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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 10

Akce spočívá v tom, že sami žáci při-
cházejí s projekty na zvelebení svých
škol nebo se zajímavými aktivitami.

O jejich nápadech se následně hlasuje v ce-
loškolských hlasováních a nejúspěšnější
z nich se mohou těšit na finanční podporu
městské části. Radnice má pro každou školu
připraveno 35 tisíc korun.

Svoji stopu už hledají
v deseti školách

Loni se do projektu zapojilo sedm základ-
ních škol, letos k těmto průkopníkům přibyly
další. Celkem je škol deset. Aktivně se zúča-

stňují základní školy Břečťanová, Jakutská,
Karla Čapka, Eden, Švehlova, Nad Vodovo-
dem, U Vršovického nádraží, Hostýnská,
U Roháčových kasáren a V Rybníčkách.

O tom, že kreativita dětí je opravdu bez-
břehá, svědčí rozmanitost loňských vítěz -
ných projektů. Byly mezi nimi například
stroj na cukrovou vatu, revitalizace školního
hřiště nebo pořádání florbalových turnajů,
pořízení digitální časomíry a dokoupení ho-
kejek.

Moje stopa ve škole učí školáky zábavnou
formou několik věcí najednou – jednak pře-
mýšlet o svém nejbližším okolí a také uvažo-

Žáci přemýšlejí, jak vylepšit svoji školu

Po vydařeném pilotním ročníku přichází pokračování. V základních
školách zřizovaných MČ Praha 10 byl vyhlášený už druhý
participativní rozpočet s názvem Moje stopa ve škole.

vat o tom, jak ho vylepšit. A současně musí
brát v úvahu hranice rozpočtu. Děti se navíc
učí vzájemně spolupracovat a také obhájit
svůj nápad a nadchnut pro něj ostatní.

Školní varianta
participativního rozpočtu

Aktivita není finančně, časově a ani admi-
nistrativně příliš náročná, pro školáky je zá-
bavná, motivační a žáci se dokážou v celém
procesu participativního rozpočtování ak-
tivně realizovat. Získávají zkušenosti, pro-
cvičují teoretické znalosti a v praxi sledují
výsledek svého úsilí, což je u této metody klí-
čový aspekt. Děti vidí, že jejich snaha není
marná, vede k cíli, který si samy vytyčily, že
jejich skutečná aktivita, snaha a názor vedou
ke konkrétnímu řešení. Zároveň se naučí,

pokračování na straně 3 
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Akce Moje stopa ve škole se účastní rovněž
školáci ze ZŠ U Vršovického nádraží.
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Praha 10 začala
s revitalizací Parku na
Solidaritě. Stavební
práce se týkají
konkrétně severní části
strašnické parkové
plochy. Cílem je
zrekonstruovat
a doplnit stávající
cestní síť, přidat nové
prvky a mobiliář,
včetně osvětlení pro
zatraktivnění celého
parku pro místní
obyvatele.

Klíčovou součástí rekon-
strukce je vytvoření no-
vého povrchu na místě

stávajícího chodníku a odpočin-
kového místa. Nové chodníčky
pak zlepší přístupnost parku.

Celá cestní síť se bude skládat
ze dvou diagonálních tras, které

se kříží a napojují na stávající
cestu, protínající severní část
parku. Plochy budou z asfalto -
betonu, obyvatelé tak parkem
budou moci projít za každého po-
časí. Chybět nebude půloblou-
ková cesta ze žulových odseků,
která bude jako stvořená pro po-
klidné procházky mezi vzro-
stlými duby. Staré lavičky umís-
těné po obvodu parku budou
nahrazené novými, další přiby-
dou do zálivů podél cest. V místě
křížení diagonálních tras bude

fungovat pítko, osvětlení parku
ještě zvýší jak jeho atraktivitu,
tak bezpečnost po setmění.

Studie na revitalizaci severní
části parku uprostřed sídliště So-
lidarita byla vypracovaná na zá-
kladě vítězného soutěžního ná-
vrhu ze srpna 2017. Soutěži
předcházela participace míst-
ních obyvatel, kteří se mohli po-
dílet na zadání pro architekty
i na výběru vítězné studie. Stu-
die i soutěžní návrh byly zpraco-
vané ateliérem zahradní a kraji-
nářské architektury. red

Zastupitelstvo bude praco-
vat v pětačtyřicetičlenném
složení. Radniční koalici

tvoří Společně pro Prahu 10
(ODS a TOP 09) spolu s koalicí
VLASTA, STAN s podporou KDU-
-ČSL. V opozici jsou Piráti, ANO
a uskupení SPD, Trikolora a ne-
závislí kandidáti pro Pra hu 10.

Starosta Valovič bude mít ve
své gesci územní rozvoj, územní
plán, podporu podnikání, vnější
vztahy a Nový Eden a Pek bude
zodpovědný za majetek včetně

budovy radnice, akciové společ-
nosti a kulturní památky. Místo-
starostou pro sociální a rodinnou
politiku a zdravotnictví se stal
David Kašpar (STAN), Olga Kou-
marová (ODS) bude jako místo-
starostka dohlížet na investice
do budov základních a mateř-
ských škol, na finance a rozpo-
čet. Místostarostou pro bytovou
politiku, bezpečnost a dotace
bude Radek Lojda (TOP 09). Pa-
vel Šutka (ODS) bude mít coby
místostarosta ve své gesci kul-

Desítka má nové vedení,
starostou je Martin Valovič
Novým starostou Prahy 10 je Martin Valovič
z ODS, pozici prvního místostarosty bude
zastávat Tomáš Pek z TOP 09. Rozhodli o tom
nově zvolení zastupitelé na svém ustavujícím
jednání. Na zasedání složili zastupitelé slib,
následně si zvolili kompletní devítičlennou Radu
a zřídili své výbory.

turu, sport a volnočasové akti-
vity. V nové radě dále zasedl On-
dřej Počarovský (TOP 09), který
se bude věnovat oblasti školství,
Milan Maršálek (VLASTA) bude
radním pro životní prostředí
a udržitelnost a Místní agendu
21 a Mikuláš Pobuda (ODS) bude
zodpovědný za dopravu, IT
a Smart Cities.

Zastupitelstvo rovněž ustavilo
své výbory, kterými jsou návr-
hový, finanční, kontrolní a dále
pak Výbor sociální a zdravotní,
Výbor pro životní prostředí, Vý-
bor pro sport a volnočasové akti -
vity, Výbor pro strategické inves -
tice a veřejné zakázky a Vý bor
pro energetický managemen.

red

Park na Solidaritě prochází obnovou
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Žáci přemýšlejí, jak vylepšit svoji školu

jak tvořit rozpočet a zacházet
s financemi a jak pro svůj nápad
získávat ostatní.

Cíle participativního rozpočtu
mohou být různorodé a záleží na

každé škole, jaké priority si sta-
noví. Témata k řešení mohou být
různá: od vytvoření příjemného
prostředí v rámci školy, kde se
budou žáci cítit dobře, přes ná-
kup školních pomůcek, vylep-
šení exteriéru nebo interiéru

školy, až po spolupráci mezi ve-
dením školy, žáky a jejich rodiči.

Při hledání nápadů se mohou
školáci třeba zamyslet nad tím,
zda mají ve škole nějaké místo,
kde by chtěli v klidu trávit pře-
stávky, nebo jak zvelebit za-

hradu, co dokoupit na školní
hřiš tě nebo do tělocvičny nebo
jak by měla vypadat třída podle
jejich představ. Fantazii se meze
nekladou, jen vždy musí nápad
korespondovat s prostředky,
které jsou k dispozici. red

dokončení ze strany 1

●Do projektu Moje stopa ve škole se Základní škola Karla Čapka
zapojila již několikrát. Díky projektu bylo vybudováno například
outdoorové hřiště v Heroldových sadech. Poslední dva roky se
projekt zaměřuje na záležitosti, které děti chtějí změnit přímo
ve škole. Každá třída navrhuje projekt, který následně odpre-
zentuje na školním parlamentu. Minulý ročník vyhrál projekt
Řasokoule do každé třídy. V průběhu listopadu žáci na hodinách
informatiky hlasují, jaký projekt se jim líbí nejvíce. V prosinci
probíhá slavnostní vyhlášení a další pololetí se projekt realizuje.
„Projekt hodnotíme velmi kladně, jedná se o přínosné propojení
školy, žáků, učitelů a městské části,“ prohlásila Ivana Vaňková,
ředitelka Základní školy Karla Čapka

● „V úterý 22. listopadu jsme uspořádali celoškolní workshop,
kde se školáci představili nápady z jednotlivých tříd, které po-
stoupily do elektronického hlasování. Do konce listopadu pak
děti mohou elektronicky hlasovat pro návrhy, které je nadchly.
Od 3. do 9. ročníku se hlasování budou děti věnovat v rámci vý-
uky informatiky, menší děti mohou hlasovat třeba i doma s ro-
diči. Každý povinně uděluje dva hlasy, třetí hlas je nepovinný.
Vítězný návrh budeme znát 30. listopadu. Projekt u nás organi-
začně zastřešuje velice akční žákovský parlament, který funguje
jako pojítko mezi jednotlivými třídami a je hybnou silou všech
velkých akcí,“ uvedla Alena Bartošová, koordinátorka projektu
Moje stopa ve škole, Základní škola U Vršovického nádraží.

Mezinárodní cenu inovací
vyhlašuje Excellence
Fin land, pro Českou re-

publiku ji organizuje Česká spo-
lečnost pro jakost. Úřad desáté
městské části se přihlásil do
kate gorie „Inovace s environ-
mentálním zaměřením“, kterou
ovládl.

„Náš projekt jsme nazvali
Kompostováním k bezodpado-
vosti v Praze 10 a už z toho vy-
plývá, jak vážně a koncepčně
k němu přistupujeme. Biologic-
kou metodu přeměny bioodpadu,
což kompostování je, považu-
jeme za jeden z efektivních způ-

sobů směřujících k minimalizaci
odpadu, respektive znovu využí-
vání odpadu domnělého,“ vy-
světlila tajemnice Prahy 10 Jana
Hatalová. Těch cest vršovická
rad nice využívá celou řadu. Kon-
krétně u kompostování dlouho-
době průběžně rozvíjí jeho ko-
munitní formu. Kromě toho je už
podruhé zapojená do přísluš-
ného dotačního programu, a mů -
že tak svým občanům nabízet
dřevěné či plastové zahradní
kom postéry zdarma.

Desítkové kompostování bylo
součástí rozsáhlejších komuni-
kačních kampaní Duben bez od-

padů a Desítka bez odpadu.
V rámci nich radnice pořádala di-
skuzní fóra a přinášela infor-
mace, jak správně nakládat s od-
padem, jak snižovat jeho objem,
jak správně třídit a jak vzniku
odpadu úplně předcházet. Vznik -
ly desítky textových a vizuálních
materiálů zveřejněných v online
a veřejném prostoru, i celá bro-
žura.

Zejména kompostování byla
věnovaná pozornost při speciál-
ních poradnách na farmářském
tržišti, uskutečnilo se „kompos-
tovací“ divadélko v mateřské ško -
le, probíhají setkání správců ko-

munitních kompostérů, akce
Den Země v Malešicích, dvakrát
se uskutečnila Reuse sobota
v Praze 10 a posledním výraz -
ným počinem jsou úpravy bez-
prostředního okolí komunitních
kompostérů v ulicích Lvovská
a Nučická.

Na jaře tohoto roku založila
městská část „Školní fórum“,
které tvoří skupina aktivních
mladých lidí z různých škol na
Desítce od 12 do 16 let. Vytipo-
vali si témata, kterým se chtějí
věnovat, a jedním z nich je právě
bezodpadovost a kompostování.

red

Desítka získala za podporu kompostování
mezinárodní cenu inovací
Kompostování, a vůbec předcházení vzniku
odpadu, má na Desítce zelenou. Už třináct let
v Praze 10 fungují komunitní kompostéry, které
občané najdou na veřejně přístupných místech
nebo v komunitních zahradách. Jednotlivě
a zdarma radnice poskytuje, díky získaným
dotacím, také kompostéry zahradní. Přístup
radnice ke kompostování a předcházení vzniku
odpadu ocenila i porota Mezinárodní ceny
inovací, úřad desáté městské části v ní získal
prvenství. Fo
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Malešice
■ Cerhenická x Nad Vodovodem
■ Heldova x Niederleho
■ Chládkova x Janderova
■ Lipecká x Káranská
■ Marciho (u č. o. 4)
■ Mölzerova
■ Na Universitním statku
■ Nad Úžlabinou (u č. o. 32)
■Počernická (před ul. Dřevčická)
■ Přistoupimská
■ Rektorská x Bakalářská
■ U Tvrze x Pod Táborem
■Univerzitní (v slepé části ulice)
■ Plaňanská (bytový areál)

Michle
■ Na Křivce (proti č. o. 90)
■ Nad V. horou x Elektrárenská
■ V Dolině (proti č. o. 2 50)
■ Osnická x Pod Sychrovem I.
■ Sedmidomky

Strašnice
■ Brigádníků (proti č. o. 161)
■ Černická č. o. 10
■ Dětská (u č. o. 1)
■ Doubravčická x Tehovská
■ Dubečská x Pod Strání
■ Dvouletky (při ul. Dětská)
■ Hostýnská x Na Vinici
■ Ke Strašnické č. o. 20

■ Konojedská x Jevanská
■ Královická x Hájecká
■ Krátká x U Nových vil
■Michelangelova (proti č. o. 12)
■ Mokřanská x Běžná
■ Na Hroudě 667/21
■ Na Stezce (proti č. o. 3)
■ Na Třebešíně č. o. 23
■ Názovská, č. o. 16–18
■ Nad Vodovodem x Slunečná
■ Nedvězská, č. o. 14
■ Nosická č. o. 20
■ Novostrašnická x Úvalská
■ Nučická 1746/9
■ Okrajní
■ Pod Altánem (proti č. o. 49)
■ Pod Strání (u č. o. 33)
■ Pod Třebešínem x K Če. dvoru
■ Průběžná x Čestlická
■ Přetlucká x Prusická
■ Saratovská x Kralická
■ Štěchovická x Solidarity
■ Troilova
■ U Hráze x Na Hroudě
■ U Kombinátu (ohyb ulice)
■ U Krbu x Nad Třebešínem
■ V Úžlabině (při č. o. 76)
■ Ve Stínu (u školky)
■ Vrátkovská x Tuklatská
■ Vyžlovská x Jevanská

■ Vyžlovská x Přetlucká
■ Za Stadionem, č. o. 5

Vinohrady
■ Benešovská x Vlašimská
■ Chorvatská x Dykova
■ Korunní (Korunní Dvůr)
■ Benešovská x Říčanská

Vršovice
■ 28. pluku x Na Míčankách
■ Bajkalská x Gruzínská
■ Bajkalská x Karpatská
■ Dukelská x Bělocerkevská
■ Charkovská x Rybalkova
■ K Botiči x Petrohradská
■ Kavkavzská x Moskevská
■ Kavkazská x Kodaňská
■ Kodaňská x Moldavská
■Konopišťská x U Roh. kasáren
■ Moskevská x Slovinská
■ Murmanská, č. o. 11
■Náměstí Sv. Čecha x Slovinská
■ Oblouková 1254 (vnitroblok)
■ Oblouková x Žitomírská
■ Připotoční x Pod Soutratím
■ Ruská x Moskevská
■ Sportovní x Vršovická
■Sportovní x Vršovické náměstí
■ U Vršov. nádraží x Rostovská
■ Uzbecká x Magnitogorská
■ Užocká x Vršovická

■ V Předpolí x Ruská
■ Vladivostocká x Gruzínská
■ Vladivostocká x Karpatská

Záběhlice
■ Bramboříková x V Korytech
■ Bramboříkova (proti č. o. 4)
■ Harlacherova
■ Jabloňová x V Korytech
■ Jasmínová (proti č. o. 45)
■ Jesenická x Oty Pavla
■ Jesenická x V Korytech
■ K Prádelně x Záběhlická
■ Ke Skalkám x Přespolní
■ Ke Skalkám x Za Návsí
■ Kosatcová x Pivoňková
■ Malinová x Hvozdíková
■ Mattioliho (u č. o. 2)
■ Mečíková x V Korytech
■ Meruňková x Hlohová 
■ Náměstí Mezi zahrádkami
■ Ostružinová x Jahodová
■ Práčská x Aubrechtové
■ Průhonická x Vestecká
■ Sněženková x Jiřičkové
■ Topolová x Jabloňová
■ Topolová x Sasanková
■ U Záb. zámku x Za Potokem
■ Velenovského x Mattioliho
■ Zvonková x Hvozdíková

Zdroj MČ Praha 10

Nádoby na sběr kovových obalů

Odpad lze zdarma odložit ve sběrném dvorře hl. m. Prahy, např.:
■ ulice Teplárenská, Malešice (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
■ ulice Perucká, Vinohrady (cca 200 metrů od Vršovické)
■ ulice Malešická 74, Žižkov (mezi ulice Na Vackově a Na Mokřině)
■ ulice Zakrytá, Záběhlice (ve slepé části ulice) Zdroj MČ Praha 10

Nádoby na sběr použitých
kuchyňských olejů a tuků
z domácností tento odpad

jsou rozmístěny rovnoměrně po
celém území městské části.

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

■ 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

Zdroj MČ Praha 10

Velkoobjemové
kontejnery 
■ Janderova x Chládkova 28. 11. 15.00–19.00
■ Dobročovická x Slapská 29. 11. 15.00–19.00
■ Chorvatská x Dykova 30. 11. 14.00–18.00
■ Topolová x Jahodová 1. 12. 15.00–19.00
■ Práčská 101 (pod Jasmínovou) 2. 12. 15.00–19.00
■ Ruská x Tolstého 3. 12. 8.00–12.00
■ V Korytech x Jesenická 3. 12. 10.00–14.00
■ Sedmidomky (u dětského hřiště) 5. 12. 15.00–19.00
■ Šafránová x Chrpová (okraj parku) 6. 12. 15.00–19.00
■ Kodaňská x Norská 7. 12. 14.00–18.00
■ Vrátkovská x Tuklatská 8. 12. 15.00–19.00
■ Přetlucká x Prusická 9. 12. 15.00–19.00
■ Rybalkova x Charkovská 10. 12. 8.00–12.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33) 10. 12. 10.00–14.00
■ Hostýnská (u školy) 12. 12. 15.00–19.00
■ Heldova x Niederleho 13. 12. 15.00–19.00
■ Michelangelova (v proluce) 14. 12. 14.00–18.00
■ Mokřanská x Běžná (u tříď. odpadu) 15. 12. 15.00–19.00
■ Dukelská x Volyňská 16. 12. 15.00–19.00
■ Tulipánová x Želivecká 17. 12. 8.00–12.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem 17. 12. 10.00–14.00

Nádoby na sběr
rostlinných olejů
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Kantýna je návštěvníkům
k dispozici v Bytovém do -
mě Malešice, který má ve

správě desátá městská část. Ta
na pronájem prostor bývalé jí-
delny vypsala výběrové řízení,
z něhož vzešla vítězně právě spo-
lečnost Startujeme. Smlouva
o nájmu prostor sloužících k pod-
nikání byla uzavřená na dobu ne-
určitou ještě v minulém roce, od
té doby probíhaly přípravy na
otevření kantýny.

„V prvé řadě se sluší poděkovat
za důvěru radnici Prahy 10, že
si vybrala na provoz jídelny so -

ciální podnik. Máme otevřeno od
10 do 18 hodin každý všední
den, nabízíme několik teplých jí-
del i výrobky z naší pekárny
a cukrářské výrobny. Ceny jsme
zachovali na nejnižší možné
úrovni, protože víme, jak těžkou
dobu právě z hlediska výdajů
všichni zažíváme,“ zdůraznil ře-
ditel společnosti Startujeme Ja-
kub Knězů a dodal: „Rozvoj kan-
týny a její plný provoz nejdříve
brzdila epidemie a její důsledky.
Protože jsme navíc kantýnu
chtěli otevřít v novém hezčím ka-
bátě, čekali jsme na dodavatele

– jak na vybavení kuchyně, tak
například na truhlářské práce.

Obecně prospěšná společnost
Startujeme, patří do skupiny so-
ciálních podniků Etincelle. Ta
dává práci 200 lidem s hendike-

pem. Provozuje kavárny, bistra
a catering Mezi řádky, vlastní
řem eslnou pekárnu, cukrářskou
výrobu, několik pekařství, far -
mu, prádelnu a úklidové týmy.

red

V nové kantýně v malešickém bytovém
domě pracují lidé s hendikepem
Bytový dům Malešice je bohatší o nové netradiční
bistro. Od října tady funguje Kantýna Mezi řádky,
jídelna a kavárna s dětskou zónou, kterou
provozuje obecně prospěšná společnost
Startujeme. Jedná se o sociální podnik, který
zaměstnává lidi s hendikepem.
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