Zápis z veřejné 2. členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s. konané ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 18 h v
restauraci Na Václavce, Na Václavce 32, Praha 5.
Svolání náhradní členské schůze dle čl. 8 Stanov - „Není-li Členská schůze usnášeníschopná, svolá Výbor nejdříve
za tři dny a nejdéle do čtyř týdnů náhradní Členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů Spolku“.
1)
Přivítání + prezence + přihlášky (přijímání členů) + plné moci + kandidatury + zjištění usnášeníschopnosti +
eventuálně volby do Výboru a Kontrolní Komise
- Spolek eviduje 2 nové přihlášky, tedy řádných členů je nyní 44
- Spolek eviduje 2 kandidáty na členy Výboru
- Konstatování informačního a diskuzního charakteru schůze z důvodu nesplnění kvóra 50 % účastníků, bude
svolána dle Stanov náhradní členská schůze
- Výborem pověřena zapisovatelka Daniela Smažíková a ověřovatelka zápisu Alena Haveldová
2)
Co se událo – viz „Časová osa“
- Dokument „Časová osa“ každému členovi přišel e-mailem nebo do poštovní schránky. Na náhradní schůzi
dojede ke korekturám a Spolek bude dokument brát na vědomí. Dokument bude použit jako pomůcka
v orientaci novému zastupitelstvu v situaci Na pláni. Znovu podána informace, že je k nalezení na webu
www.zelenemalvazinky.cz
- Akce – spolek pořádá akce, je to jedním z pilířů. Proběhlé akce jsou Ukliďme Česko v dubnu 2018 a Dušičkový
lampionový průvod s koncertem v listopadu 2018. Apel na účast a na pomoc při organizaci akcí. Sebrané
podněty na další akce: obnova kluziště pro bruslení v sídlišti, žádost na Magistrát o možnost umístit mezi
sídliště truhlíky na pěstování plodin, než bude zřízena možnost pěstovat plodiny / byliny / květiny v řešeném
území Na pláni (nutno pozvat na náhradní schůzi iniciátory, kteří již v sídlišti pěstují rybíz). Hlídání dotačních
programů MČ Prahy 5 a jiných grantů a dohodnutí termínů akcí pro rok 2019, na náhradní schůzi dojde k
usnesení.
Diskuze: pozemek navržený pro komunitní zahradu v místě garáží je nevhodný – nesvítí tam sluníčko a je
možné, že půda pod garážemi je kontaminována. V tomto místě by bylo vhodnější například umístit U-rampu
pro skateboardy, monolit s lezeckou stěnou, multigenerační cvičební – herní prvky a oddělit od domu
Žirovnických živým plotem. Zahrada pro pěstování by byla vhodnější na pozemku bývalé školní zahrady,
pokud jej ZŠ Radlická opět odmítne. Zmíněna situace s nyní ve Studii Na pláni navrženou školní zahradou –
jedná se o pozemek s předkupním právem k domu paní Machové, nebylo vyhověno (aby to takzvaně
nezdevelopovali). Spolek vždy navrhoval na pozemek uvalit stavební uzávěru či změnit na zeleň či zahradu
v ÚP a rodině Machů jej odprodat. V případě, že by škola projevila zájem o zahradu a pozemek vedle domu
Machů byl Machům odprodán, nejlepší místo pro komunitní /veřejnou zahradu by bylo zřejmě v terasách
zaniklého vinohradu. Možno i vinohrad (například na Buďánkách dojde k obnově vinohradu Svaté Kateřiny
dle projektu „Participativní rozpočet 2018). V případě, že ZŠ Radlická opět zahradu odmítne, dá se jednat o
oploceném / neoploceném veřejném prostoru s komunitní péčí o veřejnou zeleň a relaxačními prvky v zeleni.
Diskutovaly se i plodiny, které by mohly být pěstovány – maliny, ostružiny, jahody, kanadské borůvky, víno,
rybíz, angrešt, ořechy, jablka – možno i veřejně přístupné. V diskuzi byli sousedé upozorněni, že se jedná
pouze o hypotetickou variantu, neboť dosud platí Studie Na pláni s výstavbou. Ale je nutné být připraven
na variantu zrušení výstavby a musíme mít promyšleno, co chceme, nikoliv pouze to, že nechceme
výstavbu. Plácek má zůstat prázdný, rovný, zelený, jak je psáno v participačních výstupech. Nutno při ulici
K vodojemu oplotit (zachovat oplocení) kvůli míčovým hrám (fotbal, nohejbal, volejbal). Při diskuzích s MČ
Prahou 5 Spolek bude prosazovat veřejná projednání, nikoliv uzavřenou skupinu.
- Podány nejčerstvější informace o haldě – termín z usnesení RMČ P5 k podpisu smlouvy se zhotovitelem (14.
11. 2018) nebyl ze strany Odboru správy veřejného prostranství a zeleně splněn z administrativních důvodů;

smlouva bude podepsána v průběhu příštího týdne; po jejím založení do registru smluv do 10 dnů začnou
práce na ekologické likvidaci kontaminované zeminy
3)
Politická situace na radnici MČ P5 a na Magistrátě po volbách
- Informace o nové Radě MČ Prahy 5 a nové Radě na Magistrátě
- Petr Smažík vyřídil zdravici od nového starosty MČ Prahy 5 RNDr. Daniela Mazura
- Běla Vidmarová a Petr Smažík se účastnili ustavujícího jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 13. 11. 2018 a
v občanském výstupu přednesli příspěvek, viz web www.zelenemalvazinky.cz
4)
Strategie spolku v tomto období (nutná transparentnost, nutno promyslet možné negativní důsledky jakýchkoliv
kroků – neuvést MČ Prahu 5 do špatné situace, vyhnout se soudním sporům z jakékoliv strany) – znovuzvážení
dosavadního procesu a zadání nového vs přehodnocení a dopracování stávající Studie ve fázi vítězného návrhu –
prioritami zůstávají rychlost, čistota možného následného procesu a vyhnutí se problémům
- Přednesena vize k možné záchraně kompletní zeleně na Malvazinkách, řešené území Na pláni. Očekáváme
oficiální vyjádření radnice MČ Prahy 5 k této vizi, tedy potvrzení a časový horizont (viz občanský příspěvek na
webu www.zelenemalvazinky.cz)
5)
Komunikace se spolkem Přátelé Malvazinek, vystoupení členů spolku ZZM ze spolku PM
- Popsána situace – náš podnět na prověření porušení Stanov našeho původního spolku Přátelé Malvazinek,
z.s., odeslaný před 8 měsíci, zůstal ignorován. Máme usnesení, že není možná spolupráce, dokud na náš
dopis nedostaneme odpověď
- Dotazy našich členů na osud přihlášek, které do spolku PM odeslali v únoru r. 2017 (je zahrnuto v podnětu na
prošetření, na který dosud nemáme odpověď)
- Doporučení individuálně ze spolku Přátelé Malvazinek vystoupit
6)
Problematické momenty v současné Studii + návrhy řešení (s hlavním zaměřením na dopravu a zeleň)
•
Situace s předpolím hřbitova a ulicí Štorkánova
•
Situace se školní zahradou
•
Situace s pozemkem vedle domu Machů
•
Situace s garážemi
•
Situace s pozemky nad garážemi
•
Situace s pláckem
•
Situace se zaniklým vinohradem a další zelení
•
Situace s jednosměrným provozem K vodojemu – Nad Laurovou
- Diskutováno v bodě 2
- Další podněty: cesta pod výstavbou Central Group Klímova; parkování
- Z MČ Prahy 5 máme informaci, že v roce 2019 dojde k zadání projektu parku a realizaci v hodnotě 7 milionů
Kč v místě plácku a horní části zaniklého vinohradu
- Běží změna územního plánu Z3218, kde se část území (plácek a horní část zaniklého vinohradu) má změnit na
zeleň
7)
Diskuze
 Kácení stromů na soukromých pozemcích (zatím 3 ks)
 Restaurace U svaté Anny




-

-

Výstavba Na loužku
Lokalita mezi zdí Smíchovského hřbitova a Radlickou
Financování spolku
Diskutována hrozba v ulici Na Loužku (lidé se bojí); dotaz byl vznesen i v rámci občanského výstupu Petra
Smažíka – očekáváme odpověď z radnice MČ Prahy 5
Diskutována lokalita mezi zdí Smíchovského hřbitova a Radlickou – pozemky jsou v majetku ČSOB, nyní
nezastavitelné, nutno hlídat a komunikovat údržbu; zachovat nezastavitelnost
Spolek vede pokladní knihu, transparentní bankovní účet nebyl dosud zřízen. Na pokladně je nyní 161,- Kč a
je možno přispět proti příjmovému pokladnímu dokladu. Dosud byl Spolek financován rodinou Vidmarových,
částka 5.000,- Kč, v majetku Spolku je nyní: 2 lavice, stůl, párty stan, laserová tiskárna. Byla čerpána dotace
na akci Ukliďme Česko od MČ Prahy 5 ve výši 3.500,- Kč v dubnu, byla využita na nákup kancelářských
potřeb, občerstvení apod. a byla řádně vyúčtována. Veškeré doklady jsou k nahlédnutí v sídle Spolku.
Bylo vybráno 2000,- Kč do pokladny Spolku jako dobrovolné členské příspěvky

8)
Různé, administrativa, rozloučení, závěr
- Proběhla volná diskuze na různá témata – psí exkrementy, nepořádek ve svahu za hřbitovem, deponie
toxických materiálů v ulici Na pláni, brigády apod.
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