Vážení sousedé!

16. prosince 2013

Především mi dovolte popřát vám klidný adventní čas. Ale i v předvánoční době máme několik
aktuálních, a doufám i užitečných, zpráv.
za výbor Spolku Podprůhon, Vláďa Líba

Spolek bude spolek
Mnozí z vás ví, že od nového roku vstupuje v platnost nový Občanský zákoník, který, kromě jiného,
upravuje i právní statut veřejného shromažďování. Celou problematiku sledujeme a dokonce jsme
zorganizovali odbornou besedu na téma transformace občanských sdružení s právníkem Mgr. Kroupou
pro další kladenská o. s.
Nový OZ ruší statut občanského sdružení a nahrazuje ho několika novými. Máme za to, že nový statut „spolku“ se
přesně hodí pro typ veřejně prospěšné organizace, jakým je Spolek Podprůhon. Mnoho povinností, které nový OZ
ukládá, jsou již dnes součástí naší organizační rutiny (valná hromada, výroční zpráva, přehledné transparentní
účetnictví). Doba transformace občanského sektoru je tři roky. Během této doby nás čeká jeden zásadní úkol revize stanov tak, abychom jasně definovali hlavní (neziskovou) činnost a vedlejší (v našem případě například
organizování Kladenských dvorků) činnost, která může generovat příjem.

Svodidlo pro Mirka
Mnohokrát děkujeme všem, kdo přišli podpořit happening tím, že namalovali svoji kytičku na svodidlo a pomohli
nám 6. listopadu donést svodidlo na magistrát.
Následně 12. listopadu jsme sepsali věcné argumenty (dopis dostali všichni obyvatelé Podprůhonu do schránek
díky Katce, Barboře, Věře a Jardovi) a zaslali jsme panu Bernáškovi oficiální žádost o vysvětlení změny stavebního
projektu u opěrné zdi č. 13 (ulice Na Stráni od A centra dolů). Náměstek Bernášek následně svolal setkání pro
obyvatele Podprůhonu 20. 11. 2012 na magistrát. Tam vystoupil statik Ing. Trčka s prohlášením, že znovu
přezkoumal situaci na opěrné zdi č. 13 s výsledkem, že zábradelní svodidlo tady musí být instalováno. Kdo jste na
tomto setkání byl přítomen, jste si obrázek udělal sám. Odpověď na oficiální žádost o vysvětlení jsme od Ing.
Bernáška dostali minulý týden, ale tato nepřinesla žádné nové informace (kopie na webových stránkách).
Je příznačné, jakým způsobem magistrát spolupracuje s občany. Iniciativa vymyslet jiný způsob zabezpečení
opěrné zdi 13, který by svou povahou více odpovídal historickému charakteru, vyšel před lety ze Spolku
Podprůhon a magistrát nechal vypracovat (a zaplatil) projekt v tomto smyslu. Teď najednou je vše jinak (věřme, že
by tato opěrná zeď bez svodidla opravdu nedala odpovědnému statikovi spát), ale nikdo z magistrátu se
neobtěžuje toto sdělit tomu, kdo původní změnu inicioval. Připadá Vám to slušné a fér?

Jeden slibný moment na onom setkání 20. 11. zazněl. Výběr zábradelního svodidla je údajně ještě otevřen.
Můžeme tedy podobu ovlivnit a podle Ing. Bernáška bude respektován náš názor. Varianty budou představeny
příští týden. Snad na dalším veřejném setkání na magistrátě ve středu 18. 12. od 17:00.

Plynofikace Podprůhonu
Jedním z hlavních zlepšení, které si asi všichni od projektu revitalizace slibujeme, je pohodlnější a hlavně čistší
vytápění. Faktem je, že někteří vlastníci nemovitostí vytápěných uhlím, nestojí o zřízení plynové přípojky. Rozhodli
jsme se, že budeme aktivně působit v propagaci zřízení plynových přípojek, protože je snahou nás všech, aby se
nám postupně linulo do plic a na hlavy čím dál méně svinstva.
Dáváme dohromady jednoduchý leták, který má vysvětlit, proč je právě teď, při plynofikaci čtvrti výhodné si
nechat přípojku zřídit. Materiál dostanete všichni mailem, i když věřím, že až tolik nepatří vám. Argumenty
použijte při přesvědčování svých sousedů, kteří se kvůli různým předsudkům brání přejít na čistší vytápění.
Možná, že vás kontaktujeme jednotlivě a poprosíme, zda byste nedali řeč se svými sousedy na toto téma.
Mnohokrát děkuji Barboře a Václavovi, kteří se první, administrativní, fáze ujali.

Jiří Hanke: Kladnu pod kůží
Kniha fotografií (většina dosud nepublikovaných) Jiřího Hankeho s rozhovorem vedeným Romanem Hájkem je na
světě. Možná dobrý námět na vánoční dárek pro fandy kladenské surové a nepoetické nedávné historie.
http://www.haldaknih.cz/kniha_jiri-hanke.html

Přání nakonec
Přejeme všem sousedům klidné Vánoce a nový rok bohatší, úspěšnější , bez nepříjemných zvratů.

