Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10

ÚNOR

Vychází 28. 2. 2022

Foto Petr Vilgus, Wikimedia Commons, archiv Radmily Kleslové a Renaty Chmelové

Začal soud Chmelové s Kleslovou
kvůli výrokům o papaláštví

Radmila Kleslová

Renata Chmelová

Minulý týden začal soud mezi bývalou a současnou starostkou
Desítky. Té současné, Renaty Chmelové (VLASTA), se dotkly výroky
té bývalé, Radmily Kleslové (ANO), které pronesla pro měsíčník
Vaše 10. Žalobu Chmelová podala už na podzim loňského roku, po
prvním jednání soud další odročil na první polovinu dubna.
ěhem rozhovoru v rubrice „Pět otázek
pro...“ se Kleslová o Chmelové vyjádřila, že chtěla přednostně očkovat zaměstnance radnice a že to je křiklavý projev
papalášství. Chmelová to označila za lež
a teď žádá u soudu po Kleslové omluvu. Ta
se k tomu ovšem nemá a na svých výrocích
trvá. Její právní zástupkyně Kateřina Vilí-
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mová poskytla naší redakci prohlášení Kleslové k zahájenému soudnímu líčení.

Nedůstojné
Podle něj Kleslová považuje žalobu podanou starostkou městské části Praha 10 Renatou Chmelovou za nedůvodnou, politicky
motivovanou a zbytečně zatěžující soud.

„Tomu, že žaloba je nedůvodná ostatně svědčí i to, že starostka Chmelová vzala dne
22.2.2022 přímo před soudem část své žaloby zpět,“ dodala Vilímová. Kleslová k jednání starostky Chmelové také dodala, že ona
sama obdobnou žalobu na Chmelovou v minulosti nikdy nepodala, ačkoliv některá vyjádření Chmelové směřované proti ní byly
podle jejího názoru prokazatelně způsobilé
zasáhnout do jejích osobnostních práv.
„Není důstojné, aby starostka městské
části Praha 10 Renata Chmelová řešila své
politické problémy podáváním žaloby a zbytečným zatahování soudů do věcí, které
sama starostka může vyřešit jednoduchým
pokračování na straně 3
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Milion korun letos vyčlení desátá městská část na projekty svých
občanů. Do soutěže Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10
se může přihlásit kdokoliv starší osmnácti let, kdo má nápad, jak
zlepšit život na Desítce. Úspěšné projekty podpoří městská část
částkou až padesát tisíc korun.
ásobník projektů se koná každoročně
a občané ho využívají zejména na
menší úpravy veřejného prostoru nebo
pořádání sportovních, kulturních, sousedských či komunitních aktivit. „Může jít o jednorázové akce, jako závody, naučná procházka nebo bojovka v parku, ale také rádi
podpoříme například provoz komunitních
zahrad nebo jinou zajímavou a tvůrčí činnost. Podporujeme také vznik drobných venkovních prvků, které přispějí ke zlepšení
veřejného prostoru,“ uvedl místostarosta
Prahy 10 pro školství, kulturu a sousedské
aktivity David Kašpar (VLASTA/STAN).
Rozpočet soutěže vršovická radnice oproti
loňskému roku navýšila o 200 tisíc, na podněty svých občanů tedy letos vyčlení rovný
milion korun. Změnou je i posun termínu,

okénko pro žádosti se vloni otevíralo přibližně o měsíc později. „Dáváme tak lidem
více času na přípravu projektů, termín pro
jejich samotnou realizaci je totiž konec listopadu,“ vysvětlil místostarosta, pro něhož
je Zásobník důležitým nástrojem, jak občany
motivovat k zájmu o své nejbližší okolí.
„Jsem toho názoru, že žádný dobrý nápad
není malý. Jinými slovy, i drobný projekt za
málo peněz může mnohdy výrazně přispět
ke zlepšení života v nějakém místě. A o to
víc, když se na něm podílejí lidé, kteří mají
k dané lokalitě nejblíž. Tomu bych rád na Desítce pomohl,“ zdůraznil Kašpar.
Přihlášky do soutěže radnice přijímá do
28. února. Všechny podané projekty posoudí
pětičlenná odborná porota, která 4. dubna
vyhlásí výsledky a ještě do konce prvního po-
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Foto Praha10.cz

Zásobník radnice
podpoří projekty občanů

Radnice Praha 10 Vršovická
loletí letošního roku budou se všemi úspěšnými žadateli uzavřené smlouvy. Podrobnější informace k soutěži jsou zveřejněny na
webu městské části.
Zapojování veřejnosti do rozvoje Desítky
podporuje vršovická radnice dlouhodobě
a koncepčně. Zásobník projektů doplňuje
standardní dotační programy, které radnice
vyhlašuje rovněž každoročně. V loňském
roce kromě toho vyzvala občany k zaslání
podnětů do akčních plánů, kterými městská
část každoročně naplňuje svou desetiletou
strategii udržitelného rozvoje, a sešlo se jí
red
112 podnětů.

Dětské hřiště Sobotecká na
Vinohradech projde
rekonstrukcí. Podnět na úpravu
plochy vzešel od občanů, kteří
v okolí žijí. Rekonstrukci
vršovické radnici navrhla
společnost CDN77, která bude
projekt financovat. Hřiště ale
bude dál provozovat desátá
městská část. Podobná
spolupráce soukromé firmy,
veřejné správy a místní
komunity je v Česku ojedinělá.

„N

aše městská část aktuálně spravuje takřka stovku hřišť a sportovišť. S návrhem, s nímž přišla
společnost CDN77, jsem se ale setkala poprvé. Jedná se o unikátní propojení sektorů,
které spolu doposud příliš nespolupracovaly.
Zároveň přesně zapadá do našeho konceptu
a vize řízení městské části: Poslouchat občany, diskutovat s nimi a podporovat jejich

Foto Partero Strategieprodesitku.cz

Desítka chystá rekonstrukci hřiště

Hřiště bude po rekonstrukci multifunkčním prostorem pro mladší děti
aktivitu a podíl na rozhodování o důležitých
věcech v místech jejich bydliště tak, aby byli
se svým okolím spokojeni,“ řekla místostarostka Prahy 10 pro oblast životního prostředí Jana Komrsková (Piráti).
Architekti připravili první návrh rekonstrukce, včetně vizualizace. Ten zástupci vršovické radnice, CDN77 a Partera v polovině
ledna společně představili místním občanům. „Bylo to velmi konstruktivní setkání.

Na místě jsme zodpověděli všechny dotazy
a náměty veřejnosti budeme moci do projektu zapracovat. Následovat budou zpracování projektové dokumentace a nutné povolovací procesy. Ještě na jaře bychom chtěli
začít s rekonstrukcí, do začátku prázdnin by
měla být hotová,“ popsala místostarostka
Komrsková. Rekonstruované hřiště nabídne
ještě větší paletu herních prvků. Děti se mohou těšit na skluzavku nebo trampolínu.red
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Začal soud Chmelová s Kleslovou...
veřejným prohlášením, pokud
s tvrzením kohokoliv z nějakého
důvodu nesouhlasí,“ myslí si Kleslová, která si za svými slovy stojí. Soudu samotného se nezúčastnila, omluvila se, že je
pracovně zaneprázdněná. Další
stání v této soudní při se koná
12. dubna.

Poškozená pověst
Chmelová se rozhodla obrátit
na soud proto, že podle ní Kleslová svými výroky poškodila její
dobrou pověst. „Tvrzení paní zastupitelky Kleslové, že jsem jako
starostka prosazovala prioritní
očkování zaměstnanců radnice,
se nezakládá na pravdě a lze jej
označit za lživé,“ řekla už dříve
současná starosta Desítky Našemu REGIONU. „Pro dané tvrzení totiž nejsou žádné důvody,
které by se aspoň daly chápat
jako podnět ke zveličování v rámci politického soupeření,“ myslí

si Chmelová. „Na základě tohoto
nepravdivého tvrzení mne paní
zastupitelka obviňuje z papalášství, což vytváří u veřejnosti dojem mého selhání jako veřejného
činitele a zároveň bezdůvodně
zpochybňuje moje morální kvality. Toto absolutně nepravdivé
tvrzení rozhodně nelze brát na
lehkou váhu, neboť bylo vědomě
učiněno v době nouzového stavu
a probíhající pandemie covid-19.
V době tak citlivé, kdy jsou ohroženy životy a zdraví lidí, a kdy
občané o to citlivěji vnímají to,
jak politici plní své povinnosti na
poli ochrany zdraví občanů,“ vysvětlila Chmelová.
Co se týče předběžných plánů,
koho by měla radnice očkovat ze
svých zaměstnanců nejdříve,
měla při svých úvahách starostka údajně na mysli zaměstnance
radnice, kteří byli v té době v kontaktu s občany a nemohli pracovat z domova. „Vytipovali jsme
zaměstnance, kteří jsou ,v první
linii‘ – právě terénní sociální pra-

kmile by to vláda umožnila,“ dodala.

Pořád na nože
Foto VitVitm Wikimedia Commons

dokončení ze strany 1

covníky, další zaměstnance odboru sociálního a dalších odborů
úřadu, kteří přicházejí nejčastěji
do kontaktu s klienty, příslušníky vyšších věkových skupin
a tak dále. Nejednalo se tedy
o žádný křiklavý projev papalášství, ale o snahu ochránit nejohroženější zaměstnance, za
které mám zodpovědnost, respektive být připravena jim
umožnit očkování okamžitě, ja-

Obě političky, které měly možnost si vyzkoušet, jaké to je „starostovat“ Desítce, jsou ve sporu
téměř neustále. Už samotný
vstup Chmelové do politiky byl
zaměřen vůči plánům někdejší
starostky Kleslové ohledně výstavby nové radnice pro Prahu 10 a také se sloganem Stop
miliardové radnici volby vyhrála.
Dnes se ovšem pro rekonstrukci
radnice staré počítá minimálně
se stejnou částkou, nebo i vyšší.
Naposledy se dostaly do sporu
kvůli Kulturnímu domu Barikádníků, o který si jménem radní
Hany Třeštíkové (Praha Sobě)
řeklo hlavní město pro divadlo
Minor. Dům, který si po skončení
2. světové války postavili sami
občané, ale opozice nikomu dát
nechtěla, a tak nakonec zůstává
dál v majetku Desítky.
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❱❱ V autoservisu AUTOSTRAŠNICE sezónní
kontrola vozu jakékoliv značky
v hodnotě 500,- ZDARMA.
❱❱ Objednejte se na sezónní kontrolu vozu,
která obsahuje 20 kontrolních bodů
a zjistěte jaká je kondice vašeho vozu.
ce
Ak tí do 22
0
a
pl 3. 2
.
31

❱❱ Objednat se můžete buď na.
www.autostrasnice.cz
nebo na telefonním čísle.
739 000 200
❱❱ Při objednání použijte kód.
KPraha10
Rychlé objednání přes QR kód.

Jitka Kačánová
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Velkoobjemové
kontejnery

Sběr domácích
elektrospotřebičů

ontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data.
Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může
být odvezen i dříve, pokud je již
zcela naplněn. V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vkládat pouze ty odpady, pro které je
tato služba určena.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad-

taré, nepotřebné elektrospotřebiče je možné odkládat v určených sběrných
nádobách. Do nádoby možné vložit jakékoliv elektrozařízení,
které projde vhozovým otvorem.
V nádobě je schránka, kam lze
vkládat baterie a akumulátory.

S

Vkládat lze běžnou spotřební
elektroniku typu videopřehrávačů, radiopřijímačů, CD přehrávačů, výpočetní techniku včetně
komponentů, jako jsou myši
nebo klávesnice, telefonní přístroje (klasické i mobilní), kalkulačky, herní zařízení apod

Vršovice
■ U Vršovického 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
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)

K

Místo přistavení

la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
datum čas přistavení

■ Vilová x Pod Rapidem
■ Ryšánkova x Ve Slatinách
■ Popovická (proti Brtnické)
■ Omská x Murmanská
■ Vlašimská x Bratří Čapků
■ U Trati x Na Spádu
■ U Roháčových kasáren x Novorossijská
■ Na Vinobraní x Oty Pavla
■ V Rybníčkách (proti Šibřinské)
■ Janderova x Chládkova
■ Dobročovická x Slapská
■ Chorvatská x Dykova
■ Topolová x Jahodová
■ Práčská 101 (parkoviště pod Jasmínovou)
■ Ruská x Tolstého
■ V Korytech x Jesenická
■ Sedmidomky (u dětského hřiště)
■ Šafránová x Chrpová (okraj parku)
■ Kodaňská x Norská
■ Vrátkovská x Tuklatská
■ Přetlucká x Prusická
■ Rybalkova x Charkovská
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)
■ Hostýnská (u školy)
■ Heldova x Niederleho
■ Michelangelova (v proluce)
■ Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu)

1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
5. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
12. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
26. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
10.00–14.00
15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
10.00–14.00
15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
10.00-14.00
15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
10.00–14.00
15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Zdroj MČ Praha 10

Odkládání bioodpadu
ioodpad je organická hmota, která v sobě váže
spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. Bioodpad ze zahrad
rodinných domů lze dvakrát
ročně, v jarním a podzimním období, odkládat na určených místech do přistavených velkoobjemových kontejnerů.
Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleni-

B

ny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, větve,
dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Místo přistavení

datum čas přistavení

Objemný odpad lze zdarma odložit v některém z 16 sběrných
dvorů hl. m. Prahy, například:
■ ulice Teplárenská, Malešice (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
■ ulice Perucká, Vinohrady (cca 200 metrů od Vršovické)
■ ulice Zakrytá, Záběhlice (ve slepé části ulice)
■ ulice Malešická 74, Žižkov (mezi Na Vackově a Na Mokřině)

■ Nad Vodovodem x Slunečná
■ Ostružinová x Jahodová
■ Dvouletky x Solidarity
■ Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.
■ Královická x Hájecká

Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města
bezplatná. Ve sběrných dvorech
je možné si domluvit zajištění
odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena
za naložení a za ujeté kilometry.
Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv

K odkládání bioodpadů slouží
také Sběrné dvory hlavního města Prahy. Například v dostupnosti občanům Prahy 10 je sběrný dvůr v ulici Teplárenská
v Malešicích, dále v ulici Perucká
na Vinohradech, v ulici Malešická v katastru Žižkova nebo sběrný dvůr v ulici Zakrytá v katastru

sběrném dvoře hlavního města
Prahy.
Provozní doba ve sběrných
dvorech je od pondělí do pátku
od 8.30 do 18.00 hodin v době
letního času, do 17.00 hodin
v době zimního času a v sobotu
od 8.30 do 15.00 hodin.
Zdroj MČ Praha 10

25. 3.
26. 3.
26. 3.
27. 3.
27. 3.

15.00–18.00
9.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00

Záběhlic. Upřednostnit je možné
stabilní sběrné místo bioodpadu,
která se nachází v ulici Dřevčická
(cca 100 metrů od ulice Černokostelecká).
Předání bioodpadu ve sběrných dvorech či sběrně bioodpadu je pro občany města bezplatZdroj MČ Praha 10
né.
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alerie Vzlet je nové
výstavní místo pro
výtvarné umění ve
veřejném prostoru Vršovic.
Přináší umělecké projekty,
které reﬂektují aktuální témata i místní nebo historické kontexty. Fasáda je však
jen ochutnávka pro rozsáhlou výstavu s názvem Kde
je Eden, kterou fotografka
Alena Kotzmannová připravila speciálně pro vnitřní
prostory kulturního domu
Vzlet. Alena Kotzmannová
se tentokrát inspirovala historickými fotograﬁemi zapomenutého vršovického zábavního parku. Lunapark
Eden se Pražanům otevřel
v roce 1922 a návštěvníkům
nabízel napodobeninu domorodé africké vesnice nebo
red
začarovaný zámek.

G

Pražský Dopravní
podnik dokončil
veřejnou zakázku na
zhotovitele nové
tramvajové smyčky
Depo Hostivař. Stavba
by měla být zahájena
v polovině března
a dokončena do konce
srpna.
ová tramvajová smyčka
Depo Hostivař vznikne
na místě stávajícího stejnojmenného obratiště autobusů
mezi stanicí metra A Depo Hostivař, křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice a povrchovým záchytným parkovištěm
P+R. Autobusové obratiště u stanice metra Depo Hostivař nezanikne, ale dostane novou po-
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dobu. Bude uvnitř tramvajové
smyčky včetně odstavných ploch
pro autobusy.
Smyčka Depo Hostivař bude
mít kapacitu odstavných kolejí
pro až pět tramvají a čtyři nástupiště. Tři budou určeny pro
tramvajové spoje, čtvrté nástupiště bez kolejí bude sloužit autobusovým linkám. V této podobě
bude smyčka připravena na případné prodloužení tramvajové
tratě do Štěrbohol a ukončování
spojů i z této strany.
„Praha 10 získá po Zahradním
Městě další důležitý přestupní
uzel. Tramvajová smyčka Depo
Hostivař je první stavbou z nové
podoby přestupního terminálu,
který zde připravujeme. Místo
stávajícího povrchového záchytného parkoviště o nízké kapacitě
zde následně postavíme nový
P+R dům až se 649 parkovacími
stáními pro auta. Součástí přestupního uzlu bude v další etapě

Foto Wikimedia Commons

Desítka získá další
důležitý přestupní uzel

Výstava
připomíná
lunapark

také připravovaná železniční zastávka na nové železniční trati.
Výrazně se tak zlepší přestupní
vazby mezi jednotlivými druhy
dopravy a zvýší se atraktivita
spojů MHD směrem do Nových
Strašnic, Vršovic a dále do centra
Prahy,“ řekl náměstek pražského primátora Adam Scheinherr
(Praha Sobě).
Dopravní podnik v této veřejné
zakázce obdržel nabídky od osmi
subjektů, smyčku postaví společnost EUROVIA CS, která nabídla
red
nejnižší cenu.
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