Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10

LISTOPAD

Vychází 22. 11. 2021

Foto Rohacstratil.cz

Petice kvůli parku Na Solidaritě
přiměla radnici jednat

Původní projekt revitalizace parku Na Solidaritě z roku 2017, pro
který se rozhodli obyvatelé Desítky, měl spíše klidový charakter.
Jenže pak doznal výrazných změn. A to bez vědomí občanů.
Následná petice proti této nečekané změně získala přes tři sta
podpisů a radnice začala o budoucí podobě parku zase jednat.
ořádný šok čekal zhruba před měsícem některé obyvatele Prahy 10, když
se prostřednictvím setkání Strategie
pro Desítku seznámili s novým plánem na
revitalizaci parku Na Solidaritě. Na rozdíl od
původní představy z roku 2017 v něm přibyl
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betonový herní projekt, kvůli kterému by
muselo být pokáceno několik stromů, i další
stavební zásahy, které měnily původní klidový charakter místa. Už na tomto setkání
se místní vůči změně oproti původnímu
plánu ohradili. „Nelíbilo se nám to. V parti-

cipativním návrhu z roku 2017 to nebylo.
A v něm si místní vybrali, že tam chtějí mít
klidný prostor,“ řekl Našemu REGIONU jeden z nich, Alexandr Radecký, který se označil za aktivního občana Prahy 10.

Ledy se pohnuly
Jenže pak se podle jeho slov nedělo nic.
„Znáte to, město něco chystá, říká, že zatím
je ještě brzy něco projednávat, nestarejte se,
a pak už se najednou hledá dodavatel,“ tvrdí
Radecký. Rozhodl se proto sepsat petici za
revitalizaci parku dle vítězné studie z roku
pokračování na straně 3
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Nové přechody přes opuštěnou
trať spojují Prahu 3 a 10
tarosta Prahy 3 a starostka Prahy 10
otevřeli dva nové přechody z ulice Habrová do Malešického lesa, které mají
zlepšit podmínky chodců. Nově položené přechody vedou přes opuštěné koleje, které obyvatelé obou městských částí každý den překračují.
„Taková malá lávka je absolutní drobnost,
ale pro místní, kteří tudy chodí například
s kočárkem, význam má,“ vysvětlil starosta
Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09).
„Podněty na tuto drobnou úpravu jsme registrovali už dlouho. Například nás o něj požádali lidé na komentované procházce k plánované Jarovské třídě letos v červnu. Proto
jsme s Prahou 10 spojili síly a volání místních
vyslyšeli,“ řekl Matěj Michal Žaloudek, předseda Výboru pro územní rozvoj Prahy 3.
Stejná žádost zazněla i od občanů na pravidelném radničním setkání Na kus řeči se starostou.
„Když jsme sbírali nápady občanů pro desetiletou strategii našeho udržitelného rozvoje, jednalo se o jeden z více než tisíce podnětů. Nezapomínáme ani na ty zdánlivě
drobnější věci, ovšem s velkým významem

Vzlet slavil
sté narozeniny
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Nové přechody přes opuštěnou vlakovou
trať osobně vyzkoušeli starosta Prahy 3
Jiří Ptáček se starostkou Prahy 10 Renatou
Chmelovou.
pro každodenní život. A jsem moc ráda, že
stejně uvažuje i Praha 3,“ doplnila starostka
Prahy 10 Renata Chmelová (VLASTA). Obě
radnice si od změny slibují, že přechod frekventované spojnice mezi Jarovem a Malešickým lesem bude nyní pro obyvatele Prahy 3 a Prahy 10 příjemnější a bezpečnější.
red
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ulturní prostor Vzlet existuje již
sto let. Bývalý sokolský biograf
nově funguje jako vršovická kulturní křižovatka a nabízí návštěvníkům
divadlo, špičkovou klasickou hudbu, originální virtuální realitu, výtvarné umění, přednášky, audiovizuální projekce
i sousedská setkání. Sté narozeniny
oslavil Vzlet 12. listopadu speciálním
pestrým programem. Budova Vzletu
prošla rekonstrukcí, kterou desátá
městská část dokončila na konci roku
2019. Následně vypsala výběrové řízení
na provozovatele objektu, ve kterém
uspěla společnost Ústředna, uskupení
Divadla Vosto5, barokního orchestru
Collegium 1704 a vršovického Kina Pilotů, které ve Vzletu organizuje přednášky a nejrůznější tematická pásma.
„V důsledku pandemických opatření se
slavnostní otevření protáhlo až do letoška, a Ústředna mezitím své ‚obsazení‘
ještě rozšířila o výtvarné umění (galerie) a opravdu netradiční virtuální biograf (Brejlando),“ zdůraznil David Kašred
par (VLASTA/STAN).
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Petice kvůli parku Na Solidaritě
přiměla radnici jednat
2017. „Vyjadřujeme svůj nesouhlas s tím, že proti přání občanů
a bez jejich informování a zapojení jsou do studií a projektů vnášeny změny, zejména přidávání
objemných betonových prvků na
úkor zelených ploch a vzrostlých
stromů (konkrétně skate/cyklo
park),“ píše se v ní mimo jiné.
Během pár týdnů se pod ní objevilo přes tři sta podpisů. „Pochopil jsem, že nemá cenu čekat,
až udělá někdo něco za mě. Takhle by se nikdy nic nestalo,“ vysvětlil Radecký důvody, které ho
k sepsání petice vedly. „A také
jsem se ujistil, že to nejsem jen
já, komu ta změna od původního
plánu vadí. Navíc je sice možné,
že by se ledy pohnuly i bez té petice. Ale kdo ví?“ doplnil Radec-

ký. O milion až milion a půl,
o které je původní projekt vůči
tomu s betonovými prvky levnější, už se hlásí sousední základní škola Na Solidaritě, která
by ho využila na svém pozemku.

Jiné stavební povolení
Po sepsání petice místostarostka této městské části Jana
Komrsková (Piráti) iniciovala
setkání s občany přímo v parku,
jehož revitalizace se připravuje.
Za přítomnosti přibližně 80 občanů tam diskutovali o budoucí
podobě Solidarity. Přímo na
místě se dohodli, že si místní občané určí své zástupce, kteří
s místostarostkou podrobně prodiskutuje především podobu jednotlivých prvků. „My zapojení
občanů do diskuse o revitalizaci
samozřejmě vítáme,“ sdělil Na-

Foto Wikipedia.com

dokončení ze strany 1

Park Na Solidaritě se nachází v blízkosti divadla Solidarita v městské části Prahy 10, Strašnice. Vznikl po roce 1953 uprostřed sídliště Solidarita podle návrhu architekta Františka Jecha.
šemu REGIONU mluvčí Prahy
10 Jan Hamrník. Kromě jiného
teď radnice musí řešit to, že sta-
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vební povolení k novému plánu
neodpovídá tomu původnímu.
Jitka Kačánová
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Sběr použitých
rostlinných olejů
ádoby na sběr použitých
kuchyňských olejů a tuků
z domácností jsou rozmístěny rovnoměrně po Pzaze 10.
Malešice
■ Rektorská x Bakalářská
■ Chládkova 94/6
■ Božecká 348/1
Michle
■ Popovická x V Dolině
■ Nad Vršovskou horou 981/3
■ Strašnice:
■ Mokřanská x Běžná
■ Dubečská x V Rybníčkách
■ Saratovská x Věšínova
■ Na Vinobraní 3010/59
■ Přetlucká 1565/7
■ Doubravčická 1181/27
■ Pod Strání 2218/33
■ V Předpolí 1452/30
■ Brigádníků 1431/161
■ Nosická 1880/20
■ Kounická 603/19
■ Pod Třebešínem 1243/6
■ V Úžlabině 68/76
■ Ve Stínu 166/9
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■ Solidarity 1131/57
■ Srbínská 1211/10
■ Vyžlovská 2251/52
■ U Hráze 248/24
■ Počernická 3118/26
Vršovice
■ Vršovická x Užocká
■ Petrohradská x Pod Stupni
■ Kodaňská 648/18
■ Uzbecká 1412/2
■ Vladivostocká 1034/8
■ Moskevská 262/57
■ Ruská 415/2
■ 28. pluku 1208/22
■ Dukelská 952/11
■ Charkovská 445/1
Vinohrady
■ Ruská x Vlašimská
■ Chorvatská 2316/12
Záběhlice
■ Mattioliho x Kamelova
■ Ostružinová x Jahodová
■ nám. Mezi zahrádkami 13
■ Mečíková 2855/2
■ Sněženková 2582/15
■ Jasmínová 2885/33

INZERCE V10-1104

Sběr domácích
elektrospotřebičů
taré, nepotřebné elektrospotřebiče je možné odkládat v určených sběrných
nádobách. Vkládat lze běžnou
spotřební elektroniku typu videopřehrávačů, radiopřijímačů,
CD přehrávačů, výpočetní techniku včetně příslušných komponentů, jako jsou myši nebo klávesnice apod.
Do nádob nepatří monitory, televizory nebo zářivky. Odkládat
nelze ani odpad z podnikatelské
činnosti.
Místa pro sběr starých elektrospotřebičů:
Vršovice
■ U Vršov. nádraží x Rostovská
■ Litevská x Jakutská
■ Magnitogorská x Uzbecká
■ Vladivostocká x Karpatská
■ Kodaňská x Žitomírská
■ Kodaňská, u Ministerstva ŽP
■ 28. pluku x Na Míčánkách
■ Vršovické náměstí x Sportovní
■ Dukelská x Bělocerkevská
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Strašnice
■ Vyžlovská x Jevanská
■ U Hráze x Na Hroudě
■ Rubensova 18 x Přetlucká
■ Nad Primaskou x Starostrašnická
■ Saratovská x Kralická
■ Dubečská x Pod Strání
■ Tuklatská x Vrátkovská
■ Solidarity x Dvouletky
■ Nosická 20
Záběhlice
■ Topolová x Jabloňová
■ Ostružinová x Jahodová
■ Náměstí Mezi zahrádkami
■ Na Vinobraní (proti č. 59)
■ Sněženková x Jiřičkové
■ Mattioliho č. o. 2
Malešice
■ Nad Vodovodem x Cerhenická
■ Počernická (před ul. Dřevčická)
■ Rektorská 24 x Bakalářská
■ Vinohrady
■ Chorvatská x Dykova
Michle
■ V Dolině (proti č. 1c)
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