
Prodeje stovek bytů na Praze 10 a změny rozpočtu. Na Desítce zahraje D. Andrtová-Voňková, vzplanou 
svatojánské ohně a 25.6. bude zastupitelstvo.

Vážení sousedé, milí obyvatelé „Desítky“ a další odběratelé tohoto 
newsletteru o dění v naší městské části z pohledu občanů,
na konci června se toho u nás bude dít opravdu hodně:

Další jednání zastupitelstva na Praze 10 se bude konat 25.6. od 13:00. 
(Temíny jsou zveřejňovány zde.) Program jednání je ke stažení, nicméně bez 
podkladů.  Stenozáznamy z minulých jednání najdete zde.

Z programu vyjímáme:
• Bod  3 - návrh na změnu rozpočtu, též body 23–25. Rozpočet si 

můžete stáhnout, zajímavá je např položka převody (v úvodní bilanci): 
radnice na r. 2012 počítá  se 750 miliony za „převody z vlastních fondů 
hosp. činnost“. Jde nejspíš o prodeje plánované již v minulých letech 
+ o zisk z nájemného (po odečtení režie a oprav).

• Bod 7 - informace k průběhu „rekonstrukce staré vršovické radnice". 
Velmi zdařilé fotografie dokumentující současné obestavování 
fasády naleznete pod článkem o Zámečku zde. V rozpočtu je na listu 
82 30-31 k dohledání plánovaná výše nákladů na r. 2012: 250 milionů. 
Vzhledem k nákladům ve výši několika desítek milionů již v roce 2011 
se zdá, že stará Rangherka bude z nových cihel dražší než Rathův 
Buštěhrad.

• Bod 9 - návrh na udělení výjimky ze Zásad pro prodej domů se šesti 
a méně byty

• Bod 10 - návrh na zpětné  zařazení nájemců bytů do privatizace 
domovního fondu

• Bod 11, 13 - uzavření smluv o převodu bytových jednotek a jejich 
prodeji. V dalších bodech jde i o prodej nebytových prostor a pozemků. 
Podle úřední desky se lze dopočítat, že je nejspíš v plánu v r. 2013 
prodat cca 90 domů s počtem bytů okolo 1150. Odhadujeme, že cena 
bude kolem 690 milionů (došli jsme k ní takto: průměr 50 m2 na byt 
a 12tis Kč/m2). 

• Bod 18 - prezentace z průběhu Akce Ubytovny - kritický článek 
upozorňuje, že by radnice namísto stbáckých monstrakcí měla dávat 
podněty hygieně.

• Bod 22 - Key Investments - shrnutí kauzy zde
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• Bod 26 - k dotazníkovému šetření k potenciálnímu zavedení zón 
placeného stání

VŠFS dostala od Prahy 10 zakázku bez výběrového řízení
Informuje o tom server lidovky.cz, souhrnné informace o VŠFS naleznete 
v tomto článku.  

Kulturní a společenské akce pořádané pro sousedy z Prahy 10:
 
V kavárně café V lese (Krymská 12) doporučujeme v druhé polovině června:

• 19.6. od 20:00 debatu z cyklu Noci kavárenských debat a sice na téma 
Občanské iniciativy a manipulace na pozadí případu Gorila

•          Hosté: Ladislav Agnes Snopko (publicista, bývalý ministr kultury 
SR), Lucie Gallová (organizátorka protestů v SR)

• 25.6. od 20:00 koncert kytaristky a zpěvačky Dagmar Andrtové-
Voňkové

• 29.6. současnou poezii: CONTEMPOETRY (Prague Modern Young 
Orchestra + Jaromír Typlt + Jonáš Hájek)

• 30.6. koncert alternativní post-rockové kapely STOOL.
Další informace naleznete v newsletteru café v Lese.
 
 21.6.: Svatojánská noc v Havlíčkových sadech
Ve čtvrtek 21. června se od 21 hodin koná v Havlíčkových sadech (t.j. na 
hranici Prahy 10) divadelní noc v plenéru u příležitosti Svatojánské noci. 
Začátek v horní části za dětským hřištěm. Lampióny, masky, eventuelně buřta 
s sebou... Svatojánská noc je site specific divadelní projekt, který chce spojit 
kvalitní umění se zábavou přístupnou celé rodině, pořádá o.s. Start Vršovice, 
kontakt 731560551.
 
 23.6.: Svatojánský oheň za bývalou Bečvářovou vilou
Na sobotu 23. června od deváté hodiny večerní vás zveme na Svatojánský 
oheň na pozemku bývalé Bečvářovy vily (nalevo od pivního stanu směrem k  
Bille). Oslavíme společně letní slunovrat. Podle starých zvyků se palivo na 
svatojánský oheň sbíralo po celé obci – pokud máte nějaké dříví na podpal 
nazbyt, přineste. Víc informací na webu Útulných Strašnic.
 
20.6.: V Trmalově vile zazpívá jazz Eliška Ptáčková
Ve středu 20.6. se ve Vilové 11 v budově Trmalovy vily můžeme od 20:00 
těšit na jazzovou zpěvačku Elišku Ptáčkovou. Víno, pivo, nealko, káva... vše 
bude v „zahradní kavárně“ zajištěno, vstupné 50,- Kč.
A upoutávka na léto: 12.7. a 9.8. 2012 bude v Trmalově vile přednášet 
v rámci cestovatelských večerů Saša Ryvolová.
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UNDER THE SKY OF WERSOWITZ
ProLUKA – místo pro kulturní a sociální interakci a pro naše nápady!
Mezi ulicemi Moskevská a Krymská, u zástavky tramvaje č. 22 a č. 4 – Ruská 
(směrem z centra), máme příležitost realizovat projekty související s tamním 
volným, nyní nevyužívaným – veřejným – prostorem. 

• Hlavním cílem organizátorů (4+4 dny v pohybu a START Vršovice, na 
jeho webu více informací) je podpořit projekty, které svébytným 
způsobem pracují s místem a jeho okolím.

• Termín realizace projektů: září - listopad 2012 (projekt bude pokračovat 
t a k é v r o c e 2 0 1 3 ) . P r o j e k t y z a s í l e j t e n a 
email: letunka@volny.cz nejpozději do 30. června, kurátoři: Krištof 
Kintera a Denisa Václavová 

27.6.: Petra Hůlová a švédský večer v Galerii MU
Nově otevřená Galerie MU (Krymská 29) je dalším prostorem setkávání:

• 23.6. v 19 00: vernisáž skvělého a hravého studenta AVU Marka 
Číhala.

• 27.6. od 19: 00 Mu společně s českým centrem ve Stockholmu pořádá 
setkání všech, kteří mají slabost pro Švédsko. V rámci večera 
představí své severské zkušenosti např. spisovatelka Petra Hůlová, 
designér Přibyl, fotograf P. Hejný, AM 180 a Frivol a další.

• 29.6. od 20: 00 netradiční tetovací večírek VOL.I.
Jedna méně povzbudivá zpráva o kácení v Mrštíkově
Občané se snaží být účastníky stavebního řízení v Mrštíkově (jde o výstavbu 
na parcele 9997/4 k.ú. Strašnice) a zabránit pokácení vzrostlé, okolí 
dominující lípy. Navzdory tomu, že případným pokácením lípy budou lidé 
bydlící v jejím bezprostředním okolí dotčeni na svém právu na příznivé 
životní prostředí garantovaném čl. 35 odst. 1 Ústavy ČR (a narušeném již tak 
polohou poblíž rušné stanice metra Strašnická), je jim zbraňováno v tom, aby 
byli účastníky řízení. Strom by přitom mohl zůstat stát, kdyby městská část 
trvala na výstavbě objektu o trochu menšího než je plánovaný bytový 
komplex. Co je zajímavé: lípu uchovali i komunisté, když stavěli metro (v její 
bezprostřední blízkosti tehdy byly otevřené stavební jámy). 

Dojde ke změnám jízdních řádů a tras, budou rušeny spoje MHD např. 
v Malešicích
Podrobněji informoval server idnes.cz. 
 
Hodně radosti z bydlení na Praze 10 i v jiných městských částech 
a seznámení se sousedy na některé z výše uvedených akcí za Zaostřeno na 
Desítku přeje

Olga Richterová, 19. 6. 2012

PS: Minulá vydání newsletteru naleznete zde.
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