ČSL a se Sdruže-
ním občanů Prahy 12 založit noviny, které by navá-
zaly na tradici novin, které vznikly začátkem 90. let.
Začali jsme vydávat Modřanské noviny, které přiná-
šejí informace právě o těch závažných tématech,
které se neobjevují v Novinách Prahy 12. Jednak to
bylo zrušení základní školy K lesu – tyto informace
se objevovaly v celostátním tisku, ale samozřejmě to
jsou informace, které se objeví v jeden den a ne
všichni obyvatelé naší městské části ten článek za-
znamenají. Proto je třeba, aby tyto informace, jako
třeba o výběrovém řízení na dostavbu nového centra
Modřan, což je naproti poště vedle polikliniky, se
k lidem dostaly dříve než bylo rozhodnuto. Další zá-
ležitostí, která kulminovala před rokem, je výstavba
Kauflandu. Jsou to závažné investiční záměry v naší

městské části, u nichž se dá předpokládá, že narazí
na odpor části veřejnosti. A právě tento druh infor-
mací, se kterými by měla problémy, radnice nezve-
řejňuje, ulehčuje si práci. Zajímavé také je, že se tu
objevují firmy, které s investičními záměry pro-
blémy nemají a pak firmy, které problémy mají.

A co vy osobně, neláká vás to do vyšších pater
politiky, třeba do magistrátu či Senátu?

RÁZKOVÁ: Rozhodně mě tato cesta láká, proto-
že si uvědomuji a všude kolem sebe vidím velkou
potřebu změnit fungování společnosti od základu,
který nastavuje právě parlament. Práce senátorky
by mi umožnila být zároveň jakýmsi ombudsma-
nem mého regionu a pomoci vytvořit zázemí Sdru-
žení občanů Prahy 12 a dalším občanům, kteří mají
zájem ovlivňovat věci veřejné.

Velkou oporu je mi kolega Tom Philipp, který
má letité zkušenosti s komunální politikou v našem
obvodu a nepochybuji o tom, že by byl velmi
dobrým zastupitelem také v pražském magistrátu,
do kterého bude v říjnu kandidovat.

PHILIPP: Vzhledem k tomu, že letos budu praco-
vat v komunální politice již třetí volební období
a vyzkoušel jsem si práci v koalici i opozici na
místní úrovni, rád bych se v podzimních volbách
do magistrátu hlavního města ucházel o místo za-
stupitele v tomto orgánu.

Volbám senátním, které v letošním roce proběh-
nou i na území Prahy 12, přikládám velkou důleži-
tost. Doktorka Rázková prokázala velkou oběta-
vost a nezištnost v péči o komunální problémy,
dokázala aktivovat velké množství občanů a uká-
zat jim jak se dají mnohé problémy v politice
správně řešit. Pevně věřím, že by byla pro Senát
velkým přínosem po odborné i lidské stránce.

Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12
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Lidé musí dostat informace včas
Radnice neinformuje lidi dostatečně

Počet aut v celé Praze ne-
ustále narůstá. Auta do města
přivádí paprskovitě uspořá-
daný systém dálnic a rych-
lostních  komunikací. A to je
i případ Modřan. Další auta
přivede do Modřan pláno-
vaná radiála a ještě další
dálnice D3, která má se má

napojovat na silniční okruh u Jesenice. Auta, která
přijedou po D3 a budou mířit do Prahy, se postaví do
front na místních komunikacích, které jsou již nyní
zahlceny. Naše zdraví bude ohrožovat ještě více nad-
měrného hluku a ještě více emisí výfukových plynů.

Zde rozhodně neplatí „co oko nevidí, srdce ne-
bolí“. Od roku 1990 totiž stouply emise z dopravy
u oxidu uhličitého (nejvýznamnějšího skleníko-
vého plynu) o 72 procent, o třetinu narostlo množ-
ství prašných částic z dopravy a polyaromatických

uhlovodíků přibylo dokonce
o 140 procent. Hlavním zdro-
jem emisí oxidu uhličitého
na českých silnicích jsou
osobní automobily, za větši-
nou emisí prachu a oxidu
dusíku stojí nákladní vozy. 

Automobilů na alterna-
tivní pohon (včetně napří-
klad autobusů na plyn) jezdí bohužel stále mini-
málně, výjimkou jsou jen trolejbusy a tramvajová
doprava.

Proto podporujeme výstavbu tramvajové trati
do Komořan a na Libuš, případně i do Zbraslavi
a Radotína, což přirozeně a efektivně zlepší obsluž-
nost městskou hromadnou dopravou. Podporujeme
také zavedení veřejně přístupného monitorovacího
systém kvality ovzduší v naší městské části.

Eva Tylová a Jiří Pykal
Strana Zelených

kandidáti Změny pro Prahu 12

Podpoříme tramvaje

Změna komunikace v Praze 12
Blíží se volby a několik členů Sdružení občanů pro
Prahu 12 se rozhodlo vstoupit do místní politiky
kandidaturou v koalici Změna pro Prahu 12.
Má představa je, že zastupitelé vykonávají službu
svým spoluobčanům. Z toho přirozeně vyplývá
častá komunikace, diskuse, setkávání se, vzájemné
informování. Jde o to, aby se občané mohli aktivně
účastnit na přípravě rozhodnutí radnice. 

V současné době již dlouho ze strany většiny
našich zastupitelů na radnici Prahy 12 a zejména
pana starosty Hány nic takového neexistuje. Sta-
rostu a radní jsem ve své čtvrti Komořanech nevi-
děl nejméně 10 let. Na radnici není jediný zastupi-
tel z Komořan. Odříznutí občanů od informací z
radnice bylo dokonáno zrušením vývěsních skří-
něk v Komořanech a jinde. Nevůle komunikovat s
občany je vidět na většině staveb v Praze 12. Na
řadě z nich nejsou uvedeny žádné údaje - účel
stavby, doba jejího konání, investor, dodavatel,
stavbyvedoucí, a obyčejná lidská omluva za způ-
sobované nepříjemnosti. O mnoha stavbách se do-
zvíme více z celostátních tiskovin, zatímco Noviny
Prahy 12 mlčí. 

Malou ukázkou, že to lze dělat i jinak, byla set-
kání občanů v Českém hydrometeorologickém
ústavu v Komořanech. Velmi otevřeně s zde disku-
tovalo o napojení Prahy 12 na budovaný dálniční
okruh a lidé dostávali všechny relevantní infor-
mace. 

Radnici jsme předvedli, že to lze dělat i jinak
také tím, že jsme začali vydávat Modřanské noviny
papírové i elektronické podobě (webové stránky
http://komoko.goo.cz/).

Jakákoli změna začíná komunikací a informo-
váním občanů.

Vážení sousedé přeji vám š�astnou volbu


