SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka Šestky publikuje autorské texty spolků, občanských sdružení a iniciativ Prahy 6. Příspěvky zasílejte
na spolky-redakce@praha6.org. Obsah na této straně nevyjadřuje postoje MČ Praha 6, odpovídají za něj podepsané spolky a iniciativy.

Padne cenná vila
na Petřinách?
Foto: Yan Renelt, Mafra,
pro Lidové noviny

Stavební úřad začal posuzovat záměr nového
majitele (člena představenstva stavební firmy
Geosan) vilu zbourat a na jejím místě postavit
bytový projekt.
Názor historika architektury:
„Jde o velmi kvalitní příklad pozdně funkcionalistické architektury, která má mimořádnou

hodnotu, jež bude časem ještě stoupat. Proto
bych od majitele očekával, že ji kvalitně opraví
a nebude ji bourat. Takových staveb není u nás
mnoho a zasloužily by si památkovou ochranu.”
Zdeněk Lukeš (z emailu předsedovi spolku)
Názor architekta:
„Vila na Petřinách je velice kvalitní stavba,
v cihlách provedených jemných detailů, harmonických proporcí a vzrušivého kontrastu kamene
a cihly. A to ještě nevím, jak jsou uhněteny vnitřní prostory, ale většinou, když je dům čistý ve své
fasádě, je i pravdivý ve svých dispozicích. Podporuji všechny zachraňovatele.“
David Vávra (z Facebooku)
Názor obyvatelky Petřin:
„Vila je podle mě nejelegantnější stavbou Petřin,
je krásně zachovalá, bez devastujících rekonstrukcí. O demolici jsme se dozvěděli z úředního
dopisu, který obdrželi sousedé. Žádáme ministerstvo kultury o památkovou ochranu vily a vyzýváme radu městské části, aby se k nám přidala
a naši snahu podpořila souhlasným usnesením.”
Martina Drbálková (z emailu předsedovi spolku).
Eduard Metela, spolek Talichova

Padly lípy v Zavadilově

V minulém čísle se na tuto stránku, za kterou
zodpovídají místní spolky, nečekaně vetřela
také glosa radničního stavebního úřadu. Že
by už i úředníci založili svůj spolek?  Probíhá internetová anketa na zástavbu tzv.
Břevnovského mrakodrapu, ale s nápovědou
– v popiscích zřejmě zůstalo pořadí z hodnocení poroty.  Pražští zastupitelé podpořili vedení železnice z Prahy do Kladna mezi
Dejvicemi a Veleslavínem raženým tunelem
pod Střešovicemi.  Radní Mejstřík opět
bojuje s plevelem pomocí herbicidu Roundup, který loni zakázali Zelení. Karcinogen
nekarcinogen.  Stavební úřad rozhoduje
o demolici funkcionalistické vily Na Petřinách 7. Nahradit ji má čtyřpatrová novostavba. Místní se bouří a podepisují petici. 
Pražské stavební předpisy, schválené radou
hlavního města 27. 5., by měly začít platit
od 1. 8. Podle radních za STAN a Zelené přijaté nařízení nechrání obyvatele dostatečně
před nadměrnou výstavbou, proto se radní
Plamínková a Kolínská při jejich přijímání
zdržely hlasování.  Jednoduše sledovat, co
se ve vašem okolí bude stavět, kde radnice
plánuje něco prodávat nebo pronajímat,
můžete na mapasamospravy.cz. Ušetří radnice nemalé kačky za plánovaný vlastní portál?  Majitelé na černo postavených chatek
u Libockého rybníka žádají magistrát o dodatečné povolení staveb. Argumentují probíhajícím řízením o změně územního plánu,
který však na magistrátě není k dohledání.
Stalo se něco zajímavého u vás? Pište
na spolky-redakce@praha6.org.
Na Letem světem se podíleli: Jarka Ko
ňaříková, Eduard Metela, Jirka Škvor, Lenka
Špičáková.

Alej sedmdesátiletých lip v Zavadilově ulici
prořídla. Po čtyřletém boji místních občanů s radnicí se sice kácelo míň, než radnice původně chtěla, ale přesto si myslíme, že se kácelo zbytečně.
Koneckonců ještě za zvuků pil se zástupci magistrátu, radnice Prahy 6 a Technické správy komunikací před místními obyvateli mezi sebou vzrušeně dohadovali, které stromy vlastně kácet a které
ne. Závěrečné povolení ke kácení říká na 85 (!)
stranách textu, že je levnější staré stromy pokácet
a nahradit novými, než se o ně starat. Považujeme tento názor za chybný. Péče o staré stromy
je znakem civilizované obce, podobně jako péče
o seniorní občany. Budeme dál pracovat na tom,
aby tento pohled – běžný v etablovaných demokraciích – byl časem doma i v Praze.
Tomáš Šídlo, Spolek Pod Bořislavkou

Bořislavský starousedlík pan Drkoš k dřevorubci
z Chládkova zahradnictví: „Kácet rozkvetlé stromy
uprostřed vegetačního období je opravdové zvěrstvo“.

Bermudské trojúhelníky Prahy 6
Jedním z nich je bezpochyby náměstí Bořislavka.
Zaprvé není de facto náměstím a to za druhé je
podmíněno tím prvním.
Je zcela zapomenuté. Chodníky se tu všelijak
vlní, stejně jako vozovka, parkování je stále ohroženější přívalem aut ze středočeského kraje, zejména Kladna. Velké parkoviště autobusů se stalo
odstavným a ztratilo pro obyvatele jakýkoli smysl. Funkční linky spojující s Hanspaulkou nebo
Ořechovkou se přesuly na dřívější stanici Horoměřická, dnes Bořislavka, čímž se tomuto místu
zasadila poslední rána. Přišlo i o své jméno.
Rozlehlejší prostor bez kolemjdoucích se stává
veřejným záchodkem, sbírání odhozených lahví
od levné vodky a rumu by naplnilo každý týden
malý kontejner. O odpadcích nemluvě. Provoz nedaleké herny, která má zavírací hodinu v 5 ráno,
dokoná své! Z Evropské i ze Zavadilovy jsme ohrožení nepřetržitým provozem, hájíme proto každý
strom a keř, který v naší blízkosti roste. Díky nim
„dýcháme“. Stromy ale potřebují odbornou a soustavnou péči a s tím je potíž. Namísto odborného
prořezávání a omlazování stromů se kácí a neomaleně řeže, zkracuje nebo „prosvětluje“. Estetika
jde stranou a účel také. Stačí, že si někdo stěžuje,
například že se mu pod keři usadil bezdomovec,
a keř se zlikviduje. Připomíná to rozhodnutí některých starostů, že budeme kácet aleje staletých
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stromů podél silnic jenom proto, že řidiči aut jezdí
příliš rychle a mohli by se nám zabít.
Podle této logiky by bylo nejlepší celé město vybetonovat a zastavět, aby ani myš neproklouzla,
natož bezdomovec. Není na čase začít řešit příčiny, a ne následky?
Kristýna Žantovská, spisovatelka a dramaturgyně, Praha 6

