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Kancelář OSB Blanická 22, 120 00 Praha 2, každý lichý Čt 17:00-18:00 hod. (v červenci a srpnu zavřeno) 

Vážení spoluobčané, vážení členové a příznivci, dostává se k Vám nové vydání bulletinu Novinky 
hnutí OSB. Je určen zejména těm z vás, kteří nemají možnost získávat informace z našich 
internetových stránek. Pokud není u vás v domě vyvěšen, prosíme, udělejte to pro své sousedy Vy!  

Bydlení  
* Prodej domů a bytů oprávněným nájemníkům pokračuje podle harmonogramu. Zastupitelstvo 
MČ 18. června schválilo prodej bytových jednotek v domech Dittrichova 11, Dittrichova 7, Dittrichova 
22, Trojanova 7, Karlovo náměstí 18, Žitná 16. Dále prodej domů družstvům Dittrichova 19, 
Gorazdova 15, Na Výtoni 10. Bylo rovněž zdůrazněno, že bytů pro sociální účely bude mít Praha 2 
rozhodně dostatek, i kdyby se prodaly všechny domy dle seznamu z minulého volebního období. 
Dokonce více, než ukazovala tehdejší sociologická studie. * Aukce pronájmu bytů. Volné byty, 
jejich rekonstrukce a nabídka v soutěži o nájem jsou důležitým a sledovaným tématem. Ne vše jde 
ideálně a na akciovku SNP2 je vyvíjen potřebný tlak. * Prodej volných bytů v aukcích. Další kolo 
pro 12 bytů v domech Korunní 33 (1 byt), Kladská 3 (4), Na Zderaze 14 (1) Bělehradská 120 (2), 
Rumunská 36 (4) se uskutečnilo 20. 6. * Správa majetku. Tématu se průběžně věnujeme – viz. 
volné byty, ale i nové zakázky (výměny oken, rekonstrukce) a komunikace s nájemníky. 
Opakujeme výzvu - máte-li zajímavé postřehy a podněty (dobré i špatné), napište nám!  

Příprava OSB na volby 
* Kampaň pomalu začíná, zejména soutěž o novou vládu nad Prahou. OSB se i jako hnutí nadále 
soustředí pouze na MČ Praha 2. * Kandidátka. Členská schůze OSB schválila přípravy 
kandidátky. Budou na ní lidé, které již znáte, ale i nové tváře, zejména z řad členů a příznivců. 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli k nám připojit. První šesticí kandidátů jsou: Jaroslav Šolc, Michaela 
Mazancová, Martin Jírovec, Zdeněk Michl, Miloš Kmoníček a Jana Zárybnická. * Volební program. 
Členové se seznámili i s návrhem programu, který navazuje na dřívější priority a zohledňuje i nové 
poznatky. Našimi tématy tak jsou nadále dostupné bydlení, stabilizace rezidentů i formou prodeje 
domů a bytů oprávněným nájemníkům, efektivní, otevřená a vstřícná správa obce, ale i doprava 
včetně parkování, přívětivé parky a ulice bez nadměrného hluku, posilování respektu ke kulturně 
historickým tradicím i podpora aktivní občanské společnosti a dobrých sousedských vztahů. Leccos se 
nám za osm let na radnici již povedlo. Držíme slovo, směr i značku. Nebudeme vytvářet účelová 
předvolební spojení s jinými subjekty. * Kampaň. Nechystáme se zaplavit ulice množstvím 
billboardů a plakátů. Budeme se ucházet o důvěru voličů především kontaktem se spoluobčany. 
K tomu uvítáme i Vaši pomoc! Uvítáme nové členy a příznivce, zájemce o témata řešená 
samosprávou, kontaktní osoby v domech, vaše podněty a nápady. Případně nás můžete 
podpořit i jinou formou, například příspěvkem na kampaň. Návod naleznete na webu v části O 
hnutí / Finanční podpora. Váháte? Ozvěte se nám! Případně kontaktujte kohokoliv z výboru.  

Další aktuality z Prahy2  
* Čestní občané. Zastupitelé schválili v červnu udělení čestného občanství pro 9 dalších 
významných žijících osobností Prahy 2: Soňa Červená, Vlastimil Venclík, Jaroslav Hutka, Dagmar 
Evaldová, Antonín Doležal, Zina Freundová, Antonín Panenka, Tomáš Bím a Tichomir Mirkovič. 
Postupně Vám je představí i Noviny Prahy 2. * Akce pro veřejnost. V létě bude bohatá nabídka 
akcí v parcích a na náměstích. Doporučujeme Hudební léto v parcích Prahy 2 (začíná 11.7. 
v Grébovce), koncerty na Bastionu, sochařský festival Sculpture line (v Praze 2 např.: Bastion, 
Novoměstská radnice, u Tančícího domu, Vyšehrad), akce na Novoměstské radnici a mnoho dalších.  
* Doprava. Nezbývá než přežít letní dopravní omezení řízená magistrátem – Nuselský most (už 
zase, nyní oprava stanice Vyšehradská), tramvajové výluky (Vinohradská, I.P.Pavlova – Muzeum – 
Želivského), opravy v ulici Na Slupi apod. * Opravy škol. Jako obvykle se o prázdninách naplno 
rozeběhly opravy škol (ZŠ Resslova, ZŠ Botičská aj.). Držíme palce, ať se vše podaří včas.  
 
Přejeme Vám krásné léto! Užijte si prázdniny a dovolené. Těšime se na Vás v září, kdy se 
v kampani budeme ucházet o Vaši podporu k dalšímu působení na radnici Prahy 2.  
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