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Na Devítce přibyly další zelené plochy

Od prvního zářijového víkendu si obyvatelé Proseku a Střížkova
mohou užívat nové třináctihektarové zelené plochy v rozšířeném
Parku Přátelství. A také si jeho oficiální otevření náležitě užili při
bohatém společenském i sportovním programu.
romě Parku Zahrádky ve Vysočanech,
který bude městská část také rozšiřovat o pozemky letos získané, a centrálního parčíku v Hrdlořezích, jež nyní revitalizací prochází, jak nám potvrdil radní
Jan Poupě (ODS), má tedy Devítka neobyčejně atraktivní místo pro odpočinek i spor-

K

tování uprostřed hlučného mnohatisícového
sídliště.

Prosek má i svá nej
Některá nej však příliš líbivá nejsou, například řady předlouhých paneláků, ale nyní
také jedno pozitivní nej, opravdu unikátní

park s nejdelší umělou vodní soustavou
v Praze.
„Za důležité považujeme rovněž udržení
zeleně ve vnitroblocích, což je těžké vzhledem k tomu, že pozemky v nich jsou vedeny
jako stavební. To byl také důvod, proč jsme
letos schválili řadu návrhů změn územního
plánu, které zahrnují převedení stavebních
pozemků na pozemky nestavební, aby byly
zachovány stávající plochy zeleně pro budoucí generace.
Většinou jde o sídlištní vnitrobloky na Proseku a Střížkově a vnitrobloky ve Vysočapokračování na straně 3
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Velkoobjemové
kontejnery

S

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, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a monitory, počítače, lednice
Zdroj MČ Praha 9
a sporáky.

Den

Datum

Čas

Stanoviště

Pondělí
Sobota

5. 9.
10. 9.

Pondělí
Sobota

12. 9.
17. 9.

Pondělí
Sobota

19. 9.
24. 9.

Pondělí
Sobota

26. 9.
1. 10.

Pondělí
Úterý
Sobota

3. 10.
4. 10.
8. 10.

15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00

Matějkova x Čihákova
Veltruská x Litvínovská
Pod Strojírnami
Jablonecká 9
Makedonská 1
Lihovarská 11
Měšická x Novoborská
Kopečná x Nad Šestikopy
Náměstí Na Balabence
Vysočanská 85
Pokorného x Celniční
Pod Krocínkou
Jetřichovická 11
Poděbradská x Podkovářská
Kovářská x U Školičky
Bílinská x Litvínovská
Drahobejlova x U Skládky
Nad Krocínkou x Obvodová
K Lipám x Chrastavská
Novoborská x Českolipská

Pondělí 10. 10.
Úterý
11. 10.
Sobota 15. 10.

Sběr oleje a tuků
z domácností
éměř v každé domácnosti
se čas od času vyskytne
menší či větší množství
použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná se nejčastěji o zbylý
olej po smažení a fritování. Nejhorší, co kuchařka může s tímto
odpadem udělat, je vylít jej do
kuchyňské výlevky nebo toalety.
Olej odpadní potrubí postupně
zanáší, ucpává a vyčištění odtoku je mnohdy fyzicky i ﬁnančně
velmi náročné. Mimo to, oleje
a tuky výrazně komplikují čištění
odpadních vod v čistírnách.
■ Jablonecká 714/40
■ Jablonecká 365/11
■ Vysočanská 554/69
■ Vysočanská 240/107
■ Litvínovská 518/40

T

■ Veltruská 608/4
■ Novoborská 371/10
■ Zakšínská 571/8
■ Teplická 274/32
■ Lovosická 661/1
Nádoby slouží k umísťování
opotřebeného potravinářského
oleje a tuku a to pouze v PET lahvích nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků! Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové
tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální
oleje, barvy a rozpouštědla!
Sklo, igelitové pytlíky plechové
obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude
sběr zrušen a nádoby odvezeny!
Zdroj MČ Praha 9
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lužbu přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) zajišťuje ﬁrma
AVE Pražské komunální služby
s.r.o. Kontejner na velkoobjemový odpad není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekt.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
autosklo a kovové předměty.

Praha hledá projektanty
Hloubětínského tunelu

Vizualizace plánovaného Hloubětínského tunelu.
lavní město vyhlásilo začátkem srpna veřejnou
zakázku na vypracování
projektové dokumentace a s tím
souvisejících prací k plánované
stavbě Hloubětínského tunelu.
V úseku tzv. Průmyslového polookruhu, kde se nachází dvě přetížené křižovatky, tak bude po
dokončení stavebních prací v roce 2029 doprava převedena pod
zem.
Nová stavba zvýší plynulost
a bezpečnost dopravy a také pomůže zlepšit životní prostředí
v celé oblasti. „Tunel Hloubětín
a zkapacitnění křižovatek Průmyslová – Kbelská x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova je jeden z nejdůležitějších souborů
staveb, který se nám do konce dekády podaří postavit. Díky úpravě
křižovatek a novému tunelu
Hloubětín zvýšíme kapacitu
úzkého hrdla Průmyslového
polookruhu až na 150 procent.
A díky nové stavbě se zlepší podmínky nejen pro automobilovou
dopravu. Řidiči nebudou muset
čekat na křižovatkách a projedou
pohodlně bez zastavení pod zemí.
Zároveň na povrchu vzniknou
nová stromořadí a kvalitní cesty
pro pěší a cyklisty. První práce začaly už letos úpravou signalizací
a řadících pruhů, včetně výstavby
dvou podchodů pro pěší pod železniční tratí podél ulice Kbelská,“ řekl náměstek pražského
primátora pro oblast dopravy
Adam Scheinherr (Praha sobě).
Tisíce řidičů jedoucích po páteřních komunikacích Průmys-

H

lová a Kbelská, které dohromady
tvořící tzv. Průmyslový polookruh, se dosud musí potýkat
s dopravními problémy a dlouhými kolonami v úseku kolem
křižovatek s Poděbradskou a také s Kolbenovou ulicí. Navíc negativní dopady jsou patrné i na
navazujících komunikacích v širokém okolí.
Nevyhovující situaci v této oblasti proto v příštích letech vyřeší
vybudování zhruba 670 metrů
dlouhého Hloubětínského tunelu, na jehož povrchu vznikne
pouze místní propojení. Tunel výrazně zvýší plynulost a bezpečnost dopravy, omezí dlouhé kolony před křižovatkami a také
zlepší životní prostředí v oblasti,
ke kterému přispěje přesunutí
většiny dopravní zátěže oblasti
pod zem. V neposlední řadě by se
po výstavbě Hloubětínského tunelu měla výrazně zlepšit prostupnost území pro chodce a cyklisty. Celková délka řešeného
úseku Průmyslového polookruhu touto stavbou je 1,95 kilometru.
Předmětem oﬁciálně vyhlášené veřejné zakázky Hloubětínský tunel – Projektová dokumentace a autorský dozor je právě
kompletní zhotovení projektové
dokumentace pro společné povolení stavby, dále autorský dozor
při realizaci stavby a také inženýrská činnost při přípravě stavby tunelu. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je ve
výši 320 milionů korun bez DPH.
red
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Na Devítce přibyly další zelené plochy
dokončení ze strany 1
nech. Celkem se jedná o 23 hektarů zeleně,“ dodává Poupě.

Park pro
třicet tisíc obyvatel
Autorem studie, podle níž byl
vybudován Park Přátelství, byl
architekt designér, urbanista
a vysokoškolský pedagog Otakar
Kuča, který se specializoval především na historické i nové zahrady, parky a veřejná prostranství. Park Přátelství byl postaven
v letech 1976 až 1983 původně
na ploše jedenácti hektarů jako
odpočinkové místo pro třicet tisíc
obyvatel proseckého sídliště.
Unikátem je čtyři sta padesát
metrů dlouhá vodní soustava,
která začíná vodotryskem uprostřed jezírka, vodní dílo pak pokračuje soustavou jezírek, různých fontán a kaskád vodních
kanálů a potůčků. Park Přátelství na proseckém sídlišti má nejdelší umělou vodní soustavou
v Praze, kterou díky jedenácti
přepadům vodní soustavy doplňují i zvuky tekoucí vody.
Nová část parku navazuje na
původní Kučovu myšlenku vytvořit na suchém Proseku zelenou oázu s vodními prvky umně
zakomponovanými v prostoru.
Hlavním cílem současné revitalizace Parku Přátelství bylo potvrzení jedinečnosti a nadčasovosti architektonického řešení

Park Přátelství je připraven i na zimní radovánky.
parku, který bude sloužit každé
generaci.

Nové parky
a zelené relaxační zóny
Devítka vybavuje nová relaxační místa a parky tak, aby si
tu každý našel takové volnočasové aktivity, které mu vyhovují.
Tak například ﬁtness prvky jsou
konstruovány, jak pro mladou generaci, tak i seniory.
Vysočanský Park Zahrádky nabízí například v přírodním parku
moderní hřiště zejména pro nejmenší děti. Povrch celého hřiště
tvoří měkká guma, děti tu pobíhají po uměle vybudovaných ko-

● „Žádný z projektů, který jsme na vysočanské radnici kdy realizovali, netrval tak dlouho, jako rozšíření Parku Přátelství na
sousední pozemky. Ukázal však také sílu, kterou může samospráva mít, když spolupracuje s občanskými sdruženími. A aby
tu největší devítkový park skutečně zůstal, požádala MČ Praha 9
o změnu územního plánu,“ říká starosta Tomáš Portlík (ODS).
● A ještě jedním se může Park Přátelství pochlubit. Stal se příkladem vynikajícího soudobého řešení rozlehlého městského
parku uvnitř uniﬁkované sídlištní zástavby.

Pověst o Proseku
Je červen roku 970 a od Staré Boleslavi si namáhavě razí cestu
kníže Boleslav II. a jeho druzi. Na návrší před Rokytkou však
přemohla knížete únava, usnul a ve snu se mu zjevil jeho strýc
Václav a přikázal mu, aby na tomto místě nechal vystavět chrám.
Boleslav přání svého zavražděného strýce splnil. První říjnovou
neděli téhož roku pak prý posvětil kostel jako sv. Vojtěch a zasvětil jej památce sv. Václava.

pečcích, pískoviště stíní opracované klády v podobě teepee. Nechybí lavičky a děti mohou vyzkoušet i skluzavku, trampolínu
v zemi i prolézací tunel. Pozoruhodné jsou i Klíčovské sady, do-

slova zelená oáza uprostřed industriální reality pražských Vysočan. Jedná se o jeden z téměř
čtyřiceti veřejných ovocných sadů na území hlavního města.
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