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Grantová politika má široký záběr
Široký záběr má grantová politika MČ Praha 1, která
pomáhá velkému množství užitečných projektů.
I letos na tento účel poputují – po schválení rozpočtu
zastupitelstvem 28. 2. – značné finanční částky.
MILOŠ BÍLÝ
čkoli se některé grantové kapitoly do uzávěrky čísla ještě
upřesňovaly, přesto byly
známy nejdůležitější priority. „Školství, kultura, sociální péče, protidrogová prevence, prevence kriminality,
životní prostředí – to vše jsou oblasti, v nichž se každoročně koná
mnoho veřejně prospěšných aktivit.
Městská část se dlouhodobě snaží
všechny klíčové projekty podporovat. Grantová politika patří podle
mého názoru mezi jeden z nejdůležitějších aspektů naší práce a pevně
věřím, že každý zainteresovaný pracovník vnímá tuto problematiku
nanejvýš zodpovědně,“ uvedl starosta MČ Praha 1 Vladimír Vihan (ODS).

A

Slovíčko bych chtěl tentokrát věnovat nové tradici volených zástupců
MČ Praha 1, kterou je setkání s občany. První proběhlo na sklonku února
v Literární kavárně v Řetězové ulici
a myslím si, že bylo velmi povedené.
Témata, o kterých s vámi chceme diskutovat, jsou vždy dopředu vybírána a na první
stránce novin, které držíte právě v ruce, se
okruh pokaždé včas dozvíte. Setkání s vámi
má sloužit jako poradna pro všechny zúčastněné. Tedy jak pro vás, kdy se budeme snažit co nejpřesněji odpovídat na vaše dotazy,
tak i pro nás. Tyto otázky se pro nás, jako
představitele vaší městské části, stávají
jakýmsi vodítkem, kde je potřeba „zabrat“,
kde může MČ Praha 1 vyvinout větší aktivity,
a zároveň to jsou i úkoly.
Minulé téma bylo o privatizaci – o problémech či nejasnostech, které s sebou ruku
v ruce přináší nabytí nového majetku.
Majetku v podobě vlastního bytu a také společných prostor domu. Bohužel však hodina
a půl, která je vždy našim společným setkáním vyhrazena, na některá složitá témata
nestačí. Privatizace je jedním z nich, a proto
věřte, že se k ním opět brzy vrátíme, abyste
byli co nejvíce a nejrychleji informováni
a abychom vám mohli účinně pomoci.
Diskuse budeme pokaždé podrobovat
důkladné analýze, a to včetně zvažování
všech „pro“ a „proti“, která z ní vzejdou. Tím
je zaručeno, že „vox populi“ obyvatel Prahy 1
nezmlkne, ale naopak – stane se hlasitějším
a nabere ještě více na své důležitosti.
Musím se přiznat, že jsme se prvního setkání trochu obávali. Nikoli kvůli nepříjemným otázkám, i ty na setkání zazněly a jistě
nebyly poslední, ale kvůli tomu, zda najdeme v krátkém čase rychlou, kvalitní, obsažnou a pro tazatele uspokojující odpověď.
Musím konstatovat, že se naše obavy nenaplnily. Příjemné byly i rozhovory po ukončení diskuse. Cítím – a jsem tomu rád – že
důvěra, kterou jste do nás na radnici vložili,
existuje.
Tato nová tradice společných setkání na
nezávislé půdě může být velmi dynamickým
prvkem ve snaze o plnohodnotný a funkční
život celé první městské části. Plodná budou
i proto – a na tom mi velmi záleží – že se o nás
dozvíte více než jen zpravidla zkreslené
informace, které lidem činným v politice tak
rádi vkládají do úst někteří senzacechtiví
novináři, aniž by lidsky zvažovali důsledek
svého jednání.

Kultura, kulturní dědictví
V rozpočtu na letošní rok je na kulturní granty počítáno s částkou 1,5 mil.
korun. Maximální částka na podporu
projektu činí 45 000 Kč, což zaručuje, že
finanční podpora zahrne širší spektrum žadatelů. Kulturní granty jsou
vyhlašovány každý půlrok. MČ Praha 1
pomáhá nejen uměleckým aktivitám.
Pomoc se dostává i vlastníkům bytových domů, které jsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek
hl. m. Prahy nebo nejsou zapsány
v tomto seznamu, ale požívají památkové ochrany z titulu umístění v Pražské památkové rezervaci. Cílem přís-

pěvku je částečně zmírnit disproporci
mezi objekty ve státním vlastnictví
nebo objekty, na které je možno čerpat
z dotačních programů Ministerstva
kultury ČR, a mezi objekty, na něž se
tyto dotace nevztahují. Grant je zaměřen na podporu obnovy drobných
architektonických prvků, jako jsou
např. domovní znamení, portály, kování, vrata, ozdobné štukové a klempířské
prvky, dveře, mříže, studny, pítka,
sochařská výzdoba fasád a společných
prostor, dlažby v průjezdech a dvorcích, křížky atp. Maximální výše příspěvku v daném roce jednomu subjektu
je 100 000 Kč. Pro rok 2005 je na tyto
příspěvky vyčleněn 1 milion korun.

Školství
Podpora v oblasti školství zahrnuje
především aktivity v oblasti využití
volného času dětí a mládeže. Finanční příspěvky jsou přidělovány základním školám, které je v průběhu školního roku využívají k realizaci sportovních, vzdělávacích, jazykových,
výtvarných i jiných aktivit dětí mimo
dobu školní výuky. Zájem škol o tuto
formu podpory mimoškolních aktivit
narůstá. Jestliže v předchozích letech
byla na tyto účely uvolňována částka
200 000 Kč, loni to bylo již 500 000 Kč,
rozdělených na 21 projektů osmi
základních škol Prahy 1, a to nejen
těch, u kterých je MČ Praha 1 zřizovatelem, ale i ZŠ církevních a Speciálních škol K. Herforta.

Smysluplné využití volného času dětí a mládeže je trvalou – a nejen grantovou –
prioritou MČ Praha 1. Multifunkční sportovní areál Na Františku je toho důkazem.

Sociální oblast
Výběrové řízení grantového programu „JEDNIČKA PRO ROK 2005 –
SOCIÁLNÍ OBLAST“ bude vyhlášeno
během března. O grant se budou moci
ucházet svým projektem fyzické i právnické osoby, které jsou řádně registrovány a v sociální sféře působí alespoň

Jesenicko na pracovní návštěvě

Pozvánka

Městská část Praha 1
zve na

setkání volených
zástupců s občany,
které se uskuteční

31. 3. 2005
od 18.00 do 19.30 hod.

v Literární kavárně,
Řetězová 10, Praha 1
Téma:

Úklid a zeleň
v Praze 1

Na příští setkání s vámi se těší

Vladimír Vihan
starosta MČ Praha 1
vladimir_vihan@p1.mepnet.cz

dva roky. Vyhlášena budou tato témata:
pomoc dětem a mládeži, seniorům,
zdravotně postiženým, obětem trestných činů a násilí, sociálně handicapovaným, ale i osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům. Podpořené
projekty musí být realizovány v letošPokračování na straně 2
ním roce.

další plodné spolupráci jednali v polovině února volení představitelé MČ Praha 1 a měst a obcí Jesenicka,
s nimiž městská část před lety uzavřela smlouvu o partnerství. Cílem setkání bylo naplánovat konkrétní
spolupráci v letošním roce: připravit výměnu seniorů, Dny Prahy 1 na Jesenicku a také projednat nový projekt
Olympijské hry, který se uskuteční na hřišti Na Františku na podzim letošního roku.

O

Účast přislíbili:
starosta Vladimír Vihan,
zástupkyně starosty Jana
Příhodová,
ved. ODŽ Karel Žrout.

