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M ICHAL B I SKU P
Komunální volby se blíÏí a volební místnosti se otevﬁou uÏ za pár dní. My z Vinoﬁe pÛjdeme do ‰kolní jídelny a rozhodneme o tûch, po
kter˘ch budeme chtít nové pﬁechody pro chodce, laviãky do parku, posekané trávníky nebo
tﬁeba rozhlednu. VÏdycky mû pﬁekvapí, kolik
lidí má najednou o komunální politiku zájem
a touÏí se do zastupitelstva dostat. AÏ si ﬁíkám, jestli ti kandidáti vyrostli v lese, nebo
nám je sem pﬁes noc na padáku shodili z vojenského leti‰tû ve Kbelích... Pﬁitom kaÏd˘ obãan mûl minulé ãtyﬁi roky nespoãet moÏností
se angaÏovat, a kdyÏ nic jiného, tak minimálnû chodit jednou za mûsíc na zastupitelstvo,
zajímat se, ptát se, navrhovat ãi kritizovat.
Na zhruba ãtyﬁiceti zasedáních, která probûhla, hráli ve vût‰inû pﬁípadÛ zastupitelé nad
obãany Vinoﬁe pﬁesilovku a sem tam to byla
plichta. Snad jen tﬁikrát ‰lo o nûco „velkého“
a zástupy obãanÛ obsadily zbyl˘ch dvacet Ïidlí ve spoleãenské místnosti. V oficiálních zápisech z jednání si mÛÏete pﬁeãíst jména jen nûkolika stál˘ch náv‰tûvníkÛ, kteﬁí se na jednáních pravidelnû oz˘vali – pana Hertla, pana
a paní Lichtenbergov˘ch, paní Kuãerové, pánÛ
Biskupa, Vlasáka a Zahradníãka, obãas pánÛ
Krajla, Smoljaka, Filipa, Hadraby a paní
Bene‰ové, a tím to prakticky konãí. DÛleÏité je
ﬁíci, Ïe asi polovina z tûchto lidí v nadcházejících volbách nekandiduje.
TakÏe kdyÏ vidím naplnûné kandidátky
âSSD, ANO, ODS a KDU, ﬁíkám si, kde ti lidé
celé ãtyﬁi roky byli a proã nechodili na zastupitelstvo, kdyÏ mûli moÏnost? To se skr˘vali
v ilegalitû, nebo se vãera pﬁistûhovali? Proã si
kaÏd˘ mûsíc nevytiskli program z úﬁední desky, nedohledali parcelní ãísla pozemkÛ, o kter˘ch se jedná, nezajistili si podklady k rozpoãtu nebo ãistírnû odpadních vod a nepﬁi‰li?
Ono je to ve skuteãnosti celkem pracné a obãas i nudné, procházet se hodiny katastrem
a odborn˘mi ãlánky, aby pak bylo moÏné
vznést dotaz, proã za vûcné bﬁemeno nechce
mûstská ãást o 60 Kã/m více... A tak si ﬁíkám,
proã nûkomu teì vûﬁit, Ïe Ïije jen pro zastupitelstvo a od mládi se chtûl stát buì hasiãem,
nebo zastupitelem. Pro mû je to totéÏ, jako pﬁihlásit se na olympiádu na 100 m voln˘m zpÛsobem, neumût plavat a doufat, Ïe se to nauãím ve spr‰e pﬁed závodem...

www.sdruzeniprovinor.cz

Sdružení pro Vinoř

Kolik lidí pﬁijde na pﬁí‰tí veﬁejná projednávání ãehokoliv? Takhle si otevﬁenou radnici nepﬁedstavujeme.
Na‰im dûtem je 10+, jejich kamarády minul˘ t˘den mûstsk˘ stráÏník vykázal z „Medúzy“, protoÏe podle provozního ﬁádu je toto hﬁi‰tû právû jen do 10 let. Podskalí na‰e oãekávání nesplnilo. Co teì? Kde dát prostor také star‰ím
dûtem, aby mohly venku smysluplnû a bezpeãnû trávit
ãas? Altán u Normy je moÏná zatím neláká, ale uÏ se toho
pomalu zaãínáme bát…
Více o schvalovacím ﬁízení www.sduzeniprovinor.cz:
Malá rekapitulace jedné zakázky.

Daniel VLASÁK:
Boj s developery
v Praze-Vinoﬁi

Johana BENE·OVÁ:
Hﬁi‰tû v Podskalí:
nûkolik postﬁehÛ
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Milí ãtenáﬁi,
snad mi nebudete mít za zlé, kdyÏ se s vámi na konci
tûchto novin nerozlouãím dal‰ím textem, ale obrázkem.
Za prvé je mi jako v˘tvarníkovi takové ﬁe‰ení blízké, a za
druhé jsem chtûl co nejv˘raznûji pﬁipomenout v‰echny
ty bájeãné umûlce, kteﬁí k nám na pozvání na‰eho sdruÏení v letech 2010 – 2014 pﬁijeli. Díky vám, náv‰tûvníkÛm z Vinoﬁe, zaÏili v‰ichni bez vyjímky na sv˘ch koncertech ãi pﬁedstaveních plné sály a skvûlou atmosféru.
Na dal‰í spoleãné záÏitky se uÏ pﬁedem moc tû‰íme...

Pi‰te nám na sdruzeniprovinor@seznam.cz

IGOR ZAH R ADN ÍâEK

9

1 Robert Rytina (1974), v˘tvarník • 2 Mgr. Hana
·Ûrová (1981), lektorka jazykÛ • 3 Ing. Michal
Biskup (1971), programátor • 4 Vûra Kuãerová
(1952), dÛchodkynû • 5 David Smoljak (1959),
scénárista • 6 Mgr. Daniel Vlasák (1973), právník •
7 Jana Baãová Kroftová (1972), akademická
sochaﬁka • 8 Ilja Vlãek (1957), restauratér • 9 Igor
Zahradníãek (1967), generální ﬁeditel spoleãnosti •
10 Ing. Ondﬁej Matyá‰, Ph.D. (1979), ekonomickoprovozní námûstek âeské filharmonie •
11 Ing. Johana Bene‰ová (1971), regionalistka
Prosíme, přijdte k volbám!
´

Kde v‰ichni byli?

„Hﬁi‰tû v podskalí...“ – dokonãení ze str. 3

Volby do zastupitelstev obcí 10. – 11. 10. 2014

Sedíme nad nov˘mi ãlánky do
na‰ich pﬁedvolebních novin a bavíme se o tom, jestli vytáhnout je‰tû
nûco, co se minulému vedení mûstské ãásti nepovedlo, nebo se naopak pochlubit tím, co se povedlo
nám. A vlastnû uÏ nemáme chuÈ
ani k jednomu, ani ke druhému.
To hlavní, co se nepodaﬁilo nám
v‰em (byÈ ti silnûj‰í mají nakonec
vÏdy vût‰í zodpovûdnost), je schopnost spolupracovat. My v opozici
jsme hledali dost ãasto chyby pana
starosty a jeho vedení, starosta pak
velice ãasto nemûl chuÈ nebo sílu
nám naslouchat.
Jsme malá mûstská ãást a jen málo schopn˘ch lidí má zájem se na
jejím ﬁízení podílet. Je proto pﬁíli‰n˘m luxusem hodnotit nápady
a aktivity jen podle toho, jestli s nimi pﬁi‰el pán v modrém nebo dáma
v ãerveném. A kritika... Je tﬁeba jí
zaãít chápat jako zdroj informací
a ne jako pokus o útok. Ten, kdo
kritizuje, chce nûco zlep‰it, a proto
b˘vá pro své okolí pﬁínosnûj‰í neÏ
ten, kdo se jen mlãky veze.
Proto mÛÏe b˘t pﬁí‰tí vedení radnice úspû‰né pouze tehdy, kdyÏ si
pﬁizná, Ïe nemá patent na rozum,
kdyÏ bude stát o spolupráci (a to
nejen v zastupitelstvu, ale i s ostatními obãany), kdyÏ bude stát o kritické názory. Pokud se mlãící vût‰ina zmûní v zúãastnûné sousedy,
kteﬁí se budou aktivnû zajímat
o dûní kolem sebe, tím lépe se nám
tady bude Ïít.
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NAPÒL

Boj s developery ve Vinoﬁi

VùR A KUâEROVÁ

DAN I EL VL ASÁK

PÛsobím ve vedení vinoﬁského baráãnictva. S ostatními seniory, kteﬁí mají
moÏnost scházet se pravidelnû, jsme si
vzali na starost péãi o pomníky u hﬁbitova. Tﬁikrát do roka je spoleãnû uklízíme, o svátcích zapalujeme svíãky, zúãastÀujeme se kladení vûncÛ a vÛbec se
o nû snaÏíme starat, co nám síly staãí.
Po kaÏdém úklidu se v‰ak rozhlíÏíme
kolem a z toho ostrÛvku „marné práce“
jsme smutní. „Jako bychom le‰tili stÛl
a nechali ‰pinavou podlahu“, zhodnotila na‰e dílo jedna z na‰ich ãlenek.
On totiÏ cel˘ park pﬁed hﬁbitovem je
po jakési polorekonstrukci. Byly zde vybudovány dvû nové cesty. A ty stávající
jsou zaslepeny s tím, Ïe snad ãasem zarostou? Blátivé prostranství pﬁed hlavním pomníkem zÛstává, kolem torza laviãek, nepoﬁádek, obrubníky vylámané.
Jedná se o centrum Vinoﬁe, za zdí je pietní místo, kam pﬁicházejí desítky lidí
z daleka i blízka. Je tam sice novû rozvedená voda, coÏ je chvályhodné, ale dokulhat tam po jakémsi „vyschlém korytu“ vymletém po de‰tích, a k tomu tﬁeba
muset pouÏívat hÛl, je skoro nemoÏné.
A tak se ptám, proã je v‰echno jen tak
nûjak „napÛl“? Úklid obce, zeleÀ u Normy, hﬁi‰tû v Podskalí, napÛl vymalovaná sokolovna...

Podstatn˘m právem obcí a mûst je moÏnost vyjadﬁovat se
v rámci územního a následnû i stavebního ﬁízení k Ïádostem
o umístûní stavby. Toto oprávnûní je z hlediska komunitního
plánování a budoucího koncepãního rozvoje mûst a obcí velmi
dÛleÏité, protoÏe témûﬁ kaÏdé rozhodnutí o umístnûní vût‰í stavby má vliv nejen na pﬁímé sousedy, ale i na dal‰í okolí a v ‰ir‰ím
kontextu i na celou sídelní komunitu. Nejvíce je tato skuteãnost
patrná v men‰ích obcích a mûstech, kde kaÏdá zmûna v území
mÛÏe mít zásadní dopad.
Z tohoto dÛvodu je nezbytné, aby se pﬁedstavitelé mûst a obcí, pokud se rozhodnou uplatnit k nûjaké stavbû v rámci územního ﬁízení svoje pﬁipomínky, dÛslednû snaÏili je obhájit a pﬁípadnû i vyuÏít dostupné prostﬁedky, které stavební zákon
úãastníkÛm ﬁízení umoÏÀuje.
Toto bohuÏel není pﬁípad na‰í mûstské ãásti Praha-Vinoﬁ,
napﬁ. v pﬁípadû plánované stavby Rezidence Vinoﬁ. Jedná se
o stavbu navrhovanou u budoucího golfového hﬁi‰tû mezi ulicemi Dubanská a DraÏkovská. Vedení na‰í mûstské ãásti sice k tomuto problematickému projektu v letech 2011 a 2013 uplatnilo
nûkolik námitek, ale poté, co je pﬁíslu‰n˘ stavební úﬁad Praha –
Kbely ze znaãné ãásti zamítl, z neznámého dÛvodu vÛbec nevyuÏilo moÏnost podání odvolání na Magistrát hl.m. âlenové
SdruÏení pro Vinoﬁ (Hana ·Ûrová a Daniel Vlasák) prostﬁednictvím spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek uplatnili v letech
2011 a 2013 svoje zásadní námitky a na rozdíl od vedení mûstské ãásti poté, co nebyli spokojeni s nepﬁesvûdãivou argumentací stavebního úﬁadu Praha – Kbely, podali v letech 2011 a 2014
dvû odvolání na Magistrát hl.m. Prahy. V obou pﬁípadech Magistrát hl.m. Prahy uznal jejich námitky, zcela zru‰il obû vydaná
územní rozhodnutí a navíc upozornil na dal‰í procesní i vûcné
nedostatky tûchto rozhodnutí o umístnûní stavby Rezidence
Vinoﬁ. Na‰e námitky se t˘kaly zejména problematické v˘‰ky tﬁí
bytov˘ch ãtyﬁpatrov˘ch domÛ, absence nebytov˘ch prostor v celém projektu a naprosto nevhodného ﬁe‰ení dopravní obsluÏnosti tohoto projektu ulicí Dubanskou, vãetnû nebezpeãného
napojení na ulici Bohdaneãskou.

Proã kandiduji?
DAVI D SMOL JAK
KdyÏ se ãlovûk rozhlédne kolem sebe,
získá pocit, Ïe tenhle svût je vlastnû bájeãné místo. V‰ichni chtûjí uklízet, postarat se o na‰i bezpeãnost, bezplatnou
dopravu, jízdu bez kolon a prostû to
v‰echno zaﬁídí! Skvûlé je, Ïe i nejvût‰í
‰íbﬁi náhle prohlédli a pﬁestoÏe léta zatvrzele odmítali jakoukoli veﬁejnou
kontrolu své práce, náhle slibují „otevﬁené radnice“ a „maximální transparentnost“. Developeﬁi, kteﬁí mûli po léta
na radnicích dveﬁe dokoﬁán, teì ãelí
kru‰n˘m ãasÛm, protoÏe jejich kamarádi v samosprávách náhle zázraãnû prohlédli a vyhlásili nekompromisní STOP
developerské v˘stavbû. Prostû zázrak!
Proã vlastnû kandiduji, ptám se sám sebe. VÏdyÈ v‰ichni chtûjí to samé, co já!
Problém bude nejspí‰ v tom, Ïe pﬁíli‰
nevûﬁím na náhlá zázraãná prohlédnutí.
Zvlá‰È kdyÏ k nim dochází pravidelnû
kaÏdé ãtyﬁi roky...

Je jenom ‰koda, Ïe místo vedení na‰í mûstské ãásti, které je
personálnû bohatû vybaveno (z jedenácti zastupitelÛ Vinoﬁ
disponuje jedním starostou a dvûma místostarosty), ﬁe‰í tyto
zásadní záleÏitosti aktivní obãané ve svém volném ãase. To
ukazuje, jak je to ve skuteãnosti s tolik proklamovan˘m bojem
s developery a kdo je skuteãnû aktivnû schopen dÛslednû
oponovat problematick˘m navrhovan˘m stavbám.

Hﬁi‰tû v podskalí:
pootevﬁená radnice
JOHANA B EN E·OVÁ,
JANA ZACHAROVÁ
V Podskalí je nové hﬁi‰tû a park! Dlouhodobû nevyuÏívan˘ prostor s velk˘m potenciálem se koneãnû podaﬁilo v prÛbûhu posledního roku revitalizovat. Na první
pohled dÛvod k radosti, ale... Pro nezasvûcené nabízíme pár na‰ich postﬁehÛ o pﬁípravû tohoto projektu.
Projektování a schvalovací ﬁízení na hﬁi‰tû V Podskalí
probíhalo nûkolik let, aniÏ byla veﬁejnost jakkoli informována. Velmi jsme proto uvítaly moÏnost vyjádﬁit se
k návrhu alespoÀ v koneãné fázi pﬁípravy zakázky,
v rámci veﬁejn˘ch diskuzí poﬁádan˘ch na podzim 2013
„Komisí pro podporu rodin“ pﬁi zastupitelstvu Mâ.
První diskuze se konala v záﬁí za pﬁítomnosti pana starosty ·varce a místostarostÛ paní Bou‰ové a pana Janka.
PÛvodní koncept hﬁi‰tû byl pojat sice velkoryse, ale podle
názoru pﬁítomn˘ch obãanÛ aÏ pﬁíli‰ „technicky“, nerespektoval pﬁírodní charakter lokality, místní hlukové pomûry, ani aktuální potﬁeby obãanÛ.
Diskuze byla opravdu Ïivá, pﬁítomní obyvatelé Podskalí vyjadﬁovali své obavy ze zv˘‰eného provozu a hluku
z víceúãelového sportovi‰tû navrÏeného v severní ãásti
plochy, zatímco rodiãe star‰ích dûtí poÏadovali zacílení
aktivit na vût‰í dûti a mládeÏ, jimÏ zatím Ïádné hﬁi‰tû ve
Vinoﬁi urãeno není.
PÛvodní pﬁedimenzovan˘ koncept s víceúãelov˘m
sportovi‰tûm byl záhy ve shodû v‰ech opu‰tûn. Jednak
z dÛvodÛ v˘‰e zmínûné hluãnosti, jednak kvÛli vysokému
riziku vandalismu. Zástupci Mâ bylo pﬁislíbeno, Ïe u‰etﬁené prostﬁedky budou v rámci hﬁi‰tû V Podskalí investovány jin˘m zpÛsobem – a to také ve prospûch prvkÛ pro
star‰í dûti, pro které Vinoﬁ jinak mnoho nenabízí - napﬁ.
dûtská lanovka, lezecká stûna, lanová sestava, velká
hnízdová houpaãka, velká skluzavka z terénního valu.
Na ﬁíjnové diskuzi pﬁedloÏil nov˘ projektant návrh
osazení prostoru herními prvky, úãastníci pﬁi‰li s vlastními námûty, diskuze byla Ïivá, pracovní a dále pokraãovala cestou e-mailÛ...
A jak˘ je v˘sledek? V Podskalí není ani jedin˘ slibovan˘ herní prvek pro star‰í dûti. Máme dal‰í hﬁi‰tû pro nejmen‰í, vãetnû nekrytého pískovi‰tû, aby mûly koãky kam
chodit. V‰echny novû vysazené stromy jsou nelogicky
v severní stinné ãásti, zatímco v jiÏní ãásti s dûtsk˘m hﬁi‰tûm praÏí slunce cel˘ den. Lanovku teì pﬁekvapivû slibuje pan starosta do ObÛrek, kam se v‰ak vÛbec nehodí.
Cviãební stroje – tﬁi z plánovan˘ch pûti – stojí na blátû, na
novém asfaltu se tvoﬁí obﬁí louÏe. Laviãek je pomûrnû
dost, jen ãasto ne tam, kde by je ãlovûk potﬁeboval.
Nechceme vést Ïabomy‰í diskuze ve stylu – „Vy jste
nám dali houpaãku a my jsme chtûli klouzaãku“, ale dvacet lidí, vãetnû projektanta najatého Mâ, vûnovalo svÛj
ãas a energii novému návrhu hﬁi‰tû a nakonec v‰echno
vy‰umûlo. Nikdo se ani neobtûÏoval vysvûtlit, proã bude
v‰echno úplnû jinak, neÏ se dohodlo. Nám to v poﬁádku
nepﬁijde, jsme zklamané.
Pokraãování na str. 4

Zakletá zastávka
M ICHAL B I SKU P
KdyÏ jsem ãetl dûtem Harryho Pottera, líbilo
se mi tajemné nástupi‰tû 9 a 3/4, ze kterého
odjíÏdûl Harry s kamarády do bradavické ‰koly kouzel. Znali ho pouze zasvûcení a dalo se
na nûj dostat jen nebojácn˘m rozbûhnutím se
proti zdi. Nikdy by mû nenapadlo, Ïe i ve
Vinoﬁi budeme mít hned nûkolik kouzeln˘ch
nástupi‰È.
UÏ nûkolik let sly‰ím o nutnosti zﬁídit zastávku nûkde u Vinoﬁského zámku, která by
slouÏila pro více neÏ tisíc lidí z pﬁilehl˘ch sídli‰È. Za ty roky jsme se od zástupcÛ mûstské
ãásti dozvûdûli asi 50 dÛvodÛ, proã to nejde.
Jednou za to mohl Magistrát, pak Ropid, nakonec rozhledové pomûry. Slibovala se nejdﬁíve zastávka pﬁímo v zatáãce, pak u kruhového
objezdu, kter˘ neexistuje, jednou mûly b˘t zastávky dvû a pak jen jedna ve smûru do Kbel.
Dlouho se nedûlo nic. A pak se najednou zaãaly dít podivuhodné vûci. V kﬁiÏovatce na
Satalice se pﬁed dvûma roky objevily hned dvû
nové zastávky. Pûkné, z panelÛ spojen˘ch
betonem... Pan starosta na zastupitelstvu sliboval, Ïe se z nich dostaneme do Satalic
k nádraÏí. JenÏe pak se ukázalo, Ïe nûjak˘m
podivn˘m ﬁízením osudu jsou zastávky moc
blízko kﬁiÏovatce, na nevhodném místû a Ïe
u nich autobus zastaví, leda kdyÏ mu upadne
kolo. V Bohdaneãské ulici, kousek od kﬁiÏovatky s âeradickou, vyrostla dal‰í krásná zastávka. Je taky betonová a má dokonce ãervené zábradlí. Problém je, Ïe u ní také Ïádn˘
autobus nezastaví. A víte proã? Je zaãarovaná,
smrskla se a je uÏ‰í, neÏ pﬁedpisy dovolují.
A aby toho nebylo málo, pﬁímo pﬁed obecním
úﬁadem vyrostla z koﬁene mandragory ãtvrtá
zastávka. V místû, kde se dalo dﬁíve zaparkovat, se teì na úzkém chodníku maãkají lidé
ãekající na autobus s lidmi jdoucími na úﬁad,
vycházejícími ze spoﬁitelny a chvátajícími
s balíkem na po‰tu. Pﬁitom hned za rohem je
zastávka stejn˘ch autobusÛ ve stejném smûru!
ShrÀme to... Zastávka, kterou lidé skuteãnû
potﬁebují, je v nedohlednu. Tﬁi zastávky, které
vznikly, jsou nepouÏitelné a poslední u úﬁadu
je spí‰e ku zlosti neÏ uÏitku. Tak nevím, zda se
toto v‰e dá pﬁiãíst nadpﬁirozen˘m silám, nebo
jde pouze o obyãejn˘ ‰lendrián.
Nebo Ïe by pﬁeci jen nûjaká zastávka 9 a 3/4
u zámku byla? Tﬁeba se staãí jen poﬁádnû rozebûhnout proti zámecké zdi, na poslední
chvíli zavﬁít oãi a jako Harry se dal‰ím krokem ocitnout pﬁed krásnou novou zastávkou.
KaÏdopádnû první by to mûli vyzkou‰et ti lidé,
kteﬁí nechali postavit ona tﬁi nepouÏitelná nástupi‰tû. Pokud by kouzlo nezafungovalo
a vzali to hlavou rovnou do zdi, mohlo by se
jim v ní alespoÀ rozsvítit.

