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ZELENÁ ZÓNA PÍSNICE 

 

Vážení  členové občanského sdružení Stromy,       

Vážení příznivci  iniciativy Zelená zóna Písnice, 

 

odpovídám tímto  na Vaše dotazy ohledně dalších aktivit os.,  mlčícího webu,   zájmu o sázení  stromů 

a rovněž na ohlas pana Z., který měl zájem  naše os. finančně event. podpořit. 

Touto zprávou uzavírám své třináctileté úsilí, které jsem věnovala Písnici.  

Občanská iniciativa Zelená zóna Písnice s koncem roku 2012 skončila.(1) 

 

Před třinácti lety jsem  věřila, že „Písnice nemusí  být Chcípnice“ a my  občané můžeme napomoci  k 

jejímu zlepšení svou aktivitou a prací. Naše společné úsilí a (na plánovacích setkáních) pečlivě 

upřesňované představy o tom, jak ochránit životní prostředí a zhodnotit místní veřejný prostor se, ani 

přes veškerou vynaloženou práci a přes mnohá dílčí zlepšení, nepodařilo naplnit.  

Projekt Zelená zóna Písnice končí.  

Jeho hlavním motivem byl zdejší Písnický potok s vesnickou cestou, která jej provází. Spolu 

s rybníkem a venkovskou architekturou několika původních selských objektů, měl být jádrem 

prostoru pro přátelská setkávání a malé aktivity místního života. Okolní veřejná prostranství měla být  

procházkovém korzem s upravenou zelení, třemi zajímavými místy k zastavení, dvěma vycházkovými  

pěšími  okruhy (do bažantnice a do Modřanské rokle) a vazbou na pražské cyklistické stezky. Projekt 

měl umožnit klidné a bezpečné spojení sídliště a původní vesnice a zatraktivnit celou MČ.  Pěkné 

místo pro život, kultivovaný pás zeleně mezi  modřanskou a cholupickou částí PP Modřanská rokle - 

Cholupice.   

Tři  písmenka z loga ZZP (modré a zelené Z připomínající klikatící se  potok doprovázený  cestou a nad 

nimi P – jako symbol zeleně a stromů) už jsou minulostí.  

 

Třináct let jsem se, s  Vaší podporu a pomocí,  snažila projekt ZZP naplnit.  

Činnosti sdružení jsem věnovala stovky (spíš tisíce) hodin dobrovolné práce, hodně energie a také   

vlastních finančních prostředků. Teď tato občanská iniciativa končí. 

Další pokračování nemá smysl, protože je zřejmé, že moje a naše představy se naprosto odlišují od 

způsobu uvažování a rozhodování dlouholetých členů místní samosprávy. Nepodařilo se mi vysvětlit 

lidem, kteří léta ovlivňují zdejší vývoj, proč je potřeba věnovat se místu kde žijeme s citem, péčí a 

zodpovědností. Proč je důležité uvažovat také v intencích širších vazeb a dalšího trvale udržitelného 

rozvoje. Proč je bezpodmínečně nutné včas a velmi vážně přemýšlet o tom, co každé vydávané 

usnesení přinese a co po takovém konání nakonec zbude.  

Iniciativa  ZZP se stala pro mnohé nepříjemným zrcadlem. 

 



Namátkou jen některé momenty: Janešák, rozcestníky, cyklostezky, rybník Obecňák, tok a propustky, 

biokoridor, komunikace, výstavba …  

Procházka místní realitou je smutná, ale velmi výmluvná: ztracený Janešák, mizející kouzlo Zátoňské, 

zchátralé rozcestníky, neřešený rybník, věčně ucpané propustky, zmizelé stromy, rozježděná zeleň, 

žádné cyklostezky a nedokončený biokoridor… a pochopitelně, místní evergreen, zoufalé zničené 

cesty.  

Žádná alej, která Vás bude provázet..…  

Za každým z těchto hesel je jeden smutný  příběh, práce, boj a nakonec  marnost. 

Mediálně nejznámější  je určitě  příběh místního biokoridoru.  

Ale i všechna další zmíněná místa mají svůj příběh a dohromady výmluvně mapují vývoj (přesněji  víc 

stagnaci či  propad )  v posledních třinácti letech.  

 

Nabyla jsme přesvědčení, že není nikdo, koho by to skutečně zajímalo. Přesvědčila jsem se, že často 

prakticky chybí jakákoli vize o rozvoji MČ, elementární znalosti o územním plánování, o správních 

řízeních, vnímám, že vývoj je víceméně  nahodilý  a nečitelný…..  

Ani teď, z pozice řadového zastupitele nemám sílu a možnost situaci změnit.  

Máme superdrahý strategický plán, ale nikdo s ním nepracuje, máme  komisi pro  územní plán, ale 

žádné zásadní výstupy, máme  koordinátorku Zdravá Libuš pro práci s veřejností, ale víceméně se 

opisuje jen stále dokola „deset problémů ..., pořádají se setkání s veřejností k tématům, kde už je  

rozhodnuto. Máme tu dlouhodobě radního pro životní prostředí a dopravu bez vize a zápalu, máme   

příslušné odbory, ale chybí vzájemná informovanost. Vidím, že skutečně aktivně se problematikou 

životního prostředí a územního rozvoje opravdu s nasazením a zájmem nezabývá nikdo.   

 

A tak jsem konečně pochopila, že Písnice zkrátka lepší nebude.  

Nemůže být.  

Minimálně ne ještě dlouho, ale spíš nikdy. Kvůli některých pochybným krokům  to už  v některých 

případech není technicky ani  možné. 

 

Nezbývá, než souhlasit s tím, co mi nedávno svěřila jedna zdejší kultivovaná žena, Písnice opravdu 

není moc dobrá adresa.… 

 

Udělala jsem (dobrovolně) vše, co bylo v mých silách.    

Za současné situace žádné zásadní zlepšení nelze čekat.       

Proč, už teď také víte.   

 

Ale třeba se mýlím. 

Pokud ano, bylo by to nejen potěšující a překvapivé, ale hlavně velmi prospěšné.   

 

Mgr. Daniela Partlová 

V Praze, 31. 12. 2012  

(1) Sdružení pro životní prostředí STROMY zůstává nadále právnickou osobou, předmětem činnosti je ochrana přírody a krajiny.        

      


