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Desítka je pro nás místem, kde jsme se
narodili, chodili do školy, prožívali první lásky
a taky kde vychováváme už svoje děti, staráme
se o babičky, dědečky a rodiče. Desítka je
náš domov a domov se musí spravovat,
musíme se o něj starat, pečovat o věci, ale
i lidi, kteří ho tvoří.
Na radnici Desítky jsme přišli před dvěma
lety. A spravujeme ji stejně, jako vy spravujete
své domovy. Doma se taky nemění věci, které
dobře fungují a jsou ověřené desetiletími.
Doma se věci opravují, aby ještě posloužily.
Ale když už neslouží ani se nedají opravit, tak
se po pečlivém uvážení vymění za nové, lepší.
Začali jsme opravovat pověst naší městské
části. Nedělat zbytečné nebo předražené
projekty, které jsou pro smích celé Praze a pro
zlost místních. Je to cíl, ze kterého neuhneme
a o který se bojuje v každém rozhodnutí, které
přijímáme. Odpovědná správa obce.
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• Kdy už konečně
zaparkujete?

7

• Co v ulicích Desítky?
• Co jsme dokázali.

• Děkujeme!
A zveřejňujeme
výsledky dotazníku.
• Nový antigraffiti
program vyčistí
čmáranice z fasád
domů.
• Vila Karla Čapka
na Vinohradech:
Plánuje se
pietní obnova
prostoru.
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• Kam chceš na školu
v přírodě?
• Překladiště by Malešice
poškodilo.
• Představení
kandidátů TOP 09
do Zastupitelstva
MČ Praha 10.
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• Zdislava Lojdová:
Bez velkých řečí dělat
i nepříjemné věci.
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• Volební program
Spojených sil
pro Prahu 10 –
TOP 09 a nezávislých.

Doma by mělo být
dobře všem. Nehodláme
si uzurpovat patent
na rozum, tak to v politice
ani nefunguje. Proto jsme
omezili výdaje na billboardy v kampani
a od jara se potkáváme naživo. Chceme se
s Vámi bavit, diskutovat o věcech týkajících se
našich i Vašich domovů. Jen díky dialogu bude
naše obec lepší. Samomluva jí nepomůže.
Celé letošní jaro jsme u Vás zvonili a klepali
na dveře, abychom zjistili, co Vás trápí. Tak
už třeba víme, že většinu z vás zlobí parkování
a snažíme se ho vyřešit. A není to jediná věc,
kterou s Vámi chceme probrat. Sebrali jsme
názory od tisícovky z Vás. Děkujeme,
že spravujete Desítku. S námi. :-)
Váš Tomáš Pek
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• Nová linka 199
v Malešicích uspíší
dojezd na metro A
Želivského.
• Moc spadaného ovoce,
listí nebo trávy?
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• Nebezpečný odpad
jsou i baterie či léky.
Přijedou pro ně.
• Staré lyže nedávejte
prosím k „popelnicím“.
Patří do VOK.

14

15

• Otázky a odpovědi
k volbám.

• Vyluštěte si křížovku.
• SMS zdarma informují
i o bouračce tramvají.
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Kdo „řídí“ pražskou dopravu?

Parkování na konkrétním místě
může být vyhrazeno např. automobilům
tělesně postižených.

Kdy už konečně
zaparkujete?
Od července letošního roku jsou, jako ochrana
parkovacích míst rezidentů, zóny placeného stání,
tedy tzv. modré zóny, v těch částech Prahy 4, které
sousedí s Prahou 10. Další sousední městské části,
tedy Praha 2 a 3, mají modré zóny již nějakou
dobu. „Bohužel tím se z velké části ulic Desítky
stává největší pražské bezplatné P+R parkoviště,“
konstatuje současný předseda dopravního výboru
za TOP 09 v Praze 10 Viktor Lojík. „Místní ale
musí mít šanci zaparkovat,“ dodává.
Nyní je dopravními experty prováděna studie
parkování na celém území Prahy 10. V letních
měsících proběhla pasportizace území, tedy
se mimo jiné počítala parkovací místa nejen
na komunikacích, ale i ve vnitroblocích
a individuálních a hromadných garážích. Od září
bude probíhat v celé MČ Praha 10 dopravní
průzkum, který zmapuje obsazenost parkovacích
míst, bude na nich sledován pohyb aut
a pořizována další data. Studie bude zastupitelstvu,
které vzejde z podzimních voleb, sloužit jako
zásadní podklad k rozhodnutí, v kterých oblastech
zavedení ZPS dává smysl, a kde ne. Dále bude
sloužit k tomu, jaký typ zóny, tedy jestli modrá,
ﬁalová nebo oranžová, bude v případě jejich
zavedení v jednotlivých ulicích. Poslední
provedená studie a její výsledky z roku 2012
dnes již nejsou aktuální a i podle požadavků
hlavního města jsou v tomto ohledu nepoužitelné.
„Nechceme předjímat výsledky studie, ale
jsme přesvědčeni o tom, že zavedení ZPS

v nejproblematičtějších oblastech, zejména
v desítkové části Vinohrad, ve Vršovicích
a Strašnicích, je nutné, a to co nejrychleji.
Další oblasti, tedy Malešice, Zahradní Město
nebo oblast Bohdalce, jsou otázkou, k jejímuž
vyřešení by měla data získaná ze studie pomoci.
ZPS ne bezmyšlenkovitě
Nechceme zavádět bezmyšlenkovitě
zóny všude, ale rozumně – tam, kde je
potřebujeme – v nárazníkových oblastech
s jinými městskými částmi, kde zóny jsou,
a v oblastech, kde je situace kritická,“
konstatuje Viktor Lojík, který kandiduje
za TOPku na pátém místě kandidátky jako
absolvent Stavební fakulty ČVUT s praxí
v ateliéru dopravních staveb.
Praha potřebuje souběžné aktivní
budování dopravní infrastruktury,
tedy dostavbu městského okruhu
a silničního okruhu kolem Prahy
a ruku v ruce jdoucí výstavbu
kapacitních P+R parkovišť
na uzlech hromadné dopravy.
Toto ale není v kompetenci
a možnostech Prahy 10. Toto
musí řešit hlavní město jako celek
a v případě SOKP stát.
„Takže co dál s dopravou v klidu
na Desítce, když víme, že zóny vše nevyřeší,“

Od roku 2014 je plynule ve vedení
hlavního města koalice ANO 2011, ČSSD,
STAN, lidovců a zelených. Jejich koaliční
dohodou se řídí vznik všech staveb
ﬁnancovaných Prahou, tedy týkajících se
metra, tramvají, a vůbec MHD, rekonstrukce
komunikací, dobudování nedostavěných částí
Městského okruhu, výstavba P+R a z drtivé
míry i výstavba parkovacích domů. Za stavby
a rekonstrukce v úrovni železnic či dálnic
(Silniční obchvat kolem Prahy) odpovídá
stát a jeho struktura. Klíčové posty
(ministr dopravy, ministr ﬁnancí,
vláda a její předseda) drží ANO.

pokračuje Lojík. „Na Desítce potřebujeme
navýšit počty parkovacích stání zejména
na sídlištích, která byla budována v 60. a 70.
letech, tedy v době, kdy nikdo nepředpokládal,
že téměř každá rodina bude vlastnit jedno
nebo i více aut. Tam neparkují přespolní,
jako ve Vršovicích nebo u stanic metra, tam
parkují téměř výhradně ti, kteří tam skutečně
bydlí. Možnosti pro to jsou. Půjdeme ulici
po ulici a tam, kde to lze, budeme navrhovat
a prosazovat technická opatření, která povedou
ke zvýšení počtu parkovacích míst,“ dodává.
Pozornost je třeba věnovat i stavu stávajících
povrchových parkovišť, kterých sice Desítka
na rozdíl třeba od Jižního Města nemá
mnoho, ale pár těch, která jsou svěřena do péče
městské části, se najde. Letos se podařilo
zrealizovat opravu části parkoviště před Billou
ve Strašnicích a v příštím roce by měla být
realizována zbylá část. Za pozornost stojí
taktéž současné škvárové parkoviště na rohu
Jasmínové a Práčské. Toto parkoviště přímo
volá po tom, aby zde byla zvýšena bezpečnost
instalací veřejného osvětlení, a uvažovat lze
i o zřízení kamerového dohledu. Dále zde
může být povrch zpevněn
např. dlažbou a zároveň
osázen stromy
tak, aby neubyla
parkovací místa.
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PRAŽSKÁ TOP 09 MÁ V PROGRAMU
Podporujeme urychlenou dostavbu
Podporujme ty Pražany, kteří nezabírají
Pražského okruhu (silniční okruh kolem
parkovací místo vlastním autem
Prahy) v trase, která ochrání město před
a využívají moderní a alternativní způsoby
kamionovým tranzitem.
dopravy, jako je car sharing, MHD,
Za nezbytné považujeme dobudování
cyklodoprava či taxi.
Pojďme diskutovat o tom, zda například
vnitřního okruhu Prahy (městský okruh)
nenabídnout výrazně zlevněnou kartu
navazujícího na tunelový komplex Blanka.
MHD každému, kdo ačkoli je rezidentem
Vedle toho budeme pokračovat
a má nárok na parkovací kartu, auto
v co nejrychlejší výstavbě metra D v úseku
v Praze neužívá.
Pankrác–Písnice a prosadíme propojení
Posílíme autobusové a tramvajové linky
letiště s centrem Prahy železnicí, což je
a zkrátíme intervaly.
cenově i dopravně nejvýhodnější varianta.
Budeme usilovat o online informování
Naším cílem je zdravé a čisté město
občanů o volných parkovacích místech,
s dostatkem parkovacích míst pro ty, kdo
například v mobilní aplikaci.
je opravdu potřebují.
Pomocí výstavby parkovišť Park & Ride
Jiří Pospíšil
omezíme i počet mimopražských
kandidát na primátora
aut v ulicích.
předseda TOP 09
www.spojenapraha.cz

Co jsme dokázali
Tomáš Pek

Radek Lojda

» Starám se o obnovu vily a prezentaci
odkazu Karla Čapka. » Zajišťuji obnovu
BIO Vzlet a strašnického divadla. » Zajišťuji
též rekonstrukci polikliniky Malešice bez
přerušení péče. » Zajišťuji obnovu radnice
na původním místě místo miliardové investice
jinde. » Prosadil jsem obnovu staré secesní
školy v Olšinách.

» Nový program Praha 10 bez grafﬁti.
» Zastavení miliardové investice a rozumná
oprava stávající radnice. » Nové vybavení
pro hasiče a policisty. » Grantový program
PODPOŘENO – podpora dětského sportu,
kultury, školství. » Výzva primátorce Prahy
k regulaci hazardu. » V září podáme návrh
zákona, který řeší odstraňování autovraků.

Ondřej Počarovský

Viktor Lojík

» Průběžně opravujeme školy a školky.
» Obnovili jsme dotované školy v přírodě

» Začal jsem řešit parkování na Desítce.
» Vyřešil jsem problém předzahrádek
u restaurací. » Připravil jsem realizaci stezky

v Jánských Lázních i na jiných místech ČR.
» Zavedli jsme komplexní primární prevenci
rizikového chování dětí. » Máme dostatek
kvalitních sociálních služeb pro seniory
a rodiny. » Podporujeme organizace
poskytující paliativní péči pro občany Prahy 10.

typu singletrek v bohdaleckém lese.
» Zařídil jsem vytvoření několika
bezpečnostních prvků pro chodce
např. v ulici Na Palouku.

Co v ulicích
Desítky?
„Podporujeme vznik celopražské zóny,
ale na její zavedení nemůžeme čekat
– v lokalitách, kde je situace kritická,
proto podporujeme urychlené zavedení
systému zón placeného stání. Pro jeho
zavedení je nutná studie a ta už se
zpracovává,“ shrnuje za TOPku Viktor
Lojík. „Aktivně ovšem hledáme a budeme
hledat místa, kde se dají vybudovat nová
parkovací stání.“
Co TOP 09 naopak nedělá? „Neslibujeme
bujnou výstavbu parkovacích domů.
Míst, kde mohou vyrůst, je na Praze 10
minimum a cena za výstavbu i provoz je
neúměrně vysoká. Zkušenosti z jiných
městských částí, kde parkovací domy
vznikly, ukazují, že jejich využívání
zdaleka nedosáhlo očekávání a řidiči
raději parkují ‚na divoko‘ v ulicích,
než aby zaplatili okolo 1000 Kč/měs.
za pronájem parkovacího místa.“

Obecní kurýr

Děkujeme!
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A zveřejňujeme
výsledky dotazníku

Kandidát na starostu Tomáš Pek
spolu s poslankyní
Markétou Pekarovou Adamovou
v Praze 10.

Chceme, aby správa našeho města nebyla jen
naší záležitostí radnice a politiků, ale aby se
k ní mohl připojit každý, kdo má chuť ovlivnit
místo, kde žije. Proto jsme na jaře letošního
roku pro občany zveřejnili dotazník, který už
vyplnila tisícovka lidí. Děkujeme.
Jakou chceme Prahu 10? Jako místo, kde se dá
zaparkovat. Kde bude bezpečno a čisto.

Máme plán na řešení parkování. Maximálně
podporujeme naše hasiče a policisty dotací
na vybavení a startujeme nový antigrafﬁti
program.

Co by měla Desítka řešit?

Naše ulice jsou více zanedbané než jinde.

Ptali jsme se i na to, jak život na Desítce vidíte
dnes a jak jste vnímali některá rozhodnutí,
která jsme na Desítce udělali.

Dotazník jsme rozeslali do každé domácnosti
v Praze 10 a vyrazili jsme do ulic, abychom
dotazníky vybrali, ale také s lidmi mluvili
o tom, co nás na Desítce trápí nejvíc.
V současné době odpovídáme na jednotlivé
dotazy a konkrétní podněty zapracováváme
do našeho programu. Tím to ale nekončí.

Nevím
Ostatní

Parkování

12,8 %

6,7 %

41,7 %
Ne
Špína
v ulicích

Bezpečnost
v ulicích

55,1 %

Ano
38,2 %

17,6 %

27,9 %

Je správné ponechat sídlo radnice
na současném místě a opravit ji?

Nabízejí základní a mateřské školy
dostatek aktivit pro děti?

Nevím
10,9 %

Nevím

Ano

Ne

42,8 %

39,5 %

10,1 %

Ano
79,0 %

Ne
17,7 %

Pokud nám i vy chcete napsat,
co Vás trápí, můžete i dnes vyplnit
náš dotazník:
www.spravujte.cz
v záložce Spravujte s námi
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Nový antigraﬃti program
vyčistí čmáranice z fasád domů
Zapojit se do nového právě
připravovaného antigrafﬁti programu
budou moci majitelé domů, jak soukromí
vlastníci, tak bytová družstva.

Cílem programu je odstraňovat grafﬁti a tím
dosáhnout čistějšího vzhledu v naší městské
části. Systematickým odstraňováním grafﬁti
odradíme sprejery od ničení nemovitostí.
„Je to pochopitelně jen jeden z faktorů
v boji za čistější vzhled domů,“ podotýká
místostarosta Radek Lojda, který má
v Praze 10 odpovědnost za sféru bezpečnosti.
„Kromě odstraňování následků vandalismu
bude zachována široká prevence, stejně jako
represivní přístup za pomoci městské policie
a Policie ČR.“
„Městská část bude zajišťovat na své
náklady odstraňování grafﬁti z nemovitostí
na celém svém území (po podepsání smlouvy
s vlastníkem nemovitosti). Čištění nebo
přemalování zasažené části fasády bude

vykonávat odborná ﬁrma. Samotné
nahlášení nových grafﬁti bude možné
prostřednictvím zřízeného dispečinku,
který prověří, zda se poškození nachází
na budově zapojené do programu,
a po konzultaci s majitelem zajistí
odstranění,” plánuje Radek Lojda.
„Nevzhledné malůvky na domech i mně
samotnému vadí, a chtěl jsem proto,
aby celý program fungoval lépe než
dosud. Proto jsme se také více zaměřili
na zapojování veřejnosti, takže věřím, že
se do našeho programu zařadí dostatek
majitelů poškozených nemovitostí
a nelegální grafﬁti začnou z Desítky
konečně postupně mizet,“ říká o plánu
místostarosta Radek Lojda.

Vila Karla Čapka na Vinohradech:
Plánuje se pietní obnova prostoru
Polovinu vily bratří Čapků v Praze 10
na Vinohradech již v roce 2013 koupila
městská část. Stát prostřednictvím
ministerstva kultury, stejně jako jiné instituce,
od kterých se dala záchrana očekávat, v tomto
smyslu zcela selhaly. Nákup vily městskou
částí byla jediná cesta, jak zachovat vilu
včetně velmi cenného vybavení a památek
na její slavné obyvatele na autentickém místě
a pohromadě. „Archiválie jsou bezpečně
uloženy a provádí se jejich ošetření. Stejně
tak se postupuje v případě nábytku, koberců
a dalšího vybavení. Některé fotograﬁe, obrazy,
koberce a další artefakty zapůjčuje MČ
na výstavy nejen v ČR, ale i ve světě.

Díla z Čapkovy pozůstalosti tak byla již v muzeu
Karla Čapka na Strži, v galerii GASK v Kutné
Hoře, právě probíhá výstava v Národní galerii
a měli jsme tu čest vypravit několik artefaktů

na dvě japonské výstavy, kde je Čapek velice
ceněn,” říká první místostarosta Tomáš
Pek. Nyní jsou vnitřní prostory vyklizeny
a polovina vily se připravuje na pietní obnovu.
Při mimořádných prohlídkách
provázel přímo Tomáš Pek.

Obecní kurýr
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Kam chceš na školu v přírodě?

Debaty o tom, kam a za jakých podmínek
jezdit na školy v přírodě a lyžáky, se v Praze 10
vedou od chvíle, kdy městská část v roce 2008
koupila Horský hotel v Janských Lázních.
Ještě vzrušeněji se vedly poté, co radní loni
v létě rozhodli o tom, že se do hotelu dočasně
jezdit nebude.
„Chtěli jsme si totiž být jistí, že děti z Prahy 10
jezdí do bezpečného a pohodlného hotelu.
Loni v létě jsme po několika kontrolách měli
pochybnosti, jestli tyto základní požadavky
hotel splňuje. Iniciovali jsme několik oprav,
dohlíželi na to, aby byly všechny revize,
a s novým školním rokem tak máme dobré
zprávy: zvýhodněné výjezdy do Horského
hotelu by se s říjnem měly znovu rozjet,“ říká
radní pro oblast školství Ondřej Počarovský.
Provozovatel hotelu totiž dříve zanedbal
své povinnosti i správu Horského hotelu
v Janských Lázních, který patří společnosti
Praha 10 Rekreace a.s. Poté, co se uskutečnily
opakované kontrolní výjezdy, politici rozhodli,
že za takového stavu děti na Černou horu
město posílat nebude.
„Výjezdy i program dotovaných škol
v přírodě a lyžařských výcviků jsme kvůli
bezpečnosti a zanedbanému stavu hotelu
zastavili a opakovaně vyzvali k odstranění
chyb a zajištění standardních podmínek,“ říká
Ondřej Počarovský. Od loňského listopadu tak
vlastník hotelu Praha 10 Rekreace a.s. pracuje
na tom, aby se do hotelu od podzimu 2018
mohlo zase začít jezdit.

Klasická vybíjená. Kdo to ještě umí?

TOP 09 rozhodně stojí o to, aby byl
program dotovaných výjezdů jako
takových obnoven. Připravili jsme proto
novou smlouvu s vlastníkem hotelu,
která počítá se slevou na dítě a den, se
snížením celkového počtu turnusů, s novým
přihlašovacím systémem i úpravou počtu
turnusů pro jednotlivé školy podle jejich
velikosti a požadavků.

Obnovíme
dotované pobyty
v Horském
hotelu

A přidali jsme ještě jednu velkou novinku:
radnice bude moci za určitých podmínek dotovat
pobyty dětí i na jiných místech.
„Snažíme se vyjít vstříc i požadavku, který velmi
často zazníval na loňských veřejných slyšeních
s rodiči a učiteli. Hledáme proto způsob, jak
bychom z radničních peněz mohli podpořit také
pobyty našich dětí jinde než v Krkonoších,“
vysvětluje jednu z novinek Ondřej Počarovský.

Veškeré
nedostatky
objektu budou
odstraněny

Školy a děti
budou moci
za dotovanou
cenu i jinam

Překladiště by Malešice poškodilo
Záležitost, která vůbec není pro Malešice,
ale i Strašnice deﬁnitivně pohřbená,
trápí obyvatele i politiky. Zvažované
kontejnerové překladiště v Malešicích
by negativně ovlivnilo životní prostředí
i kvalitu bydlení v okolí a dopravu
ve Strašnicích a na Jižní Spojce a dost

možná v celé východní části Prahy.
„Proto podporujeme všechny kroky, které
výstavbě zabrání. Sledovali jsme i petici
místních a těší nás, že nás s obyvateli pojí
stejný zájem – zabránit tomu, aby oblastí
projížděly desítky vlaků a stovky kamionů,“
říká radní za TOP 09 Michal Narovec.

Obávají se, že pokud by železniční překladiště
v Malešicích skutečně vzniklo, oblastí by
každý den projely stovky kamionů, což bylo
původně řešeno i v dokumentaci developera
k připomínkování. Na překladišti by navíc
každý den projížděly dlouhé nákladní
soupravy v provozu mezi 6. a 22. hodinou.
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Představení kandidátů TOP 09
do Zastupitelstva MČ Praha 10

TOMÁŠ PEK

ONDŘEJ POČAROVSKÝ

VIKTOR LOJÍK

Kandidát na starostu
Věk: 54 let
Rodina: ženatý, dvě děti
Politická funkce/občanské povolání:
1. místostarosta/stavař s odborností
památková péče
Vzdělání a profese: 1988 – dostudoval
Stavební fakultu ČVUT. Poté rok studoval
v zahraničí. Pracoval v projekční kanceláři,
přednáší na fakultě o restaurování. • Od roku
2016 má jako 1. místostarosta na starosti
obecní majetek a obchodní společnosti, ale
také kulturu a památky. Jeho rodina tu žije
po několik generací. • Přednáší, píše učebnice
a odborné knihy o památkové péči. Má rád
cestování, focení, sport a čtení.

Věk: 47 let
Rodina: ženatý, tři děti.
Politická funkce/občanské povolání:
Místostarosta/Adiktolog pro léčbu
závislostí
Vzdělání a profese: Vystudoval speciální
pedagogiku na Pedagogické fakultě UK.
Je členem řady odborných společností,
např. členem Výboru Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky,
členem Protidrogové komise Rady hl. města
Prahy atd. • V Praze 10 má na starosti
školství, sociální oblast a zdravotnictví. •
Mimo to stále aktivně pracuje jako rodinný
terapeut a ředitel nestátní neziskové
organizace.

Věk: 46 let
Rodina: svobodný, jedno dítě
Politická funkce/občanské povolání:
zastupitel, dopravní inženýr
Vystudoval Stavební fakultu ČVUT, obor
inženýrství životního prostředí. Rok studoval
v zahraničí. • Rodák ze Zahradního Města.
Má zkušenosti s dopravními stavbami. •
Ve volném čase se věnuje rodině a malé
dcerce. Jezdí na kole, snowboardu i lyžích.

JAN ŠNAJDR

RADEK LOJDA

MICHAL NAROVEC

Věk: 38 let
Rodina: ženatý, dvě děti
Politická funkce/občanské povolání:
Místostarosta/manažer
Vzdělání a profese: Bakalářský titul
na Metropolitní univerzitě obor právní
specializace ve veřejné správě. V roce 2010 se
stal vedoucím kanceláře TOP 09 v Poslanecké
sněmovně. • Je jedním z iniciátorů úspěšné
akce proti stavbě nové radnice za miliardu
korun. • Rád hledá řešení a kompromisy,
ale taky dokáže nejen jako táta dvou dětí být
neústupný v zásadních věcech. V oblibě má
moře, potápění a české pivo.

Věk: 45 let
Rodina: ženatý, dvě děti
Politická funkce/občanské povolání:
místostarosta/manažer
Vzdělání a profese: Vystudoval
elektrotechnickou fakultu na ČVUT.
Pracuje jako obchodní inženýr u velké
nadnárodní technologické společnosti se
zaměřením na energetické úspory a správu
objektů. • Vstoupil do TOP 09 hned, jak
byla založena. Z komerční sféry si přinesl
zkušenosti se správou nemovitého
majetku. • Když zrovna nepečuje o Desítku,
děti nebo ženu, hraje basketbal a golf.

Věk: 47 let
Rodina: zadaný, jedno dítě
Politická funkce/občanské povolání:
zastupitel, dopravní inženýr
Vzdělání a profese: Po studiu na VŠE
v roce 1997 začal podnikat. • Od roku 2014
je zastupitelem. • Je zadaný a má syna.

V první desítce kandidátů o přízeň
voličů v Praze 10 usilují dále dle pořadí
Marek Reimer (53, projektový manažer,
kybernetik), Pavlína Hájková (57, vedoucí
kanceláře europoslance Jaromíra Štětiny),
Kamila Procházková (55, konzultantka)
či desátá jako nezávislá kandidátka Květuše
Kottková (46, kapitánka ženské rugby Slávia
Praha). Celkem na kandidátce Spojené síly
pro Prahu 10 – TOP 09 a nezávislých
je 45 kandidátů.

Obecní kurýr

Zdislava Lojdová

Bez velkých
řečí dělat
i nepříjemné věci
JAK VIDÍ SVÉ PARTNERY MANŽELKY
KANDIDÁTŮ NA RADNICI? PTALI
JSME SE MANŽELKY MÍSTOSTAROSTY
RADKA LOJDY ZDISLAVY LOJDOVÉ.
Co jste manželovi (Radek Lojda, dnes
místostarosta za TOP 09) řekla na to,
když prvně přišel s tím, že se chce
zapojit do lokální politiky na Praze 10,
konzultoval to s vámi?
Vzhledem k tomu, že si nepamatuju, co jsem
říkala, tak předpokládám, že to nebylo nic
závratného. V podstatě nemám s Radkovou
prací problém, jsem ráda, že dělá to, co ho
baví a kde může být užitečný.
Máte ještě docela malé děti, jak moc
Radkovo pracovní vytížení ovlivňuje
váš rodinný život?
Já mám asi trochu zkreslený pohled na běžný
rodinný život. Můj táta pracoval jako první
strojní důstojník na zaoceánských nákladních
lodích a nebyl doma třeba i půl roku. Takže
Radek je doma vlastně až moc ... Je fakt, že
přes týden toho moc společně podniknout
nestíháme, ale snažíme si to vyhradit alespoň
o víkendech.

Pracujete v PR oddělení mezinárodního
výzkumného centra, to je také celkem
náročné povolání. Jak si dělíte
s mužem péči o domácnost a děti? Stíhá
se jim Radek věnovat?
Pracuji na poloviční úvazek, což považuji
za ideální řešení, které mi umožňuje věnovat
se jak dětem, tak i sama sobě a své profesi.
Domnívám se, že ﬂexibilní způsob práce
je čím dál žádanější a do budoucna bude
u pracovních pozic, kde je realizovatelný,
velkým přínosem nejen pro zaměstnance,
ale také pro zaměstnavatele.
Jinak samozřejmě nejsem ani na domácnost,
ani na děti sama. Radek se jim plnohodnotně
věnuje a občas pomůžou i babičky
a dědečkové, tetičky nebo strýčkové. Jsme
naštěstí rozvětvená rodina.
Mluvíte Radkovi do toho, co má
prosazovat na radnici a dá na Vás?
Kdybyste mohla prosadit něco místo
něj, co by to bylo?
Jestli na mě dá, to si nejsem moc jistá, ale
svoje názory a postřehy mu sděluji možná
častěji, než by chtěl. Diskuze nejen o práci
se u nás vedou pořád. Mně se líbí, jak TOPka

na Praze 10 pracuje, bez zbytečných velkých
řečí se snaží řešit i nepříjemné věci, které
jsou z velké části zděděné po předchozích
koaličních uskupeních a na které ostatní
nemají dost kuráže. Já bych prosazovala
kvalitní výuku ve kvalitních školách a řádné
ocenění kvalitních pedagogů. Sama jsem
vystudovaná učitelka a myslím si, že
do vzdělání národa se vyplatí investovat.
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SPOJENÝCH SIL PRO PRAHU 10
TOP 09 A NEZÁVISLÝCH
PARKOVÁNÍ
PRO MÍSTNÍ
• Místní musí mít šanci zaparkovat. Praha 10 nesmí být
největším P+R parkovištěm v Praze.
• Nepůjde to bez zón, ale rozumně – tam, kde to
potřebujeme – v nárazníkových oblastech s jinými
městskými částmi, kde zóny jsou, a v oblastech, kde je
situace kritická. Zóny ale vše nevyřeší.
• Půjdeme ulici po ulici a tam, kde to lze, budeme
navrhovat a prosazovat technická opatření, která
povedou k navýšení počtu parkovacích míst.

ŠKOLY A ŠKOLKY
NA DESÍTCE
• Řeší to každý rodič – poskytnout takové vzdělání,
které dítěti opravdu pomůže. Máme na Desítce skvělé
učitele – musíme si je zaplatit a udržet.
• Zvyšujeme kapacitu a kvalitu škol. Téměř hotový
projekt na znovuotevření Staré školy V Olšinách
ve Strašnicích je skvělý příklad, že to umíme.
• Chceme budovat solidní obecné školy.
• Nezapomínáme na zdravý životní styl – od sportovních
aktivit přes zdravou stravu až po prevenci rizikového
chování, např. šikany nebo zneužívání alkoholu a tabáku.
• Podporujeme výuku cizích jazyků.
• Postavíme školku Nad Vodovodem a školku
a jesle v Bajkalské.

PÉČE
O SENIORY
• Chceme tu být pro ty, kterým stárnutí přidělává
starosti. Pro ty, kteří poskytují oporu nemocným doma.
I pro ty, kteří to už doma zvládat jednoduše nemohou.
Mnoho z nás zná tyto situace z vlastní zkušenosti.
Stáří si zaslouží důstojnost.
• Kvalitní péče o seniory v domácím prostředí nebo
v domovech seniorů a podpora rodin bude ﬁnančně
zajištěna rozpočtem městské části a hl. města Prahy.

BEZPEČNÉ
MĚSTO
• Bezpečnost považujeme za základ pro spokojený
a kvalitní život.
• Policii ČR či městskou policii ani řídit nemůžeme,
ale podporujeme je a dotujeme. Špičkové vybavení mají
od Desítky, ne od státu.
• Stejně vybavujeme a podporujeme hasiče.
• Jsme pro nekompromisní regulaci a kontrolu
heren a kasin.
• Jako dosud budeme spolupracovat s Celní správou
a likvidovat nelegální hazard.
• Budeme pokračovat v tlaku na hlavní město Prahu
ohledně regulace hazardu.
• Chceme nadále stavět moderní bezpečnostní prvky
na přechodech – lepší osvětlení, inteligentní systémy,
které upozorní řidiče na chodce nebo 3D značení.

www.facebook.com/top09.praha10
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ČISTÁ
DESÍTKA

DRÁŽNÍ
PROMENÁDA

• Připravíme nový antigrafﬁti program.
• Zajistíme úklid a údržbu veřejného prostranství,
včetně údržby trávníků a zeleně.
• Postaráme se o čistá veřejná prostranství
(bez psích výkalů, nedopalků apod.).
• Navýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad,
zvýšíme frekvenci odvozu.
• Podporujeme využití podzemních kontejnerů na tříděný
odpad, které přinesou větší pořádek do našich ulic.

• Místo rušené trati mezi Vršovicemi a Hostivaří chceme
prostor pro aktivní odpočinek. Prostor pro všechny,
kteří se rádi hýbou – cyklisty, bruslaře, chodce, ale i ty,
kteří si půjdou odpočinout. Velký projekt, který udělá
naši městskou část zase o něco příjemnější.

BYDLENÍ
NA DESÍTCE
• Podporujeme privatizaci. Těm občanům, kteří o to mají
zájem, umožníme za rozumnou cenu odprodej bytů
Prahy 10, aby se o ně mohli sami starat.
• Zlepšíme péči o domy, které zůstanou ve vlastnictví
městské části, pro ty, kteří se do privatizace nechtějí zapojit.

DOSTUPNÉ
NÁJEMNÉ BYDLENÍ
• Bydlení v Praze je drahé, protože se nestaví.
• Získané prostředky z privatizace chceme investovat
do výstavby nájemních domů. Chceme spolupracovat
s vlastníky pozemků, případně vykupovat pozemky, aby
ve vhodných lokalitách mohlo vzniknout dostupné bydlení.

KULTURA
NA DESÍTCE
• V Praze 10 máme tři hlavní kulturní centra. Kulturní
centrum BIO Vzlet, strašnické divadlo a kulturní dům
Barikádníků. Dokončíme nastartované projekty jejich
oprav a rekonstrukcí.
• Otevřeme je kvalitnímu kulturnímu programu.
• Naší vizitkou bude obnova Čapkovy vily
a její otevření veřejnosti.
• Pokusíme se do správy městské části dostat
od hl. města Prahy malešický zámeček, aby zde mohlo
vzniknout kulturní centrum této čtvrti.
• Udržíme a ﬁnančně zajistíme námi zavedený
transparentní systém dotací umožňující získat dotaci
všem, kteří chtějí tvořit nebo jsou vlastníky památek.

PIAZZETTA
EDEN
• Během opravy radnice začneme též připravovat
náročnou přeměnu kulturního domu Eden.
Ta je neuskutečnitelná bez ﬁnanční pomoci hlavního
města Prahy.
• Eden má potenciál stát se dalším lokálním centrem
naší městské části. Máme ambici zvládnout projekt,
na kterém si dosud všichni vylámali zuby.

DIALOG
S HLAVNÍM MĚSTEM
• V oblastech, které nejsou svěřené městské části, budeme
kooperovat s hlavním městem na tvorbě kvalitních
řešení, která budou reﬂektovat zájmy Desítky.
• Jde zejména o opravu ulic a s tím spojenou tvorbu
parkovacích míst či dotace projektů, na něž Desítka
ﬁnančně nedosáhne, anebo změny v MHD.

RADNICE OTEVŘENÁ
OBČANŮM
• Zavedeme radniční noviny a pravidelná setkání
starosty s občany. Chceme zajistit, abyste věděli,
co se na městské části děje, a zároveň potřebujeme
neustále vědět, co vás trápí a zajímá.
• Využijeme moderní technologie, aby informace
o Desítce byly přehledně a volně přístupné
na jednom místě.
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Nová linka 199 v Malešicích uspíší
dojezd na metro A Želivského
O všech změnách v pražské dopravě včetně
této rozhoduje ROPID, městské části
do toho vstupují jen jako jeden ze zdrojů při
poskytování vstupních dat či přání zdejších
obyvatel. Dopravní opatření v oblasti Malešic
je připravováno na základě dlouhodobé
nespokojenosti MČ Praha 10 i obyvatel okolí
Počernické ulice s nepravidelností autobusového
spojení z Počernické ulice k metru Želivského.
Zejména autobusová linka 163, která do Malešic
přijíždí až z Újezda nad Lesy, nabírá v kolonách
na Českobrodské ulici značná zpoždění a tím
se nepřiměřeně prodlužují intervaly spojů
jezdících k nejbližší stanici metra. Proto je
linka 163 od 1. září 2018 ve směru od Štěrbohol
zkrácena do zastávky Depo Hostivař a v úseku

Sídliště Malešice–Želivského je zavedena nová
linka 199, která má celotýdenně intervaly
odpovídající páteřní autobusové lince. Spojení
z Malešic k OC Štěrboholy zůstalo zachováno
díky prodloužené midibusové lince 228, která
spojuje Benice, Uhříněves, Dubeč, Štěrboholy
se zastávkou Poliklinika Malešice. Kromě
spojení k obchodnímu centru tak linka 228
zajišťuje městským částem na jihovýchodě
Prahy i spojení k jejich spádovému
zdravotnickému zařízení.
Zřizuje se linka v trase:
ŽELIVSKÉHO
Želivského (Z) (ve Vinohradské ul.) –
Pod Třebešínem (T) (×) – Na Palouku (×) –
Hostýnská – Plaňanská – Sídliště Malešice –
SÍDLIŠTĚ MALEŠICE
Nasazeny standardní autobusy
V provozu celotýdenně
Intervaly mezi spoji (min):
Období
Ranní špička /
ráno

6

20

20

Sedlo /
dopoledne

15

15

20

Odpol. špička /
odpoledne

7,5

15

15

Večer

15–20

15–20

15–20

Dopravce:
Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.

Zvažuje se i eventualita na tramvaj do Malešic.

Moc spadaného ovoce,
listí nebo trávy?
Od září je opět možné využít velkokapacitní kontejnery pro
zahradní bioodpad, jako jsou větve, tráva, listí, spadané ovoce,
zbytky rostlin, případně další bioodpady ze zahrádek rodinných
domů. Do kontejnerů nelze vkládat jiné druhy odpadů.
Místo přistavení

Prac. den Sobota Neděle

Místo přistavení

datum

čas

katastr

nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková

22. 9.

9.00–12.00

Záběhlice

Vlašimská x Bratří Čapků

22. 9.

9.00–12.00

Vinohrady

Dobročovická x Kružberská

22. 9.

13.00–16.00

Strašnice

V Úžlabině x Vykáňská

22. 9.

13.00–16.00

Strašnice

Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.

23. 9.

9.00–12.00

Michle

Molitorovská x Bylanská

23. 9.

9.00–12.00

Strašnice

Nad Vodovodem x Slunečná

23. 9.

13.00–16.00

Strašnice

datum

čas

katastr

Kosatcová x Hvozdíková

15. 9.

9.00–12.00

Záběhlice

Královická x Hájecká

23. 9.

13.00–16.00

Strašnice

Kounická x Malínská, u trafostanice

15. 9.

9.00–15.00

Strašnice

Na Křivce x Osnická

29. 9.

9.00–12.00

Vršovice

Dvouletky x Solidarity

15. 9.

13.00–16.00

Strašnice

Ostružinová x Jahodová – parkoviště

29. 9.

9.00–15.00

Záběhlice

Vydrova x Strnadova

16. 9.

9.00–12.00

Malešice

Na Třebešíně x Nad Třebešínem II.

29. 9.

13.00–16.00

Strašnice

Střemchová x Meruňková

16. 9.

9.00–12.00

Záběhlice

U Záběhl. zámku, záliv za domy č. o. 1j

30. 9.

9.00–12.00

Záběhlice

Žernovská x Štíhlická

16. 9.

13.00–16.00

Strašnice

Na Vinobraní x Nad Trnkovem

30. 9.

9.00–12.00

Záběhlice

U Trati x Na Spádu

16. 9.

13.00–16.00

Strašnice

Mokřanská x Běžná

30. 9.

13.00–16.00

Strašnice
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Nebezpečný odpad
jsou i baterie či léky.
Přijedou pro ně

Staré lyže nedávejte
prosím k „popelnicím“.
Patří do VOK

V září budou nebezpečné odpady při mobilním svozu sbírány
i o víkendech. Tato služba je pro obyvatele hlavního města
zdarma. Při svozu jsou odebírány odpady jako baterie,
akumulátory, nepoužitelné léky, barvy, lepidla, laky, nádoby
od sprejů, mazací oleje a tuky, zářivky a jiné odpady s obsahem
rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty, přípravky
na hubení plevele, hmyzu apod., ředidla atd.

VOK, tedy velkoobjemový kontejner, je přistavený pouze
ve vymezeném čase, který je uvedený vedle data. Do kontejnerů
lze odkládat pouze ty odpady, pro které je služba určena, jako
domovní odpad objemného charakteru - nábytek, podlahové
krytiny, kovové odpady, zdravotní keramika, zrcadla, lyže
apod. Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady (vč. ledniček,
monitorů, televizorů, autobaterií apod.), pneumatiky, bioodpady
a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání
odpadů z podnikatelské činnosti.

trasa E (STRAŠNICE, MALEŠICE) – středa 19. 9. 2018
Místo přistavení

čas
datum

čas

katastr

Kounická x Malínská

15. 9.

9.00–15.00

Strašnice

16.00–16.20

Kodaňská x Norská

15. 9.

8.00–12.00

Vršovice

4. křižovatka ul. Káranská x Bydžovského

16.30–16.50

Vrátkovská x Tuklatská

15. 9.

9.00–13.00

Strašnice

5. křižovatka ul. Rektorská x Bakalářská

17.10–17.30

Přetlucká x Prusická

17. 9.

13.00–17.00

Strašnice

6. křižovatka ul. Janderova x Chládkova

17.40–18.00

Rybalkova x Charkovská

17. 9.

13.00–17.00

Vršovice

7.

18.10–18.30

Pod Strání – vedle č. o. 33

17. 9.

14.00–18.00

Strašnice

Hostýnská (u školy)

17. 9.

14.00–18.00

Strašnice

Michelangelova (v proluce)

17. 9.

15.00–19.00

Strašnice

Mokřanská x Běžná (u tříd. odpadu)

18. 9.

15.00–19.00

Strašnice

Dukelská x Volyňská

19. 9.

13.00–17.00

Vršovice

8.00–8.20

Tulipánová x Želivecká

19. 9.

14.00–18.00

Záběhlice

2. křižovatka ul. Ruská x Na Míčánkách x Vlašimská

8.30–8.50

Jesenická x Nad Trnkovem

20. 9.

13.00–17.00

Záběhlice

3. křižovatka ul. Kodaňská x Žitomírská

9.00–9.20

Na Pahorku x Pod Sychrovem II.

20. 9.

14.00–18.00

Michle

4. křižovatka ul. Moskevská (č. 66) x Minská

9.30–9.50

Platanová x Kapraďová

20. 9.

15.00–19.00

Záběhlice

Nad Elektrárnou u ČD

22. 9.

8.00–12.00

Michle

Krymská x Kodaňská (ostrůvek)

22. 9.

9.00–13.00

Vršovice

Brigádníků x U Kombinátu

24. 9.

13.00–17.00

Strašnice

Nučická x Dubečská

24. 9.

13.00–17.00

Strašnice

Nosická (pod prod. Billa)

24. 9.

14.00–18.00

Strašnice

Nad Vodovodem x Slunečná

24. 9.

14.00–18.00

Strašnice

Srbínská, mezi garážemi, u tř. odpadu

24. 9.

15.00–19.00

Strašnice

Vladivostocká x Gruzínská

25. 9.

15.00–19.00

Vršovice

Sněženková x Meruňková

26. 9.

13.00–17.00

Záběhlice

Křenická x Olešská

26. 9.

14.00–18.00

Strašnice

Bramboříková, parkoviště

27. 9.

13.00–17.00

Záběhlice

Rektorská x Bakalářská

27. 9.

14.00–18.00

Malešice

Kamelova mezi č. 2 a 4

27. 9.

15.00–19.00

Záběhlice

křižovatka ul. Na Třebešíně – Nad Kapličkou

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Nad Vodovodem x Hostýnská

15.30–15.50

3. křižovatka ul. Počernická x Přistoupimská

1.

křižovatka ul. Černická x Kounická

8. křižovatka ul. Vrátkovská x Tuklatská

18.40–19.00

9. křižovatka ul. Názovská x Na Palouku

19.10–19.30

trasa B (VINOHRADY, VRŠOVICE, MICHLE) – sobota 22. 9. 2018
Místo přistavení
1.

křižovatka ul. Chorvatská x Dykova

čas

5. křižovatka ul. Petrohradská x Rostovská

10.00–10.20

6. křižovatka ul. Přípotoční x Oblouková

10.40–11.00

7.

křižovatka ul. Magnitogorská x Uzbecká

11.10–11.30

8. křižovatka ul. Osnická x Na Křivce

11.40–12.00

9. křižovatka ul. Elektrárenská x Nad Vršovskou horou

12.10–12.30

trasa A (ZÁBĚHLICE) – úterý 25. 9. 2018
Místo přistavení
1.

křižovatka ul. Záběhlická x Na Botiči

čas
15.00–15.20

2. křižovatka ul. Na Vinobraní x Ve Slatinách (parkoviště)

15.30–15.50

3. křižovatka ul. Hyacintová x Břečťanová

16.00–16.20

4. křižovatka ul. Želivecká x Tulipánová

16.40–17.00

5. nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková x Chrpová

17.10–17.30

6. křižovatka ul. Sněženková x Mládežnická

17.40–18.00

7.

18.10–18.30

křižovatka ul. Ostružinová x Jahodová (parkoviště)

Místo přistavení

8. křižovatka ul. Topolová x Jabloňová (u OD Cíl)

18.40–19.00

Ostružinová x Jahodová

29. 9.

9.00–15.00

Záběhlice

9. křižovatka ul. Jasmínová (pod č. 33) x Přesličková

19.10–19.30

U Vršovického nádraží x Ukrajinská

29. 9.

8.00–12.00

Vršovice

Vladivostocká x Jaltská

29. 9.

9.00–13.00

Vršovice

10. křižovatka ul. Mattioliho x Velenovského

19.40–20.00

13
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Obecní kurýr

Otázky
a odpovědi
k volbám
A ony jsou nějaký volby?

Můžu volit na volební průkaz jinde?

Ano, jsou. Letos na podzim se volí 5. a 6.
října 2018 zastupitelstvo městské části
u nás na Desítce, ze kterého pak vzejde
starosta Desítky, a zároveň i Zastupitelstvo
hlavního města Prahy, ze kterého pak vzejde
primátor Prahy. Až tedy půjdete k volbám,
budete do obálky dávat dva volební lístky.
Jeden do zastupitelstva na Desítce, druhý
do zastupitelstva na hlavním městě.

V těchto volbách bohužel ne.

Kam mám jít volit?
Volíte v místnostech obvyklých tam, kde jste
zapsáni (obvykle trvalé bydliště) ve voličském
seznamu, který vede matrika úřadu městské
části. Do 3. 10. lze příslušnou matriku požádat
o přepsání se jinam.
Co s sebou k volbám potřebuji?
Stačí vám občanský průkaz, může ho zastoupit
pas (i ten s odstřiženým rohem).
Co když občanku ztratím
nebo už není platná?
V případě, že občanský průkaz ztratíte nebo ho
nebudete mít platný, pak si ho můžete v době
konání voleb nechat narychlo vydat na úřadě
Prahy 10. Služba je sice zpoplatněná, ale
udělají vám i potřebnou fotku.
A jak je to s lístky?
Lístky dostanete asi dva dny předem
do schránek. Nemusíte je ale nutně s sebou
k volbám nosit. V případě potřeby dostanete
od volební komise na místě jiné.

A když nedojdu k urně, může dojít
urna za mnou?
Může. Lze (např. ze zdravotních důvodů
či věku apod.) požádat úřad (i v době voleb)
telefonicky o přenosnou volební schránku,
kterou až k vám přinesou. Můžete dokonce
zatelefonovat do své volební místnosti při
vstupu do budovy o schránku, když někdo
na místě zjistí, že např. schody (někde se
využívají přednostně třídy vyšších ročníků
školy) až k volební místnosti nevyjde.
A jak je to v těchto volbách
s kroužkováním kandidátů?
Dejte velký křížek, abyste neztratili své
hlasy. Než půjdete volit, měli byste vědět,
že komunální volby nic jako preferenční hlasy
neznají. Nejprve se sčítají hlasy pro stranu
a až potom ty, díky kterým se kandidáti
posouvají na kandidátce směrem vzhůru,
tedy ke zvolení.
V posledních volbách se u nás nezapočítalo
bezmála 30 000 hlasů! A to jen proto, že voliči
nedávali velké křížky – mnozí neuplatnili
všechny své hlasy.
Pro „skok“ na kandidátce je potřeba
minimálně deset procent hlasů, což je nejvíc
ve všech volbách. Zjednodušeně řečeno:
chcete-li podpořit pouze jednu politickou
stranu, respektive kandidáty pouze z jedné
strany, nekroužkujte. Nejlepším způsobem
hlasování je označit v tomto případě stranu
jako celek, přičemž každý kandidát od vás
dostane po jednom hlasu.

Pamatujte, že hlas jde jako první straně, a ne
konkrétnímu kandidátovi za všech okolností.
Tedy, i když se rozhodnete všechny své
hlasy rozdělit napříč různými politickými
stranami, nejprve tím pomáháte ke zvolení
straně jako celku. A ta potřebuje překonat
5 %, aby se vůbec někdo Vašimi hlasy zabýval.
Nezapomeňte na velký křížek.
Co se stane, když dám velký
a malý křížek?
Máte jistotu, že volíte všemi svými hlasy.
Váš hlas připadne všem kandidátům
s „malým“ křížkem a všem ostatním ze strany,
které dáte velký křížek, tedy samozřejmě jen
aby celkově byl počet 45.
U nás se volí 45 zastupitelů.

PŘÍKLAD
Když dáte velký
křížek Spojeným silám
pro Prahu 10 a dva
křížky někomu z ODS, hlas
dostanou 2 kandidáti označeni
„malým“ křížkem a prvních
43 kandidátů (45 – 2 = 43)
ze strany, které jste dali
„velký“ křížek, tedy
ze Spojených sil
(TOP 09).
To křížkování je tedy věda, můžu si lístek
připravit už doma?
Ano. Jen musíte hlasovat osobně, upravit jej
správně a dát do obálky, kterou vám vydá
komise u voleb. Nemusí být zalepená.

Obecní kurýr

Tajenka: Jaké slovo si vybavíte, když se řekne „dloubák“?

SMS zdarma informují
i o bouračce tramvají
Pohodlnou elektronickou cestou, jak získávat
ty nejaktuálnější informace z MČ Prahy 10,
je tzv. mobilní rozhlas neboli SMS
zpravodajství. „Registrovat se k odběru můžete
na http://praha10.mobilnirozhlas.cz,
kde si nastavíte, jaké informace chcete
odebírat,“ říká místostarosta Radek Lojda.
Na výběr máte třeba upozornění na kulturní
akce, sportovní akce, odstávky a poruchy,

info z úřadu, info pro majitele zvířat a další.
„Za mne jsou zásadní krizové informace,
na kterých můj odbor spolupracuje s hasiči,
policií, strážníky a záchrankou. Vidím
jako důležité rychlou SMS třeba v případě,
když hasiči doporučí neotevírat okna, nebo
dopravní informaci, když se nám tu srazí
tramvaje a řidiči zbytečně přijedou do kolony,“
říká místostarosta Radek Lojda.
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ing. Tomáš Pek
kandidát na starostu

