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Peníze z hazardu budou pomáhat školákům

Před rokem začala náročná rekonstrukce vršovické ulice Moskevská. Zahrnuje kompletní obnovu podzemních sítí
včetně vodovodů či plynovodů, tichou tramvajovou trať a zcela nový vzhled chodníků a vozovky. Objeví se zde
nové stromy, lavičky, prostor pro předzahrádky nebo pítka. Dokončená „obchodní třída Moskevská“ bude sloužit
jak místním obyvatelům a návštěvníkům, tak živnostníkům.
Vršovická Moskevská se mění v prodloužené centrum metropole. „Téměř
dokončená je oblast tzv. Heroldova
náměstí při ulici Krymská, kde v nejbližších dnech očekáváme výsadbu stromů, instalaci podzemního kontejneru
a pítka. Hotovo bude také mezi kostelem sv. Mikuláše a vršovickou záložnou.
Intenzivní práce nyní probíhají na zcela
nově řešené křižovatce s ulicemi Sportovní a Rostovská, kde v minulosti rychle projíždějící auta ohrožovala chodce.
Rekonstrukce dále postupuje směrem k
náměstí Svatopluka Čecha,“ řekla místostarostka pro územní rozvoj Ivana
Cabrnochová (SZ), která celou rekonstrukci koordinuje. Podle místostarostky má už za pár měsíců tato část Prahy
10 připomínat ulice v rakouské Vídni.
„Těším se, až dokončenou Moskevskou
předáme k užívání místním obyvatelům a živnostníkům. Právě pro ně totiž
investujeme obecní peníze tak, abychom
zlepšili kvalitu jejich života. Více stromů,
více laviček, kvalitnější chodníky a radikálně více prostoru pro pěší bude pro
všechny odměnou za rok života na staveništi,“ dodala Cabrnochová, která všem
místním poděkovala za jejich trpělivost.

Architektonicko-urbanistické řešení
Rekonstrukce Moskevské ulice představuje ukázkový příklad revitalizace a
tvorby nových veřejných prostorů. „Ty
jsou zde navěšeny jako korálky na pomyslné niti, kterou Moskevská ulice coby hlavní historická tepna Vršovic představuje.
Tam, kde nedávno bylo parkoviště při
ústí ulic Košické a Krymské, dnes vzniká
náměstíčko, kde si můžete v klidu posedět
ve stínu nových stromů,“ popisuje novinky místostarostka Cabrnochová. Nevyužitá zatravněná plocha před vršovickou
sokolovnou se podle ní výrazně rozšiřuje a
mění v upravený městský park, navazující
na nedávno rekonstruované Heroldovy
sady a Vršovický zámeček. „Tramvajová zastávka v Moskevské ulici se stává
reprezentativním prostorem s rozšířenými chodníky, umožňujícími rozvoj předzahrádek a dalších obchodních aktivit,“
dodává místostarostka. Samostatnou
kapitolou je pak Čechovo náměstí, kde
nyní dochází k úpravě tramvajové zastávky, zatímco prostor před kostelem sv. Václava na novou podobu ještě čeká.
FOTO PRAHA 10

Pokračování na straně 3

Park U Vršovického nádraží bude zrekonstruován:
pítka, trampolínu i lavičky pro seniory platí EU
Nového kabátu se dočká zanedbaný
park U Vršovického nádraží. K revitalizaci tohoto parku se rozhodla Praha 10,
a park se tak dočká obnovy komunikací
a zpevněných ploch, náhrady a doplně-

Vizualizace rekonstrukce parku
FOTO: PRAHA 10
U Vršovického nádraží

ní parkového mobiliáře včetně pítka,
instalace automatické závlahy, vybudování tří menších herních prvků – trampolín v úrovni terénu, osvětlení a zřízení zásuvkové skříně pro možnost konání příležitostných společenských akcí.
Lépe se využije i tamní prostor. „Při
úpravě dojde i k využití slepé ulice před
základní školou, a to odstraněním stávající vozovky. Zpevněná plocha před
budovou školy bude výškově sjednocena s plochou parku, čímž dojde k bezprostřední návaznosti vznikem pěší
promenády. Možnost vjíždění obslužných vozidel před školu přitom bude
zachována. Kromě chodníku před
školou se rekonstrukce dotkne také
obvodových chodníků kolem parku,“
uvedl 1. místostarosta Vladimír Novák

(ČSSD). Významným způsobem
se změní středová plocha, v současné době tvořená několika lavičkami
a odpadkovými koši. Prostor získá
pobytovou funkci díky novému mobiliáři a sedacím prvkům, které budou
tvořit lavice z masivního dřeva různých
délek, s opěradly i bez opěradel, solitérní malé sedací prvky (dřevěné kostky)
s možností sezení nebo přeskakování
apod. Sedací objekty jsou rozmístěny
tak, aby vytvářely prostor ke komunikaci skupinek lidí (zejména školáků).
Při pěší promenádě před školou jsou
zase navrženy klasické lavičky s opěradlem, určené zejména seniorům, což
ocení i klienti zdejšího Centra ošetřovatelské pomoci.
Pokračování na straně 2

Důvod k radosti mohou mít rodiče žáků základních škol v Praze 10. Rada
městské části totiž schválila dotaci 5,8 milionu korun na školní pomůcky. Tyto
prostředky pocházejí z poplatků za provoz výherních přístrojů a nyní budou
rozděleny mezi místní ZŠ podle počtu jejich žáků. „Praha 10 poskytnutím
těchto peněz adresně podpoří rozvoj a kvalitu vzdělání žáků našich základních
škol,“ vyjádřil se k rozhodnutí starosta Bohumil Zoufalík (Nez.). Ředitelé škol
budou rozdávat tisícikorunové poukázky žákům, a to podle výkazů k 30. září.
Děti, resp. rodiče je mohou následně využít k nákupu sportovních nebo papírenských potřeb v prodejnách navržených přímo školami. Každý ředitel podle
svého uvážení zvolí, které obchodní sítě využije. Příspěvky budou rozdávány
rodičům ve formě peněžních poukázek a jejich převzetí potvrdí svým podpisem.

Čestné občany Prahy 10 budou
navrhovat spolky i jednotlivci
Své čestné občany bude mít brzy
i pražská desátá městská část. Součástí
ocenění bude věcný dar v podobě plakety z pozlaceného stříbra, na které bude
na přední straně vyobrazený znak městské části a reliéf Vršovického zámečku.
Na zadní straně pak bude portrét jedné
z nejvýznamnějších historických osobností spjatých s Prahou 10 – Karla Čapka.
„Udělování tohoto čestného titulu by
mělo mj. posílit hrdost a sepjatost našich
obyvatel se svojí městskou částí a samozřejmě především upozornit veřejnost na výjimečné osobnosti Prahy 10
z oblasti vědy, lékařství, sportu, umění
a dalších oborů,“ vysvětlil důvody udělování čestného občanství starosta
Bohumil Zoufalík (Nez.), podle kterého
zavedením tohoto institutu také městská
rada splnila jeden ze svých zbývajících
slibů daných v programovém prohlášení rady pro toto končící volební obdob.
Návrhy na udělení čestných občanství
by měly vzejít i od samotných občanů,
říká starosta a dodává, že by rád viděl
první oceněné ještě v letošním roce.

STALO SE

Čestného občana budou moci navrhnout jednotlivci, spolky či sdružení, a to i in memoriam. Jejich návrhy
bude shromažďovat kancelář starosty
a výběr bude na komisi pro udělování
čestného občanství složené ze všech
zástupců politických stran v Praze 10.
Ta doporučí každoročně až pět jmen
k dalšímu schválení. O udělení nakonec
BĚL
rozhodne zastupitelstvo.

KONTAKTY

Na Bohdalci našli policisté v autě mačetu. Hledali v okolí a objevili pěstírnu konopí
První úterý v červenci ve tři hodiny ráno policisté z Prahy 10 provedli kontrolu podezřelého vozidla, které bylo zaparkované na Bohdalci v ulici Pod
Sychrovem. Při této kontrole ve vozidle zajistili dva vietnamsky hovořící
muže, u nichž nalezli páčidlo, kuklu, mačetu a svítilnu.
Policisté pojali podezření, že zde muži
buď spáchali, nebo se teprve chystají
spáchat trestnou činnost majetkového
charakteru, a to vzhledem k tomu, že
u sebe měli výše uvedené „nádobíčko“.
Policisté proto prohlédli všechny rodinné domy v okolí, ale nezjistili, že by byl
některý z nich narušený. „Přitom si ale
všimli, že u jednoho z nich je silně cítit
zápach marihuany, a vzhledem k tomu
oba vietnamsky hovořící muži skončili

na policejní služebně, aby podali vysvětlení k výše uvedeným skutečnostem,“
popisuje průběh mluvčí pražské policie
Jan Daněk. Policisté také zároveň informovali kolegy z kriminální služby, kteří
se zabývají drogovou problematikou. Ti
prošetřováním všech okolností zjistili,
že v jednom z domů bude nejspíš zřízená
pěstírna marihuany, proto začali dům
hlídat a zároveň požádali soud o příkaz
k domovní prohlídce. Zatímco objekt

hlídali a čekali na povolení k prohlídce, k domu přišel vietnamsky hovořící
muž a následně i žena. Kriminalisté je
zadrželi ve chvíli, kdy odemykali dveře
a chtěli do domu vstoupit. Následnou
prohlídkou rodinného domu, který
měla dvojice pronajatý, zjistili, že je zde
opravdu zřízená pěstírna s 209 rostlinami konopí. S třiatřicetiletou ženou
a třicetiletým mužem kriminalisté zahájili trestní stíhání, v případě odsouzení
jim hrozí trest odnětí svobody až na pět
let. „Kriminalisté také podali podnět
na jejich vzetí do vazby, který byl u muže
akceptován a jeho stíhání bude vedeno
BĚL
vazebně,“ dodává mluvčí.

On-line noviny Praha 10
na www.nasepraha10.cz
kontakty novin Praha 10 viz str. 8
Radnice ÚMČ Praha 10:
web:
www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz
Facebook: www.facebook.com/praha10
Twitter:
www.twitter.com/praha_10
call centrum (nonstop):
840 11 12 13
Skype (nonstop):
CallCentrum.praha10
ústředna úřad: 267 093 111 (prac. dny)
MMS (čistota):
mms@praha10.cz
nebo 736 499 364
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Dvoje volby – senátní a komunální
Praha 10 nabízí občanům
navrhnout témata k referendu – v Praze 10 proběhnou v září a říjnu
Letošní rok je supervolebním
rokem, kdy Prahu 10 na podzim čekají komunální a senátní
volby. Nabízí se tak výjimečná
možnost spojit volby s rozhodováním o důležitých komunálních
tématech, a to formou vyhlášení
místních referend. „Jejich spojení s plánovanými volbami nám
nejenom ušetří náklady na jejich
samostatné pořádání, ale také
zajistí větší volební účast,“ uvedl
starosta Bohumil Zoufalík (nez.).
Radnice proto v těchto dnes rozesílá dopis do schránek domácností v desáté městské části s výzvou,
aby se lidé zapojili, a navrhli
témata, o kterých by v referendu
rádi hlasovali. Navrhovat témata
mohou lidé do ponděli 4. srpna (a
radnice chce ještě termín registrovaným odběratelům SMS navíc
i připomenout), a to prostřednictvím korespondenčních lístků
anebo emailem na zvláštní adresu referendum@praha10.cz
Radnice ústy svého starosty
přislíbila, že k tématům, která
se v návrzích budou opakovat
nejvíce, referendum vypíše, a to
v termínu senátních a komunálních voleb. Starosta Zoufalík podle svých slov uvažuje,
že pokud se tento způsob roz-

hodování osvědčí a bude o něj
ze strany veřejnosti zájem, rád
by v tomto přímém rozhodování formou místních referend
pokračoval i v budoucnu. „Tím
by Praha 10 opět ukázala cestu
ostatním bez ohledu na počet
sebraných petičních podpisů,“
poznamenává starosta Zoufalík.
V Praze 10 je veřejnost při hledání odpovědi na důležité otázky
zapojována opakovaně a dlouhodobě. Například již v roce 2008
proběhla velká anketní akce
Společně měníme Prahu 10, při
které se tehdy vyjádřily tisíce lidí
k prioritám, z nich dosud radnice
při úpravách veřejných prostor

vychází. V průběhu let mezi další
určující témata, která si vybrali sami občané, patřily úpravy
tramvajových zastávek, rozmístění laviček v parcích, opravy
chodníků, vytipování chybějících maloobchodních zařízení,
zřízení farmářských trhů, úpravy bezbariérových míst a světelných zařízení křižovatek,
stojanů na kola a vůbec cyklodopravy, rekonstrukce zeleně,
využití bývalých center (např.
Cíl na Zahradním Městě a jinde),
participaci na podobě budoucí
radnice, rekonstrukce Moskevské, či Malešického parku,
zapojení občanů do výběrových
komisí na veřejné zakázky a řadu
dalších projektů, která reflektovala přání místních obyvatel.
„Návrhem uspořádat souběžně s podzimními volbami 2014
i referendum navazuji na dlouholetou tradici při zapojení
veřejnosti Prahy 10 do rozhodování. Právě díky vašim názorům
a podnětům se nám v uplynulých
letech podařilo uskutečnit řadu
projektů, které nyní slouží nejen
široké veřejnosti, ale i sociálně
slabým či potřebným,“ uvádí
v dopise starosta Zoufalík.
RED

Emil Kolben má nově pamětní desku
na své vile v Hradešínské
Významnému českému elektrotechnikovi, vynálezci a kapitánovi československého průmyslu Emilu Kolbenovi odhalila
Praha 10 pamětní desku v jeho
místním bydlišti – v tzv. červené vile v Hradešínské ulici. „Toto
symbolické připomenutí této
významné osobnosti jsme se rozhodli uskutečnit u příležitosti 71.
výročí Kolbenovy smrti 3. července 1943 v koncentračním táboře
a také protože se nám podařilo
jeho vilu získat do plného vlastnictví městské části,“ řekl starosta Bohumil Zoufalík (Nez.).
Praha 10 rozhodnutím
svého zastupitelstva zakoupila letos na jaře třetinový podíl
ve vile od potomků E. Kolbena
za necelých 10 mil. korun. „Tato
historicky cenná stavba se tak
zařadila do pomyslného triumvirátu významných vil, které
Praha 10 vlastní. Nejdůležitější a nejcennější z nich je určitě
vila Karla Čapka a mnoho let již
veřejnosti úspěšně slouží strašnická Trmalova vila. O přesném
využití Kolbenovy vily budeme
teprve jednat, ale určitě chceme,
aby byla zpřístupněna veřejnosti,“ vysvětlil starosta Zoufalík
během odhalení pamětní desky,
kterého se zúčastnil i starosta
Prahy 9 Jan Jarolím (ODS). Emil

Kolben působil ve Spojených
státech po boku předních vynálezců a průmyslníků – Nikoly
Tesly a Thomase Edisona, který
později na jeho pozvání zavítal
i do Prahy. Kolben byl držitelem
řady ocenění včetně Řádu železné koruny, který mu udělil přímo
císař František Josef I. Po vzniku
Československa se stal jedním z
pilířů průmyslu nové republiky
a jedním z nejvýznamnějších
evropských průmyslníků. Spo-

luzaložil legendární a dodnes
působící ČKD. Jeho nezměrnou
činorodost a neúnavnou práci
však zastavily tragické historické
události – okupace a válka. Kolben vytrvale odmítal z protektorátu emigrovat. V červnu 1943
byl i přes protesty protektorátní
vlády deportován do koncentračního tábora v Terezíně. O necelý
měsíc později, 3. července 1943
– tedy před 71 lety – v něm Emil
BĚL
Kolben umírá.

Prahu 10 čekají v září a říjnu
tohoto roku dvoje volby. První
z nich budou doplňovací senátní, které prezident republiky
v souvislosti se závazným termínem zákonů vyhlásil na 19.
a 20. září, případné jejich druhé
kolo by pak bylo o týden později.
A komunální volby se uskuteční
10. a 11. října.

Termín konání doplňovacích
voleb do Senátu za Prahu 10
V souvislosti se zvolením stávajícího senátora za Prahu 10
Jaromíra Štětiny poslancem
Evropského parlamentu došlo
k zániku jeho mandátu senátora
ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10.
V návaznosti na zánik mandátu vyhlásil prezident republiky rozhodnutím č. 125/2014
Sb. doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22.
Volební obvod č. 22 zahrnuje
území městské části Praha 10,
s výjimkou části k. ú. Vinohrady, ležící na území městské části

Praha 10. Dále zahrnuje území
městských částí Praha–Štěrboholy a Praha– Dubeč.

Po říjnových komunálních
volbách usedne
v novém zastupitelstvu
40 zastupitelů
Komunální volby se letos
uskuteční 10. a 11. října. V zastupitelstvu Prahy 10, které vzejde

CHCETE PRACOVAT VE VOLEBNÍCH KOMISÍCH?
Zájemci o práci ve volebních komisích pro doplňovací volby do senátu (19. a 20. září
1. kolo a případné 2. kolo o týden později) a volby do zastupitelstva MČ (10. a 11. říjen)
se mohou hlásit. Přihlásit se lze buď osobně – ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, budova A/4.
patro/kancelář 408, nebo telefonicky: 267 093 639, (- 568, - 455, - 462) nebo e-mailem:
katerinav@praha10.cz, nebo on-line – přihlašovací formulář na webu MČ. Radnice žádá
zájemce, aby použili pouze jeden z uvedených způsobů.

Park U Vršovického nádraží bude zrekonstruován:
pítka, trampolínu i lavičky pro seniory hradí EU
Dokončení ze strany 1

„Prostranství by mělo nabídnout i možnost aktivního pohybu a zábavy o přestávkách
i po škole pro děti i dospělé díky
nově umístěným třem trampolínám v úrovni pochozí plochy. Vybavenost doplní odpadkové koše na smíšený odpad
a na plasty a stojany se sáčky
na psí exkrementy,“ upřesnil
místostarosta.

Třetí nejvýznamnější
investice do parku
v Praze 10
Vzrostlá zeleň v místě bude
zachována. Počítá se pouze se
zdravotními řezy u ponechávaných stromů a s odstraněním

přestárlých a neprosperujících
keřů a stromů. V charakteru
původní kompozice bude provedena dosadba stromů, nových
platanů před školou. Stávající
travnaté plochy budou upraveny
a doplněny automatickou závlahou. Revitalizace parku U Vršovického nádraží je během krátké
doby třetí významnější proměnou parkového prostoru, na kterou se podařilo Praze 10 získat
finanční prostředky z evropských fondů. To je znakem velmi
aktivního přístupu radnice při
využívání dotačních prostředků.
Oproti předchozím úspěšným
realizacím v parku Chrpová –
Malinová a v Malešickém parku
se jedná o akci menšího rozsahu.

Bývalá škola na Strašnické
bude opět sloužit školství

Bydliště Emila Kolbena v Hradešínské ulici.

FOTO PRAHA 10

z říjnových komunálních voleb,
usedne celkem 40 zastupitelů.
Počet zastupitelů se u měst nad
70.000 obyvatel stanovuje mezi
35 a 45 členy. Praha 10 bude rozdělena do 109 volebních okrsků
a volit se bude v jednom volebním obvodě. Na svém červnovém
zasedání to dle zákona schválilo zastupitelstvo Prahy 10. K 1.
1. 2014 měla Praha 10 celkem
108.477 obyvatel.

Někdejší škola v těsném sousedství metra Strašnická by měla
opět sloužit svému původnímu
účelu a doplnit v blízké budoucnosti síť základních škol v Praze
10. „Nechali jsme si zpracovat
materiál, který analyzuje budoucí vývoj naplněnosti základních
škol v naší městské části. I přestože nehrozí v této oblasti zásadní problémy, lokálně se převis
poptávky po umístění dětí do
ZŠ může vyskytnout. A právě
proto jsme rozhodnuti budovu
zrekonstruovat do využitelného
stavu a zařadit ji do sítě našeho

základního školství,“ uvedl místostarosta Prahy 10 pro oblast
školství Ivan Vinš (Nez.).
V současné době se již třetí
měsíc zpracovává studie na
rekonstrukci této školy. Dalším potenciálním problémům s
převisem poptávky po místech
na základních školách chce
Praha 10 čelit také nástavbou
v ZŠ Karla Čapka (Kodaňská).
O budově bývalé školy u Strašnické se v minulosti uvažovalo jako o možném využití v
rámci výstavby nové radnice v
této lokalitě. Tato varianta však

Celkové předpokládané náklady
na renovaci jsou ve výši 16 mil.
korun, z toho dotace EU tvoří
částku přes 9 mil. korun. Autorem projektu parku je společnost
a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury. „Výsledkem
úpravy parku by mělo být vytvoření příjemného prostoru využitelného jak mladou generací
zastoupenou žáky zdejší základní školy, tak místními seniory,
kteří parčík využívají k posezení.
Zároveň dojde k vytvoření kultivovaného a moderně pojatého
veřejného prostoru, jenž by měl
být vizitkou Prahy 10 při vstupu
na území městské části,“ dodal
Vladimír Novák.
JAN BĚLOHUBÝ

padla a cesta k využití pro školství se opět otevřela.
Podle pražských radních
objekt není již pět let využíván.
„Praha se potýká s nedostatkem
vhodných prostor pro školní
účely a nemůže dále přihlížet,
jak tento areál čím dál více chátrá. Chtěli bychom proto tyto
nemovitosti vrátit zpět do majetku hlavního města a nechat školní areál znovu plnit svou funkci,“
uvedla pražská radní pro oblast
školství a volného času Ludmila Štvánová (TOP 09). Podle
vyjádření pražského magistrátu
Praha již loni na podzim vyzvala
Prahu 10 k projednání návrhu
na odejmutí majetku, ale setkala
RED
se tehdy s nesouhlasem.

SLOVO ZASTUPITELE

TOP 09: Referendum k radnici je zájmem občanů! Radnice za miliardu je zájmem koho?
Vážení
spoluobčané,
takřka denně
sbírají v ulicích Prahy 10
dobrovolníci z TOP 09,
Vlasty (koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a
LES) a řady občanských iniciativ
podpisy, aby bylo vyvoláno místní referendum k otázkám stavby
nové radnice. Chceme zabránit
rozhodnutí vládnoucí koalice
Prahy 10, která opouští stávající
sídlo radnice a hledá místo jinde.
Co bude s budovou současné
radnice, nikdo neví, ale neradi
bychom viděli tak obrovský komplex ve stejném stavu, jako je vedlejší kulturní dům Eden, který již

léta chátrá. S tímto se nelze jen
tak smířit, proto jsme vyvinuli
značné úsilí tomu zabránit naším
jediným možným prostředkem,
a to referendem. Veřejná zakázka byla před pár dny vyhlášena,
cena je 775 000 000 Kč bez DPH.
Jedná se tak o největší investici Prahy 10 vůbec. Jen náhodou
před časem nabídla jedna stavební společnost v poptávkovém
řízení stavbu radnice za přesně
stejnou cenu na Hagiboru …
Kdo tedy se stavbou nové radnice nesouhlasí, ať podepíše co
nejdříve referendum. Ušetříme
tak mnoho peněz, které budou
využity jinde, kde je to nutné. Více
www.referendumpraha10.cz.
Na ulici podepisují denně
stovky lidí podpisové archy

a nevěřícně kroutí hlavou.
Vždyť každý hospodárně smýšlející člověk by se přeci pokusil stávající budovu nejprve
rekonstruovat. Je to logické,
jste-li ve vlastním domě a navíc
na dostupném místě v centru
Prahy 10. To však vedení radnice vyloučilo hned na začátku a přišlo s vlastním projektem nové a dosti drahé radnice. Praha 10 ale nepotřebuje
monstrózní, naddimenzovaný
projekt, který ukazovaly dřívější studie ( jedna počítala
třeba i s heliportem…). Potřebuje fungující radnici, v níž se
každý občan zorientuje, v níž se
budou cítit dobře i zaměstnanci
a která bude dostupná. Takovou
si představuji alespoň já.

ÚMČ PRAHA 10 – WWW.PRAHA10.CZ – WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA10 – WWW.TWITTER.COM/PRAHA_10

Stará škola ve Strašnicích
Byl jsem moc rád, když jsem
se před časem dozvěděl, že se
secesní stará škola ve Strašnicích
bude rekonstruovat. Opět ovšem
vyvstává otázka jak… Snad kvalitní a poctivé práci napomůže
i fakt, že letos v dubnu ministerstvo kultury tento areál prohlásilo
za kulturní památku, a to z podnětu mého kolegy a člena občanského sdružení Staré Strašnice
Ing. Tomáše Peka, který podal
doslova ukázkový návrh. Touto
cestou bych mu rád veřejně poděkoval za skvělou práci.
Je správné, když se Praha 10
stará o své svěřené nemovitosti.
Je tristní, že se k tomu odhodlala až nyní. Občané a TOP 09

vládnoucí koalici již několikrát
vyzývali ke zlepšení neutěšeného stavu staré školy a okolí.
Budova školy z roku 1908 byla
od počátku dominantou Starých
Strašnic. Stavba byla provedena
známým pražským stavitelem
a architektem Josefem Domkem, mezi jehož další realizované projekty patřily např. hotel
Miramare nebo čokoládovna
Orion na Vinohradech. Z hlediska architektury dosahují některé
její prvky vysokých kvalit.
Z historického a pietního hlediska je objekt mimořádně pozoruhodný, např. i jako sídlo Štábu
ozbrojených akcí Prahy 10
proti německému okupantovi za Pražského květnového
povstání roku 1945. Do ozbro-

jených akcí se přímo i nepřímo
zapojilo 3500 občanů Strašnic.
V oploceném parčíku na západní straně staré budovy se nachází také pomník legionářů.
Nyní je škola i její okolí ve špatném stavu. Historie prokázala,
že budova školy má obrovský
potenciál pro znovuoživení přirozeného centra Strašnic. Strašnická je páteřní dopravní uzel,
kde se prolíná metro, tramvaje
a autobusy. I z veřejného mínění,
které zde v minulém roce proběhlo, bylo patrné, že Strašnická a okolí vyžadují změny ku
prospěchu občanům s ohledem
na veřejný prostor. A o to bude
TOP 09 i nadále usilovat.
VÁŠ OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
RADEK LOJDA, TOP 09
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RADNICE INFORMUJE

Nová aplikace pro
smartphone: naviguje,
hlídá a informuje

Nová Moskevská ve Vršovicích
se rychle probouzí do své krásy

Svoji vlastní mobilní aplikaci pro občany i návštěvníky má
nově i desátá městská část. Aplikace s názvem Moje Praha 10
je zdarma a ke stažení je prozatím pro všechna zařízení a telefony s operačním systémem Android. Obsahuje téměř 500
průběžně aktualizovaných různých zájmových bodů, dětská
hřiště, parky, sportovní kluby, školy, úřady, zdravotnická zařízení, úřady a instituce či pomníky a památky.
JAN BĚLOHUBÝ

Nyní se do nové podoby probouzejí chodníky a silnice mezi ulicemi Na Kovárně a Slovinská. Technická správa komunikací, dopravní podnik nebo správci
FOTO PRAHA 10
vodovodů, kanalizací a pouličního osvětlení provádějí práce podle předem daného a navzájem provázaného harmonogramu.
Dokončení ze strany 1

Co se dokončuje aktuálně?
Začala poslední část přeměny Moskevské ulice na moderní obchodní třídu. Městská
část využila nutnost generální
rekonstrukce sítí a tramvajové
trati k obnově tradiční městské třídy. Zrekonstruovaná
Moskevská přinese místním
obyvatelům, obchodníkům i
návštěvníkům zcela nový vzhled
prodlouženého centra Prahy.
„Rekonstrukce
Moskevské
ulice je modelovým příkladem
revitalizace a tvorby kvalitních
veřejných prostor. Podařilo se
nám zkoordinovat všechny zainteresované subjekty tak, aby

nebylo do podoby ulice potřeba
výrazněji zasáhnout po dlouhou
řadu let,“ popisuje práci radnice starosta Bohumil Zoufalík
(Nez.). Na Moskevské je nový
jednotný mobiliář, vysazené
stromy, nové podoby se dočkají
veřejné prostory typu Heroldova
nebo Vršovické náměstí. V tuto
chvíli je hotová oblast tzv. soutěsky od ulice Francouzská, na
dokončení čeká také Heroldovo
náměstí. Nyní se do nové podoby probouzejí chodníky a silnice mezi ulicemi Na Kovárně a
Slovinská. Konkrétní tvar dostávají také tramvajové zastávky
na Vršovickém náměstí. „Celá
rekonstrukce této historické
osy Vršovic bude dokončena na

podzim tohoto roku. Úpravy
veřejných prostranství financuje
městská část z vlastního rozpočtu. Nová podoba obchodní třídy

vyjde městskou pokladnu na 167
milionů korun,“ popisuje postup
příprav starosta.
RED

ARCHITEKT: Z JEDNÉ VODY NA DESÍTKY LET
Rekonstrukce Moskevské je v celopražském měřítku výjimečná tím, že zde probíhá
důsledná koordinace mezi investicemi různých organizací. Technická správa komunikací,
Dopravní podnik nebo správci vodovodů, kanalizací a pouličního osvětlení provádějí
práce podle předem daného a navzájem provázaného harmonogramu. Výsledkem takto
organizované rekonstrukce bude ulice, do které nebude potřeba podstatně sáhnout
dlouhou řadu let. „Před Prahou 10 stály dvě možné cesty. Bylo možné připustit, že každý
investor provede opravu bez koordinace s ostatními, nebo šlo vzít celou akci do vlastních
rukou. Vedení obce si vybralo správně, a tak lze bez nadsázky říct, že organizace práce
na Moskevské jsou pozitivním příkladem správného postupu při obnově veřejného prostoru. Jen takto lze zajistit, aby se průměrná městská ulice během poměrně krátké doby
proměnila v oblíbenou obchodní třídu,“ uvedl architekt Petr Kučera z firmy Cigler Marani
Architects, která je autorem návrhu rekonstrukce Moskevské.

Svoji vlastní mobilní aplikaci pro občany i návštěvníky
má od června i desátá městská
část. Aplikace s názvem Moje
Praha 10 je zdarma a ke stažení na Google Play je prozatím
pro všechna zařízení a telefony
s operačním systémem Android.
Šikovná aplikace obsahuje vedle
stovek důležitých a zajímavých
míst v městské části a navigace
k nim také řadu dalších funkcí.
„Velmi zajímavou a užitečnou
možností aplikace je tzv. hlídací pes, který občanům umožní
přímo z mobilu nahlásit nejrůznější problémy z místa jejich
bydliště – například nepořádek
na ulicích, vrak automobilu či
cokoli dalšího, v čem může radnice pomoci. Aplikace automaticky připojí GPS polohu, přiloží
případnou fotografii problému
a odešle ji našim úředníkům,“
popsal jednu z výhod starosta
městské části Bohumil Zoufalík
(Nez.).

Dá se využít i pro snadnou
registraci infoSMS zdarma
Podobnou funkci přitom
Praha 10 nabízí již několik let
na svém webu a formou MMS,
nyní byla služba vylepšena
doslova pro potřeby 21. století.
Díky mobilu a Moje Praha 10
se nyní zájemci mohou také

Aplikace Moje Praha 10 je zdarma a ke stažení je prozatím pro
Android.

snadno registrovat pro bezplatné zasílání SMS zpráv z radnice na nejrůznější témata nebo
si ukládat svá oblíbená místa.
„Využít lze ale i vestavěnou
čtečku QR kódů, kterými jsou
v Praze 10 osazeny důležité
budovy a památky,“ představil další funkcionalitu aplikace
starosta. Tyto nadstandardní
funkce aplikaci Prahy 10 odlišují od podobných aplikací některých dalších českých měst či
hlavního města. Do budoucna
se počítá i s rozšířením pro uživatele zařízení firmy Apple či
Windows phone. Moje Praha 10
obsahuje téměř 500 průběžně aktualizovaných různých
zájmových bodů, dětská hřiště,
parky, sportovní kluby, školy,
úřady, zdravotnická zařízení,
úřady a instituce či pomníky
a památky.

Dopravní podnik v létě opraví tramvajové tratě ze Strašnic do Hostivaře
vy dosáhnou podle plánovaného
rozpočtu 420,88 milionu korun.
„Plánované rekonstrukce se
uskuteční v úsecích, které patří
ke klíčovým dopravním tepnám
v metropoli, ale zároveň nebyly již delší čas modernizovány.
Samostatnou kapitolou je úsek
tramvajové trati z Braníku
do Modřan, který byl zasažen
povodněmi a je nutné jej opravit. Letní rekonstrukce přispějí
k dalšímu snížení průměrného stáří tramvajových tratí
v Praze,“ vysvětluje nutnost provedení letních oprav Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

NÁHRADNÍ LINKA X22
• náhradní autobusová linka v trase KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ –
Průběžná – Na Hroudě – Nádraží Strašnice (S) – Radošovická
– Na Padesátém – Zahradní Město – Sídliště Zahradní Město
– Obchodní centrum Hostivař (T) – Na Groši (Z) – Na Groši –
Hostivařská – Nádraží Hostivař (Z) (S) – NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ (S)
• v provozu nepřetržitě, vypraveny CT standardní autobusy
• interval 5 minut ve špičce, 6 minut v sedle, 7–8 minut o víkendu přes den, 10 minut celotýdně večer a v neděli dopoledne,

•
•

•
•

20 minut o víkendu ráno, 15 minut v noci
pro linky 188 a 196 se zřizuje obousměrně zastávka Na Hroudě
linka 175 je v době od 1. 7. do 15. 8. 2014 vedena ve směru
z centra přes zastávky Sídliště Zahradní Město a Obchodní
centrum Hostivař
zastávky U Průseku, Sídliště Na Groši a Na Groši v ul. Pražská
jsou ve směru z centra zrušeny
v opačném směru se na lince nic nemění

Rekonstrukce tramvajové
trati Průběžná – Švehlova
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) tradičně chystá na období
prázdnin, kdy jezdí MHD nejméně cestujících, rekonstrukci
vybraných tramvajových tratí, jejichž současný stav vyžaduje
nutnou opravu. Na rekonstrukce vynaloží v celém městě stovky
milionů korun, přičemž 3 a půl kilometru z Průběžné do Hostivaře vyjde na 175 milionů. Provoz se do Prahy 10 vrátí až v září.
Letní prázdniny již tradičně
patří mezi nejvhodnější období,
kdy DPP díky snížené poptávce cestujících může přistoupit
k rekonstrukcím tramvajových tratí. Pro probíhající léto
společnost připravuje opravy
celkem 7,72 kilometru tratí,
včetně doprovodných úprav

nástupních ostrůvků s bezbariérovými prvky, trolejového vedení a inženýrských sítí,
a to celkem ve čtyřech úsecích
(Bělohorská, Průběžná – Švehlova, Karlovo náměstí v úseku
Myslíkova – Resslova – Moráň
a Braník – Modřany). Celkové
náklady na letní program obno-

MODERNIZACE PROBÍHÁ VE DVOU ZÁKLADNÍCH ÚSECÍCH:
V Olšinách – smyčka Radošovická, od 28. června do 30. srpna 2014
Smyčka Radošovická – Hostivařská, od 28. června do 13. září 2014
Délka rekonstruovaného úseku: 3,4 km
Náklady: 174,482 mil. Kč

SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY V PROVOZU MHD:
Linka 22 bude zkrácena na Kubánské náměstí
Linka 26 odkloněna na Čechovo náměstí, ve 2. etapě zkrácena na Radošovickou
Linky 51, 57 a 59 ukončeny na Kubánském náměstí, ve 2. etapě na Radošovické
DOBRÉ MÍSTO K ŽIVOTU

Pražský Dopravní podnik přistoupil k celkové rekonstrukci
tohoto úseku tramvajové trati,
která propojuje městskou část
s centrem metropole, z důvodu
výrazně zhoršeného technického stavu. Tramvajová trať naposledy rekonstruovaná v letech
1985 a 1987 vykazovala značné
prvky opotřebení, neumožňovala dosáhnout maximální povolené rychlosti a nebyl zde možný
provoz nízkopodlažních tramvají
15T. „Prostřednictvím rekonstrukce chceme zlepšit geometrické parametry kolejí a tím
zvýšit pohodlí jízdy pro cestující.
Zastávky na trati budou doplněny bezbariérovými přístupy
a prvky pro slabozraké a nevidomé. Doplněna bude i zcela nová
zastávka Obchodní centrum
Hostivař, která uživatelům přes
10 let výrazně chyběla,“ dodává
Šurovský. Součástí stavby je také
úprava trolejového vedení, v koordinaci provede TSK rekonstrukci
několika SSZ ve Švehlově ulici.

Díky rekonstrukci tratě ze Strašnic do Hostivaře zde budou moci jezdit i nízkopodlažní tramvaje.
ILUSTRAČNÍ FOTO DPP

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU JSOU TYTO:
•
•
•
•
•
•
•
•

zlepšení vnitřní i vnější dopravní obslužnosti daného území kapacitní, ekologicky příznivou veřejnou dopravou,
zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
zkrácení přepravních časů,
snížení hlukové zátěže,
zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,
zajištění bezbariérových přístupů k zastávkám MHD doplněných prvky pro slabozraké a nevidomé, zábradlím s přístřešky,
zkvalitnění informací pro cestující,
(ZDROJ: DPP)
snížení negativních vlivů tramvajového provozu na okolní zástavbu.

JAN BĚLOHUBÝ

ON-LINE NOVINY – WWW.NASEPRAHA10.CZ
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Spolehněte se na tým
nejzkušenějších makléřů RE/MAX

Prodáváme
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Vinohradská 2396/184, Praha 3

www.remaxace.cz

Adam Eva
&

muzikálová komedie
VK
RQFNGUMWVGêPÅWF½NQU

SC-340562/04

VOLEJTE - 226 88 66 77

SC-340046/7

7. patro

Divadlo
BROADWAY
Hrají:

Martin PÍSAŘÍK
Josef VOJTEK
Josef LAUFER
Ladislav FREJ
Michaela DOLINOVÁ
Markéta PROCHÁZKOVÁ
Michal SLANÝ
Michaela HORKÁ
Tomáš TRAPL
Dita HOŘÍNKOVÁ

Touha jménem Einodis
30. 6. - 10. 7.
a 14. 7. - 17. 7. 2014

a další

Halina PAWLOWSKÁ, Hudba: Bohouš JOSEF
SZKÝ],iãi\<`iő<  č
Texty písní: Boris PRALOV

Manželé
Prof.Dr. Dadja Altenburg-Kohl
& Daniel Pešta
mecenáši

Libreto:

SC-340976/8

Předprodej vstupenek:

5672'0-; ,+m 8 241&',+

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Kancelář A Plus Reality, s.r.o.
byla založena koncem minulého
roku a od 1. 1. 2014 sídlí na adrese
Vinohradská 184, v 7. patře budovy Casablanka. Je otevřena pro
veřejnost denně od 9:00 hod do
16:00 hod (po předběžné domluvě i mimo tento čas). Občané
Prahy se mohou kdykoliv přijít
poradit, jak nakládat se svými
nemovitostmi nebo jak vyřešit
problémy spojené s vlastnictvím
bytů a domů. Umíme řešit exekuce, věcná břemena, služebnosti a
další právní otázky. V kanceláři
máme i právníka a hypotečního
specialistu tak, abychom byli
schopni poskytnout komplexní
služby. Kancelář A Plus Reality
byla založena makléři, kteří již

7. patro

řadu let patří mezi nejproduktivnější makléře v České republice.
Všichni makléři této kanceláře
složili náročné zkoušky a jsou certifikovanými realitními makléři.

V lednu letošního roku nabyl
účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přinesl velké
změny do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ), do
práv a povinností vlastníků bytů
i do celé realitní problematiky.
NOZ přinesl i revoluční změny
v oblasti daní spojených s nemovitostmi, v oblasti dani dědické a
darovací , v oblasti DPH.
Přijďte se poradit, co tyto
změny znamenají pro vás, majitele nemovitostí.
Kontaktovat nás může osobně, telefonicky na telefonním
čísle 226 886 677 nebo mailem
na adrese ace@re-max.cz.
ING. JANA VESELÁ
MAJITELKA SPOLEČNOSTI

SC-340019/6

… nové realitní centrum pro Prahu a okolí
sídlící v městském obvodu Prahy 10
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INZERCE

***Hotel Pod Zámkem ve Vranově nad Dyjí
nabízí kvalitní ubytování a stravování v malebném kraji
v blízkosti Vranovské přehrady.
Ideální pro cykloturistiku,
koupání a návštěvu
historických památek...

Internet pro domácnosti,
BD a SVJ, společnosti

Domov seniorů FENIX
Domov se zvláštním režimem (syndrom demence)

– balíček internet, telefon, TV
již od 297 Kč s DPH

Poskytovatel sociálních služeb se sídlem:
K Sanatoriu 661, 252 62 Horoměřice, Praha – Západ

REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ,
TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH,
ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELEN

– hromadné slevy již při 7 a více
zapojených bytech

www.pod-zamkem.cz
Tel.: 607 742 270

II. etapa

SC-340387/07

SERVIS KOTLŮ, SPRÁVA A PROVOZOVÁNÍ TEPELNÝCH ZDROJŮ

– neomezená SIM v celé ČR
k našim službám se slevou

Domov seniorů Fénix
nabízí další volné
ubytovací kapacity pro
seniory z Prahy a okolí.

TOPENÁŘSKÉ
A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

Zaměření na
Prahu 4, 10, 15

AUTORIZOVANÉ EMISNÍ
MĚŘENÍ KOTLŮ

S TÍMTO INZERÁTEM

• stabilní nízké ceny, slevy •
• osobní přístup •

SC-340840/10

Tel.: 731 857 568, 604 187 315
E-mail: info@pragnet.cz
www.pragnet.cz
Facebook: Irongate – datové služby

10% SLEVA!

UNIGAZ SERVIS s.r.o.

Záběhlická 1916/20, Praha 10
tel.: 272 760 754 a 736 754 302
www.unigazservis.cz
SC-340623/30
platí do 31 . 10. 2014

Více na www.domovfenix.cz
a tel.: +420 776 546 407

Autoškola
Žižkov

Geodetická
kancelář

Roháčova 109
nabízí výcvik všech skupin:

Tomáš Čížek
SC-340760/04

Mobil: 777 230 662
cizektomas@centrum.cz

B (7500 Kč), A (5900 Kč), A2 (5500 Kč),
A1 (4500 Kč), C (12000 Kč)
Otevírací doba Út a Čt 15–18 hod.

Tel.: 776 600 600

SC-340861/04

SC-340857/02

KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ DLE
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 91/2010 Sb.

– tarify 25M, 50M/MLH, 100ML/MLH,
150ML/MLH

SC-340766/03
SC-340766/01

5

SC-340781/03

Příští vydání radničních novin PRAHA 10
PH Salon-inzerce - 92 x40 mm.indd 1

7.7.2014 10:24:01

Inzerce na měsíc ZÁŘÍ; Uzávěrka 5. 8.; Distribuce 15. 8. 2014

Inzerci Vám zajistí: Renáta Čížková
telefon: 777 114 473, e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz

SC-340976/7

SC-332400/63

www.ceskydomov.cz
NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU

ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mTI new york uvádí muzikál
BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK
j. langmajer · P. VÍTEK · i. chýlková · j. KRETSCHMEROVÁ · p. kotvald
h. holišová · m. nosková · s. křováková · t. matonoha · A DALŠÍ...

20.9. praha

tipsport arena, 14:00 a 18:00

KONEČNĚ

ČESERKZEÁ

ÚČINKUJ Í:
SCÉNÁŘ:

V

více informací a vstupenky: www.mammamiamuzikal.cz
Glanc

DARK STYLE
Agency
Generální partner

producenti

mediální partneři

Velká letní akce

M. NES VADBA A T. VERNER
A. KOTĚNOČKIN

WWW.JEN-POCKEJ-ZAJICI.CZ
Vstupenky za super ceny

Více na www.TICKET-ART.cz

SC-340976/6

OD 12. PROSINCE 2014 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

á
JEN POCKE
J,
´ !
ZAJICI
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Mozaika, pétanque, galerie na ulici – radnice financuje vaše zajímavé projekty
Mozaika v Borodinské ulici
ve Vršovicích, naučná stezka
Malešicemi či Zahradním Městem nebo zvelebení vnitrobloku v Obloukové ulici. To je jen
několik projektů, které byly v
roce 2013 realizovány na základě soutěže Zásobník projektů
– město na míru. Vyhlašuje ji
Praha 10 s cílem přidělit peníze na nízkorozpočtové projekty, které podporují vzájemnou
spolupráci místních obyvatel.
Letošní třetí ročník už také zná
své vítěze. „Výsledky loňského
kola soutěže Zásobník projektů
– město na míru nás přesvědčily,
že obyvatelé desítky mají chuť

spolupracovat se svými sousedy
při společenských akcích nebo
při obnově veřejného prostoru.
Realizovala se například mozaika u schodiště v Borodinské ulici
ve Vršovicích, doplnění naučné
stezky Malešicemi o interaktivní prvky nebo rozšíření naučné stezky Zahrada ve městě na
Zahradním Městě.
Z letos přihlášených projektů byly povedené některé více a
některé méně, ale všechny spojuje chuť a nadšení podílet se
na spoluvytváření města, ve kterém žijeme,“ potvrdila úspěch
soutěže místostarostka Prahy
10 Ivana Cabrnochová (SZ).

Odstranění nepovolených
staveb na území Prahy 10
Odbor stavební zajistil v průběhu prvního pololetí roku 2014
odstranění dvou dočasných staveb stánků, u nichž nebyla projednána změna doby užívání a dosavadní již uplynula.
1. Vlastník stánku s občerstvením u metra Strašnická neměl
nájemní smlouvu na pozemek, nekomunikoval a nesplnil výzvu
stavebního úřadu k odstranění stavby. Z těchto důvodů vydal
stavební úřad rozhodnutí, kterým nařídil odstranění stavby.
Vlastník stánku termín uvedený v rozhodnutí opět nesplnil,
a proto byly veškeré podklady předány exekutorskému úřadu
k provedení náhradního výkonu rozhodnutí. Stavba stánku byla
v souladu se stavebním zákonem odstraněna na náklady městské části Praha 10. Celá vynaložená finanční částka je v současné době vymáhána na vlastníkovi stánku.
2. Vlastník stánku s tiskem na rohu ulic Vykáňská a Černokostelecká
byl v insolvenci. Z tohoto důvodu zajistil stavební úřad na základě
vydaného pravomocného rozhodnutí o nařízení odstranění stavby
ve spolupráci s insolventním správcem jeho odstranění. Odstranění
stavby bylo provedeno na náklady insolvenčního správce.
Odbor stavební řešil v uplynulém období i nepovolenou stavbu
ve vlastnictví fyzické osoby v Záběhlicích, která byla umístěna na cizím
pozemku a kterou nebylo možné dodatečně povolit. Vlastník stavby
nesplnil lhůtu pro odstranění stavby stanovenu v pravomocném rozhodnutí o nařízení odstranění. Proto byl předán podnět exekutorskému
úřadu k provedení náhradního výkonu rozhodnutí. Veškeré náklady
s tím spojené byly hrazeny v souladu se stavebním zákonem z rozpočtu
městské části Praha 10. V současné době jsou tyto náklady vymáhány
přes pověřeného exekutora.
ZDROJ: STAVEBNÍ ODBOR, ÚMČ PRAHA 10

každého, projekt s názvem Kultivace rozježděné zeleně v ulici
Dětská ve Strašnicích či instalace naučných tabulí na naučné stezce na Zahradním Městě.
Další oceněný projekt Galerie na
ulici je velmi zajímavý koncept
pro začínající umělce, kde na
veřejně dostupném místě bude

CHCETE PROSTŘEDKY NA NÍZKOROZPOČTOVÝ PROJEKT?

V letošním ročníku soutěžilo
celkem deset projektů. Porota
složená ze zastupitelů, úřed-

kátní z hlediska celé Prahy. Území
je vlivem historického vývoje
dosud neurbanizované a izolované od okolní zástavby. Jeho větší
část je od roku 1999 součástí přírodního parku Hostivař-Záběhlice. „Na podnět městských částí
Praha 10, 11 a 15 vznikla dokonce
na magistrátu pracovní skupina,
která měla hledat pro oblast vhodné
a schůdné řešení. Od dubna 2013

Desátá pražská městská část začátkem
července ostře reagovala na výtky, které
jí zaslal pražský magistrát v souvislosti se
zakonzervovanou budovou bývalé školy
V Olšinách. „Budova je v relativně dobrém
stavu, řádně zakonzervovaná a hlídaná.
Výtky magistrátu odmítáme, o budoucnosti
školy jsme rozhodli ještě předtím, než se
magistrátní rada budovou zabývala. Školu
chceme opravit a zařadit do sítě našich
základních škol – magistrát přitom ani neví,
co by s budovou dělal,“ vysvětlil hlavní body
dopisu místostarosta Ivan Vinš (Nez.).
„Naopak v majetku magistrátu víme
o budovách, které chátrají a on se o ně není
dlouhodobě schopen postarat. Obrazně
řečeno: magistrát by si měl zamést před
vlastním prahem,“ uvedl Vinš, který má
v gesci školství. Na rozdíl od magistrátu
podle něj Praha 10 přijala koncepci rozvoje základního školství pro další roky,
do které je zmíněná škola zařazena, a již
několik měsíců vzniká také studie na její
rekonstrukci. Oproti tomu magistrát neví,

Dne 17. 7. 2014 bude z technických důvodů
omezen provoz referátu cestovních dokladů
(dojde totiž k přerušení dodávky elektři-

Letní provozní doba platí od
pondělí 7. července do neděle 31.
srpna 2014. POZOR! O prázdninách budeme mít i zavřeno.
Všechny pobočky budou uzavřeny od 28. července do 10.
srpna 2014. Znovu otevíráme
v pondělí 11. srpna! Výpůjčky
budete ale moci vracet v Ústřední knihovně během jejího letní-

ny ze strany společnosti PRE distribuce,
a.s.) na detašovaném pracovišti v Uzbecké
1, Praha 10. V tento den nebudou přijímá-

ny žádosti o vydání cestovního pasu. Výdej
hotových pasů bude v nutných případech
zabezpečen v omezeném režimu.

Titul Pes Prahy 10 získala tříletá kolie Monty

se však skupina nesešla a městské
části nebyly informovány, proč byla
činnost skupiny přerušena,“ upozornil starosta Zoufalík.
Zamítnuté podněty na změnu
funkčního využití podala mj.
skupina PPF a Finep. Proti
navrhovaným změnám se již
koncem června vyslovila i komise územního rozvoje Prahy 10.
„Praha 10 podporuje původní
myšlenku exprimátora Svobody
a současného primátora Hudečka soukromé pozemky v Trojmezí vykoupit magistrátem
a zřídit zde veřejně přístupný
park pro všechny Pražany. Současná snaha území tzv. rozsalámovat je prostě nepřípustná,“
uzavřel starosta.
ZDROJ: TISKOVÁ ZPRÁVA PRAHY 10

ho provozu nebo do biblioboxu
pobočky Opatov.
ZDROJ: MKP

Radnice uspořádala v letošním roce již 3. ročník soutěže Pes Prahy 10, při které lidé mohli
v internetovém hlasování opět vybírat nejhezčího psa Prahy 10. „Touto soutěží chceme
vyjádřit podporu všem slušným majitelům
psů z Prahy 10, pro které jsme již realizovali
řadu projektů, mj. vybudování psího hřiště
či vymezování různorodých ploch určených
pro volné pobíhání psů,” vysvětlil cíl
soutěže starosta Bohumil Zoufalík (Nez.).
Vítězem letošního ročníku se stal tříletý
Monty, border kollie.
Šampion Monty a jeho majitel Jiří Tomek se
dostavili koncem června na vršovickou radnici,
kde z rukou 1. místostarosty Vladimíra Nováka
převzali titul Pes Prahy 10 v podobě originální
psí známky a ceny od partnerů této soutěže. „Těší
nás, že se soutěž setkala se značným úspěchem,
jak ze strany majitelů psů, tak i během následného
hlasování na našich webových stránkách. Zároveň
se snažíme touto soutěží poukázat na problematiku udržování čistoty na veřejných prostranstvích
Prahy 10,“ uvedl 1. místostarosta Vladimír Novák
(ČSSD). Kromě Montyho se na radnici sešli i majitelé se svými psy, kteří se umístili na druhé a třetí
příčce. Na druhém místě skončila Charlotta, rasy
šeltie, a na třetím místě Kleopatra, kříženec jezevčíka a zlatého retrívra. Pro tyto psy byly také přichystány lákavé ceny od partnerů soutěže. Vyhlášení se zúčastnil i hudebník a milovník psů Lešek
Semelka.

Šampion Monty pózující.

Ve finále rozhodovalo webové hlasování
Do soutěže mohli být svými majiteli přihlášeni psi registrovaní v Praze 10, a to prostřednictvím formuláře na webu Prahy 10, kde zájemci
také nalezli další informace o soutěži včetně jejích
pravidel. Klání o titul psa Prahy 10 odstartovalo
letos v květnu. Své domácí mazlíčky mohli jejich
majitelé přihlásit do konce května na webových
stránkách MČ Praha 10. Celkem bylo přihlášeno
32 psů. Všechny přihlášené psy posuzovala porota
soutěže, která vybrala deset finalistů. Ti postoupili
do internetového hlasování probíhajícího od 9.
do 18. června 2014, v němž o jejich pořadí i vítězích rozhodli občané.
BĚL

DŮM ČTENÍ (RUSKÁ)
LETNÍ PROVOZNÍ DOBA

Letní provoz

ZDROJ: TISKOVÁ ZPRÁVA PRAHY 10

Omezení referátu cestovních dokladů

Léto s knížkami – jak mají otevřeno knihovny?
ní rezervace, aby se vám nesplnila v době uzavření. Změnu místa
nebo pozastavení můžete provést
v on-line čtenářském kontě, případně se poradit s knihovníkem
při osobní návštěvě knihovny.

jak by s budovou vůbec naložil, což vyplývá
i z usnesení jeho rady.
Praha 10 v dopise poukazuje na tristní stav
některých nemovitostí vlastněných magistrátem jak na území Prahy 10, tak v rámci
celé Prahy. Na území Prahy 10 to je konkrétně bývalé učňovské středisko Na Třebešíně a areál Malešického zámečku, které jsou
dlouhodobě v katastrofálním stavu a magistrát i přes opakované žádosti místní radnice

nemá dlouhodobě pro tyto objekty připraven
žádný plán využití či rekonstrukce. V samém
historickém centru Prahy – na Malém náměstí navíc od roku 2006 chátrá celkem devět
historicky velmi cenných domů, z nichž se
magistrát vystěhoval po přesunu úředníků
do Škodova paláce. Prázdnotou zeje i historicky cenný Clam-Gallasův barokní palác
z 18. století či bývalé sídlo Pražské informační
služby Za Poříčskou branou.
„I proto se v Praze 10 ptáme, kde bere
magistrát jistotu, že by se o školu V Olšinách postaral lépe než o daleko významnější
budovy, které dnes již nejen vlastní, ale má
se o ně i starat,“ uzavřel Vinš. Praha 10
navíc již v současnosti také dotuje ze svého
rozpočtu magistrátem dlouhodobě nefinancované opravy zničených chodníků, které
jsou majetkem hlavního města. Například
během poslední dvou let tak Praha 10 zaplatila ze svého 128 milionů korun na opravu
chodníků a dalších 172 milionů na rekonstrukci Moskevské ulice.

KULTURA

KULTURA

Dne 28. 7. se uzavře z důvodu
rekonstrukce podlah pobočka
MKP Hostivař v Golfové ulici.
Předpokládaný termín znovuotevření je polovina listopadu.
Po dobu uzavírky je možné
využívat služby nejbližších
kamenných poboček knihovny – Opatov, Skalka, Zahradní Město a Dům čtení. Od září
pak stanice pojízdné knihovny
– Ravennská (Horní Měcholupy,
zastávka MHD Na Vartě, parkoviště u objektu s barem Klec).
Pokud máte pobočku Hostivař
nastavenu jako výdejní místo pro
vyzvednutí rezervace, prosíme vás
o změnu pobočky nebo pozastave-

níků a veřejnosti vybrala pět
vítězných. „Podpořili jsme mj.
projekt Pétanque – turnaj pro

V soutěži Zásobník projektů – město na míru je kladen důraz na to, aby navržené akce byly
nízkorozpočtové a aby je uskutečnili vlastními silami sami občané. Následně budou autorům
vítězných projektů refundovány dokladované náklady ze strany MČ Praha 10. Na letošní ročník
bylo v obecním rozpočtu vyčleněno 400 tisíc korun, ale jelikož podpořené projekty tuto částku
nevyčerpaly ani z poloviny, rozhodla se radnice uspořádat do konce prázdnin druhé kolo soutěže.

Praha 10: Magistráte, zameť si před vlastní „Prahou“

Praha 10 proti změnám
územního plánu v lokalitě Trojmezí
Radní Prahy 10 vyslovili svůj
nesouhlas s navrhovanými změnami územního plánu v lokalitě
tzv. Trojmezí. Na radnici dorazily celkem tři návrhy na změnu
využití zahrnující přeměnu zeleně na obytnou a administrativní
zástavbu přesahující úhrnnou
plochu 50 hektarů. „Podněty
na změnu územního plánu v Trojmezí jsou podávány nekoncepčně,
bez domluvy a koordinace s dalšími vlastníky pozemků v lokalitě
a jsou v příkrém rozporu s dlouho
deklarovanými zájmy Prahy 10
i hlavního města v této lokalitě,“
zdůraznil v této souvislosti starosta Bohumil Zoufalík (Nez.).
Lokalita
Trojmezí
patří
k významným rozvojovým územím a je svým charakterem uni-

umístěn objekt, jehož jednotlivé
strany budou osazeny vitrínami. Expozice ve vitrínách bude
měsíčně obměňována a jejím
cílem bude oslovit kolemjdoucí a zpříjemnit jim cestu plnou
nudné šedi,“ popsala podpořené
projekty místostarostka Cabrnochová.

Po

13:00–19:00

Út

09:00–16:00

St

12:00–19:00

Čt

12:00–19:00

Pá

09:00–16:00

So

Zavřeno

Ne

Zavřeno

Letní uzavírka – zavřeno od 28. 7. do
10. 8.

ÚMČ PRAHA 10 – WWW.PRAHA10.CZ – WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA10 – WWW.TWITTER.COM/PRAHA_10

Letní čítárna na Gutovce

TERMÍNY

Každou středu se v areálu
volného času Gutovka objeví
bibliobus Oskar se svou letní
čítárnou. Kromě zajímavých
knižních novinek, komiksů,
audioknih, hudebních CD a
filmů zde Oskar nabízí možnost půjčit si jednu z deskových
her nebo surfovat po internetu na tabletech plných akčních
aplikací.

Pojízdná knihovna MLP Oskar bude celý
červenec 2014 na Gutovce každou středu
od 14,00 do 18,00 hod. Pojízdná knihovna OSKAR s „LETNÍ ČÍTÁRNOU“.
• Městská knihovna v Praze – ROK
V POHYBU – LETNÍ ČÍTÁRNA NA
GUTOVCE
• Termíny: 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7.
• Čas: 14.00–18.00 hod.
• Místo: Areál volného času Gutovka

Oskar přiveze nejnovější
knihy pro děti i dospělé, tištěné i do ucha, hudbu i filmy, vše
k vypůjčení domů i na místě.
Můžete surfovat po internetu,
zahrát si deskové hry pro velké i
malé, poslechnout si předčítání
pohádek, půjčit si tablety plné
akčních aplikací nebo pořídit
průkaz do sítě Městské knihovny v Praze.

PRAHA 10
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SPORT/KULTURA

Nominování do ankety Sportovec roku je prodlouženo Losování plavenek na srpen
pro osoby starší 60 let věku

Velký zájem sportovců, sportovních klubů a organizací
o nominování do ankety přiměl radnici Prahy 10 k prodloužení
termínů nominací do 12. září 2014 do 12:00 hodin. Nominovat
sportovce do kategorií junioři, amatéři, profesionálové, sportovní týmy/družstva, zdravotně znevýhodnění a sportovní
legenda tak můžete o celé dva měsíce déle.
Nominovaný musí mít trvalé
bydliště v Praze 10 nebo musí
být členem sportovního klubu se
sídlem v Praze 10. Tato podmínka se nevztahuje na kategorii
sportovní legenda. „V kategorii
legendy může být nominován
každý občan, který má nesporné
zásluhy o rozvoj sportu a v době
své aktivní sportovní činnosti
působil či žil v Praze 10,“ upřesnil radní pro sport Petr Vozobule (10PD). Přihlásit sportovce
do ankety je možné vyplněním
nominačního lístku na www.
praha10.cz v sekci Akce a pro-

jekty nebo vyplněním a odesláním vytištěného nominačního
lístku sportovce (ke stažení rovněž na webu radnice). Do přihlášky uveďte jméno a příjmení sportovce, datum narození,
adresu trvalého bydliště, sídlo
klubu nebo školy, dosažené
sportovní úspěchy, fotodokumentaci sportovce a kategorii,
do které je nominován. Nominační lístek odešlete na adresu
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68,
101 38, OKP, oddělení projektů
MČ Praha 10, k rukám Kateřiny
Bělohlávkové.

Enormní zájem seniorů o bezplatné plavání v bazénu areálu
Slavia přiměl radnici k zajištění této aktivity pro osoby starší
60 let věku i v tomto roce. „Abychom mohli alespoň částečně
uspokojit vysokou poptávku, zajistili jsme pro letošní rok pro
naše seniory více než dvojnásobný počet plavenek,“ uvedl starosta Bohumil Zoufalík (Nez.).

Sportovkyně roku 2013 v kategorii junioři Magdaléna Lajdová. FOTO J. FRIEDRICH

„Pokud máte ve svém okolí
šikovného sportovce, který
reprezentuje školu, družstvo
nebo Prahu 10, nominujte jej
do ankety, aby mohl převzít titul

Sportovec roku z rukou loňských vítězů Vladimíra Šmicera, Magdalény Lajdové, Jaromíra Musila nebo Jany Kosťové,“
BĚL
uvádí radnice.

I přes letní prázdniny pokračují kurzy Nordic Walking
O Nordic Walking se hovoří
jako o novém zdravotním sportu. Nordic Walking je velice příjemný druh pohybu, který může
vykonávat každý – začátečník
či výkonnostní sportovec, mladý
člověk či člověk v pokročilém
věku. „Z těchto důvodů a vzhledem k velkému zájmu veřejnosti
jsme pro zájemce z Prahy 10 připravili organizované lekce Nordic Walking i v období letních
prázdnin,“ řekl radní Petr Vozobule, který má na starosti sport.
„Lekce budou probíhat každé
pondělí od 9:30 hod. v revitalizovaném Malešickém parku.
Každé lekce se může zúčastnit až
40 osob,“ dodal radní Vozobule.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO KURZY V ČERVENCI A SRPNU:
Kdy: každé pondělí do 31. 8. 2014, vždy od 9:30 hod.
Kapacita kurzů: lekce se může zúčastnit až 40 osob.
Místo konání: Malešický park
Místo srazu: autobusová zastávka Plaňanská (směr Želivského)
Způsob přihlášení: pokud vlastníte hůlky na Nordic Walking, není nutné, abyste
se na jednotlivé lekce předem hlásili. Pouze ti, kteří hůlky nevlastní, si předem musí
zarezervovat jejich bezplatné zapůjčení na tel. čísle: 603 852 715 či e-mailem na: info@
senior-help.cz.
Na lekce doporučujeme: vhodnou obuv, oblečení dle počasí, vhodné zavazadlo (nejlépe batoh či ledvinku) a alespoň malou láhev vody.

Tepová frekvence se při běžné
zátěži při Nordic Walking pohybuje v oblasti, ve které se člověk
cítí dobře i přesto, že spotřeba
energie je velmi vysoká. Výkon
během lekce je vyžadován od 600

svalů lidského těla, což představuje téměř 90 % všech svalů v těle.
„Nordic Walking pozitivně ovlivňuje nejzávažnější nemoci způsobené stárnutím, jako je ateroskleróza, osteoporóza, syndromy

bolestí ve skeletu páteře, ischemická nemoc srdeční, hypertenze
(vysoký krevní tlak), vysoká hladina cholesterolu, takže je vhodný i pro starší občany,“ upřesňuje
vhodnost aktivity i pro osoby v
seniorském věku starosta Bohumil Zoufalík (Nez.). Nordic Walking je ideálním druhem v přírodě
provozované zdraví prospěšné
pohybové aktivity. „Účastníci se
vždy rozdělí na dvě výkonnostní družstva, takže se nemusí bát
přijít ani ti, kteří s touto aktivitou nemají zkušenost a chtějí se
jí správně naučit či potřebují z
důvodu různých omezení menší
fyzickou zátěž,“ vysvětlil průběh
RED
lekce starosta Zoufalík.

Z důvodu neklesajícího zájmu
o plavenky ze strany seniorů
a z důvodu zachování transparentnosti při jejich vydávání
přistoupila radnice Prahy 10
od letošního června k losování
předem stanoveného počtu vstupenek na tuto aktivitu. „Losování probíhá jedenkrát měsíčně
a jsou při něm vydány plavenky
vždy na celý měsíc dopředu, tzn.
každý měsíc bude losováno 300
kusů plavenek,“ upřesnil starosta. Losování plavenek na měsíc
srpen 2014 se uskuteční dne
4. srpna 2014 v KD Barikádníků a bude zahájeno přesně
ve 14.00 hod., slosovatelné lístky budou k dispozici od 13.30

hod. Každý z účastníků obdrží
proti předložení občanského
průkazu prokazujícího trvalé
bydliště na území MČ Praha 10
slosovatelný lístek, jehož druhá
část bude vložena do losovacího
osudí. „Držitel plavenky bude
oprávněn navštívit plavecký stadion Slavia v hodinách určených
pro veřejnost v čase, který mu
bude vyhovovat,“ upřesnil radní
pro sport Petr Vozobule (10PD).
Plavenky budou v letních měsících platit i pro venkovní bazén
(vnitřní bazén bude uzavřen).
Jedna plavenka platí 60 minut
a dalších 10 minut je vyhrazeno
na převlečení.
RED

Výstava Golgota a Nahý oběd
v galerii Deset ve Vršovicích

Vodní pólisté ze Slavie jsou po 53 letech mistry ČR
Prvoligový tým mužů oddílu vodního póla SK Slavia Praha se
stal v červnu mistrem České republiky pro rok 2013/14. Titul
slaví jako obrovský úspěch, protože ho vybojoval po dlouhých
53 letech! Navíc v roce, kdy jako jeden z mála slávistických
oddílů ukončil sezonu na nejvyšší metě. Rozhodující zápas
svedl již popáté s obhájcem titulu TJ Fezko Strakonice. Po
dvou finálových vítězstvích uhrál potřebný bod za remízu
12:12 a ke čtvrtému zápasu již nenastoupil.
Třetí finálové klání oddílů SK
Slavia Praha a TJ Fezko Strakonice se odehrálo uplynulý víkend
na hřišti soupeřů a bylo také
konečné. Slávisté do něj nastupovali se šestibodovým náskokem z předcházejících dvou finálových zápasů, které se konaly v
pražském Edenu o 14 dní dříve
s výsledky 9:8 a 10:5 pro Slavii. Od zisku titulu tak Pražany
dělil jeden jediný bod za remízu nebo prohra maximálně o 6
branek. Slávisté zúročili tvrdou
přípravu již v prvním ze dvou
plánových zápasů a vybojovali
remízu 12:12. Ta rozhodla, že

letošní titul putuje po více než
půl století do pražské Slavie!
„Obrovský úspěch byl dokonán
po skvělém závěru sezony, kdy
jsme po dlouhodobé části drželi
třetí průběžné místo a postoupili
do navazujícího play-off. V něm
jsme ve třech vítězných utkáních
vyřadili Kometu Brno a poté se
již pečlivě připravili na tradičního soupeře ze Strakonic. A to
nejen herně, ale hlavně psychicky, protože poslední krok bývá
nejtěžší. Ale letos byl zároveň
nejsladší!“ řekl po vítězném
zápasu šťastný trenér Martin
Musil, který vyzdvihl spoluprá-

FOTO SLAVIA PLAVÁNÍ

ci celého mužstva, doprovodu i
podporu fanoušků. Vodní pólo
je specifickým sportem pro
dobré plavce a zároveň týmovou
hrou, která podporuje kolektivní
práci. Pražská Slavia je jedním
z tradičních vychovatelů pólistů již od žákovských kategorií a

ze svých řad obsazuje všechny
věkové kategorie. První A mužstvo se vždy dělilo o nejvyšší
příčky v domácí nejvyšší soutěži,
1. lize mužů. A ani na zahraničních polích nedělá ostudu. Nejlepší hráči jsou nominováni do
reprezentačních výběrů ČR. RED

Pod názvem INKO & GNITO
uvedli svou výstavu v galerii
Deset na Čechově náměstí dva
umělci, Platin Rybařim (vlastním jménem Martin Přibyla) a
Atip Velchý (vlastním
jménem Pavel Tichý).
Zatímco Atip Velchý
zde vystavoval fotografie, které reflektovaly kromě Platinových vymožeností i různé
zvláštnosti,
dívku jakoby
utopenou v
masce a nahý
oběd v přírodě, „rozesmátou“ lebku muflona na pláži, Platin Rybařim předvedl množství
tajemných objektů, ve kterých se
propojily nejrůznější materiály.
Přírodniny, odpadky, předměty
denní potřeby, části i celá těla
živočichů, nábytku, hudebních
nástrojů a jiné vykopávky. Inspiraci ke své podvratné recyklující

tvorbě Platin Rybařim získal na
chalupě, kam jeho dědeček přinášel z lesa i ze skládek různé
předměty, hlavně kosti a samorosty, které babička před zraky
užaslého dítěte
zase vyhazovala.
Co spojuje dílo
Platina Rybařima s Atipem Velchým (oba zvolili
pseudonymy speciálně pro tuhle výstavu), je především skutečnost, že Atip mnohé
z Platinových objektů
velmi zvláštním způsobem fotí. Přestože mají
oba umělci různé tvůrčí metody,
dovedli je pozoruhodně sladit do
prostoru galerie Deset. Na třech
stech metrech čtverečních galerie Deset se dobře vyjímaly také
fotografie Atipa Velchého, které
zdaleka nelze vnímat jen jako
dekoraci k Platinovým objekMICHAL KAŠPAR, TOMÁŠ VANĚK
tům.

Fotíte? Do konce srpna se lze přihlásit do soutěže o nejlepší fotky z Prahy 10
Máte neustále po ruce foťák či mobilní telefon, abyste mohli
zaznamenat události, akce nebo jedinečné příležitosti kolem
vás? Vyfotili jste zajímavý záběr, kterým byste se chtěli
pochlubit nejen svému okolí, ale i širší veřejnosti, ukázat
jej profesionálnímu fotografovi a nakonec fotku představit
na výstavě s názvem Jak vidím Prahu 10?
Pražská desátá městská část
vyhlašuje další ročník oblíbené
fotografické soutěže Jak vidím
Prahu 10. „Prostřednictvím
soutěže se snažíme motivovat
veřejnost, aby se více zajímala
o své okolí – nejen o pamětihodnosti a zajímavá místa, ale
také o kulturní události a sportovní aktivity. Amatérští fotografové mají možnost zachytit okamžiky ze svého života,
které jsou spojené s místem
jejich bydliště, a vyhrát zajímavé ceny,“ vysvětlil smysl

DOBRÉ MÍSTO K ŽIVOTU

soutěže starosta Bohumil Zoufalík (Nez.). Přihlášené fotografie soutěžících, kteří splní
soutěžní požadavky, budou
následně předány nominační
komisi. Sedmičlenná komise
je složená ze zástupců vedení radnice Prahy 10, úředníků
a zástupců odborné veřejnosti.
Hodnotit se bude zejména spojitost s vyhlášeným tématem,
úroveň zpracování a nápaditost fotografie. Komise vybere fotografie, které postoupí
do veřejného hlasování, jež se

bude konat od 3. do 22. září.
„V průběhu veřejného hlasování budou občané moci udělit
hlas nejlepší fotografii v každé
soutěžní kategorii a vyhlášení

vítězných fotografií se uskuteční do 30. září. Výherci obdrží ceny od radnice a partnerů
fotografické soutěže,“ dodal
RED
starosta.

JAK A DOKDY SE PŘIHLÁSIT?
Do soutěže se mohou občané přihlásit do 31. srpna nahráním soutěžních fotografií s
názvem a popisem na webové stránky Prahy 10. Pro tyto účely je na stránkách připravený
registrační formulář, do kterého soutěžící vyplní své jméno a příjmení, trvalou adresu,
kontakt a kategorii, do které fotografii přihlašují. Přesné podmínky soutěže včetně
registračního formuláře a pravidel soutěže naleznete na webových stránkách www.
praha10.cz v sekci Akce a projekty. „Soutěž neotřelým způsobem propojuje sounáležitost
občanů s městskou částí, nápaditost i kreativitu v pohledu na své okolí a v neposlední
řadě také rozvoj fotografických dovedností,“ uvedla místostarostka pro oblast kultury
Radmila Kleslová (ANO).

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
• architektura v Praze 10
• běžný život v Praze 10
• lidé Prahy 10

• sport v Praze 10
• příroda v Praze 10

• kulturní, společenské
a zábavní akce Prahy 10

Pohled skrze brýle – 1. místo v kategorii Život s handicapem.
FOTO PETRA MIKLEOVÁ
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Nejhezčí dvorek z Prahy 10 mají kde? Ve Vršovicích!
Nejhezčím letošním Dvorkem roku Prahy 10 se stal dvorek
v ulici Madridská 8. Odborná porota složená ze zástupců
úřadu MČ, občanů a odborníků jednohlasně vybrala konečné
pořadí vítězů této tradiční soutěže.

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. místo
„Dvorek Madridská 757/8“
Slovní hodnocení: První místo obyvatelům
dvorku v Madridské ulici porota uděluje
za zachování historického členění okrasných záhonů, za zapojení obyvatel domu
včetně dětí do péče o dvorek, za založení
kompostu a za péči o původní dřeviny.
2. místo
„Dvorek Francouzská 427/70“
Slovní hodnocení: Druhé místo obyvate-

Ocenění zástupci nejhezčích dvorků s předanými poukázkami.

„Cílem soutěže je motivovat
obyvatele k údržbě a zvelebování vlastních vnitrobloků a předzahrádek, prohlubovat sousedské vztahy a pomoci k tomu, aby

FOTO M. HYNŠT

naše městská část byla příjemnější místo pro život,“ řekl při
předávání cen vítězům starosta
Bohumil Zoufalík (Nez.). Soutěže se mohli zúčastnit obyva-

telé domu, k němuž přísluší přihlášený vnitroblok nebo předzahrádka a jsou jeho vlastníky
nebo získali souhlas vlastníka.
„Mezi hodnoticí kritéria patřily mimo jiné úroveň zpracování
projektu, kreativnost a efektivnost úprav, nápaditost a celkový
charakter změn, využitelnost
a obyvatelnost pozemku, využití
zeleně, zapojení obyvatel domu

lům dvorku ve Francouzské ulici porota
uděluje za účelné využití malého prostoru, za náročnou úpravu terénu a funkční
členění zahrady.
3. místo
„Předzahrádka U Kombinátu 1, 3, 5, 7“
Slovní hodnocení: Třetí místo uděluje porota předzahrádce U Kombinátu
za vysazení rostlin a úpravu keřů,
za náročnou péči o rozlehlou plochu
a zkrášlování veřejného prostranství.

do úprav a údržby a také čistota,“ dodal první zástupce starosty Vladimír Novák (ČSSD).
Slavnostní vyhlášení vítězů
soutěže se uskutečnilo přímo
na vítězném dvorku, kde oceněným starosta předal poukázky sloužící k dalšímu zvelebení
vnitrobloků a dvorků formou
dodávky služeb či zboží.
BĚL

MĚSTSKÁ ČÁST
Hostivař
Horní Měcholupy
Dolní Měcholupy
Dubeč
Štěrboholy
Kolovraty
Kunratice

ULICE
– Pražská, Plukovníka Mráze, Berlínská, Veronské náměstí
– Boloňská, Milánská, Kutnohorská
– V Dolinách, Kryšpínova, Na Lázeňce
– Starodubečská, Ke Korunce, U Školy
– Laudonova, Andersenova, Albíny Hochové
– Sedmikrásková, Kupkova, Ještědská
– K Zelené louce, Předškolní

15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková
křižovatka ul. Jasmínová (pod č. 33) - Přesličková
křižovatka ul. Topolová - Jabloňová (u OD Cíl)
křižovatka ul. Jabloňová - Blatouchová
křižovatka ul. Na Vinobraní - Ve Slatinách (parkoviště)
křižovatka ul. Záběhlická - Na Lávce
křižovatka ul. Osnická – Na Křivce
křižovatka ul. Elektrárenská - Nad Vršovskou horou

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

křižovatka ul. Přípotoční – Oblouková
křižovatka ul. Petrohradská - Rostovská
křižovatka ul. Chorvatská - Dykova
křižovatka ul. Ruská - Na Míčankách - Vlašimská
křižovatka ul. Kodaňská - Tolstého
křižovatka ul. Vladivostocká - Krasnojarská
křižovatka ul. Litevská - Bajkalská - Kubánské nám.
křižovatka ul. Jakutská - Volyňská - Dukelská

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

21. ČERVENCE
STRAŠNICE

křižovatka ul. Krupská - Voděradská
křižovatka ul. Na Padesátém - Tehovská - Doubravčická
křižovatka ul. Rubensova - Přetlucká
křižovatka ul. Mokřanská - Běžná
křižovatka ul. Pod Strání (u č. 24) - Nedvězská
křižovatka ul. Solidarity - Oravská - Nosická
křižovatka ul. Dvouletky - U Kombinátu

11. SRPNA
ZÁBĚHLICE, MICHLE

Na začátku července byl pilotní projekt na sběr nápojových plechovek prodloužen a obměněn: nyní lze do kontejnerů vyhazovat i jiné
kovové obaly než jen nápojové plechovky. Původní projekt na sběr
plechovek odstartoval v květnu 2013 a do současnosti se vysbíralo
2065 kg této komodity. Do kontejnerů šedivé barvy nyní lze vkládat
například konzervy, víčka, kovové tuby, uzávěry nebo zvířecí konzervy. Díky rozšíření projektu se také zvýší počet šedivých kontejnerů
v metropoli. Původně jich bylo ve vybraných lokalitách umístěno 53,
nyní k nim nově přibylo dalších 21 nádob o objemu 240 litrů. Přímo
na kontejnerech Pražané najdou označení, jaké obaly do nich patří.
Nádoby jsou navíc označeny samolepkou „kovové obaly“. „Doposud
se šedivé kontejnery vyvážely jedenkrát měsíčně, ale předpokládáme,
že tento interval se s tříděním nových komodit zintenzivní,“ doplňuje
Michal Šimlinger ze společnosti Pražské služby. Nově jsou kontejnery i v Hostivaři, Horních Měcholupech, Dolních Měcholupech,
Dubči, Štěrboholech a dalších. Seznam nových stanovišť v tabulce.

12. SRPNA
VRŠOVICE, VINOHRADY

Pokračuje svoz nebezpečných odpadů
Do nových kontejnerů mohou
křižovatka ul. Na Hroudě – U Hráze
15.00–15.20
Pražané vyhazovat i kovové obaly

Víte, kde v Praze 10 najdete písečnou dunu?
V prostoru náměstí při ulici Jabloňová, proti poliklinice, je
možné od dubna letošního roku spatřit ojedinělou výsadbu,
inspirovanou vegetací charakteristickou pro pobřeží Kalifornie, která je silně ovlivněna působením větru a moře. Tyto dva
aspekty se spojily v názvu použitého rostlinného společenství
El viento del mar – vítr vanoucí od moře.
Terén je modelovaný tak, aby
vytvářel dojem písečné duny.
Jsou zde vysazeny domácí rostlinné druhy, které mají podobný
charakter růstu a barvu květu
jako rostliny rostoucí na pobřeží Kalifornského poloostrova.
Výsadba je tvořena vegetací
typickou pro každou část tohoto
ekosystému. Postupně prochází
od nízkých kobercovitých rostlin
charakteristických pro pionýrskou dunu až po více zapojený
a vyšší porost typický pro dunu
sekundární. Jaké konkrétní rostliny byly při výsadbě použity, je
možné se dočíst na doprovodné

ceduli. Něco málo o písečných
dunách: Pobřežní duny jsou tvořeny působením mořských proudů a eroze na každém písečném
pobřeží, březích řek, jezer, moří
a oceánů. Rovnováhu na dunách
zabezpečuje vítr, moře a vegetace. Výška dun je rozmanitá, pohybuje se od jednoho až
po stovky metrů s různorodou
topografií. Pobřežní duny chrání
pobřeží před ničivými bouřkami,
hurikány či tsunami. Duny jsou
tvořeny z různých částí, které
se vyznačují rozličným typem
vegetace a podmínek (vítr, vlhkost, slanost…). Pionýrská duna

se nachází v bezprostřední blízkosti pláže na pohyblivém písku.
Převažují zde bylinné druhy
snášející extrémní zasolení,
silný vítr a vysoký příliv. Postupně reliéf přechází do hřebene

Využijte možnost svozu svého bioodpadu

z květináčů, spadané ovoce atd.
Naopak odkládat do nádob nelze
zbytky jídel (tzv. gastroodpad),
jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné
piliny a všechny další biologicky
nerozložitelné odpady. Službu
nabízí pro celé území hlavního

ROMKAS
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Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Kontejner je přistavený pouze
ve vymezeném čase, který je
uvedený vedle data. Do kontejnerů lze odkládat pouze ty
odpady, pro které je tato služba
určena, jako domovní odpad
objemného charakteru – nábytek, podlahové krytiny, kovové
odpady, zdravotní keramiku,
zrcadla, lyže apod. Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady
(vč. ledniček, monitorů, televizorů, autobaterií apod.), pneu-

matiky, bioodpady a stavební
odpad. Kontejnery je zakázáno
používat k odkládání odpadů
z podnikatelské činnosti.
K bezplatnému předání
objemného odpadu (i nebezpečného) lze využít sběrné
dvory hlavního města Prahy,
např. v ulici Teplárenská v Malešicích, v ulici Zakrytá v Záběhlicích, v ulici Perucká 10 na Vinohradech nebo nově v ulici Malešická č. 74.

MÍSTO PŘISTAVENÍ

DATUM

ČAS

19. 7.
19. 7.
21. 7.
21. 7.
21. 7.
22. 7.
22. 7.
22. 7.
23. 7.
23. 7.
24. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
26. 7.
28. 7.
28. 7.
28. 7.
29. 7.
29. 7.
29. 7.
30. 7.
30. 7.
31. 7.
31. 7.
1. 8.
2. 8.
2. 8.
4. 8.
4. 8.
4. 8.
5. 8.
5. 8.
5. 8.
6. 8.
6. 8.
7. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
9. 8.
11. 8.
11. 8.
11. 8.
12. 8.
12. 8.
12. 8.
13. 8.
13. 8.
14. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
16. 8.

8:00–12:00
9:00–13:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
13:00–17:00
14:00–18:00
13:00–17:00
8:00–12:00
9:00–13:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
13:00–17:00
14:00–18:00
13:00–17:00
8:00–12:00
9:00–13:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
13:00–17:00
14:00–18:00
13:00–17:00
8:00–12:00
9:00–13:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
13:00–17:00
14:00–18:00
13:00–17:00
8:00–12:00
9:00–13:00

Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu
Vladivostocká x Gruzínská
Sněženková x Meruňková
Křenická x Olešská
Bramboříková, parkoviště
Rektorská x Bakalářská
Kamelova mezi č. 2 a 4
U Vršovického nádraží x Ukrajinská
Vršovická x Karpatská
Pod Altánem x Na Vrších
nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku)
Přípotoční x Oblouková
Káranská x Pobořská
Madridská x Norská
Ostružinová x Jahodová
Magnitogorská x Tádžická
Doubravčická x Tehovská
Tuchorazská (konec ulice)
nám. Svatopluka Čecha x Minská
Na Třebešíně x Nad Kapličkou
Dykova, u Bezručových sadů
Průhonická x Vestecká
Petrohradská x Pod Stupni
Říčanská x Benešovská
Sámova x U Vršovického nádraží
Elektrárenská x Nad Vršovskou horou
Na Slatinách (u telef. automatu)
Práčská č. 37 (před školou)
28. pluku x Na Míčánkách
Na Křivce x Osnická
Na Hroudě x U Hráze (okraj parku)
Litevská x Bajkalská
Nad Primaskou x Nad Olšinami
Sněženková x Jiřičkové
Saratovská x Kralická
Nad Úžlabinou – naproti č. o. 32
K Botiči x Ukrajinská
Káranská x Bydžovského
Práčská x Topolová
Limuzská x V Úžlabině
U Kombinátu (v ohybu ulice)
Dětská (v ohybu ulice)
Na Universitním statku (u dom. důchodců)
Heldova x Niederleho
Voděradská x Krupská
Cerhenická x Nad Vodovodem
U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1
Kounická x Černická
Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ
Ve Stínu x Na Výsluní
Běchovická x Révová
Vilová x Pod Rapidem
Ryšánkova x Ve Slatinách
Popovická (proti Brtnické)

Měsíčník. Periodický tisk samosprávného územního celku.

V nákladu 75 000 výtisků měsíčně vydává pro městskou část Praha 10 vydavatelství Strategic Consulting, s. r. o. (www.consultants.cz).
Registrační číslo MK ČR E11142. Adresa vydavatelství a kontroly distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, vydavatel
Jan Čížek (tel.: 777 311 436, e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz). Noviny jsou součástí celorepublikového projektu Český domov
www.ceskydomov.cz. Grafické zpracování a sazba: Pavel Huml, pavel.huml@ceskydomov.cz. Tisk: Europrint, a.s. Distribuce:
Česká pošta, a.s. – pro občany městské části Praha 10 zdarma.

Již několik let je možné si v Praze objednat odvoz bioodpadu
od domu. Tuto službu mohou využít nejen majitelé rodinných
domů, kteří produkují vesměs bioodpad z úprav svých zahrad,
ale stále častěji je služba využívána i u běžné bytové zástavby.
Hnědá nádoba, která je pro
shromažďování bioodpadu určena, se objevuje i v domech činžovních nebo i v panelové zástavbě.
Mezi bioodpad patří listí, tráva,
plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína

duny, za kterým se terén mírně
sníží a následně se opět zdvihá
do sekundární duny, kde se vegetace opět mění a dominují keře
a vyšší dřeviny.
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Adresa redakce: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (budova úřadu MČ Praha 10, objekt C – schránka na vzkazy),
e-mail: redakce@p10.cz, www.nasepraha10.cz. Návštěvy po domluvě.

Prostřednictvím tohoto QR
kódu se dostanete
na facebookovou stránku
radnice Prahy 10.

VYDAVATEL
ČASOPISU
JE DRŽITELEM

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
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