NECHCEME
BLÁZNIVÉ
CYKLOPRUHY

DOMOV PRO
SENIORY JE DNES
NEZBYTNOST

Cyklistika a cyklodoprava
jsou v kurzu. A určitě je to tak
v pořádku. Kde ale končí snaha
o vybudování kvalitních tras
a kde začíná tvrdohlavá
zaslepenost s cílem vybudovat
trasy za každou cenu?

Iva Lhotská, kandidátka
za Naši čtrnáctku, pracuje více
než patnáct let v sociálních
službách, aktuálně v Domově pro
seniory. A právě takové zařízení
na Praze 14 postrádá. Žádné tu
není. Přestože populace stárne
a přibývá obyvatel z takzvané
sendvičové generace.

Více na str. 3

NOVINY HNUTÍ „NEZÁVISLÍ – NAŠE ČTRNÁCTKA“
ZÁŘÍ 2018

Více na str. 2

14 TÉMAT
PRO ČTRNÁCTKU
Přečtěte si, co vše napravíme
a zajistíme.
Více na str. 4

AKTUÁLNĚ Z PRAHY 14:

zjistili jsme závažná fakta
Vnímám to celé jako fatální selhání
a jsem připravena smlouvu z pozice
starostky prověřit a zjistit, zda je
možná její změna.

Soňa
Tománková
kandidátka
na starostku
MČ Praha 14

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
jsem vaší kandidátkou na starostku městské části Praha 14
za nově vzniklé hnutí „Nezávislí - Naše Čtrnáctka“. Přestože
jsem posledních sedm let neuvolněnou zastupitelkou, to
znamená, že chodím, stejně jako vy, do práce a jsem dostatečně
vytížená, mám perfektní přehled o tom, co se u nás na Praze
14 děje. I za cenu večerů strávených u počítače pozorně sleduji
veškeré kroky současného vedení a mám jasné představy, co je
potřeba změnit.
MÍSTO ZAJIŠTĚNÍ OBECNÍ
ŠKOLKY MÁME DRAHOU
SOUKROMOU
Pro příklady nemusíme chodit daleko. Stačí, když se vrátíme třeba jen
do srpna loňského roku, kdy bylo
přijato Usnesení č. 546/RMČ/2017,
které řešilo schválení smlouvy o pronájmu objektu č. p. 9, ul. Pilská –
Hostavice z 14. 8. 2017. Kvůli tomuto usnesení se dostal objekt,

který je ve vlastnictví městské části, zcela nekoncepčně do soukromých
rukou a vznikla zde soukromá mateřská škola. V době, kdy městská
část řeší akutní nedostatek míst
pro školáky a předškoláky v Hostavicích. Přitom zajistit jejich potřebný počet pro místní obyvatele
je základní povinností, a fakt, že
místo vybudování vlastní školky
zde vyrostla soukromá, nepoměrně pro rodiče dražší, je alarmující.

LEVNĚJI NEŽ REKONSTRUKCE
STARÉ RADNICE BY VYŠLA
VÝSTAVBA NOVÉ NA ZELENÉ
LOUCE
Dále například Usnesení č. 746/
RMČ/2017 z 27. 11. 2017. To pro
změnu nesmyslně utrácí bezmála
sto milionů z rozpočtu naší městské
části na další rekonstrukci radnice, přestože jen za posledních pár
let prošla hned několika. Opravdu
netuším, co zase plánují rekonstruovat, a hlavně – za peníze, které
veškeré rekonstrukce stojí, jsme
mohli mít ne jednu, ale dvě zcela
nové radnice postavené na zelené
louce. Moderní ekonomickou budovu se zakomponováním veškerých
požadavků úředníků a občanů. To
také rozhodně prověřím, jakmile
budu mít příležitost. A to chci, pokud to jen trochu půjde, zarazit.
Že to jde jinak, je vidět nedaleko
od nás. Praha 7 má za 157 milionů
kompletní novou budovu pro dvě
stovky úředníků. A my jich máme
méně. Určitě si úředníci a občané
zaslouží přívětivější a funkčnější
úřad, ale předraženými rekonstrukcemi staré budovy nikdy nedosáhneme dokonalosti. To už by mělo
větší smysl postavit novou radnici
s kancelářemi odpovídajícími dnešní
době, klimatizovanými, budovu pro
občany přístupnou, s dostatkem
parkovacích míst. Otázka je, zda
Prahu 14 netrápí více jiné problémy.

CIZINCI JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ
NEŽ NAPŘÍKLAD SENIOŘI?
A co t ře b a U s n e s e n í č . 6 5 7 /
RMČ/2017 ze dne 16. 10. 2017
o podání žádosti o dotaci na projekt
„Integrace cizinců v MČ Praha 14
v roce 2018“. Nestačí, že pro roky
2016 a 2017 podala a obdržela Rada
dotace na integraci cizinců přesahující
částku osm a půl milionů korun? Kam
ty peníze vlastně šly, za co byly utraceny? Jsou toto opravdu priority naší
městské části? V době, kdy například
naši senioři nemají možnost využití
některých základních služeb?
POTŘEBUJEME PRÁVNÍKY
Z PLZNĚ?
Nedávné Usnesení č. 506/RMČ/2018
ze dne 13. 8. 2018 rozhoduje o uzavření smlouvy na právnické služby se
společností JP Legal s.r.o. Nejenom že
je to plzeňská společnost, a předpokládám, že budou Praze 14 účtovat kromě
odměn za právní služby také obrovské
cestovné na dojíždění z Plzně, ale co je
varovnější, je skutečnost, že smlouva
byla uzavřena mimo režim interní radniční směrnice o zadávání veřejných
zakázek. Tedy na výjimku, díky které
se nemusel výběr pravidly pro veřejné
zakázky řídit. To se také chystám prověřit a zjistit, zda jsou externí právníci
z Plzně potřeba, zejména pokud máme
vlastní plnohodnotný právní odbor.
NA WEBU NENAJDETE NIC…
Prověřili jste si mnou uvedená
čísla usnesení? Respektive snažili
jste se, nicméně moc informací

jste nenašli? To není vaší špatnou
orientací na webových stránkách.
To je netransparentností radnice
Prahy 14. Chybí jakékoliv podklady,
důvodové zprávy a informace,
na základě kterých radní
rozhodovali. Ze stránek se nedozvíte
nic. Je to záměr? V mém případě
tomu bude jinak. Veškeré informace,
které je možné uveřejnit, uveřejněny
budou. Máte na ně právo.
JEDEN DODATEK ZA DRUHÝM
Nicméně i letmým pohledem do seznamu usnesení zjistíte, že jen od začátku
července do prvního zářijového zasedání 3. 9. schválila Rada městské části
Prahy 14 dvacet dva dodatků ke stávajícím smlouvám. Což je poněkud
zvláštní, že se jich takový počet sešel
dohromady krátce před volbami. Skoro to může vypadat, jako by stávající
vedení s jejich uzavřením hodně pospíchalo. Rozhodně všechny stojí za prověření, do čehož se hodlám pustit.

MIROSLAV JÍRA:
MLADÉ SPORTOVCE
VEDU K FAIR PLAY
Již ve dvaceti letech začínal
s trénováním fotbalistů. Během
dalších dvou desítek se vypracoval
až na asistenta ženského
fotbalového týmu reprezentace.
Více na str. 2

I DROBNOSTI
DĚLAJÍ DOBRÉ
MÍSTO PRO ŽIVOT
Na Praze 14 žije Ing. Miroslav
Froněk téměř celý život. Stejně
tak po celý život se zajímá, co se
zde děje a na svém kontě má velké
úspěchy v práci pro veřejnost.
Více na str. 3

ROZHLEDNA
I PRO BUDOUCÍ
GENERACE

TEĎ JE TO NA VÁS
Komunální volby 5. a 6. října se nezadržitelně blíží a v těchto dvou dnech
to budete právě vy, kdo rozhodne
o tom, kdo usedne do nové Rady Prahy 14 a jak se naše městská část bude
dále měnit – zda k lepšímu nebo horšímu. My jsme připravení pro možnou
změnu udělat maximum, teď je ovšem
řada na vás. Za celý tým „Nezávislí
– Naše Čtrnáctka“ bych Vám už nyní
chtěla poděkovat za dosavadní podporu a budeme si držet palce navzájem,
aby veškeré úsilí, které jsme společně
vynaložili, přineslo očekávané ovoce.

Doubravka je neoddiskutovatelně
unikátní a originální stavbou.
Rozhledna s sebou však
do budoucna přináší velké
problémy, o kterých se ví již
od samého počátku vzniku
projektu.
Více na str. 3

www.nasectrnactka.cz
STRANA 1

Naši lidé – seznamte se
Soňa
TOMÁNKOVÁ
Věk: 40 let
Bydliště: Černý Most, na Praze 14 žije od roku 1994
Stav: rozvedená, dcera Natali
Povolání: manažerka

Ing. Miroslav
FRONĚK
Věk: 58 let
Bydliště: Hloubětín,
na Praze 14 žije vyjma třinácti let celý život
Stav: ženatý, tři děti
Povolání: vydavatel

Jaroslav
ŠŮS
Věk: 50 let
Bydliště: Černý Most, na Praze 14 žije od narození
Stav: ženatý, dvě děti
Povolání: profesionální řidič

Vladimír
DIVIŠ
Věk: 42 let
Bydliště: Černý Most, na Praze 14 žije od roku 2000
Stav: svobodný
Povolání: IT specialista

MARGITA
KLUSÁKOVÁ, PharmDr.
Věk: 51 let
Bydliště: Hloubětín, na Praze 14 žije od narození
Stav: vdaná
Povolání: lékárnice

Ing. Luděk
INGALA

Vize: „Prahu 14 vnímám především
jako náš domov. Máme zde mnoho
hezkých míst a takřka vše, co může
zajistit spokojené bydlení – přírodu
na dosah ruky, skvělé spojení do centra,
nákupní možnosti, sportovní příležitosti,
svoji historii… O to víc mě mrzí, když
Vize: „Zaměřím se na metropolitní

plán, dále na sport, kulturu a investice
jak městské části, tak na investice
hl. m. Prahy. Chci pořádat sportovní
a kulturní akce jak pro děti, tak pro
dospělé, investovat účelně a prozíravě
pro budoucnost, například do nové
Vize: „Vyřešení dopravní situace
na Praze 14 jak z pohledu parkování,
tak i lepších podmínek dopravní situace
zejména na Černém Mostě. Chtěl bych
vybudovat sportovní areál pro naše
občany, aby měli možnost dostačujícího
sportovního vyžití, a především musíme
Vize: „Zaměřím se na projekty plné

digitalizace úřadu městské části, tak aby
občan trávil více času se svou rodinou
a co nejméně běháním po úřadech.
Plná digitalizace zcela jistě zajistí
pružnější fungování celé městské části,
zvýší informovanost občanů o veškerém
Vize: „Nejvíce mě trápí rozbité ulice

a chodníky, prostor nyní bezejmenného
náměstí, absence míst pro sportovní aktivity
jak dětí, tak dospělých, absence místa pro
pořádání kulturních a společenských akcí
či komunitní zahrady – občané nemají
možnost se shromažďovat a budovat
Vize: „Zaměřím se především

Věk: 63 let
Bydliště: Kyje – Hutě, na Praze 14 žije od roku 1997
Stav: ženatý, tři děti
Povolání: hoteliér

na rozšíření služeb a občanské
vybavenosti na Praze 14, zvláště
pak v lokalitě Kyje – Hutě, kde je
jich nejméně. Současně se zasadím
o narovnání vlastnických vztahů
komunikací na Hutích, které znemožňují

Bc. Michaela VOSÁTKOVÁ

Vize: „Praha 14 má krásnou přírodu

Věk: 25 let
Stav: svobodná
Bydliště: Lehovec, na Praze 14 žije od roku 2011
Povolání: studentka magister. studia Provozně ekonom. fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze

Bc. Eduard
MARGITA
Věk: 28 let
Bydliště: Hloubětín, na Praze 14 žije od roku 2011,
vazby na místo od dětství
Stav: ženatý, Povolání: obchodní zástupce

Kateřina
CHVÁTALOVÁ
Věk: 41 let
Bydliště: Černý Most, na Praze 14 od roku 2005
Stav: vdaná, dvě děti
Povolání: pedagogická pracovnice

Radek
NOVOTNÝ
Věk: 45 let
Bydliště: Hostavice, na Praze 14 žije od narození
Stav: svobodný
Povolání: zaměstnanec ve stavebnictví

Bc. Iva
LHOTSKÁ
Věk: 54 let
Bydliště: Černý Most, na Praze 14 žije od roku 2001
Stav: vdaná, 1 dítě
Povolání: vedoucí ošetřovatelského úseku v domě
pro seniory

Mgr. Miroslav
JÍRA
Věk: 42 let
Bydliště: Černý Most, na Praze 14 žije od roku 2009
Stav: ženatý, 2 děti
Povolání: fotbalový trenér

a dobrou dopravní obslužnost.
Na druhou stranu je v nabídce málo
dostupných bytů, chodníky jsou
ve špatném stavu a postrádám dětská
hřiště na solidní úrovni. Právě jejich
vybudování je tím, na co se zaměřím,
Vize: „Na Praze 14 oceňuji

skutečnost, že jde o poklidnější část
města, přitom s dobrou dostupností
centra. Za mě zde ovšem váznou
některé služby občanské vybavenosti.
Mojí doménou se stane kultura,
rád bych se věnoval výraznějšímu
Vize: „Na Praze 14 se mi nejvíce

líbí její potenciál, který při správném
vedení radnice může z naší čtrnáctky
udělat jedinečnou pražskou periferii.
Naopak nejvíce mě trápí aktuální
přístup vedení radnice k našemu
domovu a běžným občanům naší
Vize: „Hostavice bych rád proměnil

v krásné místo, kde by se člověk cítil
dobře po všech stránkách. Chci zde
řešit obecně dopravu, zajistit opravu
silnic, zastřešení zastávek, údržbu
zeleně a uchovat přírodní ráz krajiny.
Zaměřím se na alej Vidlák, opravu
Vize: „Na Praze 14 se mi nejvíce

líbí blízkost k přírodě a hlavně naše
rybníky. Naopak mě trápí malá
občanská vybavenost, stav chodníků
a nouze o parkování. Ráda bych
pomohla vybudovat na Praze 14
domov pro seniory a chci se zasadit
Vize: „Na Praze 14 mi jako sportovci

chybí sportovní klub naší městské
části, na který bychom mohli být
společně pyšní. Rád bych na Praze 14
pomohl vytvořit takové podmínky, které
by zejména mladou generaci vedly
k jejímu sportovnímu rozvoji. Současně

denně vidím, jak je zeleň neudržovaná,
silnice a především chodníky jsou
rozbité, namísto řešení dopravy v klidu
se utrácí za nesmyslné cyklopruhy,
veřejné prostory jsou zanedbané, je zde
chaos a nepořádek. Kandiduji právě
proto, abychom toto mohli změnit.“
školy v Jahodnici. Nezbytné je také
rychlé dokončení investic města (Park
U Čeňku, chodníky a silnice v sídlišti
Hloubětín) a zahájení nových investic
(chodníky a silnice v Hloubětíně –
Chaloupkách).“

myslet na naše potomky, aby nemuseli
většinu volného času trávit u PC, což je
v dnešní době celosvětový problém.
Dalším mým bodem k realizaci je myslet
při výstavbě dalších domů také na dostatek
zeleně mezi objekty, protože příroda je
v našem životě také hodně důležitá.“
dění a plánech na Praze 14 a zároveň
umožní aktivně reagovat na postřehy,
podněty, připomínky ve všech
oblastech života naší městské části.“

sousedské vztahy. Dále zde dlouhé roky
není řešeno parkování vozidel občanů.
Zároveň je třeba řešit stav zeleně především
v místech s vyšší koncentrací bytových
domů. Dalším problémem je nedokončený
Městský okruh a velmi hustý provoz
v oblasti Průmyslové a Kbelské ulice.“
nejen dopravní řešení. Jako člen komise
územního rozvoje jsem zastáncem
omezení zastavěnosti v oblasti
Bažantnice.“

společně s prosazením vlakové zastávky
na Rajské zahradě, chodníků v Lehovci
a Hloubětíně, přechodu v Hloubětíně
a rovněž v témže místě na zkulturnění
stávajícího podchodu.“

rozšíření kulturního vyžití obyvatel naší
čtrnáctky.“

městské části a také nelichotivý stav
většiny dětských hřišť. Chci se věnovat
realizacím projektů pro děti a pro
rodiny na P14, jako například možnost
bezplatného doučování dětí nebo
organizace poznávacích výletů po celé
naší republice pro rodiny s dětmi.“
místních studen i veřejného osvětlení.
Byl bych rád, aby obyvatelé Hostavic
znovu získali důvěru k úřadu městské
části a mohli se na něj se vším bez
obav obrátit.“

o rozšíření služeb a společenských
možností právě pro ně. Přála bych si,
aby se naši senioři necítili osamoceni
ani opomenuti a aby věděli, že jsme
připraveni jim maximálně pomoci.“

bych ale chtěl zapracovat na tom, aby
naši občané, tedy všechny generace
na naší městské části, měli dostatek
sportovních příležitostí a možnosti
aktivního vyžití.“
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Miroslav Jíra:

Miroslav Froněk:

Již ve dvaceti letech začínal s trénováním fotbalistů. Během dalších
dvou desítek let se vypracoval až na asistenta ženského fotbalového
týmu reprezentace. Na svém kontě má i výchovu zvučných jmen mužské reprezentace. Řeč je o Miroslavu Jírovi, který má práci ve sportu
nejenom jako povolání, ale i jako koníčka.

Bezmála celý život žije Miroslav Froněk na Praze 14. Přirostla mu k srdci již jako dítěti, dodnes vzpomíná, jak mu rodiče připomínali, kdy byt
v Hloubětíně viděl poprvé. To když byl ještě v kočárku a nad hlavami jim ve vesmíru letěl prvně Gagarin…

Mladé sportovce
vedu především
k zásadám fair play

Jak dlouho se sportu, konkrétně
fotbalu, věnujete?
V oblasti fotbalu se pohybuji od mala.
Hrál jsem na nižší úrovni, především
v rodném Mělníku. Ale velmi záhy
jsem začal s trenérskou činností, a to
již ve dvaceti letech na pražské Bohemce. Působil jsem i ve Slavii a Admiře Praha. Aktivně jsem s fotbalem
coby hráč skončil teprve před pěti lety.
Co je v trénování vaší prioritou?
Trenéřinu považuji především za své
poslání s cílem vychovávat zejména
charakterní lidi, teprve potom fotbalové hráče. Ohromně mě baví formovat
jedince správným životním směrem
a vštípit jim základy fair play – čestnost, férovost, pracovitost a upřímnost.
Máte i nějaké jiné zkušenosti
s výchovou a sportem?
Ano, dvaadvacet let jsem pracoval
jako učitel a po dobu pěti let jsem měl
možnost zapojit se do sportu i z jiného
úhlu – jako sportovní komentátor.
Co považujete za svůj největší
trenérský úspěch?
Jednoznačně výchovu reprezentačních hráčů, jako jsou Jaromír Zmrhal,
Ondřej Petrák, Tomáš Necid, Alex
Král či Stefan Simič. Kromě toho pochopitelně vedení ženské reprezentace
v kvalifikaci na Mistrovství světa žen
v pozici asistenta.
Co je v současné době vaší srdeční záležitostí?
Trénování všech mládežnických kategorií, vedení mládežnického fotba-

lového týmu a již zmiňované ženské
reprezentace v kategorii dospělých.
Jak byste chtěl nasbírané zkušenosti přenést na čtrnáctku?
Chci pomoci vytvářet pro mladé lidi
v naší městské části podmínky pro
jejich sportovní rozvoj. Rád bych veškerými možnými způsoby podporoval
mladou i starší generaci ke sportovním aktivitám. Sport je nedílnou součástí mého života, a moc bych si přál,
aby u nás vyrůstali aktivně sportující
lidé s těmi správnými životními hodnotami, o kterých jsme si již povídali.
Vy sám máte dvě dcery. Vedete je
ke sportu?
Naštěstí se k němu vedou tak nějak
samy. Obě dvě, dnes sedmiletá Eliška
i šestiletá Anežka, chodily od mala
do Sokola Kyje, kde absolvovaly skvělou všeobecnou průpravu, Nyní již rok
provozují gymnastiku v rámci ZŠ Generála Janouška.
A co ony a fotbal?
S mými rodiči nedávno zhlédly kvalifikační zápas ženské reprezentace v Jablonci nad Nisou proti Slovinsku. Před
zápasem si v kabině plácly se všemi
reprezentantkami a přinesly nám tak
štěstí. Děvčata vyhrála 2:0 . Já bych
si přál, aby se pohybovaly spíše v jiném
sportovním odvětví než já a aby si vše
vybudovaly samy. Ale vše samozřejmě
záleží a bude záležet jen na nich. Z mojí
strany budou mít pochopitelně ke sportu
vždy obrovskou podporu. Tak jako všichni moji fotbaloví svěřenci a svěřenkyně.

Iva Lhotská:

Domov pro seniory je
dnes nezbytnost. Přesto
na Praze 14 není žádný
Iva Lhotská, kandidátka za Naši čtrnáctku, pracuje více než patnáct let
v sociálních službách, aktuálně v Domově pro seniory. A právě takové
zařízení na Praze 14 postrádá. Žádné tu není. Přestože populace stárne
a přibývá obyvatel z takzvané sendvičové generace. Tedy lidí, kteří sami
jsou ještě v produktivním věku, často s malými dětmi, a přitom se již musí
starat o své rodiče ve stáří.
Vyvstává tak otázka, jak jim Praha
14 pomůže, jak se postará o občany,
kterým přibývají léta a ubývají síly?
Současné vedení městské části situaci nijak neřeší.
„Všichni neseme spoluzodpovědnost.
Nemůžeme se tvářit, že se to někoho
z nás netýká, týká se to totiž absolutně všech. My si to na rozdíl od jiných
uvědomujeme a vybudování domova
pro seniory na Praze 14 vnímáme jako
jednu z našich velkých priorit a zajistíme, aby na Praze 14 vyrostl. Myslíme
na ty, kteří už nejsou soběstační a potřebují každodenní péči. Dopřejeme důstojnost a kvalitu života především těm,
kteří zde prožili život a nyní potřebují
nás. A zároveň tím pomůžeme mladším,
kteří mnohdy s ohledem na potřeby zajištění rodiny nemají prostor na starání

I drobnosti dělají
dobré místo pro život
Od té doby uply nuly dlouhé
desítky let, ale vztah a zájem
o městskou část Miroslavu
Froňkovi zůstaly. I proto se před
časem rozhodl, že pro ni chce
pracovat, což se mu úspěšně dařilo po dobu čtrnácti let v pozici
starosty. Místním přinesl mnohé, vzpomeňme například už jen
samotný vznik úřadu městské
části, protažení metra až na Černý Most, možnost odkupu bytů
do osobního vlastnictví, rekonstrukci sítí, silnic a chodníků
v Jahodnici a v Kyjích – Hutích,
nápad a první krok k vybudování Parku U Čeňku (který dodnes
současné vedení nebylo schopné
dotáhnout). Bylo toho mnoho
a mnozí na něj dodnes vzpomínají.
„Je to tak. Samotného mě překvapuje, kolik lidí mě ještě poznává
a zdraví. A také mě zastavují a říkají mi, že je škoda, že na radnici
již nejsem. Že za naší éry se čtrnáctka někam posouvala. Teď stagnuje. Tyto připomínky ostatně

byly posledním impulsem, kter ý
mě přiměl k současné kandidatuře,“
vysvětluje Ing. Miroslav Froněk.
Chce čtrnáctku změnit. Začít
řešit vše od základů, od nejjednodušších věcí, přes dotažení nekonečně se vlekoucích projektů
až po záležitosti, které městskou
část promění v moderní a maximálně funkční dobré místo k žití.

Chybí voda k osvěžení
v parných letních
dnech
„Pro inspiraci nemusíme chodit daleko. Vzpomínám si, že
v Hloubětíně bylo několik bazénků, které v létě příjemné osvěžily
jak vzduch, tak tělo. Chci, aby nejen v Hloubětíně vznikly nové bazénky, kašny a vodotrysky. To je
ve světě běžné a opravdu to pomáhá.“ pokračuje Miroslav Froněk,

kterého téma vody zajímá
i s ohledem na stále teplejší letní období, jež drtí lidi především
ve městech s hustou zástavbou.
Stejně tak pamatuje i doby, kdy
děti i s rodiči trávily prázdniny
na hloubětínském koupališti.
To se nacházelo vedle Hořejšího
rybníka.
„Kouzlo tohoto místa jsem objevil
díky procházkám s dětmi. Často
jsme využívali cestu podél Rokytky z Hloubětína do Vysočan. Používáme ji i dnes, i když bychom
mohli po c yklostezce. Podél R okytky je totiž víc stínů a hlavně
tam Praha 9 vybudovala sportovní stezku. Tento nápad přenesu
i na naši městskou část. Již asi
15 le t máme krá snou naučnou
stezku, která by si takové atraktivní prvky zasloužila. Nechápu,
proč to jinde jde, u nás ale nejde
poslední rok y nic. Současnému
vedení chybí nejenom nápady, ale
i chuť cokoliv pro občany dělat,“
upozorňuje.

Nedokonalou vidí i cestu podél
Rokytky na východ ke Kyjskému rybníku. Chce, aby se cesta
mezi Kyjským a Hořejším r ybníkem stala lákadlem pro rodiče
s dětmi, sportovce i obyčejné
chodce. Kromě toho propojí pro
pěší Hloubětín přes Hostavice
až s Dolními Počernicemi. „A to
všechno, a nejenom to, chci změnit,“
uzavírá Miroslav Froněk.
„Není mi lhostejné, co s Prahou 14
bude, chci pro ni pracovat, ale také
se chci věnovat svým vnoučatům.
Ostatně oni, společně i s dalšími
generacemi, jsou mým hnacím motorem.
Mé rozhodnutí zapojit se do nového hnutí Naše Čtrnáctka vycházelo z přesvědčení, že náš lídr Soňa
Tománková má schopnosti i zkušenosti, které starosta potřebuje
a navíc umí dát dohromady tým
lidí, kteří si navzájem porozuměli
hned při prvním setkání. Je mi ctí
být součástí tohoto týmu mladých
a zodpovědných lidí,“ dodává.

Jaroslav Šůs:

Michaela Vosátková:

Nechceme bláznivé
cyklopruhy
Cyklistika a cyklodoprava jsou v kurzu. A určitě je to tak v pořádku. Jde o k městům šetrný a lidem ke zdraví přispívající způsob přesunu z bodu
A do bodu B, koníček, sport, aktivní odpočinek, pro někoho je to dokonce životní styl. Logicky se tak často politické strany prezentují vstřícným
přístupem k milovníkům jízdních kol. Ovšem kde končí snaha o vybudování kvalitních tras a kde začíná tvrdohlavá zaslepenost s cílem vybudovat
trasy za každou cenu? Na Praze 14 byla tato pomyslná hranice dávno překročena.
Praha 14 je cyklotrasami, cyklostezkami, cyklopruhy a cyklo-vším-možným prošpikovaná. Kdo
se ale vyzná v tom, jaký je rozdíl
mezi cyklostezkou, cyklotrasou,
cyklopruhem?
• Kde má kdo přednost – cyklista,
in-line bruslař, chodec?
• A co motokola?
• Dává cyklopruh na silnici právo
přednosti cyklistům?
• A co namalované pruhy se sym-

bolem kola na chodnících?
• Kam může třeba i chodec se
psem?
• A musí být pes na vodítku?
• Kdo má podle předpisů přednost?
„Největší problém je, když se namaluje cyklopruh na frekventovanou
silnici, protože toto je ta nejnebezpečnější varianta pro cyklisty i pro
řidiče a to se nám rozhodně nelíbí.
Možná že kdysi byl úmysl současného vedení dobrý – tedy hledat nové

trasy pro cyklisty. Pro takovou myšlenku jsme i my. Ale ten úmysl jaksi
dospěl ke změti cyklo-nesmyslů, které mohou nyní ohrožovat bezpečnost
cyklistů, chodců i řidičů. Proč se dělal
pruh v Ocelkově ulici? Zbytečně zavede cyklisty na tuto velmi frekventovanou ulici, a tím zvýší nebezpečí
střetu s auty, která jedou v užším
pruhu. A kdo pak ponese zodpovědnost? To považuji za skutečně nehorázné,“ říká Jaroslav Šůs, trojka
kandidátky Naší čtrnáctky.

„Netvrdím, že najít bezpečné a smysluplné trasy pro cyklisty je jednoduché, ale za trochu přemýšlení
a možná i vynaložení více peněz
na vybudování kvalitních a bezpečných cyklostezek to stojí. Nám tedy
rozhodně ano a v našich plánech
počítáme s takovým uspořádáním,
které bude bezpečné a přínosné pro
všechny. Budeme stavět skutečné
cyklostezky tak, jak je tomu běžně
jinde ve světě, ne malovat bláznivé
cyklopruhy,“ uzavírá Jaroslav Šůs.

se o starší generaci, byť by mnohdy chtěli,“ upozorňuje Iva Lhotská.
Ta je připravena své letité zkušenosti proměnit v práci pro zajištění
klidného a pohodového stáří obyvatel Prahy 14. Chce se starat o ty, se
kterými se zde setkává a nejsou jí
lhostejní, o lidi kolem ní. „Vím, jak je
důležité, aby člověk nebyl sám. Dnešní
svět neumožňuje dětem, aby se o své
rodiče staraly. Je na nás, abychom
ulehčili rodinám. Říká se, že hodnota
vyspělé společnosti je měřitelná tím,
jak se dokáže postarat o své potřebné. Je dobré vědět, že i ve stáří se
díky kvalitním sociálním službám dá
důstojně a spokojeně žít. Pro seniory
mám srdce na dlani. Proto ráda pomůžu, předám zkušenosti nově vznikajícímu domovu na Praze 14,“ dodává.

Chceme
rozhlednu
i pro budoucí
generace

V polovině června tohoto roku byla na Praze 14 slavnostně otevřena
experimentální vyhlídková věž s názvem Doubravka XIV.
„Doubravka je neoddiskutovatelně
unikátní a originální stavbou,“ uvádí teprve pětadvacetiletá studentka magisterského studia a číslo 7
k a n d i d á t k y Na š í č t r n á c t k y,
Bc. Michaela Vosátková, která ale
pokračuje:
„Rozhledna s sebou však do budoucna přináší velké problémy, o kterých se ví již od samého počátku
vzniku projektu. V jednu dobu smí
být na rozhledně z důvodu bezpečnosti maximálně 9 návštěvníků, ale
prakticky není možné zjistit, kolik
osob se na rozhledně nachází. Úzké
dřevěné točité schodiště se při větru
mírně houpe a slabší povahy nedokončí ani výstup. To však není nic
v porovnání s faktem, že rozhledna
má údajně životnost maximálně 15
let,“ doplňuje.
Foto: Jiří Sedláček (CC BY-SA 4.0)

Otázkou je, co se stane
po konci životnosti
rozhledny, která
zdaleka ani nemusí
dosáhnout udávaných
maximálních 15 let.
Její konec může totiž přijít klidně za deset nebo i za pět let…

Velmi nebezpečný
cyklopruh
v Ocelkově ulici.

Příklad bezpečného
cyklopruhu,
jaké budeme podporovat.

Kdyby cyklista jel v pruhu pro něj vymezeném,
s největší pravděpodobností by již byl v této situaci sražen
projíždějícím vozidlem.

Tak vypadá pěkná a hlavně bezpečná cyklostezka.
Obousměrný pruh pro cyklisty vedoucí podél silnice, ovšem
dostatečně od ní oddělen, navíc s chodníkem pro pěší po straně.

Proč se staví rozhledna, u níž
není její životnost jasně daná a je
možné, že nepřesáhne ani dvě
volební období? Automaticky to
znamená, že současné vedení
městské části zadělává těm
dalším na potíže s její finančně
nákladnou rekonstrukcí nebo
dokonce i demolicí.

Více než třiadvacetimetrová
atypická rozhledna s 98
schody, která je dílem
architekta Martina Rajniše,
se nachází na Čihadlech
na kopci Horka a jedná
se o dřevěnou rozhlednu
s ocelovými prvky – tedy
ocelovou konstrukcí
s dřevěným točitým
schodištěm a trojnožkou
tvořenou z náletových
dřevin. Po více než 25
letech, od dokončení
Žižkovského vysílače,
se jedná o první novou
pražskou veřejně přístupnou
vyhlídkovou věž.

www.nasectrnactka.cz
STRANA 3

Soutěž

O HODNOTNÉ
CENY

Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili
našich soutěží. Kdo zvítězil, se můžete
dočíst na našich webových stránkách
www.nasectrnactka.cz. Výherci byli
kontaktováni a již obdrželi poukázky
na wellnes hotelu Step.

„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“
www.nasectrnactka.cz
Vydává v Praze třikrát v jednom kalendářním roce: „Nezávislí – Naše Čtrnáctka“,
Na Obrátce 636/4, 198 00 Praha 14, IČO: 07286210, MK ČR E 23353, vydáno v Praze 24. září 2018

Jak správně volit v komunálních volbách
na Prahu 14, aby byl váš hlas platný
V letošním roce kandiduje do zastupitelstva naší městské části současně 10 politických stran a hnutí a každé z nich nabízí 31 kandidátů. Voliči si tak
mohou vybírat z celkem 310 kandidátů. Volební lístek je oboustranný. Na každé straně je 5 subjektů. Pokud nenajdete na první straně hlasovacího
lístku své kandidáty, tak lístek otočte. Na druhé straně hlasovacího lístku najdete pod číslem 7 i naše nezávislé hnutí a naše kandidáty.
JSOU TŘI MOŽNOSTI, JAK SPRÁVNĚ VOLIT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH NA PRAHU 14:

HLASOVACÍ LÍSTEK

Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
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MĚSTSKÁ ČÁST Praha 14
Do zastupitelstva se volí 31 členů
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HLASOVACÍ LÍSTEK

Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
MĚSTSKÁ ČÁST Praha 14
Do zastupitelstva se volí 31 členů
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2.Jméno Příjmení
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2.Jméno Příjmení

2.Jméno Příjmení

3.Jméno Příjmení

3.Jméno Příjmení

3.Jméno Příjmení

3.Jméno Příjmení



0 hlasů

 ůžete označit křížkem ve čtveM
rečku před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.

Tím je dán hlas všem kandidátům
této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku. Pro danou volební stranu je takovýto hlas nejcennější. Pokud volíte tímto způsobem, získá daná volební strana
s největší pravděpodobností více
zastupitelských mandátů. Pozor,
pokud označíte více než jednu volební stranu, váš hlasovací lístek
bude vyřazen jako neplatný.

2

31 hlasů



0 hlasů
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Můžete označit křížkem
v rámečcích před jmény
pouze jednotlivé kandidáty.

Takto můžete volit konkrétní
kandidáty z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva městské části Praha 14,
tedy 31.



Co se stane, když označím méně
než 31 kandidátů?
Všichni kandidáti, kterým v rámečku před jménem uděláte křížek, dostanou váš jednotlivý platný hlas
a zbylé nevyužité hlasy propadají.
Co se stane, když označím více
než 31 kandidátů?
Pokud označíte křížkem před jménem
více než 31 kandidátů, celý váš hlasovací lístek bude vyřazen jako neplatný.

1 hlas

Můžete označit křížkem
volební stranu a zároveň
označit křížkem kandidáty
jiných stran či hnutí.

Tuto variantu často používají
voliči, kteří chtějí volit jednu volební stranu, ale zároveň chtějí
podpořit kandidáta z jiné strany
či hnutí, kterého znají nebo se jim
prostě líbí.

14 témat pro čtrnáctku
1.

 ASTAVÍME
N
DEVELOPERŮM JASNÁ
PRAVIDLA

Situaci, kdy vedení městské části 14 jde na ruku developerům
za hranice možného, považujeme
za neudržitelnou a budeme ji řešit i tím, že zrevidujeme veškeré
smlouvy, které radnice v posledních letech uzavřela.
Je neúnosné nadále povolovat
developerům, aby stavěli celá
nová sídliště bez jakékoliv občanské vybavenosti v dané lokalitě
a očekávat, že vše potřebné dořeší
městská část ze svého rozpočtu.
Není naším cílem bezhlavě bránit
jakékoliv výstavbě tam, kde je výstavba v souladu s územním plánem a uměle tím navyšovat cenu
nového bydlení. Naším cílem je vyjednat s developery takovou podobu výstavby, která bude dostatečně uspokojovat jak nově příchozí
občany, tak i obohacovat občany
v okolních zástavbách.

2.

	Z AMĚŘÍME SE
NA ROZVOJ A OCHRANU
ZELENÝCH PLOCH

Prosadíme nejen zachování, ale
také důstojné zkulturnění všech
veřejných zelených ploch.
Udržíme zejména ty zelené plochy, které slouží k rekreaci obyvatel naší městské části. Dokončíme projekt Park U Čeňku (Černý
Most), založíme nový park mezi
železnicí a ulicí Borská (Kyje).
Vysadíme nové okrasné stromy
a navýšíme rozpočet i kontrolu
na údržbu veřejných ploch.
Ve spolupráci se společností Lesy
hl. m. Prahy zřídíme nové vycházkové stezky a volné plochy využijeme pro sportovní vyžití dětí
i dospělých.

3.

	Z AJISTÍME
POŘÁDEK

Postaráme se, aby pořádek dodržovali všichni naši spoluobčané

bez výjimky. Nebudeme ignorovat vandalismus nebo bezohledné
chování jedinců, kteří narušují
soužití ostatních občanů a ničí
veřejný i soukromý majetek.
Víme, že zvýšení kultury bydlení
lze dosáhnout zajištěním pořádku, funkčnosti (řádnou správou)
a zajištěním dostatečných služeb
pro občany.

4.

	Z LEPŠÍME STAV
CHODNÍKŮ
A ODSTRANÍME
BARIÉRY VE VEŘEJNÉM
PROSTORU

Systematicky opravíme či zrekonstruujeme všechny chodníky
v kritickém stavu, na něž stále
narážíme ve všech lokalitách naší
městské části. Stejně tak se zaměříme na hrany chodníků u přechodů přes silnice, které obtížně
zdolávají rodiče s kočárky a vozíčkáři, a na nedostatek bezpečných
přechodů přes hlavní i vedlejší
komunikace.
Postaráme se o likvidaci všech
bariér a nové i stávající chodníky
budeme řádně udržovat.
Zajistíme stálou kontrolu a bezpečnost stávajících podchodů
pod hlavními komunikacemi.
Dokončíme přechod a zkulturníme podchod u stanice metra
Hloubětín.

5.

	Z VÝŠÍME POČET MÍST
PRO PARKOVÁNÍ

Zařídíme parkovací domy, díky
nimž se uleví v ulicích. Vyřešíme úpravu stávajících a vznik
nových parkovacích míst nejen
v sídlišti Černý Most, ale komplexně na celé městské části, to
vše propracovaně a promyšleně
v kontinuální návaznosti do daleké budoucnosti.
Vybudujeme záchytné parkoviště
v Lednické ulici u železniční zastávky Kyje, a to k využití jak pro
návštěvníky Kulturního domu,
tak pro cestující vlakem do centra
i mimo Prahu.

6.

	Z JEDNODUŠÍME
DOPRAVU

Provedeme revizi dopravních
opatření, která komplikují místním obyvatelům plynulý průjezd
naší městskou částí.
Ve spolupráci s Technickou správou komunikací Praha prosadíme,
aby všechny mosty a lávky na naší
městské části prošly důslednou revizí a následně případnou opravou
nebo rekonstrukcí.
Zajistíme prodloužení Ocelkovy
ulice až k Vysočanské radiále, což
sníží dopravní zatížení v Kyjích –
Hutích a sníží zatížení mostu přes
železnici.
Podpoříme urychlený vznik nových železničních zastávek Rajská
zahrada a v Kyjích v Jahodnici.
Prosadíme zklidnění Poděbradské ulice v úseku přes sídliště
Hloubětín.
Nedopustíme vedení městského
okruhu ulicí Kbelskou.
Začneme citlivě řešit dopravní obslužnost v Bryksově ulici.

7.

	Z KVALITNÍME DĚTSKÁ
HŘIŠTĚ A SPORTOVNÍ
PLOCHY

Zlepšíme údržbu a správu dětských hřišť i sportovních ploch.
Vyhledáme nové plochy i prostory pro hry i sport, avšak vždy
s ohledem na názor místních
obyvatel.
Vrátíme se k již jednou vytvořené
koncepci dětských hřišť a sportovišť a ve spolupráci s občany
vytvoříme síť kvalitních hřišť
a sportovišť naplňující potřeby
i přání obyvatel.

Budeme pořádat sportovní akce
pro děti i dospělé (tenis, stolní
tenis, malá kopaná, nohejbal,
triatlon, cyklistika, běh, plavání
a další).

8.

	U MOŽNÍME OBČANŮM
ODKOUPIT SI BYTY

V majetku městské části ponecháme pouze potřebný počet bytů
pro udělování takzvaného nájmu
ve veřejném zájmu (byty pro policisty, učitele, lékaře, zdravotníky,
hasiče aj.).
Nájemní byty ve vlastnictví městské části mají být primárně přidělovány skupinám ve veřejném
zájmu, dále pak případně mladým
lidem nebo lidem, kteří zde dlouhodobě bydlí nebo působí.
Budeme jednat s hl. m. Prahou
o ur ychlení privatizace domů
v majetku hl. m. Prahy na Černém
Mostě.

9.

	P OSUNEME K LEPŠÍMU
MOŽNOSTI KULTURNÍHO
VYŽITÍ

Všechny kulturní a společenské prostory a jejich okolí (KD
Kyj e , P le ch ár n a , Galer ie 14,
Hloubětínská 55) budeme využívat vyváženě, poskytovat je
základním a mateřským školám
i kulturním a společenským organizacím.
Obnovíme zašlou tradici poutí.
Budeme pořádat společenské
akce k různým významným dnům
(založení městské části, ukončení II. světové války, čarodějnice
apod.).
Proaktivně podpoříme místní
spolky a organizace v pořádání
kulturních akcí.

Zajistíme dostatek sportovních
ploch pro základní školy.

Pozvedneme úroveň kultury v naší
městské části.

Budeme podporovat místní sportovní organizace. Najdeme nové
vedení cyklotras, aby nedocházelo ke středu s chodci.

Prosadíme vznik divadla v přírodě a vylepšíme formát farmářských trhů, které rozšíříme také
do Hloubětína.

10.

	P ROSADÍME
INVESTICE MĚSTSKÉ
ČÁSTI I HL. M. PRAHY

12.

	R OZŠÍŘÍME
INFORMOVANOST
VEŘEJNOSTI

Zasadíme se o dvě základní investiční akce, a to Domov pro
seniory a výstavbu nové základní
devítileté školy v Jahodnici (navážeme na projekt z roku 2009)
s plnohodnotným sportovním
zázemím.

Prosadíme zvýšenou informovanost obyvatel naší městské části nejen v radničních novinách.
Podrobně budeme informovat
o jednáních rady i zastupitelstva
a všech výběrových a poptávkových řízeních.

Dokončíme rekonstrukci Domu
s pečovatelskou službou v Bojčenkově ulici.

Dáme mnohem větší prostor
v radničních novinách občanům.

Prosadíme urychlené dokončení
investic hl. m. Prahy na území
naší městské části, kterými jsou
zejména komunikace a chodníky,
včetně nových parkovacích míst
v sídlišti Hloubětín, Park U Čeňku na Černém Mostě, lávka přes
Chlumeckou ulici u stanice metra Rajská zahrada a prodloužení
Ocelkovy ulice k Vysočanské radiále.
Zajistíme i nutnou rekonstrukci náměstí a podchodu u metra
Hloubětín, stejně tak komunikací
a chodníků ve starém Hloubětíně,
včetně sítí, kde nikdo neinvestoval nejméně 50 let.
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N AVÁŽEME ÚZKOU
SPOLUPRÁCI
S OBČANY A BUDEME
JIM NASLOUCHAT

Zajistíme zvýšenou přehlednost
radničních webových stránek
a budeme uveřejňovat videopřenosy z jednání zastupitelstev, které
na webových stránkách budou volně ke zhlédnutí pro občany.

13.

	P ODPOŘÍME
ŽIVNOSTNÍKY
A PODNIKATELE

Podpoříme aktivity živnostníků
a podnikatelů na otevírání služeb
a obchodů, zejména v lokalitách,
kde je jich nedostatek.
Drobní podnikatelé a živnostníci
poskytují mnoho nenahraditelných služeb občanům naší městské části a současně za poslední
období čelí, a bohužel i nadále čelit budou, mnoha nástrahám a překážkám ze strany vlády. Budeme
s nimi spolupracovat a podporovat
je v jejich činnosti s cílem, aby své
služby mohli dále a lépe poskytovat ke spokojenosti našich občanů.

Mimo standardní mítinky, které
se konají pravidelně v jednotlivých lokalitách připředstavování
nových projektů, budeme naslouchat připomínkám spoluobčanů
při každodenním osobním kontaktu.

14.

Také naši uvolnění členové zastupitelstva budou naslouchat
připomínkám spoluobčanů,
a to nejen v ulicích, ale i na úřadě, kde se budou problémy řešit
přímo na místě. Tato služba se
v posledních osmi letech bohužel vytratila. Připravíme pro
vás pravidelné dny otevřených
dveř í, kam můžete př i jít bez
nutnosti objednání a svěřit se,
co vás trápí.

Považujeme za velmi důležité spolupracovat i se sousedními městskými
částmi. Spolupráce pod naším vedením zahrne oblast investic hl. m. Prahy
(např. městský okruh – Praha 9, Park
U Čeňku – Dolní Počernice), oblast
kultury (například ve spolupráci s divadly z Dolních Počernic nabídneme
vyšší počet představení v KD) a nově
i oblast sportu, spolupráce základních
škol. Aktivní spolupráci bychom rádi
rozšířili i do ostatních oblastí.

	P ROHLOUBÍME
SPOLUPRÁCI
SE SOUSEDNÍMI
MĚSTSKÝMI ČÁSTMI
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