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Kampaň radnice z našich peněz
Ještě nikdy od roku 1991, kdy byly založeny radniční Modřanské noviny, se něco podobného nestalo. Radnice Prahy 12 se v posledních dnech rozhodla omezit přístup politických stran do místního
listu, do Novin Prahy 12. Rozhodnutím starosty
Petra Hány (ODS) nemají politické strany pro účel
volební kampaně dostat žádný prostor v novinách
placených naší radnicí.
Možná by se to dalo pochopit, kdyby ale všem
bylo měřeno stejným metrem. To se však neděje.
Nebo snad z Novin Prahy 12 zmizí pravidelné
okénko starosty Hány, které si „vydupal“ v polovině devadesátých let? Pochopitelně nezmizelo.
Tvář Petra Hány se na voliče usmívá i ze záříjového čísla novin. Schválně – jak to bude v říjnu?
Další demonstrací „rovných“ šancí pro všechny
politiky je pravidelné informování o činnosti
jednoho z běžných členů Zastupitelstva Prahy 12.
Vysvětlení je jednoduché – je to kandidát na post
senátora v našem obvodě za ODS. Proč mu tedy
trochu nepomoci za radniční peníze.
Chcete další příklad? Redakce Novin Prahy 12
neotiskla Sdružení občanů Prahy 12 a Jezdeckému
oddílu Epona pozvánku na akci Happy Day. Údajně
pro nedostatek místa. Přitom na pozvánku oblastního sdružení ODS na jinou akci se místo v novinách našlo. A tak je to prakticky pořád. Všichni
jsme si rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější.
Radnice se také poprvé v polistopadové éře
rozhodla vydat těsně před volbami agitační brožuru, ve které chce shrnout, jak radní plní své programové prohlášení. Dá se tedy čekat, jak říkají
naši bývalí východní sousedé – „vystavka dastiženij naródnovo chazjájstva“. Sebechvála radních, samozřejmě převážně z té jedné „správné
strany“, za peníze daňových poplatníků. Vyzýváme proto starostu Hánu, místostarosty Chudomelovou, Jandovou, Koubu, Rybářovou a radní Boudovou, Božovského, Fremra a Koláře: „Zaplate
si náklady na publikaci takovéto agitky ze svých
vlastních peněz.“
Rada se rozhodla na poslední chvíli před volbami prezentovat v Modřanském kině stavební
záměry, které má izraelský investor v prostoru bývalého cukrovaru v Modřanech. Za předchozí čtyři
roky akci v podobném rozsahu radní pro veřejnost
připravili jen jednou, ale s minimální snahou, aby
se to většina občanů dozvěděla. Jako kdyby si radní
mysleli, že voliči nemají pamě. Domníváme se, že
celé čtyři předchozí roky „vařili pod pokličkou“ –
neinformovali občany městské části o svých zásadních rozhodnutích, nezajímali se o jejich názory
a zatajovali důležité informace o rozvoji obce.
Necelý měsíc a půl před komunálními volbami, jejichž výsledky rozhodnou o složení Zastupitelstva
Prahy 12 na léta 2006–2010, se najednou mohou
„přetrhnout“…
Praha 12 prostě potřebuje ZMĚNU, aby se v naší
městské části konečně lépe žilo a dýchalo.
Zbyněk Boublík, nestraník
kandidát Změny pro Prahu 12
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Jezdecký klub Epona Praha a Změna pro Prahu 12

Vás zvou na akci

H A P P Y D A Y,
která se koná v sobotu 23. září 2006 od 10.00 do 16.00 hodin
v Jezdeckém areálu Na Šabatce v Praze 1 2 - Komořanech
Čeká Vás bohatý program s koňmi, zábava i poučení
Dopoledne od 10 do 12 hodin hry pro děti s bohatými odměnami

Zvláště jsou zvány děti

ç

Konečná stanice
autobusu 205
(Komořany)
nebo zastávka
autobusu 165
(Na Šabatce)

Majitele pejsků
žádáme:
své miláčky
nechte doma

Bez bázně a Hány
Chyby a přešlapy radnice

Zrušení základní školy, se kterou byli spokojeni
rodiče i jejich děti. Podivný prodej pozemků. Prodej areálu jeslí, který je nevratný a neumožňuje
znovuotevření zařízení pro děti. Plánování stavby
silnice za zády obyvatel Prahy 12. Neprůhledné
rozhodování. To je jen stručný výčet chyb radnice
Prahy 12 vedené koalicí občanských demokratů
a strany SNK-ED. Již za několik dní, v druhé polovině října, mají občané v našem obvodu šanci
ukončit více než desetileté vládnutí starosty Petra
Hány na místní radnici.
Jak vypadá bilance jeho vládnutí v Praze 12,
když se na některé kauzy minulých měsíců a let
podíváme trochu podrobněji?
1) Zrušení základní školy K lesu. V naší městské
části chybí střední škola. Radnice ji chtěla zřídit
na úkor jedné základní školy. Výsledkem ovšem
je, že sice byla zrušena jedna základní škola
K lesu, ale místo ní nevznikla střední škola přístupná mladým lidem z naší městské části, ale
elitní The British International School, kde studenti za rok zaplatí statisíce školného. V letošním roce tak na této škole pro přibližně 450 dětí
podle našich informací studují pouze tři děti
z Prahy 12.
2) Silnice přes Komořany. Původně radnice Prahy 12 tvrdila, že napojení na budovaný silniční
okruh kolem Prahy v Komořanech nebude. Jde
o jednu z posledních zachovalých přírodních
částí hlavního města, která je významnou rekreační zónou. V dubnu 2004 náhle Hánou vedená
radnice otočila a bez ohledu na názor lidí, kteří
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v této lokalitě bydlí, řekla, že silnice se zde stavět bude. A letos na jaře to nechala odhlasovat
zastupitelstvem Prahy 12 a poté i pražského
magistrátu. Alternativní návrh Sdružení občanů
Prahy 12, aby bylo zvoleno napojení na okruh
mostem do Lahovic, nebyl brán radnicí od začátku příliš vážně a nebyla vypracována studie
vlivu na životní prostředí, která by nejlépe rozhodla o skutečně nejlepší variantě.
3) Podivný prodej pozemků. Snad každý, kdo
bydlí v Praze 12, se podivuje nad tím, jak to vypadá v okolí modřanské polikliniky u křižovatky ulic gen. Šišky a Čs. Exilu. To, že by toto
území mělo být zkultivováno, o tom není pochyb. Ale to, že radnice přiklepla ve výběrovém
řízení tyto pozemky firmě, která nedala nejvyšší
nabídku a zároveň nedodržela podmínky tendru,
je podivné. Vítězná firma totiž slibovala, že bude
stavět i na vedlejších pozemcích, které nebyly
předmětem soutěže a neměla je ve vlastnictví. Zároveň místostarosta Ladislav Kouba dělal vítězné
firmě reklamu na jejích webových stránkách.
4) Co vyroste místo cukrovaru? Na této kauze se
dá velmi dobře ukázat dlouhodobá politika radnice, která se o důležitých věcech neradí předem s občany, což by podle Sdružení občanů
Prahy 12 mělo být normální. Na místě bývalého
cukrovaru chce vystavět velkou rezidenční čtvr
Neoriviéra s byty, nákupním a zábavním centrem izraelský investor, který tvrdí, že zde invesPokračování na str. 2
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lých jeslí. Opozice v zastupitelstvu navrhovala
podle našeho názoru rozumnější alternativu: po
vypršení smlouvy se stávajícím pronajímatelem pozemky a nemovitost využít – i s přispěním peněz z fondů Evropské unie – k vytvoření
kulturně a sportovně-relaxačního centra a tím
zároveň přispět ke zlepšení kvality života obyvatel ze širokého okolí.

Dokončení ze str. 1

Ještě jednou Pražský okruh
Noviny Prahy 12 vydané v září 2006 zveřejnily článek „Pražský okruh R 513“
autora Ing. Tomáše
Prince za společnost
Skanska DS, která
vede sdružení tří dodavatelů této stavby.
Pod označením R 513 se skrývá úsek Lahovice –
Vestec. Kolem této stavby, resp. napojení nové čtyřproudé komunikace vedoucí z Modřan do Komořan (podél řeky) na tento okruh, se zvedla vlna odporu obyvatel nejen z Komořan, ale celé Prahy 12,
gradující na jednání zastupitelstva dne 4. 4. 2006.
V uvedeném článku autor zdůrazňuje, že projekt Pražského okruhu R 513 DETAILNĚ ŘEŠÍ
DOPADY STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A NAVRŽENÁ OPATŘENÍ ODPOVÍDAJÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍM ENVIRONMENTÁLNÍM POŽADAVKŮM. Dále je uvedeno, že projekt počítá
s provozní rychlostí na této čtyřproudé komunikaci
100 km/h a v současné době bylo vydáno stavební
povolení (zatím nenabylo právní moci) na první
část stavby – část mimoúrovňové křižovatky Strakonická (Lahovice), most přes Vltavu a tunelovou část na Točnou. V článku není ani zmínka o –
vedením radnice Prahy 12 prosazovaném – napojení nové čtyřproudé komunikace vedoucí podél
řeky na tento okruh. Je to logické, nebo s „tímto
nápadem“ přišlo vedení radnice Prahy 12 v době,
kdy již byla zpracovaná projektová dokumentace
na Pražský okruh, která s napojením v Komořanech nepočítá.
I přes odlišný názor odborných komisí a výhrady Sdružení občanů Prahy 12, odborníků z řad
projektantů dopravních staveb, odborníků na pro-
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tuje až 300 miliónů dolarů. Přestože jde o tak
obrovskou plánovanou investici, nebyl to starosta Hána, kdo o tom informoval občany, přestože
s ním podle zástupců izraelského investora byla
tato věc projednávána. Na to, co se chystá, upozornila až opoziční zastupitelka Daniela Rázková
(KDU-ČSL), která suplovala mlčící radnici.
5) Když se staví stožáry. Bydlet nad Modřanskou
roklí v ulici Do Lipin není pro místní nic moc.
I když je v této lokalitě vzhledem ke chráněnému charakteru území celopražskou vyhláškou stanovena stavební uzávěra, vedou tu místním obyvatelům nad hlavami, těsně u jejich
obydlí, dráty vysokého napětí Pražské energetiky. Kvůli stožárům, které tu stojí, byl vykácen
kus lesa a občané Prahy 12 si oprávněně stěžují,
že se zhoršila kvalita životního prostředí v této
oblasti.
6) Prodej bývalých jeslí Levského. Zastupitelstvo
ovládané koalicí ODS a Evropských demokratů
se letos na jaře rozhodlo prodat pozemek býva-
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Ve výčtu obdobných kauz, jež symbolizují éru,
kdy radnici ovládali Petr Hána a jeho lidé, by se
dalo pokračovat dál. I jen tyto zde stručně nastíněné případy ale jasně ukazují, že Praha 12 potřebuje ZMĚNU.
Proto přijte k volbám a volte „bez bázně
a Hány“.
Daniela Rázková
Tom Philipp
zastupitelé za KDU-ČSL v Praze 12
Podrobné informace ke zmíněným kauzám
najdete na:
http://praha12.kdu.cz,
http://komoko.goo.cz/,
http://www.modranskenoviny.cz/.
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

blematiku životního prostředí, zástupce Českého
hydrometeorologického ústavu, bývalého ministra
životního prostředí Libora Ambrozka a bývalého
ministra zahraničí Cyrila Svobody nakonec zastupitelé dne 4. 4. 2006 odsouhlasili změnu územního
plánu ve variantě napojení silnice vedoucí podél
řeky. A to navíc i přes skutečnost, že nebyla vypracovaná studie vlivů stavby na životní prostředí, tzv.
EIA, rozptylové a hlukové studie, ani nebyly posouzeny všechny navrhované varianty napojení Prahy
12 na Pražský okruh z hlediska ekonomického.
Toto rozhodnutí větší části zastupitelstva (by ho
k němu vedly jakékoliv důvody), které nebralo
v úvahu odlišné názory navíc podložené argumenty,
je tak v přímém kontrastu s přístupem projektantů
k Pražskému okruhu R 513, který komplexně řeší
dopady této stavby na životní prostředí. Přístupu ke
své práci bychom si měli u našich zastupitelů
všichni všímat zvláště nyní, kdy se blíží komunální
volby, nebo je jen na nás, kdo bude hájit a prosazovat naše zájmy a alespoň respektovat naše názory.
Ladislav Niklas, nestraník
kandidát Změny pro Prahu 12

V Modřanech
jak na hnoji?
Nevábný zápach udeří do nosu každého, kdo se
pohybuje v prostoru za brankou modřanského fotbalového hřiště naproti bývalému cukrovaru. Soukromý pozemek zde má zde pronajatý firma, která
se zabývá nakládáním s odpady. Přestože nemá tuto
činnost povolenou, denně sem přiváží, překládá
a odváží nejrůznější odpadní směsi. A to vše s vědomím odboru životního prostředí zdejší radnice.
Místo pro manipulaci s odpadem je o to nevhodnější, že se nachází mezi sportovním areálem
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a rodinnou zástavbou. Otázka, proč oči odpovědných pracovníků úřadu nic nevidí, zůstává nezodpovězena.
Samostatnou kapitolou je skládka fungující už od roku 1982,
která je nad chráněným územím Modřanská rokle naproti
libušské observatoře
Českého hydrometeorologického ústavu. Byla vždy trnem
v oku obyvatel Modřan, zejména těch, kteří si po
léta nemohli otevřít okna svých bytů kvůli prachu,
zápachu a unikajícím plynům. Tato skládka měla
být už dávno definitivně uzavřena. Místo toho byla
již několikrát znovuotevřena, naposledy pod záminkou rekultivace. Opět statisíce kubíků odpadu,
prach, nákla áky a znečištěná vozovka na ulici
Generála Šišky.
Současní představitelé radnice tuto skládku
vehementně prosazují a urputně hájí všemi prostředky. I za tu cenu, že vydávají neopodstatněná
rozhodnutí. Proč si tento hrůzný vřed radnice vědomě a cíleně udržuje, není známo. Že by to byl
tak významný zdroj finančních prostředků?
Svými rozměry překonala skládka všechna skeptická očekávání. Jako pomník místní politické garnituře zde vznikl odporný novotvar, zcela nepřirozený
v zajímavé a geologicky jedinečné terénní konfiguraci této části Modřan. Skládka, kterou je vidět ze
všech světových stran, se stala novou modřanskou
dominantou. A tak by dnes nikoho nepřekvapilo, kdyby ve znaku Modřan nahradil tradiční homoli
cukru symbol právě tohoto obludného molochu. Ale
to si snad žádný soudný člověk v Modřanech nepřeje.
Karel Kerouš
Strana zelených, kandidát Změny pro Prahu 12
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Zákony musí být jasné a přehledné
rozhovor s kandidátkou do Senátu Danielou Rázkovou
V roce 1991 založila obecní měsíčník Modřanské
noviny a ve druhé polovině devadesátých let byla
editorkou Knihy o Praze 12. Na radnici Prahy 12
pracovala jako šéfredaktorka a tisková mluvčí do
roku 1998. Byla tiskovou tajemnicí ministra školství Prof. Jana Sokola. Po změně kabinetu se vrátila k práci novinářky a založila měsíčník Konkurz
& konjunktura. Od roku 1989 publikovala v časopisech Reportér, Fórum a v Občanském deníku.
Nyní pracuje na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy a koordinuje portál veřejné správy
za tento resort. Od roku 2002 je zastupitelkou
Městské části Praha 12.
MN: Rozhodla jste se kandidovat do Senátu
s tím, že slibujete občanům slušnou změnu. Co
si pod tím máme představit, jak by taková
změna měla vypadat?
Domnívám se, že poměrně mnoho lidí je znechuceno stylem komunikace, který předvádějí politici. Lidé si přejí slušnost a komunikaci mezi
předními politiky, která by nepohoršovala. Slušnost také znamená, že když jsou politici zvolení
do funkcí, které jsou velmi dobře ohodnoceny, tak
odvádějí práci, která se od nich očekává. Takže ta
změna by měla být také ve větší pracovitosti. Další
změna, o níž usiluji, se týká regionu, ve kterém
kandiduji, kde převažují lidé z Prahy 12.
Vnímám, že radnice komunikuje s občany pouze
před volbami. Kdežto v průběhu čtyř let se lidé
veškeré důležité informace, kde se co bude stavět,
co se změní, že se zavře škola, dozvídali až přímo
v době, kdy už se rozhodovalo a nemohli se tedy
účinně bránit. Čili změna v komunikaci, ve spolupráci, v partnerství politiků a občanů, to je něco, co
je naprosto nutné.
MN: Posláním Senátu je především schvalovat
a opravovat zákony, které byly schváleny poslanci. Jaké konkrétní věci budete tedy prosazovat?
Chci, aby se změnilo to, na co si stěžují prakticky
všichni. Zákony jsou neustále novelizovány a nejsou
přehledné. Například když se odevzdávají daňová
přiznání, stěžují si dokonce i daňoví poradci na to,
jak jsou zákony nepřehledné. Na to se zaměřím. Už

Mateřské centrum
KM BALÓNEK
zve všechny své staré i nové kamarády
a příznivce
na narozeninovou párty
10 let Balónku
Slavnostní zahájení 10.10. v 10 hod
program 11:00 - 20:00
Ukázka kroužků, soutěže a hry pro děti,
střelnice pro malé i velké,
výtvarné dílny pro celou rodinu, občerstvení,
překvapení, táborák s hudbou
16:00 – divadelní představení pro děti

v této chvíli mám plno poznámek, co by se dalo
změnit, doplnit, zjednodušit a zestručnit. Není to jenom daňová oblast, ale i občanskoprávní, která je tak
nepřehledná, že se občané velmi těžko domáhají
svých práv a spíš se ztratí v té legislativní houštině.
MN: Projeví se na vaší práci v Senátu nějak
to, že jste žena?
Hodlám se zaměřit na jednu věc, kterou se nepodařilo zatím prosadit, i když byla navržena v posledním období vlády sociální demokracie. Jde
o zákon o zálohovaném výživném. Ze svého okolí
znám tento nešvar – znám to i sama osobně – že
výživné se neplatí a velmi těžko se vymáhá. Je to
oblast, ve které se každopádně budu angažovat.
Jde hlavně o zajištění práv dětí, které se neplacením výživného stávají rukojmími nebo nemají
optimální zázemí pro vzdělávání a vlastní rozvoj.
Pak musí nastoupit politici a postarat se o to, aby
tu byly účinné a vymahatelné zákony.
MN: V senátních volbách se bude rozhodovat také o tom, jestli dvě v tuto chvíli nejsilnější
strany ODS a ČSSD získají společně ústavní
většinu v Senátu a budou mít sílu změnit volební systém v zemi v neprospěch menších stran.
Co si o tom myslíte?
To je velmi vážný problém. Řekla bych, že to je
jedna z nejzávažnějších věcí, které se tu dějí. Musím poděkovat novinářům, že tomu věnují velkou
pozornost. A tak si myslím, že většina obyvatel
tuší, že tu je ohrožen pluralitní systém. Hrozí, že to
co předvádějí někteří politici ČSSD a ODS, nás
bude doprovázet stále a nebude tady žádná jiná
alternativa, protože další strany už nebudou v parlamentu a nebudou mít prostor. Není to jen o zastoupení v parlamentu, ale i o financování stran.
Návrhy změnit volební systém jsou motivovány
tím, aby skupiny, které vidí politické zájmy jinak
než ODS nebo ČSSD, ztratily vliv a nemohly rozhodovat o dění ve společnosti.
MN: Senátoři by spolu s poslanci měli už za
necelý rok a půl, začátkem roku 2008, volit
znovu prezidenta. Pokud budete zvolena do Senátu, jak se těšíte na to, že budete moci spoluovlivnit to, kdo bude příští hlavou státu?

16:00 – Semináře s diskuzí pro dospělé:
– Diskriminace žen na trhu práce, jak se bránit
(Asociace pro rovné příležitosti)
– Jak získat částečný úvazek (projekt KMB)
– Dítě není handicap (projekt KMB)

Těšíme se
na Vás
MC Balónek,
Ke Kamýku 686/2,
Praha 4 Kamýk,
Informace:
tel 241 71 20 71,
www.mcbalonek.3web.cz
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Štěpánka Philippová,
zakladatelka MC Balónek

vychází v září 2006

I tady bych mohla říci, že naše společnost potřebuje změnu. Byla jsem asistentkou profesora Jana
Sokola, když kandidoval na prezidenta v roce 2003.
I te by byl podle mě nejlepším kandidátem.
MN: Myslíte, že je šance, že by prezidenta
mohli místo parlamentu volit všichni občané?
Budu se o to snažit. Kdyby přímá volba prezidenta byla schválena parlamentem, byl by to pozitivní signál, že alespoň trochu směřujeme k přímé
demokracii a že nás zajímá hlas každého člověka.
Bedřiška Kotmelová

www.danielarazkova.cz

Proč kandiduji
do Senátu?
Aby se nerozhodovalo o Vás bez Vás
Co prosazuji?
T zvednu ruku pro každý rozumný návrh,
který bude znamenat celkové snížení daňové zátěže a podporu rodin s dětmi
T zasadím se o přijetí zákona, kterým by stát
pomohl matkám s dětmi, jimž otec neplatí
výživné
T usiluji o jasné a srozumitelné zákony, které
nebudou obtěžovat lidi, podpořím návrh,
který pomůže podnikatelům, aby bylo zrušeno povinné zavedení registračních pokladen od příštího roku
T přispěji k tomu, aby zásadním rozhodnutím
předcházela veřejná diskuse
T budu prosazovat, aby státní správa byla co
nejvíce otevřená občanům a aby se tak zúžil
prostor pro korupci, podpořím každou přísnější úpravu zákona o střetu zájmů pro politiky a zákona o veřejných zakázkách
T jsem pro zavedení přímé volby starostů, primátorů, hejtmanů i prezidenta
T budu bojovat o zachování poměrného
volebního zákona, který nelikviduje malé
strany
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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
radnice ovlivňuje naše životy více, než si mnozí
z nás připouštějí. Rozhoduje o tom jak kvalitní
školu navštěvuje Vaše dítě, po jak bezpečných
ulicích se prochází, kde si hraje, jakým autobusem
se dostaneme do zaměstnání, jak čisto je kolem nás
či kam si můžeme jít odpočinout. Názory na tyto
záležitosti nejsou otázkou stranické příslušnosti,
ale především otázkou zdravého rozumu, čestnosti
a chuti pracovat. Vzhledem k tomu, že jsme se
jako zastupitelé za KDU-ČSL v Praze 12 velmi
často setkávali v minulém volebním období nad
společnými tématy s aktivními lidmi z řad občanského sdružení Sdružení občanů pro Prahu 12, bylo
zcela logickým vyústěním naší spolupráce sestavení společné kandidátky. Naším hlavním společným tématem byl boj proti neprůhlednosti v rozho-
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dování současného vedení radnice a dále takzvaná
zelená témata (zastavování volných ploch v Praze
12, zahušování sídliš a nová přípojka na silniční
okruh kolem Prahy v oblasti Komořan vedená přes
přírodně cennou rekreační zónu). Také díky těmto
tématům jsme brzy vytvořili vazby se Stranou
zelených, rozhodli jsme se kandidovat společně
a nabídnout tak volební alternativu proti současnému vedení radnice.
Naši společnou kandidátku nazvanou Změna
pro Prahu 12 jsme pečlivě vybírali tak, aby každý
z jejich členů byl v případě zvolení přínosem pro
místní zastupitelstvo a mohl přispět svými znalostmi a dovednostmi k rozvoji Prahy 12.
Pevně věříme, že si z ní vyberete a dáte tak prostor ZMĚNĚ v myšlení, stylu a řízení obce.
Tom Philipp

Umíme se dohodnout: MUDr. Tom Philipp za
KDU-ČSL a Ing. Eva Tylová za Stranu zelených
stvrdili dohodu o společné kandidátce.

ZMĚNA PRO PRAHU 12
společný projekt KDU-ČSL, Strany Zelených a nezávislých kandidátů,
podporovaný členy Sdružení občanů Prahy 12
Také Vás po návratu z dovolené uhodilo do očí,
jak to v Modřanech vypadá a styděli jste se za to,
v jaké čtvrti žijete? Rozbourané staré Modřany,
díra do země vedle školy K dolům (bývalá Zetova),
polosmetiště mezi poštou a poliklinikou, blátivé
ulice… V první polovině devadesátých let byl
snad tento neradostný stav ještě omluvitelný coby
dědictví minulého režimu, ale dnes už ne.
Také jste si sami pokládali otázku, proč se v mnoha českých městech s upravenými domy a náměstími cítíte příjemně? Proč to jinde jde a v Praze 12
ne? Domníváme se, že to jde tam, kde jsou na radnici lidé, kteří se dokážou dívat dopředu, hledají
způsoby, jak něco dokázat a nevymýšlejí důvody,
proč to nejde. Uvědomují si, že pokud se mají
občané cítit dobře a identifikovat se s místem, kde
žijí, musí jim radnice vytvořit příjemné prostředí,
ostatně právě za to si občané své zástupce v politice prostřednictvím daní platí.
Nejde Vám na rozum, proč někdo vyprojektoval tramvajovou tra na kraj sídliště tak, že je k ní
z obydlených míst daleko? Nejspíš proto, že to
dalo nejméně práce a přemýšlení a nenašel se
nikdo, kdo by projektanty přinutil udělat to lépe.
Vadí Vám, že v místě, kde bydlíte, je trvale přeplněné parkoviště, a proto nemáte jinou možnost,
než při parkování soustavně porušovat předpisy?
Co pro vyřešení tohoto problému dělá město? Posílá na Vás městskou policii a pokud se nedáte, tak
s Vámi vede správní řízení. Tento stav je podle nás
neúnosný a morálně závadný. Zejména proto, že
město dopustí, aby byl občan trvale jednou nohou
mimo zákon a tím pádem se kdykoli mohl stát terčem perzekuce ze strany městské policie. S tímto
stavem se nemíníme smířit.
Byli jste se v poslední době podívat v Kamýckém lese, nebo v lesích mezi Komořany a Točnou?
Pokud ne, tak vězte, že se zde rozsáhle kácí a je to
motivováno komerčními záměry a že potoky v lesích nad Komořany už netečou, protože stavba dálničního tunelu je připravila o vodu. Ptáte se, jestli
bylo možné tomu zabránit? Odpovídáme ano, ale
musel by někdo chtít, snažit se, zvednout se ze

židle. Víme, jak na to, a dáte-li nám možnost, tak
to, co lze zachránit, dáme do pořádku a do budoucna podobné excesy nedopustíme.
Byli jste vykradeni či okradeni? Nebo Vám
snad ukradli auto? Také Vám vadí laxní postoj
policie k těmto věcem? Policii se podařilo svým
přístupem docílit toho, že okradení občané tyto
případy často ani nehlásí a tím policistům vylepšují statistiky. Co říci na to, když Vám policista na
služebně „poradí“, abyste vloupání a krádež dokumentů ohlásili dobrovolně jako ztrátu, protože
ztrátu sepíšou na počkání, zatímco na sepsání trestního oznámení musíte čekat dvě hodiny a na rovinu Vám řeknou, že stejně nikoho hledat nebudou?
Pak se nedivme, že zloději nemají žádný respekt.
Policie se slušnými občany jedná skrz okénko
a není schopna si zřídit recepci, kterou mají v kdekteré firmě, abyste se cítili důstojně v situaci, kdy
od ní něco potřebujete. Místo toho jste nuceni se
ohýbat a prostrkovat hlavu dírou ve zdi, abyste se
s policistou domluvili, zatímco on sedí pohodlně
na židli. Pokud tomu policejní šéfové nerozumí,
tak my jim poradíme. Prohlašujeme, že nechceme
žít v takto vedené společnosti a že tento stav nepovažujeme za normální. Nesouhlasíme s tvrzením,
že kriminalita je nezbytným průvodním jevem demokracie. Pojmenujme věci pravými jmény – jedná
se o lajdáctví, nedůslednost a odbytou práci ze strany policie. A věřte, že zloději a jim podobní to
velmi rychle vycítí a podle toho se chovají. Věříme,
že i mezi policisty jsou tací, kteří situaci vnímají
stejně jako my a ti mají naši plnou podporu.
Vadí Vám, že radnice plánuje výstavbu dálničního přivaděče z Modřan podél Komořan po vzoru
Barrandovské radiály a uráží Vás arogantní způsob, kterým ho radnice prosazuje? Informační
blokádou, mlžením, vyvěšením informací po nezbytně nutnou dobu nikoli v Modřanech, ale kdesi
na Hradčanském náměstí? Radnice si myslí, že po
volbách už nemusí naslouchat názorům občanů,
že jí stačí, že Váš hlas dostala minule. Prohlašujeme, že tento postup je v rozporu s naším smýšlením a uděláme vše, co bude v našich silách, aby-

chom tento stavební záměr a jemu podobné nedopustili.
Chcete se podílet na rozhodování radnice? Pak
Vám poradíme, jak na to. Pomůžeme Vám stát se
členy občanských komisí, poradního orgánu rady
zastupitelstva. Zajistíme, aby Vám nic z důležitých
rozhodnutí a dění v naší městské části neuniklo.
Vážení občané, pokud jste dočetli až sem a zjistili jste, že těchto pár řádků není typickým volebním programem, pak máte pravdu. Tento text
skutečně není volebním programem, ale slouží
k tomu, abyste poznali, jestli k nám máte myšlenkově blízko, nebo ne.
Zajímá-li Vás podrobný volební program bod
po bodu, najdete ho na: http://praha12.kdu.cz,
http://praha12.stranazelenych.net/,
http://komoko.goo.cz/,
http://www.modranskenoviny.cz/.
Tímto stručným výčtem Vás chceme přesvědčit,
že místní situaci známe, umíme pojmenovat problémy, víme, jak je řešit a hlavně do toho máme
chu. Míra našich možností, jak prosadit naše plány,
je ovšem přímo úměrná počtu získaných mandátů,
tedy počtu hlasů, které nám dáte ve volbách.
Domníváme se, že na radnici sedí stále stejní lidé
už déle, než je vhodné a že už nevidí nebo nechtějí
vidět věci tak, jako občané. Že po mnoha letech na
radnici „zapustili kořeny“ a mají pocit, že všemu
rozumí a už se nemusí nikoho ptát. Náš názor je, že
je na čase osazenstvo radnice vyměnit!
My Vám za Vaši podporu můžeme slíbit, že i po
volbách zůstaneme vstřícní a pozorní k vašim názorům.

KDU-ČSL

Své podněty a připomínky a příspěvky nám posílejte e-mailem na Modranskenoviny@seznam.cz
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