Noviny,
které se ptají
za vás...

Veselé Vánoce a hodně štěstí
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vám přejí vaši zastupitelé za ČSSD
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Z a P r a h u 1 b o j u j i i n a m a g i s t r át u

Měníme Prahu 1 k lepšímu

Milé čtenářky,
milí čtenáři,

Praha se nám oblékla do vánočního hábitu a na náměstích a v parcích nejkrásnějšího
města na světě svítí vánoční stromky. My občané Prahy 1 jsme obklopeni mimořádnou
nádherou – stačí se jen procházet po historických dlažebních kostkách, po kterých
chodil už Karel IV., zvednout oči a obdivovat architektonické poklady kolem nás či jen
tak vnímat jedinečného genia loci, který se Prahou 1 „prohání“ už po staletí. Všechna
tato krása navíc v tomto roce slaví významné výročí, čtvrtstoletí od zápisu na Seznam
světového dědictví UNESCO.

Milé sousedky a milí sousedé z Prahy 1,
přicházejí Vánoce a konec roku a nevyhnutelně s tím i různé bilancování. Pro mne tento rok znamenal mnohé. Poprvé jsem ho celý
strávil jako radní „velké“ Prahy. Jsem ale pořád především vaším místostarostou v Praze 1,
jen mám teď víc možností prosadit naše „jedničkové“ zájmy na Magistrátu HMP. Práce
na dvou radnicích byla často náročná, stále
však cítím, že má smysl. Letos se toho podařilo hodně. Jako radní pro sociální oblast jsem
dokázal prosadit zvýšení odměn pracovníků
v sociálních službách všech příspěvkových organizací HMP, což je vlastně přímou investicí do lepší péče především o seniory a handicapované. Rozvíjíme i služby, které umožňují
seniorům a handicapovaným zůstávat v přirozeném prostředí svého domova.

Pro lidi bez domova jsme na letošní zimu
připravili rekordních 1200 lůžek. Zároveň
jsme se pokusili zlepšit stav lokalit, na které si někteří z vás stěžovali. V okolí denního centra U Bulhara se nám podařilo počet
bezdomovců výrazně snížit a dvakrát týdně
je zde zajištěn úklid. Pokud ale nadále nejste
se situací spokojeni, prosím informujte mě.
Jsem tu pro vás.
Nám komunálním politikům se totiž může
stát, že o problému, který trápí vás občany,
nevíme. I když – někteří z nás se možná jen
nevědoucně tváří. Vyřešit vleklé problémy ve
městě je většinou běh na dlouhou trať. A řada
prvotně nadšených politiků při prvním neúspěchu na řešení rezignuje. Já se v komunální politice pohybuji už deset let. Přesto se stále

Dovolte mi popřát vám krásné Vánoce a šťastný nový rok s osmičkou na konci. Je to datum
symbolické, oslavíme v něm 100. výročí existence
samostatného státu a 25. výročí samostatné České republiky. V srpnu uplyne 50 let od vpádu
vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. V tom roce
jsem se narodil, a proto i mě čeká významné jubileum. Roky s osmičkou na konci jsou pro nás
v srdci Evropy často zásadní a já věřím v to, že
ten nadcházející přinese především ty pozitivní
události.
Váš Dan Hodek
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snažím těm vleklým problémům v Praze 1
nevyhýbat. Hluk, nepořádek, sdílené ubytování… To vše řešíme, i když to možná zatím
nevidíte. Problematiku sdíleného ubytování
se snažíme dotáhnout do konce spolu s hlavním městem, kde já bojuji především za Prahu 1. S hlukem a nepořádkem se dlouhodobě
snaží vypořádat kolega a radní MČ Praha
1 Ivan Solil, kterého já aktivně podporuji
v Radě HMP.
A ještě něco považuji v Praze 1 za důležité,
parky a zahrady. Už teď sázíme stromy i květiny a připravujeme se na krásné jaro. V létě
jsem inicioval vznik první komunitní zahrady
na hřišti Za Haštalem. Sousedé a jejich děti si
tam pěstovali zeleninu a bylinky, organizovali jsme sousedská setkání. V příštím roce bych
rád pomohl k založení dalších komunitních
zahrad v Praze 1. Zeleň totiž úzce souvisí se
sousedskými vztahy. Mám rád prvorepublikové filmy s atmosférou staré Prahy, které se
odehrávají mezi sousedy na ulicích, pavlačích
a dvorcích, kde se všichni znají. Tento krásný
komunitní život z Prahy 1 rychle mizí. Já chci
udělat maximum pro to, aby se tak nestalo.
Chci pro vás také ohlídat transparentnost
koncesního řízení Nemocnice Na Františku. Pro nás coby klienty nemocnice se nesmí
nic změnit. Pokud budu mít pocit, že žádný z uchazečů negarantuje perfektní provoz
pro nás všechny, tak takového uchazeče nedoporučím ke schválení. Nevěřte prosím zlým
jazykům, které tvrdí, že o nemocnici přijdeme.

Krásu Prahy ale nevyzdvihují jen
milovníci architektury. Bookingový
portál Hostelworld jí udělil 8. místo na svém seznamu 41 světových
metropolí, které hodnotil z hlediska
ideálních podmínek pro noční život
a flámování. V tomto smutném žebříčku rozhodovalo několik kategorií:

kvalita a pestrá škála podniků, bezpečnost a cena. Praha porazila například i New York. Jedním z kritérií byla doprava – většina podniků
v Praze se nachází v centru a je dosažitelná pěšky. A jak to potom v noci
v centru vypadá, víme všichni. Přejeme si, aby tomu tak bylo i nadále?

Doufám, že i vy stejně jako já
chcete, abychom dostáli závazkům,
které nám nechala historie nejkrásnějšího města na světě, a udrželi
ho stejné i našim potomkům. Jako
v každém volebním roce se i nyní
začnou ozývat ti, kteří v minulých

letech mlčeli, a budou tvrdit, že jen
oni vám dokážou zabezpečit klid
a pořádek v ulicích. Plnění slibů –
aspoň o Vánocích – se ale slibuje
snadno. Já vám nic neslibuji, zkusím jen dokončit některá z opatření, která jmenuji výše.

Věřím, že vnímáte,
že se situaci v ulicích
Prahy 1 snažíme
měnit k lepšímu:
■ Strážníků by mělo být po Novém
roce v našich ulicích konečně víc.
■ Podařilo se nám prosadit na Magistrátu HMP plánovanou novelu vyhlášky zakazující požívání alkoholických nápojů na veřejnosti
v celé Praze 1. Její součástí bude i zákaz zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví či jinou
nádobou s alkoholickým nápojem.
■ V létě jsme do nejkrizovějších
míst Starého Města vyslali antikonfliktní týmy, kterým se mnohdy podařilo slušnou metodou zabránit různým konfliktům a aspoň
na omezenou dobu snížit extrémní
hlukovou zátěž pod okny domovů
některých z vás.
■ Elektrokoloběžky a cyklisté by
neměli od jara 2018 v době od 10 do
17 hodin projíždět na nejfrekventovanějších pěších zónách.
■ Aktivně řešíme problém sdíleného ubytování. Jednáme přímo se
zástupci největší platformy Airbnb
a pomáháme hlavnímu městu připravit návrh legislativní změny,
kterou chceme co nejdříve předložit našim poslancům.

Milí sousedé a spoluobčané,
přeji vám všem krásné Vánoce
v kruhu vašich blízkých a do
nového roku především zdraví,
klid a pohodu.
Váš JUDr. Ivan Solil
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Pomáháme, jak se dá

Očima Šárky Táborské
ření počtu vystavovatelů na trojnásobek.
Návštěvníci tak měli opravdu jedinečnou možnost získat ucelenou představu
o nabízených službách v sociální oblasti na území hlavního města Prahy. Rozsahem, kvalitou i profesionalitou je lze
beze zbytku považovat za nadstandardní, což se 8. června 2017 na Střeleckém
ostrově potvrdilo. V příštím roce na tento „pilotní“ projekt navážeme.
■  Bydlení pro tělesně
znevýhodněné občany
V roce 2017 se po dlouhé snaze podařilo naplnit ubytovací kapacitu bezbariérových bytů pro tělesně znevýhodněné občany, a to nejen v domě Samcova/Lodecká.
Tyto byty mají speciální výhody v podobě
snadné bezbariérové dostupnosti a handicapu je rovněž přizpůsobeno vybavení
bytu včetně sociálního zázemí či kuchyně.
Plná kapacita však naznačuje, že nemalé
množství občanů je odkázáno na invalidní
vozík a další opatření, zejména v podobě
bydlení, je třeba pro usnadnění jejich života i nadále vyhledávat a realizovat.

■  Plavby pro seniory
Velký úspěch zaznamenaly seniorské
plavby, které pro vás s městskou částí
Praha 1 od roku 2013 připravuji. V roce
2017 se tradičně uskutečnilo pět plaveb.
Každá měla svoje téma a jedinečnou atmosféru. A díky našim seniorům byla
každá plavba vskutku výjimečná. V pořádání volnočasových aktivit pro seniory
budu pokračovat i v roce 2018.
■  Veletrh Sociálních služeb
překročil práh Prahy 1
Za velký úspěch
považuji rozšíření Veletrhu sociálních služeb, jehož organizaci
v roce 2017 převzalo hlavní město Praha. Díky tomu došlo mimo jiné k rozší-
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nosti dílny do svých dalších nebytových
prostor. Díky tomu bude možné uspokojit poptávku po jejich výrobcích, se kterými jste se mohli setkat mimo jiné i na
Vánočních trzích na Václavském náměstí.

■  Poskytnout první pomoc
může i senior
Od října probíhají úspěšně kurzy první pomoci nejen pro seniory z Prahy 1.
Seznámení s obecnými zásadami první
pomoci, aplikací Záchranka nebo s častými úrazovými i neúrazovými život ohrožujícími stavy seniorů proběhlo v učebně
spolku Prevence dětem v Kozí ulici na
Starém Městě. Bezplatné termíny kurzu
se těšily velké popularitě, proto zvažuji
jejich pokračování v roce 2018.

■  Vánoční trhy za účasti
charitativních projektů
V horní části Václavského náměstí probíhají od 24. listopadu do 7. ledna
vánoční trhy Sdružení Nového Města
pražského a Prahy 1, v jejichž rámci bylo
možné zakoupit mimo jiné i dárkové
krabičky, svíčky a mýdla z nového Komunitního centra Farní charity Praha 1,
sídlícího v prostorách Střediska pro ženy
v sociální nouzi v Žitné ulici. Z nabízených výrobků na vás duch Vánoc doslova dýchne.

■  Chráněná dílna Ve Smečkách
Úspěch slaví také spolupráce Prahy 1
s chráněnou dílnou Dívčí katolické střední školy sídlící v prostorech Prahy 1 v ulici Ve Smečkách. Výrobky této chráněné
dílny se těší velké oblibě a Praha 1 proto
s radostí souhlasila s rozšířením působVážení čtenáři,
Vánoce jsou pro mne svátky pohody, rodinného
štěstí, ale také odpočinku a nabrání sil do další práce. Jak sami vidíte, v roce 2017 toho bylo v sociální
oblasti vykonáno mnoho prospěšného. Další krásné projekty, které navíc pomáhají potřebným, pro
vás připravuji v roce 2018. Do té doby vám přeji
krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku.
Mgr. Šárka Táborská
zastupitelka městské části Praha 1 za ČSSD, předsedkyně
Sociálního výboru a Komise obecního majetku
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