Pro občany Prahy 10 vydává

vlasta10.cz

KOALICE
OBČANŮ
PRAHY10
10//KDU-ČSL
KDU-ČSL //STAN
PRO
DOMÁCÍ
KOALICE
OBČANŮ
PRAHY
STAN/ /DESÍTKY
DESÍTKY
PRO
DOMÁCÍ

VLASTNÍ NOVINY

zima 2020
jaro 2021

Otevřeli jsme vám radnici
Transparentnost a otevřenost. Pro někoho fráze, pro nás jsou to hlavní pilíře

O bytové politice
s Veronikou
Žolčákovou str. 7

správy městské části. I když je to někdy náročné, stavíme na nich, protože mají smysl.
RENATA CHMELOVÁ
Chlubit se hezkými tématy je snadné, vysvětlovat komplikovanou problematiku, aktivně
obhajovat nepopulární rozhodnutí, diskutovat
s občany a pomáhat jim na každodenní bázi
je o poznání složitější. Zvolili jsme druhou
cestu. Tak, jak jsme slibovali ve volbách…

Dobrovolníci z řad skautů

Co konkrétně si pod tím představit?

Děkujeme!

V koalici s Piráty a ODS jsme iniciovali tzv.
otevřené hodiny radních. Obvykle jednou
měsíčně (v „čase nekoronavirovém“) můžete
přijít do kanceláře kteréhokoliv radního a zeptat se na to, co vás trápí, dorazit s námětem
či kritikou.

Víme, co chceme.
Na 10 let dopředu
Poctivě odpovídáme na maily i na zprávy adresované přes sociální sítě (ne, to v minulosti opravdu
nebyla samozřejmost!). Zejména na Facebooku,
ale i na Instagramu a Twitteru jsme navíc výrazně
zvýšili naši vlastní aktivitu. Prostřednictvím každodenních příspěvků vás informujeme o všech
důležitých a zajímavých událostech a rozhodnutích, jež jsme na radnici učinili.
(Nejen) ti, kteří sociálním sítím neholdují, si
zásadní informace mohou přečíst v měsíčníku. Oficiální měsíčník Prahy 10 jsme obnovili
po několika letech a měl by chodit do schránky
všem občanům Desítky.
Strategii pro rozvoj naší Desítky na nadcházejících deset let jsme tvořili společně s vámi
– a tím, že Zastupitelstvo schválilo výslednou

Starostka Renata Chmelová mluví s občany před plánovacím kontejnerem Nový
Eden, září 2020.
podobu dokumentu, pro nás práce neskončila. Naopak! Jednotlivé projekty jsme vám prezentovali postupně v Krymské, na Kubánském
náměstí, v Malešicích, na Skalce a na sídlišti
Solidarita. Pak naši „Strategii Tour“ předčasně
ukončil zákeřný koronavirus. Až to situace dovolí, budeme pokračovat.
Obrovský projekt rekonstrukce radnice jsme
ještě rozšířili o renovaci bezprostředního okolí (Nový Eden), na kterou vyhlásíme veřejnou
architektonicko-urbanistickou soutěž. Před nákupní centrum Eden jsme pro vás připravili speciální plánovací kontejner, abychom vás mohli
osobně informovat o všech podrobnostech.

Karel Čapek 130

Hlavní je ale program, na základě kterého jste
nás zvolili. Jak ho plníme? Podívejte se na náš
web: vlasta10.cz/program.

S čím jdeme
do druhé půle?

Výstava
„Karel
Čapek 130“
putuje nejen
po Praze 10.
Odstartovala
v létě ve
Valdštejnské
zahradě
Senátu.

Výročí 130 let od narození Karla Čapka uctila Praha 10, kde žil, celoročním projektem.
Vrcholem kulturních a komunitních aktivit
je venkovní výstava autorky Kristiny Váňové. Ta připomíná život a dílo velikána
a vernisáž měla v létě 2020 ve Valdštejnské zahradě Senátu. Následně se přemístila
do Prahy 10: nejprve k nákupnímu centru
Eden, momentálně se nachází před OC Cíl
a už je nachystáno její putování po pobočkách Městské knihovny v Praze. Na webu
městské části si ji můžete prohlédnout

Rozpočet pro rok 2020 jsme projednávali
na veřejném finančním výboru, který jste
mohli sledovat i online. Veřejné projednání
a několik kol připomínek předcházelo také
zavedení zón placeného parkovacího stání.
Při zvýšení daně z nemovitostí jste si na
nás asi zanadávali. Možná jste ale změnili
názor, když jsme se zavázali, že všechny
vybrané peníze půjdou na opravy školních
budov, na které jinak není odkud brát.

i online: www.praha10.cz/vystava-karel-capek.
Součástí projektu Karel Čapek 130 byly
také komentované prohlídky Čapkovy vily.
Objekt čeká rekonstrukce, po níž by se měl
stát místem celospolečenského kulturně-historického významu. Naším záměrem
je, aby zde bylo možné pozorovat a vnímat
reálie z Čapkova života, ale zároveň bádat,
diskutovat a vzdělávat se.
David Kašpar

Obrovské poděkování koalice VLASTA
míří ke všem našim občanům, kteří v průběhu koronavirové epidemie pomáhali
a pomáhají. Podporu při zvládání situace
na Desítce radnici nabídla řada organizací, po desítkách se nám hlásili dobrovolníci. Šili roušky a rozváželi je sousedům
z ohrožené skupiny lidí. Doručovali jim
i další ochranné pomůcky, jako například
dezinfekci. A neváhali jim pomáhat ani
při běžných denních činnostech, jako je
nakupování potravin nebo venčení domácích mazlíčků. Velká spousta dalších
obyvatelů reagovala spontánně, aniž
by se registrovala. Náš velký obdiv mají
všichni pracovníci v první linii, kam patří zdravotníci, policisté, hasiči, ale i část
úředníků.
Koalice Vlasta

dozvíte se na str. 2, 4 a 5

Distribuce dezinfekce před
Klubem K2

Vlastní jedenáctka v poločase
Přehoupli jsme se do druhé poloviny našeho funkčního období. Mnoho se toho
změnilo, to zásadní ale zůstává. Náš jedenáctičlenný tým zastupitelů je ve stále
stejném složení, i nadále spolupracujeme

s experty, diskutujeme s občany, snažíme
se hledat nejlepší řešení a hodně energie
věnujeme koncepčnímu plánování budoucnosti.
Koalice Vlasta

VLASTNÍ NOVINY

STRATEGICKÝ ROZVOJ, KULTURA A ŠKOLSTVÍ

zima 2020 / jaro 2021

vlasta10.cz

KOALICE
OBČANŮ
PRAHY10
10//KDU-ČSL
KDU-ČSL //STAN
PRO
DOMÁCÍ
KOALICE
OBČANŮ
PRAHY
STAN/ /DESÍTKY
DESÍTKY
PRO
DOMÁCÍ

Renata Chmelová

„Společenský život a umění by se ale měly
odehrávat také ve veřejném prostoru. Jednotlivce i skupiny v lokalitách zapojujeme do
akcí, podporujeme jejich sousedská setkávání
a snahu podílet se na rozvoji místa, kde žijí.
A to nejen finančně,“ popisuje David Kašpar.
Kultura i školství získaly pod jeho vedením
jasnou mapu, po které v nadcházejících letech
půjdou směrem ke svému rozvoji.

Součást celkové strategie
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Obě koncepce jsou v souladu s celkovým plánem rozvoje Desítky. Materiál nazvaný „Strategický
plán udržitelného rozvoje“, první tohoto druhu v historii městské části, schválilo v květnu 2020 její
Zastupitelstvo. Na tvorbě dokumentu se svými podněty výrazně podíleli obyvatelé Prahy 10 i experti na jednotlivé oblasti (strategie je rozdělená do jedenácti hlavních tematických částí). Výsledná
podoba byla občanům prezentovaná na podzim v rámci tzv. Strategie tour, nechybělo rozdělení
podle oblastí ani příklad konkrétních projektů – realizovaných, připravovaných i plánovaných.

:
Lokalita
:
Investor

e
Strašnic
a 10
ká a.s.
MČ Prah
inženýrs
ektová a
D-Plus proj

a 10
MČ Prah
ta Prahy,
jů
t hl. měs
ky ze zdro
Magistrá
í prostřed
ci
y finančn
a 10 v rám
Alokován
a a MČ Prah
atu.
města Prah
Hlavního
změnu klim
na
e
ní strategi
Adaptač
ektu)
ním proj
2020
konkrét
na
ti
slos
2023 (v závi

50 konkrétních projektů na místech, kde žijete. To je konkrétní podoba Strategie pro Desítku.
nt:
Projekta
Zhotovitel:

Stav:
í:
Zahájen
ení:
Dokonč

Investor
Stav:

:

n/a

projekt

c 2017
červene
0
únor 202

í:
Zahájen
ení:
Dokonč

Momentky z akcí na Desítce. Zleva Záběhlický splav, Park Františka Suchého, Zahrada ve městě u OC Cíl, Straka ve Strašnicích

2

Originální program pro veřejnost by měly nabízet i Čapkova vila nebo Strašnické divadlo.

Á
ODPOVĚDN

Klíčové je rovněž rozvíjet spolupráci mezi
školami navzájem, jejich kooperaci s rodiči
či organizacemi neformálního vzdělávání.
Velkým tématem je podpora tvůrčího přístupu učitelů ke vzdělávání a projektové výuky, při níž se vhodně doplňuje teorie s praxí
a učením tzv. měkkých dovedností. Prioritou je také posilování sounáležitosti školáků s Prahou 10, místem, kde žijí.

31.10.2019 12:57:05
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V souladu s koncepcí proto vedení Desítky
zpracovalo podrobný záměr oprav, rekonstrukcí a výstavby budov mateřských a základních škol. Je rozdělený podle priorit i jednotlivých let.

Kulturni-strategie-MCP10_book.indd 1

PRAHA

„Realita je ovšem taková, že jednotlivé body
spolu úzce souvisejí. Zejména první v praxi
ovlivňuje i ty ostatní,“ říká David Kašpar a dodává: „Zřizujeme třináct základek a dvacet
mateřinek, většinu z nich ovšem v desítky let
starých budovách, do nichž se v minulosti investovalo jen minimálně. Takže stále řešíme
opravy, které zahlcují i ředitele. Učitelé a žáci
nemají k dispozici moderní prostředí, které by
si zasloužili, a protože na Desítce dětí přibývá,
jsou kapacity již nedostatečné.“

UDRŽITELN

STRANA 1

ka

Příjemné čtení, hodně zdraví a sil!

Jo, jo,
školství
je silový
resort!!!

Přestože je Praha 10 co do počtu
svých
obyvatel
šestým největším
městem v České
republice, má na
svém území jen
velmi málo kulturních organizací.
KONCEPCE
ROZVOJE KULTURY
Není zde žádné
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
NA OBDOBÍ 2020–2025
městské či státní
divadlo, galerie,
muzeum nebo jiná
významná umělecká instituce. O to důležitější je podporovat ty kulturní subjekty, jež
už na Desítce jsou, a navazovat spolupráci
s aktéry, kteří do městské části mohou kvalitní umění přivést.

Bývalé kino Vzlet už prošlo rekonstrukcí a byl
vybrán kreativní provozovatel (Ústředna, s.r.o),
v jehož produkci bude objekt fungovat jako
produkční dům. Působit zde bude nezávislé
autorské divadlo Vosto5, světoznámý barokní
orchestr a vokální ansámbl Collegium 1704
a tradiční vršovické Kino Pilotů.

Křivin
Burian –

A s čím každý z nás vstupuje do druhého poločasu? To i mnohé jiné se dozvíte
na nadcházejících stranách.

Zdá se mi
to, nebo to
školství má
tendenci
jít nahoru?

Kultura

PRAHA

Ano, koronavirus nás postavil před
zkoušku, jakou žádné zastupitelstvo
městské části dosud neřešilo. My ale
chceme víc než jen složit tuto zkoušku.
Máme vizi budoucnosti, kterou jsme
tvořili společně s vámi: Moderní, přátelskou, otevřenou a rozvíjející se Desítku!

Místostarosta David Kašpar s obliKONCEPCE
ROZVOJE ŠKOLSTVÍ
bou říká, že školMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
NA OBDOBÍ 2020–2025
ství je „silovým
resortem“ pro 21.
ŠKOLA
století. Tomu také
odpovídá zdravě sebevědomé
pojetí materiálu. Vytyčil si tyto
cíle: dobré materiální a technické podmínky pro
vzdělávání, podporu vedení škol, zvyšování
motivace učitelů, dětí i žáků, a vzájemnou
spolupráci.

ZELENÁ

Jsem však hrdá na celou Prahu 10.
Od konstruktivních koaličních partnerů, přes obětavé zaměstnance radnice
a příspěvkových organizací až po dobrovolníky, kteří se nám sami nabízeli.

Školství

IO

Na svoje družstvo jsem moc hrdá! Hlavně v kritických jarních měsících ukázali
mí spoluhráči obdivuhodný um a přidali
extrémní nasazení. Koordinovali dobrovolníky, docházeli za potřebnými, aby
jim doručili roušky či základní potraviny.
A nebylo to jen o základní zastupitelské
sestavě. Z pomyslné lavičky se velmi
aktivně zapojovali další členové vlastního týmu!

Jaké budou školství a kultura v Praze 10 v letech 2020–2025? Dostatečně finančně zabezpečené, zvlášť v případě léta zanedbávaných
školních budov jsou masivní investice nezbytné. Zároveň ale spolupracující a otevřené novým podnětům odborné i laické veřejnosti. To
ilustruje i skutečnost, že obě koncepce vznikly na základě širokého konsenzu školských
a kulturních expertů na Desítce.

IO

“

Na svůj
tým jsem
moc hrdá!

Koncepce
školství
a kultury
(které drží
v ruce
místostarosta
David Kašpar)
dávají
potřebný
rámec školám
a kulturním
aktivitám
v Praze 10.
Je to zčásti
plán a zčásti
určitý závazek.

PAVEL MAREŠ

PRAHA

Jaký byl první poločas? Hodně náročný. Ke kostlivcům, co na nás vypadaly ze skříní, se přidal veletěžký soupeř
jménem koronavirus. Jak to ale bývá ve
sportu i v životě, až opravdu těžké situace ukáží kvalitu, profesní i lidskou.

Průniků obou resortů lze najít víc, dva jsou ale typicky „desítkové“: místostarosta David Kašpar,
jenž má oba resorty na starost, a koncepce rozvoje, které pod jeho vedením vznikly.

VZDĚLANÁ

Nejsem zapálená fanynka fotbalu.
Přesto mne
v těchto novinách najdete na hřišti,
společně
s mými kolegy – zastupiteli koalice VLASTA. Tvoříme totiž jedenáctku, jsme soudržní, hrajeme zápas
o lepší budoucnost Prahy 10 a nacházíme se v polovině funkčního období.

Co spojuje oblasti kultury a školství?

PRAHA

Vzhůru do
2. poločasu!

Školství a kultura v Praze 10
vstoupily do 21. století

OTEVŘENÁ

slovo
starostky a senátorky
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„Chceme hospodařit jako odpovědná rodina“
Veřejnými financemi se zabývá celou svou profesní dráhu. A málokdo jim rozumí víc, vždyť Lucie Sedmihradská má
za sebou docenturu a před sebou pravidelně vysokoškoláky, které učí. Jak zvládá praxi v roli radní pro rozpočet?
PAVEL MAREŠ
S čím jsi do funkce radní nastupovala a co tě
nejvíce překvapilo?
Měla jsem ohromné množství nejrůznějších
znalostí a bohaté zkušenosti výzkumnice
a autorky v oblasti veřejných financí. V prvních měsících mi ale doslova vyrazila dech
propast mezi tím, co dvacet let učím, a tím,
jaké jsou skutečné potřeby ekonomů v prostředí územní samosprávy. Během dvou let
na úřadě jsem využila vše, s čím jsem přišla.
Včetně účetnictví – zpětně děkuji Vysoké škole ekonomické v Praze, že jeho studium bylo
povinné.
Na radnici jsi přišla z jedné vody načisto?
Ne. Hospodařením Desítky se zabývám už
od roku 2013, kdy jsem poprvé připravila
„Průvodce občana Prahy 10 návrhem rozpočtu městské části“. Míru udržitelnosti, tedy
spíš neudržitelnosti jejího hospodaření, jsem
tedy znala. Současně jsme věděli, že změna
je možná jen díky velmi nepopulárním rozhodnutím a opatřením. Mezi ty nejzásadnější
patřilo zvýšení daně z nemovitých věcí, zvýšení nájmů v obecních bytech a zrušení dotace pro pohotovost v Poliklinice Malešice.
Bylo to těžké, ale nutné. V koalici jsme se na
tom dokázali shodnout a zrealizovat to.
Jak si to vysvětluješ?
Klíčové bylo, že i mí kolegové z Rady si uvědomují složitost finanční situace a přistupují
k ní se vší vážností a zodpovědností. Je třeba
ji řešit okamžitě, tady nemůžeme koukat na
politické body.
Opravdu je to tak vážné?
Velmi. Stávající systém financování městských částí počítá s tím, že máme výnosy ze
svěřeného majetku, tedy z nájmů nebo z prodeje, a že jimi kryjeme nejen investice, ale
i část běžných výdajů. Do poslední velké vlny
privatizace na Praze 10 v letech 2012–2014 činily výnosy z nájmů kolem půl miliardy korun

ročně a hospodaření bylo celkově udržitelné.
Od roku 2015 jsou ale přibližně o čtvrt miliardy nižší.
Jak ten rozdíl vyrovnat?
Část potřebné sumy kryjí od zmíněného období výnosy z privatizace bytového fondu
a prodeje dalšího majetku. To je ale špatná
metoda a hlavně – nejde ji praktikovat donekonečna. My se snažíme vrátit k udržitelnému hospodaření, a to jak pomocí velkých
opatření, o kterých jsem již mluvila, tak pomocí desítek dalších změn s finančními do-

“

K složité
finanční situaci
přistupujeme
se vší vážností
a odpovědností.

pady od desítek tisíc korun (výpověď smlouvy
na správu elektronické úřední desky, kterou
dnes provádí zaměstnanci úřadu v rámci své
pracovní náplně), po miliony (uplatnění odpočtu DPH při rekonstrukci Polikliniky Malešice
nebo noví dodavatelé a smlouvy na údržbu
zeleně a úklid veřejných prostranství).

pohotovost v Poliklinice Malešice jsme zrušili
proto, že pohotovost na Desítce poskytuje Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vzhledem ke svému špičkovému zázemí navíc ve
vyšší kvalitě.
Radost ze zrušení služby ale člověk může
mít jen těžko. Co ti vlastně udělalo radost?
Třeba rozjetí společného nákupu elektrické
energie a zemního plynu pro náš úřad a zřízené organizace na komoditní burze. Při stejné
spotřebě budou výdaje na energie v příštím
roce až o 2 miliony korun nižší než letos. Podobných věcí se podařilo spoustu, ale je to
běh na hodně dlouhou trať.

Kasu Prahy 10 v době koronavirových turbulencí drží na uzdě Lucie Sedmihradská.

A co tě trápí?
Hodně jsem se věnovala udržitelnosti provozu, ale my potřebujeme i investovat. Stav
svěřených nemovitostí je buď špatný, nebo
ještě horší. Křiklavým příkladem jsou budovy
škol a školek. Vypracovali jsme plán oprav, rekonstrukcí a výstavby nových na nadcházejí-

cích deset let a předpokládané náklady jsou
1,7 miliardy korun! Příští rok chceme opravit
(a následně pronajmout) asi 180 volných
bytů, což bude stát téměř 100 milionů. A tak
dále. Je to doslova každodenní boj. Ale zároveň velká výzva a baví mě to.

Co si v případě městské části představit pod
pojmem „udržitelnost“?
To samé, co známe z rodinného hospodaření.
Opakující se, běžné příjmy např. ze zaměstnání musí pokrýt výdaje na běžný provoz, tedy
jídlo, nájem, dopravu apod. Současně by nám
mělo něco zbýt. Z těchto úspor pak můžeme
hradit výjimečné výdaje, jako je nákup nové
pračky nebo auta.
Zní to logicky, v praxi to je však předpokládám komplikovanější...
Jistě. V našem případě znamená každý výdaj
určitou službu pro občany, proto se nemůžeme chovat jen technokraticky, ale je nezbytné při škrtech postupovat velmi citlivě a posuzovat je individuálně. Například dotaci na

Spolupráce s hlavním městem je zásadní. Lucie Sedmihradská spolu se starostkou
Renatou Chmelovou a náměstkem primátora Pavlem Vyhnánkem.

Zvídaví občané se ptají, VLASTA odpovídá
Proč s rekonstrukcí
radnice nepočkáte, až ji
budete moci zaplatit ze
svého? Nemáte na nic
peníze, přesto se zadlužujete na 25 let dopředu!

Zvýšili jste mi daň z nemovitosti, proč?
Potřebujeme financovat opravy a rekonstrukce školních budov, které jsou desítky let staré
a minimálně udržované. Dotační zdroje jsou
pro Prahu naprosto minimální a navíc vyžadují
spoluúčast městské části. Daň z nemovitých
věcí je jedinou daní, která jde celá přímo do
rozpočtu městské části a občané vidí, na co
konkrétního peníze jdou. Vybraných 70 milionů korun navíc tak můžeme dát právě do školních budov.

Protože taková situace nikdy
nenastane, žádná městská část nemá „rezervu“ 915 milionů korun, na něž jsou náklady
odhadovány. Navíc radniční budova je v tak
špatném stavu, že rekonstrukci odkládat nejde. Máme schválenou evropskou dotaci na
zajištění energetických úspor ve výši až 219
milionů. A zejména finanční výpomoc z hlavního města 500 milionů, na kterou narážíte
a jež budeme splácet pětadvacet let. Bereme
to jako velký závazek, ale zároveň obrovskou
pomoc ze strany Magistrátu. Jedná se totiž
o bezúročnou půjčku, ušetříme tedy vyšší desítky milionů, které bychom u standardní půjčky zaplatili na úrocích.
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Proč jste stopli rekonstrukci „staré
školy“?
Co kulturní dům Eden, ten necháte
spadnout?
Je součástí lokality „Nový Eden“, na kterou
vypíšeme v první polovině příštího roku – ve
spolupráci s prestižní Českou komorou architektů – architektonicko-urbanistickou soutěž.
Jejími výsledky se následně budeme řídit.
Budoucí využití bývalého kulturního domu se
tedy bude odvíjet od potřeb v kontextu celého území sídliště Vlasta.

To není pravda! Rekonstrukce nebyla zrušena,
pouze byl upraven projekt, který jsme zdědili po minulém vedení. Podle nás příliš nerespektoval architektonický a historický význam
objektu; zejména navrhoval přístavbu skleněného atria v podobě otevřené knihy. To nám
přišlo nemístné, a tak jsme projekt nechali
přepracovat. Nyní je hotový a my jsme připravení rekonstrukci zahájit, jakmile zajistíme její
financování. Přitom se bohužel neobejdeme
bez pomoci Magistrátu hlavního města Prahy,
školu ale opravíme!

VLASTNÍ NOVINY

NÁŠ TÝM
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Bez
překladiště
Kontejnerové překladiště na
Desítce v nejbližší době nebude! „Terminál Malešice“ chtěla česko-rakouská společnost
vystavět na hranici Malešicko-strašnické průmyslové zóny
a v těsném sousedství obytné
zástavby v Malešicích. Investor záměru se však s ohledem
na závěry odborného posudku
sám rozhodl odstoupit od řízení EIA (proces posuzování vlivů
na životní prostředí). Za pravdu
tak dostaly argumenty a nesouhlasná vyjádření veřejnosti,
spolků a dotčených městských
částí v čele s tou naší. Jako Koalice VLASTA jsme po celé tři
roky pečlivě monitorovali, připomínkovali celý záměr a radili
ostatním. Je pravděpodobné,
že do budoucna přijde investor
s výrazně upraveným projektem. Můžete si být jisti, že Vás
budeme znovu bránit.
Milan Maršálek

Vlastní jedenáctka
v zastupitelstvu
A s čím jdeme
do druhého poločasu?

Chci z Prahy 10
udělat dobrého
hospodáře. Nebude
to hned a nepůjde
to samo, ale věřím,
že je to možné.

Moderní, přátelská
a otevřená Desítka
s udržitelným rozvojem!
Konečně máme
společnou vizi
budoucnosti, pojďte do
toho s námi!

LUCIE
SEDMIHRADSKÁ

radní

pro rozpočet
a dotace

Otevřená
hřiště
Počet veřejných sportovišť
v Praze 10 se v posledních letech rozšířil o osm školních
hřišť. Na tom před ZŠ Hostýnská najdete řadu prvků nejen
pro děti školou povinné. Placy při „základkách“ Brigádníků, Břečťanová a Olešská jsou
vhodné pro milovníky prostorově náročnějších her a sportů,
např. softballu. V samotném
centru města si pak můžete
zdarma zakopat na hřišti ZŠ
Karla Čapka. Osmičku doplňují
ZŠ V Rybníčkách, U Roháčových kasáren a Švehlova. Většina hřišť nabízí i atletickou dráhu pro milovníky běhu. V roce
2020 navíc městská část vyčlenila půl milionu korun na jejich
pravidelnou údržbu a dozor od
tzv. kustodů, dalších půl milionu získala formou dotace
z hlavního města.

vlasta10.cz

C

Umožnili jsme
snazší vystupování
veřejnosti
na jednání
zastupitelstva.
I nadále budeme
hrát podle zásad
fair play.

RENATA
CHMELOVÁ
ADAM
ŠILAR

starostka,
senátorka
Budu dál chránit
životní prostředí, tak
jako po celý život.
A nepřestanu vás
přehledně informovat
o rozvojových plánech
v našem městě.

zastupitel,

Otevřená hřiště
a podpora klubů jsou
základem dostupného
sportu pro všechny.
I dál se budu podílet na
přípravách rekonstrukce
Ďolíčku a plánování
nových hal.

především pro
oblasti bytové
politiky a kultury

MILAN
MARŠÁLEK
předseda

Výboru pro
životní prostředí
a infrastrukturu,
předseda Komise
územního rozvoje

Václav Vlček

VÁCLAV
VLČEK

předseda

Výboru pro kulturu,
sport a volnočasové
aktivity

Informace
z první ruky
Po více než třech letech městská část obnovila vydávání
radničního měsíčníku, v němž
občanům přináší souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí z Desítky. Nulté
číslo vyšlo v dubnu 2019, od
června téhož roku už vychází
pravidelně každý měsíc (v létě
pak dvojčíslo). Pouze v dubnu
a květnu 2020 jsme se rozhodli, vzhledem k turbulentní koronavirové situaci, zpravodaj nevydávat. Jeho náklad je 75 tisíc
kusů, všem obyvatelům chodí
přímo do poštovních schránek.

Sledujte
aktuální skóre plnění
našeho programu!

vlasta10.cz
/program

Koalice Vlasta
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V prvním poločase jsme
přijali spravedlivou bytovou politiku. V tom druhém chci zajistit důstojné
bydlení ještě většímu
počtu lidí, kteří si sami
pomoci nedokážou.

Mým cílem je bezpečná Praha 10,
plná příležitostí pro malé
živnostníky i velké investice.
Nechci lamentovat nad tím, co tu nejde. Udělám vše, co je v mých silách,
aby se nám dařilo.

KAREL
DUCHEK

zastupitel,

především pro oblast
podpory podnikání
a strategických
investic

VERONIKA
ŽOLČÁKOVÁ

Chci, aby strategické plánování,
na kterém spolupracujeme s veřejností,
přešlo ve strategické řízení. A aby obojí
patřilo mezi běžně používané nástroje
rozvoje městské části.

Mám rád, když se bez
většího rozruchu plní
běžné cíle. Chci, aby
se hladce opravovaly
budovy našich škol
a školek. A zasadím se
o lepší život rodin.

Abyste lépe
parkovali
Od 24. 8. 2020 se jednotlivé lokality Prahy 10 zaplňují
parkovacími zónami. Současná radniční koalice se k řešení ve prospěch rezidentů odhodlala po více než deseti
letech přešlapování předchozích vedení. Praha 10 je poslední z velkých městských
částí, kde zóny začínají platit.
Od 30. listopadu již fungují ve Vinohradech (desítková
část), Vršovicích, Strašnicích
a Malešicích. V první polovině roku 2021 bychom chtěli přidat zbytek Desítky,
do 8. ledna je možné projekt připomínkovat. Přínosné podněty veřejnosti tak
jako minule poctivě zapracujeme.
Koalice Vlasta

předsedkyně
Komise bytové
politiky

Co v druhém poločase?
Rozjet Strašnické divadlo, otevřít Čapkovu vilu
a zprovoznit Strašnickou
školu. Máme to dobře
rozehrané – dáme to!

Pro lepší
úklid a péči
o zeleň
PAVEL
MAREŠ

OLGA
ŠKOCHOVÁ
BLÁHOVÁ

předseda

zastupitelského
klubu,
předseda Komise
výchovně-vzdělávací

předsedkyně

Komise pro strategii
Zdravého města
a místní Agendu 21

DAVID
KAŠPAR

V oblasti bezpečnosti jsme
zlepšili komunikaci s občany
a jejich informovanost. Teď se chci
ještě víc zaměřit na prevenci proti
tradičním i novým formám
rizik a hrozeb.

MATĚJ
ŠTĚPÁNEK

místostarosta

pro školství, kulturu
a sousedské vztahy

Na přelomu let 2020 a 2021
postupně přebírají úklid
ulic a veřejných prostranství, svoz odpadkových
košů v parcích a péči o zeleň a dřeviny ve správě Desítky nově vybrané firmy.
Proběhla férová soutěž, od
které si slibujeme kvalitnější a hlavně kontrolovatelnou práci v našich ulicích
a parcích. Nyní je paleta činností, které jsou po
dodavatelích požadovány,
mnohem pestřejší, zvýšily
se sankce za špatné plnění. Současně jsme si u naší
městské akciovky objednali služby doplňkových úklidů významných dopravních uzlů (stanice metra,
náměstí) a rychlé zásahy
v případě nepořádku kolem
popelnic.
Milan Maršálek

zastupitel
především
pro oblast
bezpečnosti

Proti suchu
Zahájení moderní obnovy parků Solidarita a Rybalkova, generální oprava pítek, mobilní
zeleň v ulicích a nové výsadby
stromů se zavlažovacími vaky.
To je výčet projektů, s kterými
jsme uspěli, a získali pro ně
v roce 2020 několikamilionovou podporu z Magistrátu hl.
m. Prahy. Do budoucna počítáme s uličními mlžítky, sudy na
záchyt vody po vzoru darovaných kompostérů a vedle výsadeb v jednotlivých katastrech
městské části též se zvýšenou
péčí o již vysazené stromy.
Tyhle konkrétní věci mi dělají
radost a doufám, že Vám brzy
také.
Milan Maršálek

Vstupte do roku 2021
s VLASTNÍMI sociálními sítěmi.
Zdravý život
Zdravá radnice
Zdravé finance na Praze 10
facebook.com
/vlasta10.cz
instagram.com
/koalice_vlasta
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Rok s COVIDem. Jak čelíme pandemii?
KOALICE VLASTA

Sociální
služby

Přihnal se v březnu 2020
a od té doby páchá škody
po celém Česku. I v Praze 10
pochopitelně bojujeme
s novým typem koronaviru.
Je to mnohdy vysilující,
zároveň nám to ale přineslo
i pozitivní zjištění.
Co na Desítce zafungovalo
a funguje?

Online
komunikace

Na konci ledna 2020 byl po zásadním
manažerském pochybení odvolán z funkce
ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
(CSOP) Richard Černý. Vedením obří organizace,
která zajišťuje terénní i pobytové (domovy) služby pro
stovky seniorů, byla pověřena Eva Lexová. A ani ne za
dva měsíce přišla pandemie COVID-19... Pověřená
ředitelka ovšem zvládá extrémně složitou
situaci na výbornou, systémově chrání zdraví
zaměstnanců i klientů, CSOP v Praze 10
slouží jako příklad dobré praxe i pro
obdobné organizace jinde.

Prostřednictvím videokonference
už probíhají jednání všech orgánů důležitých k řízení městské části. Jako první
začal distančně fungovat krizový štáb a Rada
městské části a následně její komise a výPodle zákona ho řídí řídí starostka, ktebory zastupitelstva. Stejným způsorá také jmenuje jeho členy. V Praze 10 ho
bem se nově může k zasedání zaNa jaře byla vlna solidarity extrémRenata Chmelová ustavila už na jaře. Skladba
stupitelstva přihlásit jakýkoliv
ní. Na apel radnice reagovalo přes 160
krizového štábu je pestrá, a v tom se skrývá jeho
jeho člen, pokud se ocitne
dobrovolníků, pracovnice linky v nouzi
největší síla. Činnost tohoto orgánu totiž odhalila
v karanténě.
je propojovaly s potřebnými. Spolupracovali
velké schopnosti a enormní pracovitost zaměstnanců
jsme s řadou organizací, některé z nich nám daradnice (celkového bezpečnostního managementu, správy
rovaly například roušky, jiné třeba dezinfekci. Po jarbudovy, sociální oblasti, školství atd.), zástupců místního
ní vlně koronaviru jsme všechny oslovili, zda jsou
integrovaného záchranného systému, příspěvkových
připraveni pomáhat i nadále. Městská část
Do složité situace byly poorganizací, ale i samotných zastupitelů, kteří napřítedy má k dispozici síť velmi obětavých
staveny školy, které musely
klad vedou některé odborné pracovní skupiny.
lidí, kteří jsou i momentálně připraveni
přejít bez jakékoli přípravy na
Díky efektivní spolupráci členů štábu se už
distribuovat ochranné pomůcky či
distanční vzdělávání. Nabyté zkuna jaře podařilo udělat zásobu ochranjakkoliv pomoci lidem z ohrožešenosti mohou nyní ředitelé sdílet se
ných pomůcek, jejichž množství je
né skupiny.
svými protějšky, ale i ICT metodiky a odprůběžně doplňováno.
borníky z profesních organizací. Ty všechny
sdružuje pracovní skupina pro tuto formy výuky, která na podzim vznikla na
popud starostky Renaty Chmelové
a místostarosty Davida Kašpara
(oba koalice VLASTA).

Krizový štáb

Videokonference
je pro nás momentálně běžným
nástrojem (v pozadí
snímek obrazovky).

Lidé přicházejí pro
lahvičky dezinfekce
před Klub K2 na
Zahradním Městě.

Sounáležitost

Pomoc lidem bez domova:

iniciovali jsme úpravu magistrátního záměru
Magistrát hl. m. Prahy rozšířil počet zařízení,
v nichž se mohou lidé bez domova schovat
před zimními mrazy. Nové centrum pro ně
zřídil také ve svém objektu u Malešického náměstí. Služba funguje od začátku prosince do
konce března. Organizují ji Armáda spásy České republiky a Charita ČR, které mají s podporou této cílové skupiny bohaté zkušenosti.

tržitým provozem to znamená, že klienti se
vyměňují spíše výjimečně – tato zařízení jsou
většinou využívána dlouhodobě.
Jestliže s prvotní (ne)komunikací ze strany
Magistrátu jsme spokojeni nebyli, samotnou
koncepční pomoc lidem bez domova pod-

porujeme. Ostatně Praha 10 je v projektech
v této oblasti sama aktivní. Navíc dlouhodobě
spolupracuje s řadou profesních organizací,
na sociální služby pak každý rok dává jednu
z největších částek ze všech městských částí.
Koalice Vlasta

Zastupitelé VLASTY (i ostatních koaličních
stran) se o záměru hlavního města dozvěděli
až na poslední chvíli z médií, což také starostka Chmelová veřejně kritizovala. Na základě
naší intervence došlo následně k úpravě projektu: Počet lůžek se snížil z přibližně 40 na
30 a forma se změnila z noclehárny na dočasné celodenní centrum pro lidi bez přístřeší
v režimu humanitárního opatření 24 hodin
7 dní v týdnu.
Tím se také snižují rizika problémů pro místní
obyvatele. Zařízení v Malešicích patří v kontextu Prahy k těm menším (kromě něj funguje
desítka podobných zařízení s celkovou kapacitou přes 450 lůžek). V kombinaci s nepře-

Tento objekt u Malešického náměstí se promění v noclehárnu pro lidi bez domova.
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Oživování
Malešického
zámku a okolí
•

Připravuje se otevření a zpřístupnění Malešického zámku
(prostory bývalého statku) pro
kulturní a komunitní aktivity.

•

Platforma CANEVALLE, do které se sdružily malešické spolky
a iniciativa Naše Malešice, jedná
s pražským magistrátem.

•

Ve veřejné sbírce se již podařilo vybrat 26 400 Kč a dalších
20 000 Kč získat od Nadace Via.

•

Městská část Praha 10 aktivitu
podpořila realizací anketního
šetření, záštitu jí dal místostarosta pro kulturu a sousedské
vztahy David Kašpar.

•

V současné době probíhá
stavebně-historický průzkum
místa.
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Máme spravedlivou bytovou politiku
Městská část Praha 10 má už od loňského roku mnohem transparentnější a spravedlivější pravidla pro přidělování
obecních bytů. Lidem v nouzi poskytuje individuální poradenství a jejich situaci řeší komplexně: nastavila interní spolupráci
v rámci úřadu i jeho kooperaci s dalšími institucemi. Více o systémových změnách k lepšímu ví Veronika Žolčáková.
PAVEL MAREŠ
Jsi předsedkyní Komise bytové politiky. Co
máš na starosti? A co hlavního se oproti minulosti změnilo?
Mám radost, že na Praze 10 máme konečně
ucelenou bytovou politiku! Až poté, co jsme
změnili koncept přidělování bytů, se dá mluvit o politice. Předtím byly obecní byty hlavně zdrojem pro financování dalších projektů
Prahy 10. Ať už prostřednictvím nájmů, nebo
prodejů.
Jak se ta změna zrodila, kde jste se inspirovali?
Zmínila bych projekt Housing First v Brně,
který řešil zabydlování rodin v bytové nouzi.
Velké procento lidí (přes 95%) si byt udrželo,
bylo schopné platit nájem, třeba si pak našlo
i zaměstnání. Viděli jsme tedy dobrý výsledek, a zároveň jsme si potvrdili, že abychom
byli úspěšní, musíme navázat spolupráci s odborníky, kteří v této oblasti dlouhodobě působí. Proto jsme začali spolupracovat například
s Platformou pro sociální bydlení.
Co bylo dál?

me samozřejmě najít obecní byt pro každého,
kdo by o to stál. Nebudu zastírat, že chodí
naštvané dopisy ve smyslu: „Celý život jsem
pracoval, mám malý důchod a stejně na byt
od města nedosáhnu. Jak já k tomu přijdu?“
Co na to odpovídáš?
Že se nerozhodujeme na základě svých pocitů, dojmů či sympatií k jednotlivým lidem. Zavedli jsme bodovací systém, který se osvědčil
i v jiných městech. Žádosti o přidělení bytů
se posuzují podle konkrétních parametrů, ni-

“

Při přidělování bytu má rozhodující slovo tvá
Komise. Opravdu její členové nehlasují spíš
formálně?
Obrovskou práci odvádějí pracovnice oddělení bytů a nebytových prostor a Kontaktního
centra bydlení. Zpracovávají všechny žádosti,
bodují je, dávají do jednotné evidence, skenují. Jednotliví členové Komise bytové politiky si
je pak můžou nastudovat, aby se dopodrobna
seznámili s příběhy lidí. (To kolegyně dělají ve
dnech, kdy je centrum pro veřejnost zavřené.)
A když je otevřené? Samozřejmě míněno
v době „nekoronavirové“.

Úspěch je,
když se
nájemníci
zabydlí a už
naši pomoc
nepotřebují.

komu tedy nenadržujeme. V současné době
máme v evidenci přes 250 žádostí, které
všechny splnily vstupní kritéria (nízký příjem,
bytová nouze...).

Pak funguje jako jednotné místo pro lidi, kteří
potřebují v oblasti bydlení asistenci městské
části nebo jiné organizace. Mohou si tam zjistit všechno potřebné, udělat si seznam všech
dokumentů, které potřebují, poradit se. Pokud
si něco musí vyřídit na úřadě práce nebo třeba na našem sociálním odboru, propojíme je.
Není to náš vynález, ale funguje to velmi dobře. Centrum je standardně otevřené dva dny
v týdnu od 13 do 17 hodin a každý den přijde
v průměru deset až dvacet lidí. To je opravdu
velké číslo. Aktuálně jsme podali žádost o dotaci na Magistrát hl. m. Prahy. Ten by nám měl
financovat i sociálního pracovníka, který by
měl centrum posílit někdy v příštím roce.

Důkladná analýza. Museli jsme si vytipovat
cílové skupiny, které budeme přednostně
podporovat. Říct si, které to potřebují nejvíc.
Zároveň ale nastavit rozumný mix, abychom
nevytvořili „ghetto“ z lidí, kteří potřebují intenzivní podporu v zabydlování. Ti tvoří jednu skupinu, další pak rodiny s dětmi, senioři,
máme startovací byty. A potom tzv. byty v zájmu obce, které přidělujeme učitelům, hasičům, zdravotníkům... Prostě profesím, které
chceme na Desítce udržet.

Město má bytový fond dobře spravovat a pomáhat potřebným, říká
Veronika Žolčáková.
Jak funguje spolupráce se sociálními pracovníky momentálně?
Velmi dobře. Součástí naší politiky je i spolupráce odboru bytů se sociálním odborem
i oddělením pohledávek, scházíme se každé dva týdny. Tak můžeme komplexně řešit
stížnosti nájemníků, problémy, do kterých se
lidé dostali, i dluhy, respektive prevenci před
pádem do dluhové pasti. Sociální práci poskytujeme v adekvátních případech už při
zabydlování, provázíme některé lidi na celé
jejich cestě.
Co považuješ za úspěch?
Paradoxně to, když o nájemnících nevíme.
Což znamená, že se zabydleli se vším všudy, platí nájem, nepotřebují naši pomoc ani
pozornost. Takovýto pozitivní konec mívají
i původně složité příběhy rodin s dětmi, které
bydlely třeba v zahradním domku nebo nějaké opuštěné garáži. Bez elektřiny, bez vody.

Není ti líto těch, na které se nedostane?
To je na mé práci asi to nejtěžší. Člověk chce
samozřejmě pomoct všem, kteří to potřebují,
ale to není možné. Vlastníme jen asi 7 % z celkového bytového fondu na Praze 10. Což nám
sice dává nějaké možnosti, ovšem nemůže-

To se ale jistě nestane pokaždé...

Byty pro potřebné v Malešicích jsou mj. v tomto bytovém domě na Počernické.

Ne pokaždé to vyjde. Takové případy řešíme,
myslím, bez zbytečných emocí a prodlev.
I kvůli nim dáváme smlouvy na dobu určitou,
abychom měli možnost spolupráci ukončit.

Úřad práce pod nás nespadá. Přesto ho chceme zlepšit
Sídlí v jedné budově: Úřad městské části Praha 10 i kontaktní pracoviště Úřadu práce (ÚP) pro Prahu 10.
A přesto se jedná o dvě různé organizace, ÚP totiž spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A tak jsme se
při snaze zlepšit fungování „pracáku“ obrátili až na ministryni Janu Maláčovou...
Dlouhé fronty před desítkovým úřadem práce
jsou, zvlášť v některých exponovaných termínech, nepříjemným standardem. I když momentálně se jedná o zdraví nebezpečný fenomén. Starostka Renata Chmelová má situaci
na radnici z první ruky, navíc se na ni občané
obracejí i jako na senátorku Prahy 10. A ona
problém dlouhodobě řeší, její první stížnosti
a interpelace a návrhy na zlepšení fungování
úřadů práce se datují již do roku 2017.

Stížnost ministryni
V poslední době nastaly největší potíže při
nouzovém stavu, na jaře a na podzim 2020.
ÚP výrazně omezil úřední hodiny, lidé se tam
nemohli dovolat, na maily nikdo neodpovídal,
už od rána nebylo možné si zajistit pořadový
lístek a elektronicky se objednat v praxi znamenalo počkat si několik týdnů.

Dopis ministryni Maláčové

Starostka a senátorka proto nejprve oslovila
s konkrétními případy ředitelku desítkového

7

pracoviště úřadu práce. Šlo zejména o příspěvky na bydlení a rodičovské příspěvky, na které
žadatelé čekali dlouhé týdny a někdy i měsíce.
Následně kontaktovala generální ředitelství
ÚP, a potom samotnou ministryni práce a sociálních věcí Maláčovou.
Vyzvala ji k urgentnímu, a zároveň systémovému řešení. „Pracáky“ totiž agendu nezvládají dlouhodobě, zejména kvůli mixu výrazné
administrativní zátěže a personální nouze.
Konkrétně příspěvek na bydlení představuje
největší administrativní zátěž. Vzhledem ke
kvartálnímu žádání se najednou zpracovává
a skenuje obrovské množství dokumentů.
A přitom nejde o nic menšího než o peníze,
které stát vyplácí lidem, co nezvládají pokrýt
náklady na bydlení. Mnoho z nich je na těchto
financích existenčně závislých. Senioři, matky
samoživitelky či nízkopříjmové rodiny i v dobách mimo současnou krizi jen stěží zaplatí
nájem. Zpoždění o jediný měsíc je pro ně kritické, nemají pak třeba na jídlo.

Dílčí úspěch
Vyplácení příspěvků na bydlení bylo nakonec
na podzim 2020 umožněno na základě dokumentů dodaných za předchozí čtvrtletí, velké
množství administrativy se tedy odbouralo.
Opatření, na které apelovala i senátorka Renata Chmelová, přišlo pozdě, když už konkrétně
na Desítce přibližně dvě třetiny žadatelů několikahodinovou frontu vystály. Ale přece!
Senátorka Renata Chmelová bude v soustředěném tlaku na zlepšení práce úřadů práce pokračovat i nadále právě proto, že je starostkou
dobře obeznámenou se skutečným stavem.
Veronika Žolčáková

Více informací na blogu
Renaty Chmelové
renatachmelova.cz/blog/
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Senátorka, která dělá Praze 10 dobré jméno
Renata Chmelová není jen starostkou a zastupitelkou koalice VLASTA, ale rovněž senátorkou.
Co už v horní komoře dokázala a na co se chystá? Je toho tolik, že můžeme nabídnout jen stručný souhrn.

KOALICE VLASTA

Kde Renata působí
Renata vstoupila do třetí třetiny
svého senátorského mandátu.
A bude nově působit ve výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí, na pozici místopředsedkyně. Pokračuje i v komisi
pro auditní zprávy – ta se po bedlivém prostudování všech materiálů z Evropské komise usnesla, že
předseda vlády ČR Andrej Babiš je
ve střetu zájmů.

S prezidentkou
Slovenská
prezidentka Zuzana
Čaputová zavítala na
své první zahraniční
návštěvě na Prahu
10, a to přímo na
pozvání naší starostky.
S Renatou Chmelovou
ji spojuje aktivní
občanství a ochrana
životního prostředí
ve vlastním městě.

Čapek v Senátu...

Novičok a ruská
okupace Ukrajiny

Desítková výstava Karel
Čapek 130 začala svou
venkovní pouť ve Valdštejnské
zahradě Senátu. Kromě
naší senátorky na vernisáži
nechyběl předseda horní
komory parlamentu Miloš
Vystrčil, který ji zahájil.

V letech 2018–2020 vedla podvýbor pro bydlení a byla vůbec první členkou výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost v historii Senátu. Byla zpravodajkou
u změny „Úmluvy o zákazu vývoje,
výroby, hromadění zásob a použití
chemických zbraní a o jejich zničení“; díky ní se novičok dostal na
seznam zakázaných chemických
zbraní. S kolegy odsoudila ruskou
agresi na Krymu a distancovala
se od cesty poslance Ondráčka na
území okupované Ukrajiny. Veřejně podpořila ukrajinskou svrchovanost, běloruskou opozici i cestu
předsedy Senátu na Tchaj-wan.

S úctou k minulosti
Finančně podpořila a v Praze 10
odhalila pamětní desky nevinných
civilních obětí okupace v roce 1968.

Odvážně dál
S oblibou propojuje „starostovská“
a „senátorská“ témata. Ve věci
neoprávněného bourání rondokubistictické vily v ulici Na Šafránce podnikla řadu aktivních kroků.
Připravila novelu zákona o státní
památkové péči, kde navrhuje výrazně navýšit pokuty za tento typ
přestupků. Otevírá samosprávě
dveře u ministrů a ministryň – dopravy nebo práce a sociálních věcí.
Ostře se vymezila proti ministryni
financí Schillerové a jejímu kompenzačnímu bonusu pro živnostníky a malé firmy, na kterém se měly
třetinou podílet i samosprávy.

Otevřeně a aktivně
Na radnici zavedla otevřené hodiny
radních, v senátorské kanceláři na
Kubánském náměstí je občanům
zase k dispozici každé pondělí od
16 do 18 hodin. Pravidelně se účastní zasedání zastupitelstev městských částí Štěrboholy a Dubeč,
jejichž zájmy v Senátu také hájí.
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... by nebyl bez Prahy 10.
Expozice by nevznikla bez
místostarosty pro kulturu
a vlastního kolegy Davida
Kašpara. Ten, spolu se
zaměstnanci radničního
odboru kultury a projektů,
celý koncept projektu Karel
Čapek 130 vymyslel.

Dobré bydlení je základ

Obrana
demokracie

Renata Chmelová v letech 2018–2020 vedla senátní
podvýbor pro bydlení – jeho činnost zaměřila především
na podporu dostupnosti a rozvoje bydlení s ohledem na
rychle rostoucí ceny nájmů a nemovitostí, otázky spojené
s vyloučenými lokalitami a bezdoplatkovými zónami.

Dva roky
v zahraničním
výboru Senátu
ukázaly Renatě,
jak křehká je
demokracie
a že má smysl
bojovat za naši
suverenitu
tváří v tvář
diktaturám
a autoritářským
režimům (Rusko,
Čína). Na snímku
se senátorem
Pavlem
Fischerem.

Vraky mizí z ulic
Odtahování dlouhodobě odstavených aut
je výrazně jednodušší! V lednu roku 2020
totiž poslanci schválili novelu zákona
o pozemních komunikacích, která rozšířila definici vraků. Dříve obce mohly z ulic
odstraňovat jen extrémně poničené vozy
– bez motoru, kol či se zjevně poničenou
karosérií. Nyní stačí víc než půl roku neplatná technická prohlídka. Novelu iniciovala
Městská část Praha 10 a politicky ji prosazovala Renata Chmelová.

Na Šafránce. Vrak dlouho hyzdil ulici a zabíral parkovací místo. To je nyní už minulost...
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