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za zachování farm
Praha 2 v čele se zastupiteli z ODS
dlouhodobě kritizuje a zásadně odmítá
záměr magistrátu, který inicioval ještě
bývalý primátor Tomáš Hudeček, zmenšit
farmářské trhy a přesunout je pod
Železniční most.

na náplavce Rašínova nábřeží
eží
úspěšně fungují už pět let a jsou
nejnavštěvovanější v Praze.. Proti
odsunu trhů důrazně vystoupilo
upilo
vedení Prahy 2 v čele s ODSS
a vznikla i petice řadových občanů
Prahy.

Představme si, jak by se asi líbilo magistrátním
úředníkům, kdyby se jim radnice přesunula
do vzdálenější a menší budovy a navíc by místo
90 židlí měli k dispozici jen 60 a ještě místo 30
parkovacích míst jen 12. Rozhodně by protestovali.
Podobná situace hrozí farmářským trhům, které

Současné vedení pražského
ého
magistrátu ustoupilo zájmům
ům Prahy 2
a tržiště se stěhovat nebude.
e. Budoucností
farmářských trhů se má zabývat
bývat nová pracovní
skupina složená z představitelů
itelů různých platforem,
včetně provozovatelů trhů a v neposlední řadě
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Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují
či se zajímají o dění v Praze 2

Pokoušeli jste se bezpečně nebo aspoň pohodlně
po vlastních či na kole dostat od Zvonařky
ke kostelu Panny Marie a Sv. Karla Velikého,
případně k Bastionu a Ztracence?
Chyba lávky! Nelze… Zatím!

zástupců městské
m
části Praha 2, která vždy
požadovala, aby s ní byly předem projednávány
požadovala
záměry a návrhy týkající se změn uspořádání
všechny zám
náplavky.
Radní Alexandra
Udženija (ODS) k tomu
Al
poznamenala: „Městská část Praha 2 bude velmi ráda,
poznamena
farmářských trhů na náplavce
jestliže se umístění
u
nezmění. Z reakcí obyvatel Prahy 2, kteří jsou
nejčastějšími návštěvníky tohoto tržiště, víme, že by
nejčastějším
jim přesun vadil. Považuji za důležité, aby magistrát
naslouchal městským částem, protože ty nejlépe vědí,
co je v dané lokalitě dobré, a jsou v kontaktu s lidmi,
kteří tam žijí
žij nebo kterých se to týká.“

Vážení občané Prahy 2,
po pěti měsících působení nové koalice
na Praze 2 v čele s ODS je práce nás všech
dávno rozjetá na plné obrátky. Ale hlavní
a nejdůležitější bod zlomu nastává, když
zastupitelstvo schválí rozpočet a můžeme
začít uskutečňovat naše plány a investice
tak, jak byly na tento rok určeny. Jednání
zastupitelstva proběhlo 16. března, kdy
byl schválen rozpočet Prahy 2 na rok
2015. Novinkou je také to, že rozpočet je
rozklikávací. Nyní každý může v pohodlí
svého domova snadno zjistit, jak se
nakládá s veřejnými financemi.
Naše závazky jsme jasně deklarovali
v našem volebním programu a na Vás je,
abyste nás pečlivě sledovali a kontrolovali,
zda je plníme. Vždy nás komunikace s Vámi
těšila a motivovala, i když se někdy jednalo
i o kritiku. Jsme Vám jako vždy naprosto
k dispozici. Můžete nás kontaktovat
na telefonním čísle, které naleznete
na webu www.odspraha2.cz nebo nám
můžete psát na e-mail: os.praha2@ods.cz.
Těšíme se na Vaše podněty, připomínky
a dotazy.

aktuálně

KONEC

FARMÁŘSKÝCH
TRHŮ?
„Po zavedení Babišových pokladen na trzích končíme. Jdeme na
pracák.“ I takto reagovali někteří trhovci na zavedení povinných
registračních pokladen na serveru zivnostenskelisty.cz.
Alexandra Udženija: Otázkou registračních pokladen se zabývám
od roku 2013, kdy byl tento nesmysl zaveden v Chorvatsku. A právě
tam jsem 1. července 2013 byla, když poslední skupina živnostníků,
což byli zrovna trhovci, najížděla na tento „skvělý“ systém. Dopadlo
to tak, že po celém Chorvatsku trhovci několik dní stávkovali a lidé
neměli kde si koupit čerstvou zeleninu, ovoce, ryby, maso atd.
Stávkovala dokonce i největší tržnice Dolac v Záhřebu. Naštvanost Chorvatů, že jim
nefungují tržnice, můžu směle přirovnat k naštvanosti Pražanů, pokud by stávkovali
zaměstnanci Dopravního podniku. Tak velký význam mají tržnice v Chorvatsku. Chorvatská
socialistická vláda se ihned zalekla a slíbila okamžité udělení výjimky. Bylo to jediné
možné, ale naprosto nesystémové řešení.
Ministr Babiš začíná v posledních dnech také couvat a slibovat různé výjimky, dokonce
i snižování DPH. Sliby pana Babiše jsou naprosto nepřesvědčivé, protože jeho represivní
kroky, právě vůči živnostníkům a malým podnikatelům, jasně dokazují, že ve své oligarchii
nepotřebuje samostatně uvažujícího, nezávislého živnostníka a podnikatele.
ODS všem živnostníkům a podnikatelům slibuje, že udělá vše pro to, aby represivní
registrační pokladny nebyly zavedeny. A pokud je i přes náš odpor tato levicová vláda
zavede a Vy nám dáte opět důvěru, tak je zrušíme. Vím, že můžete mít pochybnosti,
protože se vůči Vám ODS nechovala vždy tak, jak by pravicová strana měla, ale právě Vy,
dvojkoví nás, dvojkové znáte, a dobře víte, že to co říkáme, také děláme.

A teď
te
eď říkáme:

NE!“
„Povinné registrační pokladny –

Atmosféra,
která se nám líbí
Jana Černochová
Chodím si na farmářské trhy hlavně pro bylinky a čerstvou zeleninu. Nejblíž z bytu mám trh na nám.
Jiřího z Poděbrad, kam chodím
v sobotu. Na Tylovo náměstí chodím nakupovat
v týdnu, když jdu z radnice. Mají tam skvělou nabídku ryb, kterým málokdy odolám. Když jsem před
časem navštívila naše vojáky v Afghánistánu, nakoupila jsem na farmářských trzích několik kilogramů domácího chleba, sklenic škvarků a cibule a přivezla jim to na vojenskou základnu jako dárek
a vzpomínku na českou kuchyni. Velmi to ocenili!
Jan Korseska
Navštěvuji farmářské trhy na Tylově náměstí často a rád. Zastavím se cestou z práce i o víkendu
při procházce. Kupuji nejčastěji
čerstvé za studena lisované ovocné a zeleninové šťávy, ovoce a zeleninu vypěstované u nás. Někdy také nakupuji koření, sušené plody
(ovoce, oříšky) a cereální pečivo.
Eliška Zemanová
Sice nejsem pravidelnou návštěvnicí farmářských trhů, ale vnímám,
že mají svou tradici, byť se jim vždy
neříkalo farmářské. Naše prababičky nenakupovaly jinde než u trhovců, kteří si vše sami vypěstovali a vyrobili. Dnešní trhy sice nemají stejnou podobu jako před sto
lety, atmosféra na sobotní náplavce je ale nezaměnitelná. Dvojku si bez živých trhů už nedokážu
představit.
Radim Perlín
Farmářské trhy pro mě mají dva významy, dvě funkce. Jednak je možné si na farmářském trhu nakoupit
dobré a hlavně zajímavé potraviny,
se kterými lze v kuchyni experimentovat. Za druhé pro mě představují docela zajímavé setkávání s různými skupinami lidí. Právě
vznik společenství, vznik skupiny lidí, která má nějaké společné zájmy a společné cíle, vzájemně se
potkává, zdraví a usmívá se na sebe, považuji
za největší přínos farmářských trhů. Zrovna na trhu
Náplavka se to velmi daří.

www.odspraha2.cz
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Bohuslav Svoboda
Na trhy na náplavce rád chodím při
procházce s dětmi. Atmosféra je tu
velmi příjemná a nadšení dětí nakažlivé. Jejich žadonění, ať koupíme to či ono, samozřejmě málokdy odolám.
Lukáš Hes
Není nic lepšího než víkendové dopoledne strávit na prosluněné náplavce a pochutnat si na čerstvě
upečených koláčích. Nejčastěji ale
nakupuji u farmářů na Tylově náměstí. K mému domovu v Korunní ulici je to přece
jenom blíž a přes I. P. Pavlova jezdím každý den.
A proč chodit do supermarketu nebo večerky? Jsem
rád, když můžu jídlo před zaplacením ochutnat
a nekupuji tak zajíce v pytli.
Lenka Mottlová
Farmářské trhy mi vždycky připomínají atmosféru trhů v Itálii nebo
ve Francii, a tak si připadám při nákupech trochu jako na dovolené.
Lákadel je tu vždy spousta, ale
mým oblíbeným artiklem jsou pstruzi, pro které
chodíme s dcerou pravidelně. Často si ale domů přinášíme i úplně něco jiného, třeba kytici čerstvých
tulipánů.
Martin Rybín
Chození po obchodech mě nijak
zvlášť nebaví, ale zajít s manželkou
na trhy, to je jiná! Čas od času je potřeba doplnit domácí zásobu sýrů
a to je moje práce. Manželka mi
tvrdí, že v tom se nevyzná, a tak jdu prohlížet, očichávat a ochutnávat. Je to velmi zodpovědná činnost a zabere vždy poměrně dost času. Žena už
bývá
ý ke konci netrpělivá,
p
, ale několik pěkných
p
ý květin ji vždy rozveselí.

Vaše ODS Praha 2
www.odspraha2.cz
www.vasedvojka.cz
ODS Praha 2

Lávka přes Bělehradskou ulici

A

Bezpečně jedině přes lávku!
Praha 2 je nejhustěji osídlenou městskou částí.
Vedle chodců jsou zde i cyklisté, kteří se potřebují
odněkud někam dostat. Ne vždy je to ale jednoduché a bezpečné. Na dvojce můžeme stále ještě najít
překážky, které pohodlný pohyb po naší městské
části ztěžují. Z velké části je příčina tohoto stavu
v minulosti, kdy komunisté prováděli velmi necitlivé urbanistické zásahy.

CSc. a Ing. arch. P. Šikoly, PhD. Na základě této kooperace vznikla výstava studentských prací spojená s veřejnou anketou, kterou jsme symbolicky nazvali Blíže k sobě“, doplňuje arch. Václav Vondrášek.

Vítězné návrhy: A - Štěpána Svejkovského, B - Márie
Rychtaříkové, C - Adriany Stejskalové

V komentářích početných návštěvníků této výstavy byly ve většině případů návrhy architektů
a studentů ČVUT oceněny jako přínosné, zajímavé
a korespondující s daným místem. 93 % osob uvedlo, že zná situaci v řešeném místě, a 83 % by realizaci
lávky přivítalo. Nejvíce se lidem líbily projekty studentů Štěpána Svejkovského, Márie Rychtaříkové
a Adriany Stejskalové (na obrázcích). Oceňovali přitom, že nejde jen o efektní „malůvky“ líbivé na papíře, ale že studenti prověřili i statickou reálnost
svých návrhů.

jsme proto vyvolali veřejnou diskuzi nad záměrem
propojení dvou lokalit naší městské části, která je
rozdělena ‚korytem’ Bělehradské ulice, za pomoci
lávky. Úkolu vybudování bezbariérového překlenutí Bělehradské v problematickém úseku křížení
s ulicemi Wenzigova a Na Zvonařce, jsme se ujali
ve spolupráci s katedrou architektury fakulty stavební ČVUT a ateliérem doc. Ing. arch. V. Dvořáka,

„Se záměrem vybudovat bezbariérové překlenutí Bělehradské ulice a zlepšit tak podmínky pro
pěší i cyklisty v naší městské části jsme již seznámili
Magistrát hl. m. Prahy, kterému byla rovněž zaslána
architektonická studie a výsledky průzkumu mezi
obyvateli dvojky. Učinili jsme tak první nezbytný
krok k zadání projektu a následné realizaci stavby“,
zdůrazňuje zástupce starostky Václav Vondrášek.

„Našim úkolem je hledat řešení a bariéry odstraňovat, což dlouhodobě děláme“, zdůrazňuje zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek (ODS).
Jednou z takových možností je bezbariérové
propojení Zvonařky s Karlovským předmostím lávkou pro pěší a cyklisty. Výraznou pomoc toto řešení představuje i pro invalidy a maminky s kočárky.
Pro pěší není jednoduché se dostat k nově upraveným prostorám Bastionu či zahrady Ztracenka,
Muzeu policie nebo kostelu Panny Marie a Sv. Karla
Velikého. Cyklisté se po přejetí Nuselského mostu
nebo po zdolání Folimanky prodírají frekventovanými ulicemi, často nebezpečně v protisměru nebo
po chodnících.
„Staré chyby státu i vedení města se snažíme napravit, abychom k sobě měli blíže. V loňském roce
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„Popel Popeleční středy“ je název unikátní expozice, kterou je možné nyní
zhlédnout v budově radnice Prahy 2. Je
připomínkou tragického omylu – bombardování našeho města spojeneckými
vojsky 14. února 1945.
V květnu si celá naše země p
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ní 2. světové války.
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kobercový nálet na Prahu, jehož epicentrem
picentrem byla naše městská
část. Jen naa Vinohradech bylo
by o 21 domů
srovnáno
vnáno se
e zemí, asi stovka poškozena
těžce a ví
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e než tisícovka lehce.
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ém a 1184
zraněných.
Dvacet výstavních panelů expozice
exp
„Popel Popeleční
leční středy“ přináší kromě
k
autentických příběhů pamětníků i fotof
grafická svědectví
ectví o této události. Návštěvníci se dovědí,
ovědí, jak se mohlo stát,
s
že došlo k navigačnímu
gačnímu omylu, v jehož
je
důsledku zaměnili
illi američtí
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let Drážďaž
ny za Prahu a shodili
desítky
d naa město des
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jsou součástí výstavy.
vzniky. Z úlomků vz
ne pamětní deska, která
rá bude umístěna
umíst
na Karlově náměstí.
Expozice od 16. února, kdy
byla otedy byl
vřena, vyvolala velký zájem návštěvníků.
„Proto bylo rozhodnuto, že po skončení
bude přemístěna do prostor bunkru Folimanka“, informovala starostka Jana Černochová.
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VÝZNAMNÉ MOMENTY

VZDĚLÁVÁNÍ pro každého

v životě občanů Prahy 2

Dne 11. 3. byl zahájen oblíbený vzdělávací
projekt „Senior akademie“, který každoročně
pořádá MČ Praha 2 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy. Jedná se o bezplatný program
prevence kriminality zaměřený na vzdělávání
seniorů prostřednictvím jedenácti tematických
přednášek, jež se vztahují k ochraně života, zdraví a majetku. Hlavním letošním cílem bude připravit seniory na situace, ve kterých se mohou
stát terčem přepadení, okradení nebo podvodu.

K jedněm z nejradostnějších povinností radní Alexandry Udženija (ODS) patří
vítání nových občánků Prahy 2. Letos přivítala již 25 nových nejmenších obyvatel naší městské části. Neméně milá jsou její setkání s jubilanty z řad nejstarších
občanů. Radní A. Udženija v této souvislosti ale také upozorňuje občany:

Vítání občánků

!

„Legislativa nám neumožňuje přímo
oslovovat rodiče, když se jim narodí
miminko, a proto Vás - maminky, tatínky,
babičky, dědečky a ostatní prosím, abyste
nám co nejdříve oznámili narození Vašich
ratolestí - a my je mohli včas pozvat na
tradiční Vítání občánků. Rovněž nás, prosím,
informujte o kulatých výročích Vašich
blízkých od 70 let výše.
Psát mi můžete na e-mailovou adresu:
alexandra.udzenija@praha2.cz.
Budu se na Vás všechny moc těšit!“
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SEMINÁŘE

o řešení složitých životních situací
Další z cyklu bezplatných seminářů, tentokrát
na téma „Závazky – nevýhodné, neplněné, žalované“, uspořádala ve čtvrtek 12. března městská
část Praha 2 ve spolupráci s občanskou poradnou Společnou cestou.

Není bulvár jako bulvár
Když se řekne bulvár, každému se nejspíš vybaví především média píšící
o „celebritách“, ale hlavně skandálech všeho druhu. Stačí přidat jedno slůvko
– třeba krásný – a okamžitě nám naskočí představa upravené výstavní ulice,
lemované stromy a květinami, plné kavárniček, kde se dá příjemně posedět
a přečíst si v klidu denní tisk... nebo třeba i ten bulvár.

Na první přednášce nazvané Prevence osobního bezpečí uvítala všechny účastníky radní
Prahy 2 Alexandra Udženija a senioři obdrželi
drobné dárky. Obsahem lekce bylo jak předcházet loupežným přepadením v bytech i na ulici
a jak se v takových situacích bránit.

SENIOR AKADEMIE

o ochraně osobního bezpečí

„Organizujeme tyto semináře na radnici již
několik let. Konají se čtyřikrát do roka a jejich
smyslem je poskytnout zájemcům bezplatné
rady ve složitých životních situacích“, uvedla
radní Alexandra Udženija a připomněla: „Považuji za velmi přínosné, že témata vybírají sami
návštěvníci semináře. V dotazníku označí problémy, které je nejvíce zajímají, a odborníci z poradny Společnou cestou z nich sestaví celoroční
program přednášek.“

V souvislosti s pokračujícím prodejem
bytových domů a bytových jednotek ODS navrhovala, aby bylo odstraněno také zbytečné
omezení výměny volných obecních bytů určených k privatizaci. Toto omezení bylo obsaženo
v metodickém pokynu k pravidlům pro prodej bytů, kde byla výměna obecních bytů za volný byt
v domě určeném k privatizaci úplně znemožněna.
Dané omezení se nám zdálo příliš tvrdé. Po zkušenostech z minulých období, kdy se občas vyskytly výjimečné případy, které by opravňovaly provést tuto výměnu, jsme navrhli změnu metodického pokynu takto: Bude-li to pro městskou část Praha 2 hospodárné, efektivní nebo účelné,
může Rada MČP 2 ve zvláštních případech rozhodnout o výměně obecního bytu oprávněného
nájemce za volný byt v domě určeném k prodeji.
Bohužel tento vstřícný krok k občanům Prahy 2 narazil u našich koaličních partnerů z TOP 09
a OSB, kteří to odmítli. Nakonec bylo přistoupeno ke kompromisu a v metodickém pokynu bude
výměna možná alespoň v případech, kdy požádá oprávněný nájemce o výměnu za byt menších
rozměrů.

K privatizaci bytů
Jan Recm
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jemníkům a že nebudeme prodávat byty třetím osobám. Kdo bude nadále
chtít bydlet v obecním, nemusí se obávat, že si v případě jeho nezájmu
o prodej bytu koupí tento byt někdo cizí. Musíme konstatovat, že se nám
v této oblasti daří plnit, co jsme slíbili. Současná koalice na radnici Prahy 2
v čele s ODS je připravena dále pokračovat v prodeji domů a bytů zahájeném v minulém volebním období.
Prodej domů a bytů nadále realizujeme podle jasně stanovených pravidel výhradně oprávněným
nájemníkům, kteří o koupi projeví zájem, formou prodeje celých domů družstvům i po bytech.
Vedení Prahy 2 se pro další volební období také zavázalo, že se bude při prodeji bytů nadále přihlížet k sociálním a ekonomickým kritériím, zejména k příjmům z nebytových prostor. Volné byty
v domech určených k prodeji po bytových jednotkách budeme odprodávat ve veřejné soutěži či
v dražbě nejvyšší nabídce.
Zavázali jsme se také provést pečlivou analýzu správy zbývajícího bytového fondu. Stávající systém správy majetku je třeba přehodnotit; první kroky již byly učiněny a následně navrhneme jeho
změny s cílem zvýšit jeho efektivitu i kontrolu.
Při správě majetku dáváme důraz na systematickou a jasnou evidenci veškerého obecního majetku, smluvních vztahů spojených s jeho správou či pronájmem, dále na odpovědnou přípravu
a evidenci investičních aktivit přispívajících k jeho zhodnocení i sledování nákladů spojených
s údržbou.

Také téma březnového semináře „Závazky –
nevýhodné, neplněné, žalované“ bylo zvoleno
na přání účastníků. Seminář se zaměřil na fáze
předcházející zahájení exekuce, počínaje podepsáním smlouvy, přes postup věřitele při neplnění závazku po základní vysvětlení postupu
soudu po podání žaloby. Účastníci byli upozorněni na právní důsledky podpisu pro laika často
nesrozumitelného dokumentu, včetně nejčastějších problematických ujednání. Dozvěděli se,
jaké legální možnosti vymáhání pohledávek má
věřitel k dispozici a jaké mají možnosti obrany
před soudem, pokud budou pro pohledávku zažalováni.

„Dvouhodinové přednášky jsou vedeny moderní metodou na principu univerzity třetího
věku včetně prezentací, doplněných instruktážními filmy“, doplňuje radní Alexandra Udženija.
Největší zájem je o přednášky o ochraně osobního bezpečí spolu s praktickými informacemi
o nejčastějších podvodech, kterými se snaží zloději vloudit do bytů seniorů, vylákat na nich peníze nebo je nějakým způsobem okrást. Cyklus „Senior akademie“ bude pokračovat každou středu
až do 27. 5., kdy bude slavnostně zakončen předáním osvědčení o absolvování, spolu s předměty k zabezpečení bytu a informačními materiály.

S pendrekem
i bez pendreku
Nedostatek strážníků trápí všechny pražské obvody, nejlidnatější Praha 2 tím
trpí obzvlášť. Proto také starostka Jana Černochová (ODS) iniciovala další jednání o bezpečnosti a pořádku s představiteli Magistrátu a Městské policie. Na jednání s pražským radním
pro bezpečnost, ředitelem
Městské policie hl. m. Prahy
a ředitelem Městské policie
Prahy 2 se řešily nejenom
možnosti navýšení počtu strážců pořádku. „Chci
dosáhnout zvýšení počtu městských strážníků,
kteří se postarají o dodržování nočního klidu či
budou zasahovat proti přibývajícímu vandalismu.
Nedávno jsme slavnostně otevřeli novou služebnu městské policie, a to v Jaromírově ulici. Protože je však nábor nových strážníků během na delší
trať, zpracovává nyní úřad koncepci bezpečnosti
tak, aby obyvatelé nižší stavy městské policie
pocítili co nejméně. Máme například již zajištěnou ostrahu parků a dětských hřišť bezpečnostní službou, kterou bude platit městská část. Dále
nepovolíme vznik aplikačních místností pro narkomany, tzv. šleháren, v naší městské části. Stále
Slavnostní otevření nové služebny
Městské policie v Jaromírově ulici 23
v sousedství Informačního centra MČ Praha 2.

se snižují počty herních automatů,
letos by měly zmizet z území Prahy
2 poslední herny,“ zrekapitulovala
starostka Černochová.
Vzhledem k tomu, že pro udržování bezpečnosti je prevence důležitá přinejmenším stejně jako represe, může se dalším z příspěvků
ke zvýšení bezpečnosti stát nízkoprahové centrum pro mládež Prahy 2, jehož vznik připravuje radní
Alexandra Udženija. Toto budoucí
centrum by nepochybně pomohlo
snížit množství problémové a konfliktní mládeže v ulicích naší městské části.

LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO BĚLEHRADSKOU
Takovouto příjemnou představu
krásného bulváru by již za pár měsíců měla splňovat Bělehradská ulice.
Čeká ji půlroční rozsáhlá rekonstrukce, zahrnující kompletní výměnu
povrchů vozovek, vybudování parkovacích stání, chodníků a bezbariérových zastávek, nové
tramvajové trati a přechodů. V plánu jsou také nové zastávky tramvají, přeložky inženýrských sítí, nový městský
mobiliář, úprava odvodnění a v neposlední řadě i výsadba
zeleně.
Výsledkem bude moderní bulvár s bezpečnějšími přechody pro chodce a větším počtem semaforů. Součástí prací bude i rekonstrukce silničního mostu přes Botič, který je
v havarijním stavu.
Pokud vše dopadne, jak by mělo, stane se bulvár Bělehradská inspirací pro přeměnu Vinohradské třídy.

Navštivte nás na naší nové facebookové stránce.
Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují či se zajímají
o dění v Praze 2.

„Myslím si, že občané uvítají nejen celkovou proměnu Bělehradské, ale i „maličkosti“, které jsou s ní spojené
a měly by jim zpříjemnit a usnadnit život. U samoobsluhy
Billa směrem na Tylovo náměstí vznikne nová zastávka
tramvaje, což obyvatelům dvojky přinese větší komfort,
lepší využití zavedené MHD“, říká radní Jan Korseska (ODS).
Projekt „bulvár z Bělehradské“ odstartuje 3. května a je
zcela v kompetenci odboru dopravních agend hl. m. Prahy. „Magistrát nás ujistil – a my to budeme pečlivě hlídat,
že při rekonstrukci bude zachována dopravní obslužnost
pro obyvatele. Navíc žádáme, aby byla zajištěna náhradní
autobusová doprava, např. malými autobusy, které spojují
nemocnice v oblasti Karlova“, prohlásil Jan Korseska.
„Úřad městské části Praha 2 bude monitorovat tuto stavbu po celou dobu její realizace, zaměří se zejména na přesné dodržování termínů výstavby, které jsou dohodnuté
ve smlouvách s dodavatelem“, zdůraznil radní Korseska.

Žijeme dvojkou

ENERGII Z OLEJŮ

využívejme lépe

Projektem Čistá dvojka, který zavedla ODS již v roce 2009, se
nastartovala dlouhodobá spolupráce s občany Prahy 2 v otázkách
čistoty. Projekt spolupůsobí při využití invence občanů a jejich
zájmu o prostředí kolem. Za úspěch lze považovat nejen
čisté prostředí na dvojce tak, jak nám to potvrzují občané, ale
i opravdový zájem o zlepšování čistoty.
Unikátní webová aplikace mapa čistoty, do které lze online
zadávat problematická místa, dává radnici přehled o problémech,
které občanům vadí nejvíce. Občanům zase nabízí možnost
sledovat, jak rychle se ohlášený problém vyřeší. Projekt Čistá
dvojka nadále pokračuje, přibývají další směry, ať už se jedná
o rozšiřování možnosti třídění odpadů, létající sběrné dvory,
prevence vandalismu, nové pohledy na čistotu města či práci
s dobrovolníky.

aneb olej do kanalizace rozhodně nepatří

Otázku, kam s použitým jedlým olejem, si pokládají mnozí z nás. Problém současné doby je ten, že lidé prakticky nevědí, jak se použitého
oleje zbavit.
V rámci programu „Čistá dvojka“ nyní startuje nový pilotní
ní projekt.
Jedná se o rozšíření složek tříděného odpadu o sběr potravinářských
vinářských
olejů a tuků. Občané tak budou mít možnost jejich ekologického
kého ukládání. Zpočátku bude zavedeno prvních 10 stanovišť. Sběr bude probíhat do speciálciálních popelnic umístěných v dosahu stávajících nádob na tříděný odpad. Olej se
do nich bude ukládat v uzavřených PET lahvích.
Olej a tuky není vhodné vylévat přímo do odpadního potrubí. „Přestože se nejedná o odpad nebezpečný, zvyšuje riziko ucpání potrubí, zbytečně zatěžuje čistírny
odpadních vod a životní prostředí“, uvedl Václav Vondrášek (ODS). Mastnota totiž
v kanalizaci vytváří hrudky, zalepuje potrubí a také se spojuje s dalšími odpady,
které pak lépe chutnají hlodavcům. Nový projekt umožní nejen snížit zatížení
kanalizace oleji, ale také je odevzdat k dalšímu zpracování. Z oleje je totiž možno vyseparovat složky, které se přidávají do nafty jako biopalivo, nebo se použijí v chemickém, gumárenském a dokonce i kosmetickém průmyslu. Výsledkem
by měla být ochrana jak soukromého tak veřejného majetku před zbytečnými
náklady na údržbu odpadních a kanalizačních systémů. Pokud se pilotní projekt
osvědčí, bude dále rozšířen.

3

4

VA Š E D V O J K A · N O V I N Y O D S P R A H Y 2

Žijeme dvojkou

e
l
á
d
a
n
e
m
e
j
u
j
o
B
ářských trhů

za zachování farm
Praha 2 v čele se zastupiteli z ODS
dlouhodobě kritizuje a zásadně odmítá
záměr magistrátu, který inicioval ještě
bývalý primátor Tomáš Hudeček, zmenšit
farmářské trhy a přesunout je pod
Železniční most.

na náplavce Rašínova nábřeží
eží
úspěšně fungují už pět let a jsou
nejnavštěvovanější v Praze.. Proti
odsunu trhů důrazně vystoupilo
upilo
vedení Prahy 2 v čele s ODSS
a vznikla i petice řadových občanů
Prahy.

Představme si, jak by se asi líbilo magistrátním
úředníkům, kdyby se jim radnice přesunula
do vzdálenější a menší budovy a navíc by místo
90 židlí měli k dispozici jen 60 a ještě místo 30
parkovacích míst jen 12. Rozhodně by protestovali.
Podobná situace hrozí farmářským trhům, které

Současné vedení pražského
ého
magistrátu ustoupilo zájmům
ům Prahy 2
a tržiště se stěhovat nebude.
e. Budoucností
farmářských trhů se má zabývat
bývat nová pracovní
skupina složená z představitelů
itelů různých platforem,
včetně provozovatelů trhů a v neposlední řadě
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Stránka pro všechny, kteří žijí, pracují
či se zajímají o dění v Praze 2

Pokoušeli jste se bezpečně nebo aspoň pohodlně
po vlastních či na kole dostat od Zvonařky
ke kostelu Panny Marie a Sv. Karla Velikého,
případně k Bastionu a Ztracence?
Chyba lávky! Nelze… Zatím!

zástupců městské
m
části Praha 2, která vždy
požadovala, aby s ní byly předem projednávány
požadovala
záměry a návrhy týkající se změn uspořádání
všechny zám
náplavky.
Radní Alexandra
Udženija (ODS) k tomu
Al
poznamenala: „Městská část Praha 2 bude velmi ráda,
poznamena
farmářských trhů na náplavce
jestliže se umístění
u
nezmění. Z reakcí obyvatel Prahy 2, kteří jsou
nejčastějšími návštěvníky tohoto tržiště, víme, že by
nejčastějším
jim přesun vadil. Považuji za důležité, aby magistrát
naslouchal městským částem, protože ty nejlépe vědí,
co je v dané lokalitě dobré, a jsou v kontaktu s lidmi,
kteří tam žijí
žij nebo kterých se to týká.“

Vážení občané Prahy 2,
po pěti měsících působení nové koalice
na Praze 2 v čele s ODS je práce nás všech
dávno rozjetá na plné obrátky. Ale hlavní
a nejdůležitější bod zlomu nastává, když
zastupitelstvo schválí rozpočet a můžeme
začít uskutečňovat naše plány a investice
tak, jak byly na tento rok určeny. Jednání
zastupitelstva proběhlo 16. března, kdy
byl schválen rozpočet Prahy 2 na rok
2015. Novinkou je také to, že rozpočet je
rozklikávací. Nyní každý může v pohodlí
svého domova snadno zjistit, jak se
nakládá s veřejnými financemi.
Naše závazky jsme jasně deklarovali
v našem volebním programu a na Vás je,
abyste nás pečlivě sledovali a kontrolovali,
zda je plníme. Vždy nás komunikace s Vámi
těšila a motivovala, i když se někdy jednalo
i o kritiku. Jsme Vám jako vždy naprosto
k dispozici. Můžete nás kontaktovat
na telefonním čísle, které naleznete
na webu www.odspraha2.cz nebo nám
můžete psát na e-mail: os.praha2@ods.cz.
Těšíme se na Vaše podněty, připomínky
a dotazy.

aktuálně

KONEC

FARMÁŘSKÝCH
TRHŮ?
„Po zavedení Babišových pokladen na trzích končíme. Jdeme na
pracák.“ I takto reagovali někteří trhovci na zavedení povinných
registračních pokladen na serveru zivnostenskelisty.cz.
Alexandra Udženija: Otázkou registračních pokladen se zabývám
od roku 2013, kdy byl tento nesmysl zaveden v Chorvatsku. A právě
tam jsem 1. července 2013 byla, když poslední skupina živnostníků,
což byli zrovna trhovci, najížděla na tento „skvělý“ systém. Dopadlo
to tak, že po celém Chorvatsku trhovci několik dní stávkovali a lidé
neměli kde si koupit čerstvou zeleninu, ovoce, ryby, maso atd.
Stávkovala dokonce i největší tržnice Dolac v Záhřebu. Naštvanost Chorvatů, že jim
nefungují tržnice, můžu směle přirovnat k naštvanosti Pražanů, pokud by stávkovali
zaměstnanci Dopravního podniku. Tak velký význam mají tržnice v Chorvatsku. Chorvatská
socialistická vláda se ihned zalekla a slíbila okamžité udělení výjimky. Bylo to jediné
možné, ale naprosto nesystémové řešení.
Ministr Babiš začíná v posledních dnech také couvat a slibovat různé výjimky, dokonce
i snižování DPH. Sliby pana Babiše jsou naprosto nepřesvědčivé, protože jeho represivní
kroky, právě vůči živnostníkům a malým podnikatelům, jasně dokazují, že ve své oligarchii
nepotřebuje samostatně uvažujícího, nezávislého živnostníka a podnikatele.
ODS všem živnostníkům a podnikatelům slibuje, že udělá vše pro to, aby represivní
registrační pokladny nebyly zavedeny. A pokud je i přes náš odpor tato levicová vláda
zavede a Vy nám dáte opět důvěru, tak je zrušíme. Vím, že můžete mít pochybnosti,
protože se vůči Vám ODS nechovala vždy tak, jak by pravicová strana měla, ale právě Vy,
dvojkoví nás, dvojkové znáte, a dobře víte, že to co říkáme, také děláme.

A teď
te
eď říkáme:

NE!“
„Povinné registrační pokladny –

Atmosféra,
která se nám líbí
Jana Černochová
Chodím si na farmářské trhy hlavně pro bylinky a čerstvou zeleninu. Nejblíž z bytu mám trh na nám.
Jiřího z Poděbrad, kam chodím
v sobotu. Na Tylovo náměstí chodím nakupovat
v týdnu, když jdu z radnice. Mají tam skvělou nabídku ryb, kterým málokdy odolám. Když jsem před
časem navštívila naše vojáky v Afghánistánu, nakoupila jsem na farmářských trzích několik kilogramů domácího chleba, sklenic škvarků a cibule a přivezla jim to na vojenskou základnu jako dárek
a vzpomínku na českou kuchyni. Velmi to ocenili!
Jan Korseska
Navštěvuji farmářské trhy na Tylově náměstí často a rád. Zastavím se cestou z práce i o víkendu
při procházce. Kupuji nejčastěji
čerstvé za studena lisované ovocné a zeleninové šťávy, ovoce a zeleninu vypěstované u nás. Někdy také nakupuji koření, sušené plody
(ovoce, oříšky) a cereální pečivo.
Eliška Zemanová
Sice nejsem pravidelnou návštěvnicí farmářských trhů, ale vnímám,
že mají svou tradici, byť se jim vždy
neříkalo farmářské. Naše prababičky nenakupovaly jinde než u trhovců, kteří si vše sami vypěstovali a vyrobili. Dnešní trhy sice nemají stejnou podobu jako před sto
lety, atmosféra na sobotní náplavce je ale nezaměnitelná. Dvojku si bez živých trhů už nedokážu
představit.
Radim Perlín
Farmářské trhy pro mě mají dva významy, dvě funkce. Jednak je možné si na farmářském trhu nakoupit
dobré a hlavně zajímavé potraviny,
se kterými lze v kuchyni experimentovat. Za druhé pro mě představují docela zajímavé setkávání s různými skupinami lidí. Právě
vznik společenství, vznik skupiny lidí, která má nějaké společné zájmy a společné cíle, vzájemně se
potkává, zdraví a usmívá se na sebe, považuji
za největší přínos farmářských trhů. Zrovna na trhu
Náplavka se to velmi daří.

www.odspraha2.cz

ODS Praha 2

Bohuslav Svoboda
Na trhy na náplavce rád chodím při
procházce s dětmi. Atmosféra je tu
velmi příjemná a nadšení dětí nakažlivé. Jejich žadonění, ať koupíme to či ono, samozřejmě málokdy odolám.
Lukáš Hes
Není nic lepšího než víkendové dopoledne strávit na prosluněné náplavce a pochutnat si na čerstvě
upečených koláčích. Nejčastěji ale
nakupuji u farmářů na Tylově náměstí. K mému domovu v Korunní ulici je to přece
jenom blíž a přes I. P. Pavlova jezdím každý den.
A proč chodit do supermarketu nebo večerky? Jsem
rád, když můžu jídlo před zaplacením ochutnat
a nekupuji tak zajíce v pytli.
Lenka Mottlová
Farmářské trhy mi vždycky připomínají atmosféru trhů v Itálii nebo
ve Francii, a tak si připadám při nákupech trochu jako na dovolené.
Lákadel je tu vždy spousta, ale
mým oblíbeným artiklem jsou pstruzi, pro které
chodíme s dcerou pravidelně. Často si ale domů přinášíme i úplně něco jiného, třeba kytici čerstvých
tulipánů.
Martin Rybín
Chození po obchodech mě nijak
zvlášť nebaví, ale zajít s manželkou
na trhy, to je jiná! Čas od času je potřeba doplnit domácí zásobu sýrů
a to je moje práce. Manželka mi
tvrdí, že v tom se nevyzná, a tak jdu prohlížet, očichávat a ochutnávat. Je to velmi zodpovědná činnost a zabere vždy poměrně dost času. Žena už
bývá
ý ke konci netrpělivá,
p
, ale několik pěkných
p
ý květin ji vždy rozveselí.
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Lávka přes Bělehradskou ulici

A

Bezpečně jedině přes lávku!
Praha 2 je nejhustěji osídlenou městskou částí.
Vedle chodců jsou zde i cyklisté, kteří se potřebují
odněkud někam dostat. Ne vždy je to ale jednoduché a bezpečné. Na dvojce můžeme stále ještě najít
překážky, které pohodlný pohyb po naší městské
části ztěžují. Z velké části je příčina tohoto stavu
v minulosti, kdy komunisté prováděli velmi necitlivé urbanistické zásahy.

CSc. a Ing. arch. P. Šikoly, PhD. Na základě této kooperace vznikla výstava studentských prací spojená s veřejnou anketou, kterou jsme symbolicky nazvali Blíže k sobě“, doplňuje arch. Václav Vondrášek.

Vítězné návrhy: A - Štěpána Svejkovského, B - Márie
Rychtaříkové, C - Adriany Stejskalové

V komentářích početných návštěvníků této výstavy byly ve většině případů návrhy architektů
a studentů ČVUT oceněny jako přínosné, zajímavé
a korespondující s daným místem. 93 % osob uvedlo, že zná situaci v řešeném místě, a 83 % by realizaci
lávky přivítalo. Nejvíce se lidem líbily projekty studentů Štěpána Svejkovského, Márie Rychtaříkové
a Adriany Stejskalové (na obrázcích). Oceňovali přitom, že nejde jen o efektní „malůvky“ líbivé na papíře, ale že studenti prověřili i statickou reálnost
svých návrhů.

jsme proto vyvolali veřejnou diskuzi nad záměrem
propojení dvou lokalit naší městské části, která je
rozdělena ‚korytem’ Bělehradské ulice, za pomoci
lávky. Úkolu vybudování bezbariérového překlenutí Bělehradské v problematickém úseku křížení
s ulicemi Wenzigova a Na Zvonařce, jsme se ujali
ve spolupráci s katedrou architektury fakulty stavební ČVUT a ateliérem doc. Ing. arch. V. Dvořáka,

„Se záměrem vybudovat bezbariérové překlenutí Bělehradské ulice a zlepšit tak podmínky pro
pěší i cyklisty v naší městské části jsme již seznámili
Magistrát hl. m. Prahy, kterému byla rovněž zaslána
architektonická studie a výsledky průzkumu mezi
obyvateli dvojky. Učinili jsme tak první nezbytný
krok k zadání projektu a následné realizaci stavby“,
zdůrazňuje zástupce starostky Václav Vondrášek.

„Našim úkolem je hledat řešení a bariéry odstraňovat, což dlouhodobě děláme“, zdůrazňuje zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek (ODS).
Jednou z takových možností je bezbariérové
propojení Zvonařky s Karlovským předmostím lávkou pro pěší a cyklisty. Výraznou pomoc toto řešení představuje i pro invalidy a maminky s kočárky.
Pro pěší není jednoduché se dostat k nově upraveným prostorám Bastionu či zahrady Ztracenka,
Muzeu policie nebo kostelu Panny Marie a Sv. Karla
Velikého. Cyklisté se po přejetí Nuselského mostu
nebo po zdolání Folimanky prodírají frekventovanými ulicemi, často nebezpečně v protisměru nebo
po chodnících.
„Staré chyby státu i vedení města se snažíme napravit, abychom k sobě měli blíže. V loňském roce
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„Popel Popeleční středy“ je název unikátní expozice, kterou je možné nyní
zhlédnout v budově radnice Prahy 2. Je
připomínkou tragického omylu – bombardování našeho města spojeneckými
vojsky 14. února 1945.
V květnu si celá naše země p
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Expozice od 16. února, kdy
byla otedy byl
vřena, vyvolala velký zájem návštěvníků.
„Proto bylo rozhodnuto, že po skončení
bude přemístěna do prostor bunkru Folimanka“, informovala starostka Jana Černochová.

