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Krátký pohled pod povrch dění

VáÏení spoluobãané,
mám pocit, Ïe nûkdy jsou zastupitelé
i poslanci a senátoﬁi posuzováni pﬁeváÏnû
podle sv˘ch vystoupení na zastupitelstvu,
v parlamentu nebo v senátu. Nemám teì

Slovo úvodem
na mysli vystoupení pﬁedkladatele nebo
zpravodaje, ale proslovy dal‰ích ãlenÛ tûchto orgánÛ. Vystoupení na jednání zastupitelstva nebo poslanecké snûmovny ãi senátu
je samozﬁejmû dÛleÏité. Je to nûkdy jediné
místo, kde lze návrh nového usnesení pﬁednést nebo upravit, pﬁípadnû komentovat.
Zvlá‰tû ãlenové radniãní nebo vládní koalice
v‰ak tuto moÏnost obvykle mûli jiÏ dﬁíve
a materiál jiÏ projednávali. Stejnou zku‰enost nám potvrdil i vládní poslanec dánského parlamentu. I tam se práce odb˘vá pﬁeváÏnû ve v˘borech a v jednacím sále vystupují spí‰e poslanci opozice.
Mé dal‰í úvahy budou spojeny s komunální úrovní, která je mi bliÏ‰í. Myslím, Ïe je
vhodné pﬁipomenout, Ïe pﬁi jednání zastupitelstva se málokdy vytvoﬁí zcela nové usnesení. A pokud ano, tak hrozí nebezpeãí, Ïe
není dostateãnû kvalitní a mohou se v nûm
vyskytovat chyby, aÈ jiÏ formálního nebo
vûcného rázu. DÛvodem je, Ïe nebyl ãas
pﬁipravit pﬁesn˘ text. Je správné, Ïe zastupitelstvo projednává zásadní záleÏitosti.

Mûlo by je ale dostat jen ke schválení (ãi
zamítnutí), pﬁípadnû k drobn˘m úpravám,
nemá dokumenty vytváﬁet.
Zkusím zhruba popsat, jak vzniká návrh
usnesení. Zcela zásadní roli hrají obvykle
komise, jejichÏ ãleny jmenuje rada. Tzv. resortní komise (kulturní, Ïivotního prostﬁedí,
majetková...) jsou jmenovány jako stálé,
kromû nich jsou jmenovány i komise doãasné (napﬁíklad na vût‰í v˘bûrová ﬁízení). Pﬁi
jejich jednání by mûl b˘t dostatek ãasu na
vûcné projednání problému. Samozﬁejm˘m
pﬁedpokladem je, Ïe ãlenové komisí dostanou kvalitní a pﬁimûﬁenû detailní podklady.
To je záleÏitost vûcnû pﬁíslu‰n˘ch odborÛ
(vãetnû tajemníka komise) a pﬁedsedy komise. Podstatnou otázkou je je‰tû v˘bûr témat, kter˘ je dán jednak bûÏn˘m chodem
úﬁadu a mûstské ãásti, jednak dlouhodobûj‰ími zámûry obce, vypl˘vajícími z programového prohlá‰ení rady. Pﬁi sloÏitûj‰ích záleÏitostech si komise nebo pﬁíslu‰n˘ radní
je‰tû vytvoﬁí pracovní skupinu, která záleÏitost pﬁedjedná dÛkladnûji. Pﬁíkladem jsou
hodnocení ‰kol nebo men‰í v˘bûrová ﬁízení.
Podle zákona o hl. m. Praze ale komise nemají rozhodovací pravomoc. Rozhodnutí
pﬁíslu‰í radû nebo zastupitelstvu.
VáÏení spoluobãané, dovolil jsem si
zhruba popsat ãistû procedurální záleÏitost.
V Ïádném pﬁípadû nechci zpochybÀovat
právo zastupitelÛ a obãanÛ Prahy 2 vystupovat na jednání zastupitelstva. Tato jednání jsou veﬁejná a je Ïádoucí, aby se k zásadním otázkám vyslovili ti, kteﬁí mají pocit,
Ïe buì mohou usnesení v˘znamnû podpoﬁit
nebo doplnit, a samozﬁejmû i ti, kteﬁí s návrhem usnesení nebo jeho ãástí nesouhlasí
nebo jim není nûkterá ãást návrhu srozumitelná. NepﬁeceÀujme v‰ak tato vystoupení,
pokud se neopírají o dostateãnou znalost
problému.
RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

TÉMA MĚSÍCE
Jaké je léto v Praze?
VáÏení ãtenáﬁi,
po dobu letních mûsícÛ se v metropoli náhle mûní zaveden˘ Ïivotní styl: hektick˘ spûch stﬁídá poklidnûj‰í letní ãas... Mûsto se pomalu vylidÀuje. Polovina obyvatel odjíÏdí na dovolenou,
aby ji po urãité dobû vystﬁídala ta druhá. Nûkteﬁí PraÏané ale zÛstávají doma a z nejrÛznûj‰ích
dÛvodÛ proÏívají prázdninové mûsíce v hlavním mûstû. V srpnovém ãísle se chceme vûnovat
tématu Jaké je léto v Praze? Zajímaly by nás Va‰e názory, postﬁehy a záÏitky:
• Jsou letní mûsíce ve mûstû pro Vás pﬁíjemné nebo radûji utíkáte do pﬁírody?
• Má „dovolenkov˘ pobyt“ v místû bydli‰tû také své kladné stránky?
• ZaÏili jste v letní Praze nûco zajímavého nebo neobvyklého?
• Mají PraÏané o prázdninách dostateãné kulturní nebo sportovní vyÏití?
• Postrádáte v Praze 2 nûjaké aktivity nebo by nûkter˘ch mohlo b˘t i víc?
Pi‰te na e-mail: noviny@p2.mepnet.cz nebo na adresu: ÚMâ Praha 2, redakce, nám.
Míru 20, 120 39 Praha 2, a to nejpozdûji do 19. ãervence 2006.

ÚMORNÉ VEDRO NEOVLIVNILO UMùLECKÉ V¯KONY... Po nekoneãn˘ch mûsících leto‰ní zimy se poãasí umoudﬁilo a ãervnové dny byly teplotnû
nadprÛmûrné. Ve stﬁedu 21. ãervna, kdy profesionální i amatér‰tí hudebníci o slunovratu tradiãnû vítají léto bezplatn˘mi vystoupeními na veﬁejn˘ch prostranstvích, ale parno a Ïahající sluneãní paprsky úãinkujícím na pódiu pﬁed sv. Ludmilou vÛbec nevadily. Od odpoledne, kdy Svátek
hudby slavnostnû zahájil starosta Mâ Praha 2 Mgr. M. Basch, se zde aÏ do veãera stﬁídaly za Ïivého zájmu publika kapely i hudební seskupení
nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ. Hudební produkce sviÏnû odstartovala ‰kolní kapela ze Z· Kladská. Zahrát pﬁi‰ly známé skupiny jako folková 2 + 1, rockové
Cafe ãi vokální skupina Pûtník, novinkou byla vystoupení funkové kapely Chichotaj a rockov˘ch Angels. Leto‰ním zahraniãním úãastníkem Svátku hudby byl dûtsk˘ abcházsk˘ lidov˘ soubor Abaza, jehoÏ elegantní a krásné tance nadchly v‰echny pﬁihlíÏející.
Text van, foto: vin

Údržbě a rozvoji veřejné zeleně věnuje Praha 2 značnou pozornost
Mûstská ãást Praha 2 má do své péãe
svûﬁenu veﬁejnou zeleÀ o celkové rozloze 50
hektarÛ, stará se o deset vût‰ích parkÛ
a o dal‰ích ‰estnáct parkÛ ãi jednotliv˘ch
ploch. Nejv˘znamnûj‰ími parky jsou Riegrovy
sady, Havlíãkovy sady, Karlovo námûstí, âechovy sady a námûstí Míru, které jsou kulturními památkami, dále Bezruãovy sady, Lumírovy sady, Zítkovy sady, Folimanka a Ztracenka. Mûstská ãást poskytuje na údrÏbu veﬁejné
zelenû celkem 48,1 milionu Kã roãnû.
Veﬁejná zeleÀ je pro údrÏbu rozdûlena do
‰esti skupin, z nichÏ kaÏdá zahrnuje nûkteré
vût‰í parky a k nim pﬁiﬁazené drobnûj‰í plochy. V loÀském roce byly v ‰esti v˘bûrov˘ch
ﬁízeních vybrány pro údrÏbu zelenû firmy
Gartensta, s. r. o. a Centra, a. s., které nyní
peãují o ve‰kerou zeleÀ. Jejich ãinnost je
komplexní a patﬁí do ní péãe o trávníky (sekání, hrabání, hnojení, obnova men‰ích
ploch), o kvûtinové záhony (v˘sadba letniãek, péãe o trvalky vãetnû záhonÛ rÛÏí),
o keﬁe (proﬁezávání, okopávání, hnojení, obnova) a o stromy (prÛklest, kácení, vysazování nov˘ch stromÛ). Podle potﬁeby se provádí zálivka, v nûkter˘ch parcích jiÏ automatická (Zítkovy sady, Karlovo námûstí – sever-

ní ãást, trávníky na námûstí Míru) a na ostatních plochách poloautomaticky z jednotliv˘ch
hydrantÛ. Kromû tûchto ryze zahradnick˘ch
prací je zaji‰tûna péãe o parkov˘ mobiliáﬁ,
jsou opravovány a nebo umisÈovány nové
ko‰e na odpadky a laviãky. V˘znamn˘mi
prvky pro mikroklima parkÛ jsou i vodní prvky: napﬁ. dvû fontány, ka‰na sv. Josefa a pítko v souso‰í Vítûzslava Hálka na Karlovû
námûstí, fontána na Tylovû námûstí, malá
kaskáda na Folimance a dvû pítka
na námûstí Míru.
Pro pûkn˘ vzhled
i pﬁíjemné posezení
v parcích je dÛleÏit˘
pravideln˘ a dÛkladn˘ úklid, kter˘
je provádûn ruãnû
kaÏd˘ v‰ední den,
jednou za mûsíc se
parkové cestiãky
strojovû uklízejí. Na
vybrané síti parkov˘ch cest je v zimních mûsících zaji‰Èována jejich schÛd-

nost shrabáváním snûhu a posypem inertními materiály.
Vysoká náv‰tûvnost na‰ich parkÛ pﬁiná‰í
nûkteré negativní jevy, jako jsou projevy vandalismu, sprejersví ãi zneãi‰Èování psími v˘kaly. BohuÏel, ne kaÏd˘ z na‰ich spoluobãanÛ
dokáÏe ocenit krásu tûchto kouskÛ pﬁírody
uvnitﬁ mûsta, leckdy spojen˘ch se staletou
historií.
Pokraãování na str. 2

Červnové vítání prázdnin na náměstí Míru bylo letos plné slunce a pohody
Od pondûlí 19. ãervna tradiãnû oÏilo na
dva dny pódium u sv. Ludmily bezprostﬁedními vystoupeními dûtí z mateﬁinek, základních
‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení Mâ Praha 2,
z DDM Praha 2, ze Studijního centra Basic
i absolventÛ Arcibiskupského gymnázia. Dal‰í
den, 21. ãervna, na nû navázala vystoupení
amatérsk˘ch i profesionálních hudebníkÛ
v rámci Svátku hudby.
Leto‰ní vítání prázdnin pﬁipravila na
nám. Míru pro dûti i dospûlé mûstská ãást
Praha 2 ve spolupráci s âesk˘m rozhlasem, kter˘ sídlí o nûkolik ulic dále, na Vinohradské tﬁídû. Bezprostﬁednû po úvodních
proslovech starosty Mgr. Michala Basche,
zástupkynû starosty PaedDr. Jany Rybínové
a v˘konného ﬁeditele âeského rozhlasu
PhDr. Josefa Havla CSc., vystoupila Magda
Reifová. Dûtem se její vystoupení moc líbilo; zpívaly a tanãily s ní po celém námûstí.
Bûhem programu dûti také soutûÏily o zajímavé ceny, vyzkou‰ely si bungee running,
mohly si sáhnout na „skuteãného skﬁítka“,
veãerníãka Hajaju, zatancovat si na dûtské
diskotéce a dozvûdût se i ﬁadu zajímavostí

o reality show Odhalení. Poté následoval
koncert Jany Koubkové a jejího bandu, DJ
Maceo a Martin Hovorka se show Radia
Wawe.

Souãástí dopoledního programu byla vystoupení dûtí z M· ·panûlská, M· ·umavská
37 a M· âtyﬁlístek. Nejmen‰í úãinkující vystupovali bez báznû a pﬁedvedli napﬁíklad krásnou pohádku
Hrneãku, vaﬁ
i roztomilé variace na Veãerníãek.
Odpoledne
mohli diváci vidût ‰koláky ze
Z· Jana Masaryka a Z· Legerova. Závûr pondûlního programu patﬁil DDM
Praha 2: oddûlení Rytmus pod
vedením Adama
Wysockého
pﬁedvedlo na
námûstí latinHvûzdy pﬁedstavení Proã nechtûl Honza princeznu za Ïenu bezprostﬁednû
skoamerické
pﬁed vstupem na jevi‰tû (Z· Sázavská)
tance a krásné

taneãní vystoupení mal˘ch pﬁed‰kolákÛ. Po
cel˘ den bylo vysilující, pﬁímo tropické vedro.
Úãinkujícím (ale i divákÛm) to zas tak moc
nevadilo: pekelnû se soustﬁedili a na jevi‰ti
podávali skvûlé v˘kony. Nakonec odcházely
v‰echny dûti nadmíru spokojené. Nad hlavou
jim vlály balónky, kter˘ch se bûhem dne rozdalo na dva tisíce.
Po 16. hodinû patﬁilo pódium sportovcÛm:
byli zde ocenûni bûÏci – obyvatelé Prahy 2,
kteﬁí se nejlépe umístili v PraÏském mezinárodním maratonu (Petr Horáãek, Miroslav Gabriel,
Petr Honzejk) a v 1/2maratonu (Václav Marek,
Miroslav Gabriel, Petr Honzejk). Za mûstskou
ãást a PraÏsk˘ mezinárodní maratón jim pﬁedali
ceny Mgr. Michal Basch a PaedDr. Jana Rybínová spolu s Paolem Ottone.
V úter˘ 20. ãervna diváky potû‰ila vystoupení dûtí ze Z· Slovenská, Z· Na Smetance
a Z· Botiãská, plná tance, zpûvu a divadla.
Velik˘ a zaslouÏen˘ aplaus divákÛ vyvolala
módní pﬁehlídka nápadit˘ch modelÛ, které si
vyrobily sleãny ze Z· Na Smetance z recyklovaného odpadu. Divácky atraktivní byly
rovnûÏ bﬁi‰ní tance v podání DDM Praha 2,

vystoupení skﬁítkÛ z M· Na Zboﬁenci a pﬁedstavení Proã nechtûl Honza princeznu, provedené dramatick˘m krouÏkem Z· Sázavská.
V odpoledních hodinách zazáﬁila na pódiu
mladá pûvecká hvûzda Mí‰a Mrázková ze
studijního centra Basic a Tomá‰ Bûlohrad
z Dûtského domova se ‰kolou. Leto‰ní pódiová vystoupení uzavﬁela skupina Kojoti revival
z Arcibiskupského gymnázia.
UÏ popáté byla souãástí akcí na nám. Míru
tradiãní ·nekiáda obãanského sdruÏení Pohoda. V jeho prezentaãním stánku naproti pódiu
si náv‰tûvníci mohli koupit originální rukodûlné v˘robky a v˘tvarná díla lidí s mentálním
a kombinovan˘m postiÏením. ¤ada dûtí vyuÏila moÏnost namalovat si tu na papír, sklo nebo na ulitu pohodového ‰neka, pﬁedstavujícího symbol sdruÏení.
V rámci doprovodného programu pódiov˘ch vystoupení si mohli náv‰tûvníci prohlédnout na panelech v˘stavu roztomil˘ch obrázkÛ
dûtí nav‰tûvujících mateﬁské ‰koly v Praze 2
a v partnerské mûstské ãásti Bratislava-Raãa
na téma Voda, vodûnka…
Text: Jana Havlíková/van, foto: hav

