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Rok se s rokem sešel, 

letopočet 2005 je tady a 
Vánoce jsou pryč. Měly 
by to být svátky klidu a 
pohody, ale pozor, aby 
nám z ryby nezaskočila 
kost v krku a nezkazila 
nám prožití vánočních 
svátků pobytem na po-
hotovosti. Takovou kostí, 

která by mohla mnohému z nás zkazit chuť 
štědrovečerní večeře, se staly „Listy městské 
části Zbraslav“. Jak jistě všichni, kteří se začet-
li, podle obsahu pochopili, nejedná se o tiskovi-
nu vydávanou městskou částí, ani z rozhodnutí 
jejích orgánů. V těchto listech se nachází velké 
množství nepravdivých údajů a nepřesností, a 
proto se cítíme povinováni na toto reagovat.

Serióznost informací a autora jistě nepod-
poří naprosto scestné „kvalifi kované“ odhady. 
Autor článků Jiří Ryba, který byl mimochodem 
dva roky členem zastupitelstva městské části, 
buď nemá ani ponětí o tom, kolik má Zbraslav 

obyvatel, nebo se domnívá, že na Zbraslavi 
je v populaci jen 50 % dospělých obyvatel. 
Jen pro úplnost uvedu, že městská část Pra-
ha – Zbraslav měla k 1. 3. 2001 (poslední sčí-
tání lidu, domů a bytů) 7 838 obyvatel, z toho 
1483 (17,92 %) do 18 let. Autor zřejmě zůstal 
na Marsu, jak si v jiném článku stejné tiskovi-
ny posteskla slečna Hasenkopfová, zřejmě tam 
pobývá i se svým kolegou Filipem Gasparem, 
který až po dvou letech svého působení v 
kontrolním výboru zjistil, že kontrola plnění 
usnesení je jednou ze zákonem stanovených 
povinností právě kontrolního výboru. Je až 
zarážející, že jako člen kontrolního výboru si 
nebyl schopen v zákoně o hlavním městě Praze 
dva roky přečíst základní povinnosti výboru.

Co se týká fondů Evropské unie, viděl 
je zřejmě také pouze z letadla. Jak jinak si 
lze vysvětlit jeho návrhy na čerpání z těchto 
fondů, které jsou v rozporu s jednotným pro-
gramovým dokumentem číslo 3 (JPD3), ze kte-
rého je možno čerpat na projekty pro Zbraslav, 
když tyto projekty jsou určeny na vzdělávání 

v rámci kvalifi kace pracovních míst, což patří 
do kompetence úřadů práce. Vím, že většina 
nezná rozdíl mezi programy na poskytování 
dotací obcím na území ČR kromě Prahy a 
v Praze, ale pokud někdo těmito dotacemi 
opakovaně argumentuje, měl se s nimi alespoň 
zhruba seznámit.

Další polopravda, žaloba byla na ÚMČ 
Praha – Zbraslav skutečně podána, soud ji však 
zamítl s odůvodněním, že informace byla po-
dána v souladu s platnou legislativou, což jistě 
omylem nebylo v Listech uvedeno…

Je vidět že strategie „spálené země“, kterou 
se Unie svobody naučila od svého koaličního 
partnera (na Zbraslavi opozičního partnera), je 
stále ještě populární u „destruktivní“ opozice.

Navzdory nesmyslům a nepravdám uvede-
ným ve zmiňované tiskovině Vám, vážení spo-
luobčané, přeji mnoho štěstí, zdraví, pracovních 
úspěchů a osobní pohody v roce 2005, který si 
rozhodně nenecháme zkazit jedovatými texty.

Ing. Petr Valenta (ODS)
starosta MČ Praha – Zbraslav

SLOVO STAROSTY

Škoda jen, že nebyly bílé. Jen sníh chyběl 
letos na Zbraslavi k opravdovým Vánocům. 
Stromek na náměstí zářil do okolí, pro velký 
úspěch bylo rozšířeno slavností nasvícení ulic 
Elišky Přemyslovny a U národní galerie.

Štědrý den jistě každý strávil, jak je zvyk-
lý a jak je mu to nejbližší. Vrcholem společ-
ných oslav pak byla bezpochyby sobota před 
Zlatou nedělí. U divadla Jana Kašky se slavily 
Vánoce v programu připraveném městkou 
částí za přispění vážených sponzorů.

Pro děti bylo připraveno v divadle představení 

Jak pejsek s kočičkou slavili Štědrý den. A zájem 
byl takový, že se muselo jedno představení přidat. 
Po 16. hodině zazněly famfáry v podání žesťové-
ho kvartetu Hradní stráže, který nastoupil, jak se 
sluší a patří, v uniformách. Sbor místní Základní 
umělecké školy přidal několik koled a vrcholem 
celé slavnosti byl ohňostroj, jaký Zbraslav dosud 
nezažila. Světelná show odpalovaná z protilehlého 
břehu Vltavy vzbudila u mnoha desítek dospělých 
i dětí velký ohlas. A tak již dnes je jisté, že vedení 
městské části připraví podobné slavnosti i na příští 
rok. Zdařilé akce se mají opakovat.

ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ

V ROCE 2005

přeje Městská část Praha – Zbraslav
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Celkem 15 tisíc pro-
daných výtisků Zbraslav-
ských novin v roce 2004 
se hájí samo, ale z pozice 
odpovědného redaktora a 
předsedy redakční rady 
cítím povinnost naši 
městkou tiskovinu hájit 
před polopravdami, po-
mluvami a lžemi, které 

čas od času někdo vykřikne. Směrem ke čtená-
řům Zbraslavských novin není třeba psát, ale je 
třeba argumentovat směrem k těm, kteří třeba 
Zbraslavské noviny naznají a jejichž názor je 
zatím pouze jednobarevný – černý.

O zařazení jednotlivých materiálů do Zbra-
slavských novin rozhoduje redakční rada, ko-
lektivní orgán, který je podřízen radě městské 
části. Jejím cílem je, aby Zbraslavské noviny 

přinášely maximální množství zajímavých 
informací o Zbraslavi a pro obyvatele Zbra-
slavi. Je samozřejmé, že doručení příspěvku 
do redakce neznamená automaticky nárok na 
jeho otištění. To si mnozí neuvědomují, a pak 
halasně křičí o cenzuře a porušování principů 
demokracie. Naposledy tuším místní komunis-
té, kterým se nelíbilo, že Zbraslavské noviny 
neuveřejnily jejich rady o tom, jak hlasovat 
v referendu o vstupu do Evropské unie…

Zbraslavské noviny nejsou jedinou tiskovi-
nou, ke které se Zbraslavané mají možnost do-
stat. Doporučuji malé srovnání, kolik prostoru 
je v jiných komunálních periodikách věnováno 
opozici, kritikům poměrů a nespokojencům.

Žádné aktuální problémy nejsou ve Zbra-
slavských novinách opomíjeny, píše se o diskusi 
kolem protipovodňové ochrany, informuje se o 
průtazích kolem otevření domu s pečovatelskou 

službou, otevřeně se řeší problém dopravy i 
opravy povrchu místních komunikací. Kdyby 
Zbraslavské noviny lhaly či nepřinášely zají-
mavé čtení, nekupovalo by si je každý měsíc 
na 1200 čtenářů. Nikomu se totiž nevnucují 
do poštovních schránek, jistě i proto, aby rov-
nou nekončily v popelnici, což je častý osud 
podobných tisků. Možná i tohoto. Ovšem jeho 
vznik byl motivován mj. i tím, aby pravidelní 
čtenáři Zbraslavských novin nebyli otravováni 
nekonečnými polemikami o ničem. Tento tisk 
vznikl proto, že máme demokracii a svobodu 
slova. Nikdo se nemusí bát vyslovit či sepsat 
svůj názor, ale musí počítat s tím, že ti, o kterých 
píše, se také ozvou. I proto vznikly Zbraslavské 
listy. Za krásnější a přátelskou Zbraslav!

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin

tejkal@zbraslavskenoviny.cz

OBHAJOBA ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo 
dne 16. prosince 2004 vyhlášku (pro hlasovalo 57 
z 59 přítomných zastupitelů), kterou svěřuje dům 
s pečovatelskou službou Městské části Praha – Zbra-
slav, bohužel s účinností od 1. února 2004.

Naštěstí to neznamená, že by se do té doby ne-
mohli občané do domu stěhovat, na dobu do nabytí 
právní moci této vyhlášky bude sepsána zápůjční 
smlouva s odborem správy majetku Magistrátu 
hlavního města Prahy. Dále musí seznam žadatelů 
schválit sociální odbor Magistrátu hlavního města 
Prahy a poslední překážkou bude vydání elektromě-
rů od Pražské energetiky. Přesto věřím, že se první 
občané nastěhují do DsPS ještě v letošním roce.

V současné době již funguje ve zkušebním 
provozu veřejná jídelna, která bude sloužit ne-
jen obyvatelům domu, ale i ostatním občanům.

Ing. Petr Valenta (ODS)
starosta MČ Praha – Zbraslav

OTEVŘENÍ DSPS JE ZA DVEŘMI

PRO ODVOLÁNÍ PROTI ODVOLÁNÍ ZDRŽELO SE
Ing. Valenta Petr 1 8 5
Toušek Filip 0 8 5
Ing. Ott Václav 1 8 4
Hanzelka Pavel 1 6 7
Mgr. Nedoma Karel 1 9 4

V rámci posledního bodu jednání osmnáctého 
zasedání místního zastupitelstva, kterému přihlíželi 
3. listopadu již jen 3 občané, bylo na žádost nového 
zastupitele Filipa Gaspara, s odvoláním na změny 
ve složení zastupitelstva a polovinu volebního ob-
dobí, hlasováno o odvolání starosty, místostarosty a 
radních. Výsledek veřejného hlasování dokumentu-
je následující přehled. Pro odvolání, podobně jako 
pro případné zvolení, je třeba 8 hlasů.

VEDENÍ OBCE POTVRZENO VE FUNKCÍCH
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Titulním materiálem Listů Zbraslavi jsou 
výsledky ankety, které nebyly otištěny ve 
Zbraslavských novinách, což prý bylo jedním 
z důvodů vzniku listů. Uvedu jen několik fakt, 
ze kterých každý soudný člověk pozná, proč 
výsledky ankety nebyly ve Zbraslavských no-
vinách uveřejněny. Jestli i další důvody vzniku 
Listů Zbraslav byly stejně závažné…
• Anketa byla vložena do Zbraslavských novin 

říjen 2003.
• Anketa byla do novin vložena bez souhlasu 

vydavatele.
• V anketě bylo uvedeno, že její výsledky bu-

dou zpracovány do článku pro Zbraslavské 
noviny, přičemž celý rok nepadlo o anketě 
od jejích autorů ani slovo.

• Uveřejnění výsledků ankety žádali znena-
dání po roce její autoři ve Zbraslavských 
novinách říjen 2004!

• Mapka, která je součástí ankety, obsahuje 
řadu chybných popisků míst, na která se 
táže. Redakce Zbraslavských novin na to 

byla opakovně čtenáři upozorněna.
• V anketě je nezákonně použita ilustrace Vla-

dimíra Jiránka, k čemuž pracovnice agentury 
Rabbit & Rabbit, která ho zastupuje, sdělila: 
„…stejně jako v mnoha podobných přípa-
dech jde o užití neoprávněné, respektovat 
autorský zákon bohužel v České republice 
často není zvykem…“ Mimochodem, také 
jsou vám ilustrace v Listech Zbraslav po-
vědomé z knížky. Věřme, že tentokrát jsou 
autorská práva s Rudolfem Štorkánem i 
vydavatelem vypořádána a nebudeme mít na 
Zbraslavi další ostudu.

• Výrobu letáku si v tiskárně objednal Jiří 
Ryba, který 13. října 2003 dodavateli na-
psal: „ Fakturu na Leták (anketu) Zbraslav 
krásnější zašlete, prosím, na adresu úřadu 
městské části Zbraslav…“

• O tom, že objednatel nechává fakturu odeslat 
na adresu úřadu městské části, neměl nikdo 
na místním úřadě sebemenší tušení, natož, 
aby cokoli objednával.

• V dopise radě MČ ze dne 8. října 2003, když 
už anketa byla publikována v novinách, 
žádá jeden z autorů ankety Ondřej Hof-
meister radu MČ o úhradu přímých nákladů 
spojených s anketou, tehdy to byla suma 
7000 Kč.

• V listopadových listech 2004 je uvedeno, že 
náklady s anketou spojené se pohybují ko-
lem 20.000 Kč. Letošní míra inflace přitom 
podle zdrojů ČNB sotva přesáhne 3 %!

• Autoři ankety sami upozorňují, že 67 odpo-
vědí je několikanásobně méně, než předpo-
kládali. Je to pak ještě anketa, anebo výběr 
několika hlasů místních obyvatel?

A úplně na závěr ještě jednou argument, 
který by sám o sobě stačil na nepublikování 
ankety kdekoli v rozumném světě, a to je její 
stáří. Viz třeba odpověď: „Vadí nevyužitá 
Zbraslavanka…“ Jen pro úplnost, po rekon-
strukci byla otevřena 31. března, tedy někdy 
v polovině roční doby, kdy bylo zřejmě lopotně 
zpracováváno 67 anketních lístků.

ZPACKANÁ ANKETA

Konečně se po letech bojů a doprošování, i 
díky osobním intervencím a kontaktům zastupitele 
Michala Stiebra, začaly na Zbraslavi točit kloubo-
vé autobusy a tím se podstatně zlepšila kvalita ces-
tování na Smíchov. Po částečně oprávněné kritice 
na místní dopravu konečně pozitivní výsledek, ale 
ouha, opět špatně. „Rozhodně se nepodařilo roz-
hýbat rozvojové programy, nepočítám–li mezi ně 
kloubové autobusy a retardéry na vozovkách. (Po-
kud radnice nepřestane s touto aktivitou, dočkáme 
se, že hlavní ulice Elišky Přemyslovny bude zapl-
něna poskakujícími kloubovými autobusy, přitom 
se přímo nabízí jako řešení přímá jinak ze sídliště 
na Smíchov,“ tolik Jiří Ryba v Listech Zbraslav.)

Pro pořádek, retardéry jsou proto, aby auta 
nejezdila středem města rychle a nezabila něja-
kého chodce. Kloubové autobusy proto, že jsou 
větší a lidé se nemusejí cestou do práce a z práce 
tolik mačkat. Kloubové autobusy se ze Zbraslavi 
a do Zbraslavi jinudy nedostanou, a tak, pokud se 
neobjeví petice za jejich zrušení, či za povolení sto-
kilometrové rychlosti ve městě, bude vše při novém, 
nikoli špatném. Snad jen, že autobusy budou dál 
jezdit kolem domu s rybou a nabízí se přitom přímo 
řešení, aby jezdily kolem domu někoho jiného.

ZRUŠÍME KLOUBÁKY?!

Stalo se již místním koloritem, že cokoli se 
stane na Zbraslavi a není po chuti Jiřímu Rybo-
vi, je vydáváno za špatné a hloupé. Již jsem si 
mnohokrát řekl, nechám to být, mávnu nad tím 
rukou, nenechám se znechutit. Ale jsou meze, 
které by se neměly překračovat.

Přijde mi přímo nestoudné, aby v Listech 
Zbraslav v článku o černém močále nadával 
dnešní generaci třicátníků do „husákových dětí“ 
kádr, který v dobách tuhé normalizace tyto husá-
kovy děti vyučoval na základní škole občanské 
výchově! Pokud má Jiří Ryba problém s tím, jak 

se chovají a jak smýšlejí dnešní mladí ve vedení 
obce, měl by se zamyslet, co je v osmdesátých 
letech učil a naučil. Co bylo v učebnicích, které 
měli při jeho hodinách na lavicích? A odmítám 
výmluvy, že pouze dodržoval osnovy či byl po-
krokový a již tehdy podrýval komunistický re-
žim. Pokud nechtěl, nemusel přece učit. Mohl se 
svobodně rozhodnout. Na rozdíl ode mě, který si 
ještě v září roku 1989 svobodně vysokou školu 
vybírat nemohl… Takto se stal Jiří Ryba sou-
částí nomenklaturní mašinérie, která nám všem 
vštěpovala učení o vedoucí úloze strany. I jeho 

jsme přece oslovovali „soudruhu učiteli“, bez 
ohledu na to, zda byl či nebyl členem strany.

Pro pořádek závěrem raději předešlu, že mě 
Husákův soudruh učitel Jiří Ryba na místní zá-
kladní škole nikdy nevyučoval, já měl na skvělé 
učitele štěstí. A tak jsem se nemusel učit desatero 
komunistického občana! Možná škoda, třeba by 
se mi pak nepříčilo kádrování podle toho, kdo se 
kdy a komu narodil. Přesně, jak to měli komunisti 
a jejich učitelé rádi. A skutečně jen měli…

Mgr. Karel Tejkal
zastupitel MČ Praha – Zbraslav

ŽÁDNÉ PŘEKVAPENÍ OD JIŘÍHO RYBY – HUSÁKOVA 
SOUDRUHA UČITELE
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Pro ty, kteří se nemohli účastnit akce Zbraslavské Vánoce, přinášíme několik fotografií ze zdařilé akce.

ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE VE FOTOGRAFII
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KDE KOUPÍTE ZBRASLAVSKÉ NOVINY

Základním informačním médiem úřadu Měst-
ské části Praha – Zbraslav jsou Zbraslavské noviny. 
Vycházejí 12× ročně, vždy první pátek v měsíci. Již 
rok jsou zčásti barevné, stojí 5 korun a k dostání jsou 
v prodejních místech uvedených v rámečku.

Přinášejí pravidelně informace o činnosti 

úřadu, kulturní kalendář, sportovní výsledky, 
zajímavé obsáhlé rozhovory ale třeba i dlouho-
dobý test Zbraslavských hospod.

V době internetu na noviny tištěné navazu-
jí noviny na adrese www.zbraslavskenoviny.cz. 
Jde o doplněk tisku. Jsou aktuálnější a vejdou 

se tam i fotografi e, které noviny nepojmuly. 
K dispozici je samozřejmě i kompletní archiv.

Ofi ciální internetové stránky radnice na-
jdete na www.mc-zbraslav.cz. A v neposlední 
řadě je třeba vzpomenout nejnavštěvovanější 
internetové stránky www.zbraslav.cz.

KDE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE O DĚNÍ NA ZBRASLAVI?

Smíšené zboží Klučina, Tadrova 56
Trafi ka Žák, Paškova ul. – konečná 243
Tabák Sluneční město
Trafi ka u Nováků, E. Přemyslovny 422
Obuv A+J, E. Přemyslovny 429

Knihkupectví u stromečku, E. Přemyslovny 434
Potraviny u stromečku, E. Přemyslovny 437
Večerka-zelenina, E. Přemyslovny (nad náměstím)
Samoobsluha ANNA, Žitavského 74

Trafi ka, Zbraslavské nám.vedle ÚMČ
Tabák, Zbraslavské nám. vedle cukrárny
Potraviny na Baních, Pod vysílačkou 1149
Potraviny, Lipence 67
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Před nedávnem jsem 
se teprve dozvěděl všech-
ny okolnosti toho, proč se 
moji rodiče přistěhovali 
před mým narozením na 
Zbraslav. Musím říci, 
že jsem velice rád, že 
všechny náhody a souhry 
okolností dopadly tak, že 
já jsem již rodilý Zbrasla-

vák. A jsem na to hrdý a musím říci, že poslední 
dobou stále více.

Pamatuji si dobu, když jsem chodil na 
gymnázium „do Prahy“ a moji spolužáci si mě 
žertem dobírali, z jaké vlastně vesnice jsem to 
přijel. Nyní jsem zjistil, že někteří tito posmě-
váčci se na Zbraslav již přistěhovali a další to 
plánují. Teď jim tedy mohu oplatit jejich dota-
zy, jako například kdy mi jede parník zpátky 
domů a podobně. To, že se Zbraslav rychle 
rozrůstá, prokazatelně svědčí o tom, že to je 
atraktivní místo k životu, kde se lidem líbí.

Můj silný vztah ke Zbraslavi mě přivedl 
k rozhodnutí více se zajímat o komunální po-
litiku, což vyvrcholilo mojí kandidaturou do 
místního zastupitelstva. Zastupitelem jsem se 
tento rok stal a začal tak zakoušet i druhou stra-
nu této zodpovědné pozice. Naše sdružení se ve 

volbách ucházelo o voliče jasnými konkrétními 
cíli, kterých bylo a je reálné dosáhnout. Nesli-
bovali jsme žádné vzdušné zámky a chiméry. 
Pouze to, co jsme díky svým schopnostem 
připraveni pro Zbraslaváky zařídit. Proto mě 
docela zaskočila některá tvrzení, že tím, že 
jsem se stal zastupitelem a jakýsi poměr je nyní 
9 ku 6ti snad skončila na Zbraslavi demokracie. 
Moje jasná deklarace, s kým budu spolupraco-
vat na plnění cílů, které jsem slíbil, je dle mého 
klad a přispívá k větší čitelnosti mé osoby jako 
komunálního politika. Ze své práce vím, že po-
kud chci dosáhnout cíle, musím spolupracovat 
se schopnými lidmi, kteří stejně jako já mají 
potenciál řešení problémů dotahovat do konce. 
Přiznám se, že těch pověstných opozičních šest 
považuji až na pár výjimek za neschopné ama-
téry v tom špatném smyslu slova. A mrzí mě, 
že ti, o kterých vím, že schopní jsou, se více 
zabývají vytahováním podřadných problémů, 
které ve skutečnosti problémy nejsou.

Jsem realista, a z tohoto důvodu pokud 
něco někde deklaruji, tak to dodržím, protože 
vím, že paměť Zbraslaváků je dlouhá a oni si 
pamatují, kdo jim vyřešení jejich problémů 
sliboval a kdo své sliby dodržel. Různobarevné 
programy se velice hezky čtou. Bohužel když 
zjistíte, že kromě jejich líbivé formulace nejsou 

již jejich autoři schopni je také realizovat, mělo 
by to přinejmenším vést k zamyšlení. Autorů 
nad tím, jestli jsou na správném místě, a voliče 
nad tím, zda jim k rozhodnutí, koho volit, stačí 
„cár“ papíru. Větší důkladnost ve výběru by ur-
čitě zamezila podobným excesům, jako když se 
komunální politička 15 let po pádu komunismu 
rozhořčuje nad tím, že si vlastník svůj pozemek 
oplotí a za své peníze si ho zvelebuje. Naštěstí 
asi neví, kde bydlím, aby mi vynadala, že jsem 
si posekal trávník.

Máme před sebou ještě 2 roky, kdy musí-
me své schopnosti prokázat. Já osobně vidím 
uplynulé dva roky jako zlomové ve vývoji 
Zbraslavi. Začátek volebního období byl ve 
znamení řešení problémů po povodních z roku 
2002. Nyní je již většina vyřešena a máme 
potenciál zaměřit se na rozvoj Zbraslavi tak, 
aby pro starousedlíky byla Zbraslav nadále tím 
krásným místem, ke kterému mají dlouhodobý 
osobní vztah, a ti, které občas označujeme jako 
„naplaveniny“, zjistili, že lepší rozhodnutí, než 
se přistěhovat na Zbraslav, v životě neudělali. 
Já pro to udělám maximum.

Přeji příjemný rok 2005.

Ing. Aleš Háněl
zastupitel MČ Praha – Zbraslav

POMĚR HLASŮ 9:6 V ZASTUPITELSTVU MĚ TĚŠÍ 
A JSEM ZA NĚJ RÁD

V Listech městské části 
Zbraslav, které byly počátkem 
prosince distribuovány do na-
šich poštovních schránek, je 
mj. i přehled církevních, kul-
turních a sportovních akcí. 
Nevíme, z jakých zdrojů au-
tor čerpal, snad mu šlo jen 
o to, aby se ve známost do-
stalo, co na Zbraslavi jiní 
pořádají, nejistý si kvalitou 
svých informací raději uve-
dl „změna programu vyhra-
zena“; proč ale uvedl, že 
v rámci Zbraslavských Vá-
noc bude „možná malý oh-
ňostroj“ viz kopie, to nám 
není jasné. Jak už se psalo 
na titulu, šlo o světelnou 
show, kterou Zbraslav do-
sud nezažila. Snad neby-
lo přání otcem zlé myš-
lenky!

JEN HLOUPÝ 
OMYL?
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Zbraslav, které byly počátkem 
prosince distribuovány do na-
šich poštovních schránek, je 
mj. i přehled církevních, kul-
turních a sportovních akcí. 
Nevíme, z jakých zdrojů au-
tor čerpal, snad mu šlo jen 
o to, aby se ve známost do-
stalo, co na Zbraslavi jiní 

JEN HLOUPÝ 

Svěřil se jeden z místních podnikatelů, že 
prý je při akvizici inzerce do Listů Zbraslav 
apelováno na statečnost inzerentů, že prý ni-
kdo jiný nechce inzerovat, protože se každý 
bojí starosty, protože na Zbraslavi je to jako 
za komunismu. Chce se křičet, ano je, ale 

pouze pokud někdo takto patologicky uvažuje 
a následně argumentuje. Přesně takhle se totiž 
uvažovalo před 16 roky, tehdy se ale i konalo. 
Buďte si jisti, že restaurace Barabizna a Kotva 
i Caffé bar Romance nebudou zavřeny a jejich 
majitelé či provozovatelé se nemají čeho bát. 

I proto byla odložena plánovaná návštěva 
Zbraslavských novin v Kotvě, aby případná 
kritika snad nebyla po bolševicku vydávána 
za odvetu.

Filip Toušek 
místostarosta MČ Praha – Zbraslav

KOMUNISTICKÉ MYŠLENÍ
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Ve známé vánoční 
písni se zpívá o plnění 
slibů alespoň o Váno-
cích. Jedním z takových 
slibů – závazků je i pl-
nění usnesení Zastupitel-
stev městské části. Tato 
usnesení se však neplní 
jen o Vánocích, ale sa-
mozřejmě průběžně.

Jen pro vaši představu. V tomto volebním 
období 2002 – 2006 se již konalo 18. zasedá-
ní zastupitelstva a bylo přijato 225 usnesení. 
V předchozím volebním období bylo 22 za-
sedání zastupitelstva a bylo 
přijato 195 usnesení. Na 
počtu zasedání a přijatých 
usnesení se odráží změněné 
složení zastupitelstva, jiný 
způsob práce jednotlivých za-
stupitelů a samozřejmě odraz 
likvidace následků povodně a 
privatizace bytového fondu a 
s nimi spojené administrativní 
úkony.

O to více mě překvapilo 
uveřejnění zprávy Kontrolního 
výboru o nesplněných usnese-
ních zastupitelstva v Listech 
Zbraslavi, a to bez patřičného 
komentáře. Komentář by 
článek Dodnes nesplněno… 
uvedl do jiného světla, a to asi 
autor nezamýšlel. Především 
pominu, že tento dokument byl 
vyhotoven až po mém upozornění adresovaném 
členům Kontrolního výboru, že kontrola usne-
sení zastupitelstva je jejich zákonná povinnost. 
Dále je samozřejmě kontrola předchozích usne-
sení bodem jednání každého zasedání zastupitel-
stva včetně rozpravy. A především, tato zpráva 
byla projednána na 18. zasedání zastupitelstva 3. 
listopadu tohoto roku, a to i přesto, že ji předkla-
datel předložil až na zasedání a ne v minimální 
lhůtě 7 dnů předem, jak mu ukládá jednací řád.

A nyní k jednotlivým „nesplněným bo-

dům“. Nezařazení bodu o programových pro-
hlášeních jednotlivých politických uskupení 
na program jednání. Těžko může starosta 
MČ, který připravuje návrh programu jednání 
zastupitelstva, nutit tyto subjekty k vystoupení 
s tímto prohlášením. Také nikdo neprojevil zá-
jem za uplynulé dva roku toto učinit.

Setkání s členy Výboru na obnovu zatope-
ných území na nejbližším zasedání rady (26. 2. 
a 5. 3. 2003). Nikdo již nedohledá, proč se se-
tkání konalo až o týden později. Rozhodující je, 
že se našla forma vzájemné komunikace a další 
kroky při odstraňování škod byly vzájemně ko-
ordinovány s ohledem na co nejvyšší efektivitu 

využití finančních prostředků a se zaměřením 
na odstranění nejpalčivějších problémů.

Koncepce zdravotnictví a školství – bylo 
rozhodnuto, že budou součástí Plánu rozvoje. 
Důležitým podkladem pro přípravu těchto doku-
mentů je koncepce zdravotnictví a školství hl.m. 
Prahy. Praha bohužel schválenou koncepci zdra-
votnictví nemá. Co se týče školství, tak nový 
školský zákon jí to jako kraji ukládá ze zákona, 
tento krajský program však vychází ze státního 
programu, který není ještě zveřejněn…

Prezentace dálničního okruhu proběhla pro 
zastupitele, členy Stavební komise a Komise 
životního prostředí. Prezentaci pro veřejnost 
investor Ředitelství silnic a dálnic odmítl. 
Žádné zákonné ustanovení ho také v té době 
k tomu nenutilo.

Neodeslání dopisu ohledně privatizace na 
hl. m. Prahu v termínu. Na jednání 18. zasedání 
zastupitelstva se schvaloval prodej jednotlivým 
domů již konkrétním družstvům, a tím byl 
ukončen proces privatizace.

Plán investičních aktivit byl součástí několika 
zpráv o činnosti rady a úřadu městské části. To 
samé se týká údajného neinformování o průběhu 

výstavby kanalizace v Laho-
vičkách. O přípravě a průběhu 
stavby se pravidelně informuje 
ve správách o činnosti.

Závěrečná perla je zpra-
cování regulačního plánu pro 
Zbraslav. Tento bod prosazuje 
opozice a dodneška nebyla 
schopna definovat, co si pod 
tím představuje. V jakém 
rozsahu má být zpracován, za 
čí peníze a především, k čemu 
nám bude.

Jak je patrno, společným 
znakem údajně nesplněných 
usnesení je především jejich 
nejasnost v zadání, nekon-
krétnost a případně i sporná 
potřebnost. Některé přesahují 
naši městskou část a jejich 
vypracování je i na státní či 

krajské úrovni s jejich odborným úřednickým 
aparátem problematické.

Závěrem si dovolím, i když to není mým 
zvykem, dát oponentům jednu radu do nového 
roku. Ať konkretizují své požadavky a případně 
ať aktivně svojí prací usilují i o jejich realizaci. To 
proto, abychom za dva roky od nich neměli zase 
jen seznam údajně nesplněných usnesení. Otázkou 
zůstává, zda jsou něčeho jiného vůbec schopni….

Filip Toušek 
místostarosta MČ Praha – Zbraslav

SLIBY SE MAJÍ PLNIT O VÁNOCÍCH…

Listy Zbraslav si stěžují, že Zbraslavské 
noviny neotiskly polovinu programu Zbraslav-
ského Babího léta. Důvod je přitom prostý a 
byl autorovi příspěvku sdělen: byla tam avi-
zována akce na pozemku, jehož majitel o ní 
neměl sebemenší tušení – tím vlastníkem byla 
městská část a pozemkem budoucí městská za-

hrada – tehdy ve stadiu pozvolných příprav.
A když už jsme u planých anoncí. V listo-

padových Zbraslavských novinách Jiří Ryba 
píše o Vánoční štafetě dobré nálady, kde 
mj. uvádí, že seznam adres, kde se štafeta 
nachází, bude uveřejněn ve Zbraslavských 
novinách.

Protože navzdory této upoutávce nepřišla 
od autora žádná další zpráva, byl odpovědným 
redaktorem vyzván, aby noviny nebyly před 
čtenáři za slibotechny, ke splnění veřejného 
příslibu. Dostalo se mu odpovědi: „zbraslavská 
veřejnost na ni nereagovala (na štafetu) tak, 
aby se dala zahájit, a tak není o čem psát…“

JAK TO BYLO S PROGRAMEM BABÍHO LÉTA?
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Největší akcí v letoš-
ním roce bylo zajištění 
výstavby a přípravy pro-
vozu nového Domu s pe-
čovatelskou službou. Dále 
bylo nutno stanovit kritéria 
pro přijímání nájemníků a 
pro výběr provozovatelů 
služeb. Bohužel bylo nut-
no překonávat odpor určité 

skupiny lidí. Vedení městské části se podařilo 
obhájit svoji představu o fungování DsPS v orgá-
nech hlavního města Prahy. Výsledkem je svěření 
objektu naší městské části od 1. 2. 2005.

V rámci kapitoly Odboru městského inves-
tora – Technická vybavenost Zbraslav se v tomto 
roce realizovaly tyty akce: kompletní rekonstruk-
ce Zvonařské ulice a části ulice Pod Havlínem, 
dokončení kanalizace v Záběhlicích včetně ko-

laudace a zahájení provozu, výstavba kanalizace 
na Žabovřeskách (Na Kostrounku a Na Vrškách), 
kompletní rekonstrukce ulice U Včely včetně 
výměny hlavního vodovodního řádu DN 600. 
Na podzim byla zahájena kompletní rekonstrukce 
ulice Pod Kamínkou včetně opravy opěrných zdí 
a výstavba kanalizace v Lahovičkách.

V letošním roce byly dokončeny opravy po 
povodni těchto objektů ve vlastnictví městské části: 
bytový dům U Malé řeky 626, budova knihovny U 
Malé řeky 3, dům v ulici K Přístavišti 610, objekt 
Provozovny služeb v Záběhlicích, oprava Divadla 
Jana Kašky včetně dostavby objektu zázemí.

Dále se realizovaly další investiční akce s pří-
mou dotací od magistrátu hl. m. Prahy, a to: re-
konstrukce cest a vybudování závlahového systé-
mu na Urnovém háji, výstavba nového chodníku 
na Baních, rekonstrukce cesty a statické zajištění 
schodiště u pomníku Vladislava Vančury a přede-
vším kompletní rekonstrukce veřejných dětských 
hřišť v majetku městské části.

Pracovníci Úřadu městské části vyřídili 
administrativu spojenou s vyplácením státní 
dotace postiženým občanům povodní v srpnu 
2002 – „dotace 200“.

V oblasti zbraslavského školství byla v letoš-

ním roce dokončena nástavba objektu školky Nad 
Parkem včetně jejího přestěhování z náhradních 
prostor zpět. Dále byla vypracována studie do-
stavby školy Nad Parkem. Městská část obdržela 
přímou účelovou dotace na nákup konvektomatu 

pro školní jídelnu a byla provedena změna způso-
bu stravování v ZŠ Nad Parkem.

V rámci podpory kultury a volnočasových 
aktivit se městská část finančně podílela na so-
botních koncertech pořádaných Národní galérií 

na Zámku Zbraslav a finančně přispěla na různé 
společenské akce v rámci vyhlášeného granto-
vého programu. Mimo znovuotevření budovy 
Divadla Jana Kašky otevřela městská část také 
nové výstavní prostory v objektu knihovny.

V oblasti dopravy na Zbraslavi se kromě běž-
ných uprav značení v letošním roce realizovalo 
osazení zpomalovacích retardérů a přisvětlení 
přechodů. Byla vypracována dopravní studie řeší-
cí problematiku dopravy především v dolní části 
Zbraslavi. Největší přínos ve veřejné dopravě je 
úspěšné dokončení jednání o nasazení kloubo-
vých autobusů na lince 243 a dále zavedení tzv. 
třístovkových autobusů, které jezdí Žitavského 
ulicí a zlepšily tak dopravní obslužnost Záběhlic.

Chtěl bych se zde zmínit i o dalších inves-
tičních akcích, které se prováděly v naší městské 
části. Je to především dokončení opravy Lahovic-
kého mostu, opravu (i když v pozměněné podobě) 
Malé řeky, zahájené čištění Krňova a kompletní 
rekonstrukci kalové hospodářství ČOV.

Další významnou akcí bylo ukončení pro-
cesu privatizace bytového fondu a s tím spoje-
ných administrativních úkonů.

Nemohu zde podrobně vypsat veškeré běž-
né činnosti rady městské části a úřadu městské 
části v uplynulém roce 2004, které jsou spojené 
s provozem obce. Zde jsem uvedl jen přehled 
těch podle mého názoru nejvýznamnějších akcí.

Filip Toušek 
místostarosta MČ Praha – Zbraslav

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 
A ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI ZA ROK 2004

Mateřská školka Nad Parkem

Urnový háj

Divadlo Jana Kašky


