
Volby do PS Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se konají v pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Hlasování bude probíhat v pá-
tek od 14 do 22 hodin, v sobotu 
začíná hlasování v 8 hodin 
a volební místnosti se uzavřou 
ve 14 hodin.
Znovu připomínáme, že voliči, 
kteří se ve dnech voleb nebu-
dou zdržovat v místě trvalého 
bydliště, mají možnost písem-
ně požádat o vydání voličské-
ho průkazu.

Písemná žádost musí být do-
ručena nejpozději 7 dnů pře-
de dnem voleb, tj. do 13. října 
2017, osobně lze požádat až do 
18. října 2017 do 16 hodin. 

V případě dlouhodobé hos-
pitalizace voliče v nemocnici, 
či jiném podobném zařízení 
v době voleb správa zdravot-
nického zařízení zanese na 
požádání voliče do zvláštního 

seznamu, na základě které-
ho v době konání voleb může 
uplatnit své právo volit a bude 
hlasovat přímo v tomto za-
řízení do přenosné volební 
schránky. 

Ze závažných zdravotních dů-
vodů může volič požádat o mož-
nost hlasovat doma. Požadavky 
na hlasování v bytě směřujte na 
Úřad městské části Praha 9, Bc. 
Červenková, tel.  283 091 124.

Znovu připomínáme, že do-
chází ke změně volební míst-

nosti ve dvou volebních okrs-
cích. Jedná se o okrsky č. 9022 
a 9023, které byly při minu-
lých volbách umístěny v klu-
bu Prosek, Jablonecká 322/2. 
Z technických důvodů již ne-
můžeme tento objekt využít 
pro volby, proto jako nejbliž-
ší vhodné místo byly vybrány 
prostory Polikliniky Prosek, 
Lovosická 40.

Veškeré další informace tý-
kající se letošních voleb vám 
rádi poskytnou J. Červenková 
na tel.: 283 091 124 nebo Mgr. 
Sýkora na tel.: 283 091 314 
nebo můžete využít e-mailu 
cervenkovaj@praha9.cz.  red
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Nejen o mateřských školách, 
transparentnosti a Divadle Gong
Zastupitelka MČ Praha 9 Zuzana Haberlová je členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva 
MČ Praha 9, členkou Komise bezpečnostní a protidrogové, školské, kultury a sportu 
a Komise rozvoje území Rady MČ Praha 9.

Jak hodnotíte práci vládnoucí 
koalice?
Něco se mi líbí, něco ne. 
Rozpočet v mém podání by vy-
padal rozhodně jinak. Hodně 
bych v něm škrtala a šetřila 
– určitě bych nepodporovala 
např. megalomanské kulturní 
akce s vystoupením Michala 
Davida a podobně. Více bych 
se soustředila na poskytování 
služeb, které občané za své 
daně od obce očekávají a které 
si jen těžko budou zařizovat 
sami. Například úklid obce, 
který je konkrétně v oblasti 
Vysočan, ale i některých dal-
ších oblastech Prahy 9 poměr-
ně problém. Chápu, že v praž-
ských městských částech je 
tato situace složitější, protože 
se MČ o některé povinnosti 
dělí s magistrátem, ale pokud 
v nějaké oblasti magistrát 
nezajišťuje dostatečně služby, 
které by zajišťovat měl, měli 
by na něj představitelé měst-
ské části více tlačit nebo se 
zapojit. Když si mi občané stě-
žují, že jsou Vysočany špinavé 
(což se děje opravdu často), 
těžko se spokojí s vysvětlením, 
že za to může magistrát. 

Také se mi příliš nelíbí sou-
časná situace mateřských ško-
lek. Jistě by mohla být horší, 
pokud vím, v tuto chvíli se snad 
počítá, že se dostane místo na 
všechny děti, které v září toho-
to roku dosáhnou věku 3 let, 

ale děti, kterým budou 3 roky 
v průběhu roku, se v potaz ne-
berou. Na ty se „díky“ novému 
zákonu o povinném předškol-
ním ročníku z dílny minister-
stva školství dostane nově ještě 
méně míst. Nelobuji přímo za 
zřízení nových státních školek, 
ale líbila by se mi alespoň něja-
ká finanční podpora pro rodiče, 
kteří své dítě místo do státní 
MŠ umístí do soukromého za-
řízení. Považovala bych to jed-
nak za praktičtější než stavět 
nové školky – i s ohledem na to, 
že nikdo neví, jaká bude situa-
ce za několik let a jestli by pak 
tyto školky nezely prázdnotou 
– a také za spravedlivější vůči 
lidem, kteří tak vlastně obci še-
tří peníze. To byl ostatně také 
jeden z bodů programu, se kte-
rým jsem za Svobodné do zastu-
pitelstva kandidovala a osobně 
si ho vzala za svůj, a vím, že pro 
některé voliče to byl i důvod, 
dát Svobodným hlas. Nicméně 
respektuji, že důvěru od voličů 
získaly strany, které utvořily 
koalici – na druhou stranu jsou 
věci, které by podle mě měly 
být respektovány bez ohledu na 
to, kdo je zrovna u moci.

Co konkrétně máte na mysli?
Zejména transparentnost. 
Informací o činnosti spojené 
s radnicí a jejími zakázkami by 
mělo být dostupných – ideálně 
na webových stránkách – co 
možná nejvíc. Tak to v tuhle 

chvíli na devítce rozhodně 
není a občané mi často píšou, 
že ani získání takové infor-
mace podle zákona není nic 
snadného. Další věcí, která 
v Praze 9 nefunguje tak, jak 
by měla, je měsíčník Devítka. 
Informace v radničních perio-
dikách by měly být objektivní 
a vyvážené, což v případě 
Devítky rozhodně neplatí. 
Osobně jsem navrhovala, aby 
v každém vydání měl svůj 
prostor k vyjádření zástupce 
každého zvoleného subjektu, 
jako je to již běžné v jiných 
obcích. Tento návrh přes re-
dakční radu tvořenou většinou 
zástupců koalice neprošel, 
oproti minulosti se alespoň za-
vedla tato rubrika, kdy každý 
měsíc dostane prostor jeden 
zastupitel. To lze ale jen těžko 
považovat za vyváženost.

Je něco, co se vám prosadit 
podařilo?
Vzhledem k tomu, že jsem byla 
zvolena jako jediná zastupitel-
ka za Stranu svobodných obča-
nů, jsou mé možnosti samozřej-
mě hodně omezené, ale i tak si 
troufnu říci, že jsou za mnou 
vidět výsledky. Od začátku své-
ho působení na radnici např. 
kritizuji rozpočet a způsob fi-
nancování Divadla Gong, které 
je dle mého názoru nadměrně 
dotováno MČ Praha 9. Poda-
řilo se mi přesvědčit některé 
koaliční zastupitele a z posled-

ního rozpočtu dostal Gong na 
dotacích o milion korun méně. 
Také bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na nového ředitele diva-
dla a já doufám, že při výběru 
bylo jedním z měřítek zvýšení 
soběstačnosti této organiza-
ce. Jako svou zásluhu můžu 
zmínit i tuto rubriku. I když je 
to oproti mnou navrhovaným 
změnám změna velmi nedosta-
tečná, oproti dřívějšímu stavu, 
kdy opoziční zastupitelé měli 
možnost k vyjádření prakticky 
nulovou, je i to úspěch.

Je něco, co hodnotíte na sou-
časném fungování MČ Pra-
ha 9 kladně?
Určitě ano. Jednak oceňuji, že 
její představitelé mají s vede-
ním radnice zkušenosti a vědí, 
co dělají. Může se to zdát jako 
samozřejmost, ale v posled-
ních volbách často získali vět-
šinu hlasů zástupci hnutí ANO 
a od svých stranických kolegů, 
kteří jsou v takových obcích 
zastupiteli, slýchám opravdu 
těžko uvěřitelné historky 
o diletantství těchto lidí, kteří 
o vedení obce nemají nejmenší 
představu. Ostatně víme, že ve 
spoustě obcí koalice vedené 
hnutím ANO také velmi záhy 
skončily. A celkově mám za to, 
že současná devítková koalice 
– i přes výhrady, které k ní 
mám – vede Prahu 9 zodpověd-
ně a vůbec ne špatně. 
Tato rubrika nevyjadřuje stanoviska MČ Praha 9

Zuzana Haberlová
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