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Rada

Rada mûstské ãásti Praha 2 mûla na
sv˘ch ﬁádn˘ch jednáních 1. a 15. listopadu a mimoﬁádném jednání 3. listopadu
2005 na programu vãetnû informací celkem 109 bodÛ.
Z jednání vybírám: rada schválila odmûny
ﬁeditelÛm ‰kol a jídelen z prostﬁedkÛ jejich
i z prostﬁedkÛ Prahy 2 a v˘‰i jejich osobních
pﬁíplatkÛ v r. 2006, zmûnu organizaãního
a podpisového ﬁádu ÚMâ Praha 2, likvidaci
movitého majetku, poskytnutí finanãního daru
humanitárnímu sdruÏení a rodinû s postiÏen˘m
dítûtem, program, termín a místo zasedání
ZMâ Praha 2, úpravy rozpoãtu v obl. informatiky, bytového hospodáﬁství, sociální, územního
rozvoje, místní správy, ‰kolství a v odborech
kultury a informací a kanceláﬁ starosty.
Rada souhlasila se zmûnou provozní doby
infolinky âistota Prahy 2, se zadáním veﬁejné
zakázky na zázemí zahradníkÛ a hﬁi‰tû
v Havlíãkov˘ch sadech a na studii cesty mezi
Ztracenkou a Albertovsk˘mi schody, s vyhlá‰ením grantÛ v oblasti mimo‰kolních aktivit
na r. 2006, s prodejem nepotﬁebné datové sítû, s návrhem na vydání platebního rozkazu,

s uzavﬁením smlouvy o repasi systémÛ tísÀové péãe, s dodatkem smlouvy se spol. Diligens, s vûcn˘m darem vybran˘m stráÏníkÛm,
s bezúplatn˘m pﬁevodem v˘poãetní techniky
základní ‰kole, se zámûrem prodeje ãástí domÛ a pozemkÛ spoluvlastníkÛm, s úpravou
nájemního vztahu k Vinohradskému pavilonu,
s v˘bûrem dodavatelÛ na údrÏbu veﬁejné zelenû a na opravu domÛ a projektÛ rekonstrukce bytového domu a ‰kolní budovy.
Rada vzala na vûdomí zprávu o plnûní rozpoãtu a o hospodáﬁské ãinnosti za 1. aÏ 3.
ãtvrtletí, návrh vyhlá‰ky hl. m. Prahy k cenové
mapû stavebních pozemkÛ a generel zelenû
v Lond˘nské a Bruselské ulici. Rada dále vybrala variantu rekonstrukce nov˘ch prostor pro
knihovnu. Rada jmenovala ãlena komise pro
informatiku a ãleny hodnotících komisí na zakázky. Ke standardním bodÛm patﬁila bytová
problematika a pronájem nebytov˘ch prostor
(úprava smluv na úpravu bytu vlastním nákladem a pravidel a textu v˘zvy na pronájem bytu
za smluvní nájem a udûlování souhlasu podnikatelÛm, aktualizace pravidel pronájmu bytÛ
v obecním zájmu, pﬁechod nájmu, zveﬁejnûní
zámûru pronájmu za smluvní nájemné, uzavﬁení, prodlouÏení a zmûna nájemních smluv, slouãení bytÛ, podnájem, zpûtvzetí v˘povûdi, poskytnutí slevy a uzavﬁení dohody o splátkách),
pronájem veﬁejného prostranství (Karlovo nám.
a Riegrovy sady).
RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

V PROSINCI SKONâÍ PLATNOST NùKTER¯CH
OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ
Pﬁipomínáme v‰em obãanÛm, Ïe platnost obãansk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch do 30. 11.
1994 skonãí ke dni 31. 12. 2005. V˘jimku tvoﬁí pouze obãanské prÛkazy obãanÛ narozen˘ch
pﬁed 1. lednem 1936, pokud je v nich vyznaãeno, Ïe platí bez omezení; ty zÛstávají i nadále
v platnosti.
DrÏitelé obãansk˘ch prÛkazÛ, jejichÏ platnost v leto‰ním roce skonãí, jsou povinni podat
Ïádost o vydání nového OP. Vyz˘váme obãany, kteﬁí to neuãinili ve stanovené lhÛtû do konce
mûsíce listopadu, aby tuto svoji povinnost neprodlenû splnili a zajistili si tak nov˘ obãansk˘
prÛkaz pﬁed skonãením platnosti starého dokladu.
LhÛty pro v˘mûnu OP
Obãansk˘ prÛkaz bez strojovû
Îádost o v˘mûnu tohoto OP
ãiteln˘ch údajÛ vydan˘ do:
je tﬁeba podat do:
31. 12. 1994
30. 11. 2005
31. 12. 1996
30. 11. 2006
31. 12. 1998
30. 11. 2007
31. 12. 2003
30. 11. 2008
Právní úprava: § 24, odst. 2 zákona ã. 328/1999 Sb., o obãansk˘ch prÛkazech, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ; naﬁízení
vlády ã. 612/2004 Sb.

Îádosti o v˘mûnu obãanského prÛkazu vyﬁizuje Úﬁad mûstské ãásti Praha 2, oddûlení
osobních dokladÛ a evidence obyvatel, od 23. 11. 2005 jiÏ na novém pracovi‰ti – vchod z Jugoslávské 20 (hala v pﬁízemí), tel.: 236 044 109, 110. Pﬁi podání Ïádosti je tﬁeba pﬁedloÏit dosavadní OP a jednu prÛkazovou fotografii, pﬁípadnû dal‰í doklady k prokázání zmûny osobního stavu apod. Tato v˘mûna OP je bezplatná.
Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend

Fotografie na prÛkazy pﬁímo v budovû ÚMâ Praha 2
V budovû Úﬁadu mûstské ãásti Praha 2 na námûstí Míru je moÏné si pﬁi vyﬁizování nov˘ch
dokladÛ poﬁídit pﬁímo na místû na poãkání nové fotografie na prÛkaz. Tato sluÏba funguje po
cel˘ t˘den:
Po, St
8:00 – 12:30
13:00 – 17:30
Út, ât
7:30 – 12:30
13:00 – 16:00
Pá
7:30 – 13:00

Rybáﬁské lístky jsou nyní vydávány dennû
S otevﬁením rekonstruované budovy úﬁadu se roz‰iﬁují úﬁední hodiny pro vydávání rybáﬁsk˘ch
lístkÛ. Poãínaje dnem 23. listopadu 2005 se budou vydávat dennû, a to v tûchto náv‰tûvních hodinách: pondûlí a stﬁeda 8:00 aÏ 17:30, úter˘ a ãtvrtek 7:30 aÏ 15:30 a v pátek 7:30 aÏ 13:00.
Pﬁipomínáme, Ïe k vydání prvního rybáﬁského lístku je nutno pﬁedloÏit osvûdãení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybáﬁského lístku. Druh˘ a dal‰í lístek mÛÏe b˘t vydán Ïadateli, prokáÏe-li se dﬁívûj‰ím rybáﬁsk˘m lístkem. Rybáﬁsk˘ lístek se vydává osobám s trval˘m bydli‰tûm na
území Prahy 2 pro celé území âeské republiky, a to na dobu jednoho roku, tﬁí let nebo 10 let.
U osob mlad‰ích 15 let se rybáﬁsk˘ lístek vydává na dobu jednoho roku se souhlasem zákonného zástupce.
Vydání rybáﬁského lístku bude odepﬁeno osobám, které se v posledních tﬁech letech dopustily pﬁestupku nebo trestného ãinu na úseku rybáﬁství. UpozorÀujeme v‰echny rybáﬁe, Ïe poãínaje 1. lednem 2006 bude nutné k Ïádosti pﬁiloÏit v˘pis z rejstﬁíku trestÛ. Skuteãnost, zda se Ïadatel nedopustil v˘‰e zmínûného pﬁestupku, si vydávající orgán ovûﬁí sám.
RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru Ïivotního prostﬁedí

Rekonstrukce budovy radnice Prahy 2
V˘stava k dokonãení rekonstrukce budovy Úﬁadu mûstské ãásti Praha 2, nám. Míru 20.
Investor akce: Mûstská ãást Praha 2, hlavní mûsto Praha
Projekt: Ak. arch. Jiﬁí JavÛrek, pÛv. ateliér Genia loci, spol s r. o., nyní SGL Projekt, s. r. o.
Dodavatel stavby: Metrostav, a. s., Divize 9
V˘stava je umístûna v hlavní hale budovy Úﬁadu mûstské ãásti Praha 2, nám. Míru 20,
Praha 2 od 6. prosince 2005 do 31. kvûtna 2006.
V˘stava je pﬁístupna:
pondûlí a stﬁeda 8:00 – 17:30
úter˘ a ãtvrtek
7:30 – 16:00
pátek
7:30 – 13:30

PROMĚNY PRAHY 2
Souãástí dlouhodobého zámûru mûstské
ãásti Praha 2 postupnû obnovit areál Havlíãkov˘ch sadÛ – park, památkovû chránûné
stavby i zahradní objekty, je i rekonstrukce
dûtského hﬁi‰tû v horní ãásti Grébovky, spojená s v˘stavbou zázemí pro zahradníky a sociálního zaﬁízení pro náv‰tûvníky parku.
I kdyÏ se letos na jaﬁe podaﬁilo ve veﬁejné
soutûÏi vybrat na tyto práce stavební firmu
a akce byla v ãervnu 2005 zahájena, stavba
se kvÛli neplnûní harmonogramu ze strany
stavební firmy nacházela v trvalém skluzu, aÏ
posléze stavební firma pﬁestala pracovat vÛbec. Proto v souãasné dobû pﬁipomíná tato
ãást Grébovky opu‰tûné zboﬁeni‰tû. Mûstská
ãást je nucena vypsat nové v˘bûrové ﬁízení,
a tak celé ﬁízení zaãíná nanovo. PÛvodnû plánovan˘ termín dokonãení, jaro roku 2006, se
za dané situace rozhodnû dodrÏet nepodaﬁí.
Akce bude zahájena okamÏitû po v˘bûru
nového stavebního dodavatele. Jde o hﬁi‰tû
pro veﬁejnost, a tak je snahou mûstské ãásti,
aby bylo co nejdﬁíve v provozu. Projektovou
dokumentaci obnovy hﬁi‰tû a zázemí zahradníOZNÁMENÍ: UpozorÀujeme obãany, Ïe
v pátek 9. prosince 2005 budou náv‰tûvní hodiny na pracovi‰ti osobních
dokladÛ a ovûﬁování ÚMâ Praha 2 pouze od 7:30 do 11:30.

Obnova uliãního stromoﬁadí
V rámci postupné obnovy pﬁestárl˘ch uliãních stromoﬁadí v na‰í mûstské ãásti provede
Technická správa komunikací ve spolupráci
s Úﬁadem mûstské ãásti Praha 2 vykácení
stromÛ star˘ch, nemocn˘ch i nebezpeãn˘ch
a zajistí vysazení stromÛ nov˘ch. Obnova
stromoﬁadí se bude t˘kat ulic Máchova,
Moravská a Budeãská a bude probíhat od
prosince do jara pﬁí‰tího roku.
-bei-

Dotace z programu JPD 3
Více neÏ 780 milionÛ korun si budou moci
mezi sebe rozdûlit Ïadatelé o ãerpání dotací
z Jednotného programového dokumentu pro
Cíl 3 (JPD 3). Granty hl. m. Prahy budou
udûleny v oblastech 2.1 Integrace specifick˘ch skupin obyvatelstva ohroÏen˘ch sociální exkluzí (ukonãení pﬁíjmu Ïádostí 6.
ledna 2006); 3.1 Rozvoj poãáteãního vzdûlávání (ukonãení pﬁíjmu Ïádostí 17. února
2006); 3.2 Rozvoj dal‰ího vzdûlávání
(ukonãení pﬁíjmu Ïádostí 17. února 2006)
a 4.3 Rozvoj cestovního ruchu (ukonãení
pﬁíjmu Ïádostí 17. února 2006).
CD ãi disketu spolu s vyti‰tûnou formou
vyplnûné Ïádosti vãetnû v‰ech povinn˘ch pﬁíloh je tﬁeba odevzdat osobnû v oddûlení pro
implementaci JPD 3 odboru zahraniãních
vztahÛ a fondÛ EU Magistrátu hl. m. Prahy
na adrese: Rytíﬁská 10, Praha 1. Podrobné
informace na www.praha-mesto.cz/jpd3. van

Obnova hřiště v Grébovce pozastavena

kÛ zpracoval Ateliér M1: projekt pﬁedpokládá
vylep‰ení a zkvalitnûní hﬁi‰tû a jeho vybavení
potﬁebn˘m sociálním zázemím. Hﬁi‰tû má
slouÏit dûtem v‰ech vûkov˘ch kategorií, poãítá
se zde s nov˘mi povrchy, oplocením, osvûtle-

ním a doplnûním o dal‰í herní prvky. Pﬁibudou
také laviãky a dﬁevûné stupnû k sezení. Hﬁi‰tû
pro míãové hry bude novû zrekonstruováno,
vãetnû potﬁebn˘ch terénních úprav, a doplnûno novou v˘sadbou.
Text: len, foto: ‰íd

MČ Praha 2 vyhlásila granty pro příští rok
Do uzávûrky prosincového ãísla Novin
Prahy 2 vypsala mûstská ãást grantové
programy na období roku 2006 aÏ I. ãtvrtletí roku 2007 ve dvou oblastech: mimo‰kolní ãinnost dûtí a mládeÏe a kultura.
O grant v oblasti mimo‰kolní ãinnosti dûtí
a mládeÏe se mohou se sv˘m projektem ucházet fyzické i právnické osoby. Bylo vyhlá‰eno
‰est témat: Podpora pravidelné ãinnosti s neorganizovan˘mi dûtmi a mládeÏí v Mâ Praha 2;
Podpora pravidelné ãinnosti pro organizované
dûti a mládeÏ v Mâ Praha 2; Podpora sportovních, kulturních a spoleãensk˘ch akcí a soutûÏí
pro dûti a mládeÏ v Mâ Praha 2; Podpora vûdecké a zájmové ãinnosti dûtí a mládeÏe v Mâ
Praha 2; Podpora úãasti na prezentaãních
a soutûÏních akcích v zahraniãí a Uspoﬁádání
oslavy Mezinárodního dne dûtí pro dûti z Mâ
Praha 2. Dotazy zodpoví Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ÚMâ Praha 2, tel.: 236 044 162,
e-mail: folprechtovaz@p2.mepnet.cz nebo
Mgr. Jana Havlíková, referent pro voln˘ ãas dûtí a mládeÏe, e-mail: havlikovaj@p2.mepnet.cz,
tel.: 236 044 188. Projekty se Ïádostí o grant
pﬁijímá v zalepené obálce opatﬁené nápisem
„N e o t v í r a t – mimo‰kolní ãinnost dûtí
a mládeÏe“ podatelna ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20 do úter˘ 31. ledna 2006 do 12:00. Îadatel musí odevzdat Ïádost o grant 2 x v listinné podobû a 1 x v elektronické podobû (vãetnû
pﬁíloh) na elektronickém nosiãi dat podaném
souãasnû se Ïádostí. V pﬁípadû zaslání projektu po‰tou je rozhodující pro dodrÏení termínu
uzávûrky datum po‰tovního razítka – nejpozdûji
31. ledna 2006.
O grant na svÛj vlastní projekt v oblasti kultury se mohou ucházet fyzické i právnické

osoby (do uzávûrky tohoto ãísla nebyla schválena témata). Podrobné informace a konzultace k podávání Ïádostí poskytne vedoucí odboru kultury a informací MgA. Martin Bradáãek,
e-mail: bradacekm@p2.mepnet.cz, tel.: 236
044 118. Projekty se Ïádostí o grant pﬁijímá
podatelna ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20 do
úter˘ 31. ledna 2006 do 12:00 v zalepené
obálce oznaãené „Granty – kultura”. Doruãení

elektronické podoby pﬁedepsan˘ch dokumentÛ je moÏné na technickém nosiãi dat souãasnû s listinnou podobou Ïádosti e-mailem na
adresu: bradacekm@p2.mepnet.cz. V pﬁípadû
zaslání projektu po‰tou je rozhodující pro dodrÏení termínu uzávûrky datum po‰tovního razítka – nejpozdûji 31. ledna 2006.
Tematická urãení grantÛ, pﬁesné podmínky
pro Ïadatele, formuláﬁe i dal‰í podrobnosti
o vyhlá‰en˘ch grantov˘ch programech naleznete na www.praha2.cz nebo je obdrÏíte v informaãní kanceláﬁi ÚMâ Praha 2, námûstí Míru 20, e-mail: vlachovae@p2.mepnet.cz, tel.:
236 044 246.
van
Pozn. red.: Po uzávûrce vyhlásila Rada Mâ
Praha 2 dal‰í granty v oblastech sociální
a zdravotnictví. Podrobnosti pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle.

V Riegrových sadech se bude v adventu a na Silvestra běhat
Pojì si s námi zabûhat, kamaráde
Pﬁedvánoãní bûh poﬁádá 17. prosince
v Riegrov˘ch sadech obãanské sdruÏení
Sherpa. Závod se koná pod zá‰titou starosty
Mâ Praha 2 Michala Basche, v˘tûÏek ze startovného a od sponzorÛ bude vûnován na nákup vánoãních dárkÛ pro dûti z dûtského domova v Dolních Poãernicích. Závodí se v nûkolika kategoriích. Dûti od 10 do 15 let pobûÏí
mal˘ okruh v délce 720 metrÛ, dorost bude
závodit na trati dlouhé 1340 metrÛ, kategorie
muÏÛ a kategorie Ïen nad 20 let pobûÏí dva
velké okruhy v celkové délce 2680 metrÛ.
Startovné je pro kategorie Ïactva, dorostu
a juniorÛ zdarma, pro kategorii Ïen a muÏÛ
dobrovolné. Pﬁihlá‰ky je tﬁeba podat nejpozdûji
do 12. prosince. Prezentace závodníkÛ zaãíná
v 11:45, první kategorie startuje ve 13:00 od
budovy Sokola Královské Vinohrady.

Foto: MBr

Jubilejní Silvestrovsk˘ bûh
V Riegrov˘ch sadech se dále bude 31.
prosince konat jiÏ 50. roãník Silvestrovského bûhu, u nás nejstar‰ího. Vznikl v roce
1956 a vzorem organizátorÛm byl stejnojmenn˘ bûh v jihoamerickém Sao Paulu.
Dlouholet˘m tradiãním startérem závodu byl
komik Jaroslav ·tercl – po jeho smrti byl
bûh nazván Silvestrovsk˘m bûhem Jardy
·tercla a startovní pistoli pﬁed osmi lety
pﬁevzala jeho manÏelka RÛÏena ·terclová.
Od 30. roãníku zaji‰Èuje bûh poﬁadatelsky
TJ Liga 100 Praha ve spolupráci se Sokolem Královské Vinohrady. BûÏci se mohou
pﬁihlásit od 13:00 ve vestibulu Vinohradské
sokolovny, Polská 1. První bûhy budou odstartovány ve 14:00; dorostenci, dorostenky
a dûti pobûÏí na trati dlouhé 1350 metrÛ,
muÏi 3400 metrÛ.
red

Pro třídění odpadů jsou v naší městské části dobré podmínky
KaÏd˘ obãan âeské republiky vyprodukuje roãnû zhruba 150 aÏ 200 kilogramÛ odpadÛ. V celé zemi to za jedin˘ rok pﬁedstavuje stûÏí pﬁedstavitelné mnoÏství aÏ 2 miliardy kilogramÛ, neboli 2 miliony tun odpadÛ
v‰eho druhu. Jak uniknout pﬁed odpadovou
lavinou, která doslova visí nad na‰imi hlavami? Recept je snadn˘: tﬁídit, a tím odpad
zredukovat na polovinu.
Z anal˘zy domovních odpadÛ plyne, Ïe
ve 200 kilogramech odpadÛ, které roãnû vyprodukujeme, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg
plastÛ, 15 kg skla, 5 kg kovÛ a asi 1,4 kg
nápojov˘ch kartonÛ. V‰echny tyto suroviny
lze znovu vyuÏít, je-li odpad správnû tﬁídûn.
A nadûjnou zprávou je, Ïe mnoÏství vytﬁídûného odpadu kaÏd˘ rok stoupá.
Tradiãní surovinou, vhodnou k recyklaci,
je papír. Celulózové vlákno v nûm obsaÏené
je moÏné vyuÏít aÏ sedmkrát, v papírnách
se pﬁidává do smûsi na v˘robu nového papíru. Recyklovan˘ papír se pouÏívá na v˘robu novin, lepenkov˘ch krabic, toaletního papíru a podobnû. Je‰tû vdûãnûj‰í surovinou
je sklo, které lze pouÏívat prakticky donekoneãna. Z vytﬁídûného a rozdrceného skla se

nejãastûji vyrábûjí láhve na minerálky a pivo. Velkého vyuÏití nacházejí plasty, zpracovávané rÛzn˘mi technologiemi podle jejich
druhÛ. PET lahve se po rozemletí pouÏívají
na v˘robu kobercÛ, netkan˘ch textilií ãi jako
v˘plÀ do spacákÛ a zimních bund. Z plastov˘ch sáãkÛ a ta‰ek se vyrábûjí rÛzné fólie
a pytle. Polystyren je zase vhodn˘ k v˘robû
speciálních izolaãních cihel. S recyklovan˘mi smûsn˘mi plasty se setkáváme v podobû
U-ramp, stojanÛ na dopravní znaãky, parkov˘ch laviãek a odpadkov˘ch ko‰Û ãi protihlukov˘ch stûn podél silnic. A u nápojov˘ch
kartonÛ se celulózová sloÏka pouÏívá k v˘robû papíru, zbylé sloÏky k ohﬁevu vody
a v˘robû páry.
Stále více mûst je zapojeno v systému
EKO-KOM, kter˘ byl zaloÏen v˘robci obalÛ
a balen˘ch v˘robkÛ roku 1997. Princip
systému je jednoduch˘. Spoleãnost EKOKOM, a. s., vybírá ãtvrtletnû od v˘robcÛ, dovozcÛ a plniãÛ obalÛ poplatky za uvedení
obalu na trh. UtrÏené peníze systém pﬁerozdûlí ve formû odmûn obcím, a to pﬁísnû
podle mnoÏství odpadu, které jejich obyvatelé vytﬁídí. Tﬁídit odpad se tedy kaÏdé obci

jednoznaãnû vyplácí. Z celorepublikov˘ch
prÛzkumÛ nicménû vypl˘vá, Ïe zatímco
sbûrná místa pro tﬁídûní odpadu jsou stále
dostupnûj‰í, skuteãné vyuÏití obãany zatím
zaostává. Zmûnit tento stav by mûla tﬁíletá
propagaãní kampaÀ, která letos vstoupila do
druhé fáze.
Symbolem ekologického i ekonomického
nakládání s obaly se od roku 2000 stal
takzvan˘ Zelen˘ bod, dvû propletené zelené
‰ipky v kruhu. Tato znaãka na obalech v˘robkÛ spotﬁebiteli ﬁíká, Ïe za recyklaci obalu
byl uhrazen finanãní pﬁíspûvek autorizované
obalové spoleãnosti EKO-KOM. Koupû v˘robku se Zelen˘m bodem proto znamená,
Ïe obal patﬁí do kontejneru na tﬁídûn˘ odpad, aby jeho dal‰í cesta vedla k novému
vyuÏití a recyklaci.
Závûrem bych chtûl poznamenat, Ïe
k tﬁídûní odpadu v na‰í Mâ jsou podmínky
vytvoﬁeny velmi dobﬁe. Pouze zvyky nás
obãanÛ se ne vÏdy daﬁí úspû‰nû mûnit.
Domnívám se, Ïe tento ãlánek alespoÀ tro‰ku této zmûnû pomÛÏe.
Jan Korseska,
ãlen ZMâ Praha 2

