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Mohu do toho mluvit

Rodák a patriot Tomáš Trapl bilancuje

Stanovisko hygienika k Šabatce bylo zrušeno!

Pokračování ze strany 1

Rubriku tentokrát věnujeme dalšímu developerskému projektu - bytovému souboru Komořanská. Třináct šestipodlažních bytových domů hodlá Central group a.
s postavit na louce v Komořanech, v blízkosti rodinné zástavby a statku Na Šabatce. Rada městské části tento záměr jednoznačně odmítla a uvedla řadu výhrad.
Jednou z nich je hluk:
„Dopravní studie podhodnocuje počty projíždějících aut, takže zvýšení zátěže hlukem může být daleko významnější, než uvádí hluková studie. Oblast je již nyní
nadlimitně zatížena hlukem, což hygienik ve svém stanovisku vůbec nezohlednil. Proto
jsme o jeho přezkum požádali ministerstvo zdravotnictví, a to stanovisko hygienika zrušilo,“ zdůraznila místostarostka Eva Tylová.
Proti této nepřiměřené stavbě se v petici důrazně ohrazovali i místní občané, kteří také
aktivně vystupovali na veřejném projednání projektu. „Argumenty občanů, které zazněly
na veřejném projednávání, jsou velmi podobné těm, na kterých se usnesla Rada,“ uvedla
uvolněná radní Daniela Rázková. Central Group již v Praze 12 realizuje jeden předimenzovaný stavební projekt na Kamýku, kde vyvolal velký odpor veřejnosti. Abychom
předešli dalším problémům, snažíme se již od počátku korigovat výstavbu tak, aby ji přijali i okolní obyvatelé“.
K legitimitě stavby se vyjádřila rovněž místostarostka Ing. Hana Jandová. „Stavba je
sice v souladu s platným územním plánem, ale Praha 12 napadla u soudu postup projednávání změny územního plánu, protože se domnívá, že
během projednávání došlo k podstatné úpravě,
a to bez opakovaného veřejného projednání.
Kvůli tomu je možné postavit paneláky k zástavbě s rodinnými
domy.“ (red)

Jakým způsobem relaxujete?
Nechci říci, že jsem workholik, ale neumím
neaktivně odpočívat. A tím, že mám vícero
zaměstnání, tak mi jedno pomáhá od druhého. Nejmarkantnější příklad: učím celý
den, když se mi studentíci sejdou, nestíhám
občas ani na záchod. Ze školy běžím rovnou
do divadla na představení úplně „death“. Tak
si před startem na chvilku spočinu v klubu,
vydechnu a uvědomím si, že jsem si tam
vlastně přišel oddechnout. Chápete? Na
vlastní představení, kde podáváte tzv. umělecký výkon, který je fyzicky a psychicky
srovnatelně náročný, jako ve kterémkoli
jiném vypjatém povolání. Anebo mám volný
den a doma kutím na zahradě, případně v garáži. A miluju kontejnery; jdu něco vyhodit
a přinesu čtyři věci zpátky. A pak si je opravím. Vedlejší činnosti mě prostě nabíjejí.
určité množství lidské práce - musí se vymyslet, složit, nahrát a tak dále.

Který hudební styl Vás nejvíce oslovuje?
Nejsem nijak vyhraněný. Pouze mohu říci,
co se mi moc nelíbí: techno, hip hop a další
podobné současné styly. Miluju třeba
Stinga, ale to neznamená, že mě oslovuje
jenom tento druh hudby. Tím, jak člověk učí
- a každý z žáků chce zpívat něco jiného – se
zvyšují mé obzory. Musím mít kladný vztah
ke všem typům hudby. Z vlastní zkušenosti
vím, že i za tou nejhorší písničkou se skrývá

Prozraďte, na co se mohou těšit zájemci
o Váš narozeninový koncert?
Jedná se o jedinečnou akci plnou zajímavých hostů, z nichž každý zastupuje určitou
moji životní etapu. Edward Tomas (Dobrý
Večer Quintet) mě v roce 1984 objevil. Byli
jsme spolužáci na konzervatoři. Tam zpívala
i moje manželka Petra Kohoutová (Sestry Havelkovy). Tomáš Valášek (Dolmen) je famózní kytarista, který patří mezi českou
kytarovou špičku a naučil mě aranžovat
vlastní písně. Je i výborný pedagog a má svoji
kytarovou školu. Míša Doubravová je dnes již
hvězdou divadla Kalich a oba – já i moje žena
– jsme ji učili na konzervatoři. Proč je mezi
hosty Monika Absolonová a Daniel Hůlka
snad ani nemusím říkat. Monika byla vždy
a za všech okolností moje pevná stálice, jak
na jevišti, tak v soukromí. Je to profík každým
coulem a má strašně široké srdíčko. Proto
jsem velmi stál o to, aby byla mezi mými
hosty, což se podařilo a jsem za to hrozně rád.
Daník je kus mého života. To, co jsme spolu
prožili v době prvního Draculy, na to se

Co se nám vloni povedlo?
Na začátku nového roku se většinou ohlížíme za tím starým. Pokusil se o to i starosta Petr Prchal:
Lidé okolo mne opravdu skvěle zvládli
jarní povodeň v Praze 12, která byla bezesporu největší negativní událostí uplynulého roku. Radost mám z úspěchů, které
jsou čistě v mé kompetenci, hlavně ze snížení kriminality. A nebojím se napsat, že
další pozitivní výsledky očekávám v letošním roce. Takto troufalou myšlenku vyslovuji proto, že věřím v dobře nastavené
systémy, které určitě budou fungovat.

Kdo proslavil Prahu 12?
.....aneb splnili jsme svůj slib

O vrbičkovém háji
Vrbičkový háj na okraji Cholupic v září postihla větrná
bouře. Řada letitých stromů nápor větru nevydržela
a z havarijních důvodů musela být ihned po bouři pokácena. Po bezpečnostním posouzení byly zbylé stromy
prořezány během října a listopadu. V rámci veřejně prospěšných prací byly z lokality odvezen starý nábytek
i odpady. O dalším osudu lokality rozhodnou občané
Cholupic. Ve spolupráci s odborem životního prostředí
a dopravy připravíme anketu, aby se lidé vyjádřili, co
zde chtějí mít. Z rozhovorů s některými občany se jako
možnost naskýtá lehké zarovnání terénu a případně umístění piknikového stolu,
či několika herních prvků přírodního charakteru, aby se tam občané mohli scházet.
Úpravy musí zohlednit i skutečnost, že se jedná o místo zadržování vody z okolních pozemků. Rozhodně nikdo neplánuje turistické využití lokality pro širší veřejnost, která by
narušila poklid tohoto místa.
Eva Tylová, místostarostka pro životní prostředí

Projevit úctu lidem, kteří si to zaslouží, je jistě jednou ze součástí úkolů, které radnice mívají. I z tohoto důvodu zastupitelé Prahy 12 odsouhlasili pravidla pro udělování čestného
občanství a ceny městské části Praha 12. Tato ocenění by měla být udělována osobám,
které se zvláště zasloužily o městskou část. V Praze 12 žije mnoho takto významných
osobností. Ať už herců, zpěváků, ale i spisovatelů a v neposlední řadě třeba i válečných
veteránů, či politických vězňů, kteří nejednou nasazovali svůj život pro svobodu všech.
O tento materiál se nejvíce zasloužil zastupitel Zbyněk Boublík společně s uvolněnou
radní Danielou Rázkovou. Ta k tomu dodává: „Rádi poděkujeme těm, kteří budí naši
vážnost osobní statečností, životním příkladem nebo vynikajícím přínosem ve prospěch
nás všech. Věřím, že tím přispějeme k posílení pocitu sounáležitosti s naším domovem
na dvanáctce. Naši zastupitelé budou poprvé vybírat osobnosti, které Prahu 12 proslavily." Zastupitelstvem schválený dokument je podle Daniely Rázkové výsledkem velmi
dobré spolupráce zastupitelů i členů Komise pro výchovu a vzdělávání Rady městské
části. „Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité ocenit, připomenout a veřejnosti přiblížit
významné osobnosti, které žily či žijí v našem bezprostředním okolí. Takové osobnosti
totiž svým profesním a mnohdy i osobním životem vytvářejí Praze 12 dobré jméno. Udělení čestného občanství či ceny městské části představuje důstojný a jasný důkaz, že si takových lidí Praha 12 skutečně váží," dodává Daniela Rázková.

POVÁLEČNÝ VÝVOJ V MODRANECH

Oslava XIII. sjezdu a 45. výročí založení KSČ
15. května 1921 začal své jednání ustavující sjezd KSČ a k tomuto výročí
jejího založení uspořádal MV KSČ v Modřanech oslavu v sále Na staré
poště za četné účasti občanů. Mezi slavnostními hosty byli zástupci ÚV
KSČ, KV KSČ, OV KSČ, KNV, ONV, MěstNV a různých dalších společenských organisací. Slavnost byla zahájena uvítacím proslovem, hymnami a zakončena zpěvem Internacionály. V hlavním projevu hovořil prof.
Trávníček o významu a poslání KSČ v historii našeho národa a v mezinárodním dělnickém hnutí. Několika nejstarším členům, z nichž někteří
byli i zakládajícími členy KSČ v Modřanech, byla předána čestná uznání.
V závěru slavnosti vystoupil Soubor písní a tanců J. Vycpálka, nositele
Řádu práce.
Oslavy Měsíce československo-sovětského přátelství
K zajištění oslav Měsíce československo-sovětského přátelství v roce 1966
byla ustavena zvláštní 15členná komise ze zástupců jednotlivých místních
organisací a složek. Komise začala pracovat již 3. září a konala celkem 4
schůze. Vypracovala plán organisačního zajištění akcí, který byl projednán
na MV KSČ i na MV SČSP. Měsíc československo-sovětského přátelství
roku 1966 byl zahájen 4. listopadu.
Na všech akcích bylo celkem přítomno 1982 občanů, tedy na tak veliké
město a tolik podniků velmi málo. Byly zajištěny hodnotné kulturní akce,
propagace byla provedena plakáty, pozvánkami, osobním zvaním, ale podle
účasti je zřejmé , že výsledek pro nezájem občanů nebyl uspokojivý. Částečný vliv na tomto neúspěchu má jistě i ta okolnost, že na začátku i na
konci MČSP byly ve zdejším kině promítány premiérové filmy: 4. listopadu Dáma na kolejích a 11. prosince Ostře sledované vlaky.
Na všechny akce bylo celkem vydáno 4.896.16 Kčs. Na všechny akce
MČSP byl vstup volný, pouze na koncertě vojenské hudby 17. listopadu se
vybralo na dobrovolném vstupném 395 Kčs.
Závazky na počest XIII. sjezdu
a 45. výročí založení KSČ
Vnějším projevem politického života v městě a jeho aktivity jsou přijaté závazky na odpracování dobrovolných brigádnických hodin a jejich plnění.

prostě nezapomíná. S každým hostem si samozřejmě zazpívám a doprovázet nás bude
big band Martina Kumžáka Pájky Pájk. Jelikož se nejedná o čistě „muzikálový“ koncert,
tak aby to lidem nebylo líto, pokřtím během
večera své nové CD obsahující 30 muzikálových písní, které jsem za svoji dosavadní třicetiletou kariéru nazpíval.
Na závěr mám dárek pro všechny, kteří si na
můj koncert zakoupili lístek. Po jeho skončení
bude ve foyer divadla připraven raut za doprovodu živé hudby (kapela Funny Dance),
na němž se všichni bez jakéhokoli VIP omezení mohou zdržet třeba až do rána.
Máte před sebou ještě nějaký nesplněný cíl?
Nemám. Abych pravdu řekl, žádné cíle si
fakt nekladu nebo o tom programově neuvažuji. Jsem od založení fatalista; co se má stát
– stane se. Takže teď momentálně myslím jen
na to, abych nějak rozumně dotáhl ty svoje padesátiny. Vlastně jsem ani žádný koncert dělat
nechtěl, k tomu mě donutily okolnosti a tak
trochu fanklub. Důležité je být zdravý, a aby
mí blízcí byli zdraví a spokojení, a aby mě
měli rádi a já je. To je celé.
Jaroslav Kňap

Cvičení pro seniory
Od úterý 7. ledna začíná další série zdravotních cvičení v Sokolovně
Modřany.
S podporou městské části je pořádá Senior Fines o.s., a to každé úterý od 10.00 do
11.00 hod. Cvičení, na které není nutní se
hlásit předem, je vhodné pro všechny,
kteří mají zájem o zlepšení fyzické
i duševní kondice, odstranění bolestí zad,
zlepšení stability a oddálení projevů stárnutí. Cena 40 Kč/hod. Více informací
poskytne cvičitelka Hana Borčevská,
e-mail: hborcevska@seznam.cz, mobil
720 689 939. Stejné cíle sleduje i cvičení
v bazénu Podolí, které se koná každou
středu od 11.50 hod. Cena opět 40 Kč/hod.
a opět není potřeba se hlásit předem.
Komplexní informace najdete jsou na
www.seniorfitnes.cz nebo je získáte na
mobilu 731 496 672.

Rok 1965 - 1966
na oplocení tělocvičny
na akce místních závodů
na úpravy rodin. domků
celkem hodin

5.099
4.050
5.200
40.469

Plnění závazků podle účelu zaměření
Plnění závazků podle účelu zaměření za celý rok 1966:
v hodinách % plnění
na pomoc zemědělství
na úpravu místních komunikací
na úpravu veřejné ho prostranství
na oplocení tělocvičny
na akce místních závodů
na úpravy rodinných domků
ostatní zvelebovací akce
celkem

15.911
16.041
4.342
569
19.188
11.996
8.724
76.771

405,8
75,6
434,2
11,2
473,8
230,7
189,7

Komentář k výsledku soutěže
Svoje závazky splnily všechny organisační skupiny až na místní společenské organisace, které závazky v hodinách splnily jen na 75,2 %. Způsobilo
Souhrn závazků
to nesplnění závazků Sdružení rodičů a přátel školy na oplocení tělocvičny
V roce 1966 byly závazky uzavírány na počest XIII. sjezdu a 45. výročí za- a neplnění závazku TJ Spartak Modřany na výstavbě nové tribuny (proti
ložení KSČ v rámci soutěže o titul „Vzorná obec okresu Praha-západ". Cel- závazku 8.000 hodin bylo odpracováno pouze 234 hodin pro finanční nekem byly uzavřeny závazky na 40.469 hodin v hodnotě díla 842.100 Kčs. připravenost této akce). Nejvyššího překročení svého závazku vykazuje
Na tomto závazku se podílejí občanské výbory 19.080 hodinami a hodno- místní organisace Čs.strany socialistické.
tou díla 175.300 Kčs, místní závody 4.050 hodinami a hodnotou díla
Na úseku zemědělství nebyla zřejmě aktivita při uzavírání závazků na výši
541.200 Kčs, místní společenské organisace 17.339 hodinami a hodnotou a čtyřnásobné překročení ukazuje na dobré pochopení občanů pro naléhavé
díla 125.600 Kčs.
a společensky závažné práce na tomto úseku.
Z Kroniky města Modřany z let 1945-1964 vybral Jaroslav Kňap
Přehled závazků podle účelu zaměření
Podle účelu zaměření bylo věnováno v závazcích:
Oslavy VŘSR - u řečnického pultu host ze Svazu československo-sovětského přátelství

na pomoc zemědělství
na úpravu míst. komunikací
na úpravu veřejných prostranství

3.920
21.200
1.000

Rubrika obsahuje výňatky z kronik tak, jak je zachytili oficiální kronikáři
daného období, bez jakýchkoli dodatečných úprav.

