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Jan Kotěra

Zakladatel moderní české architerkury Jan Kotěra získal
in memoriam čestné občanství Prahy 10. Poctu převzala jeho
pravnučka Lucie Lomová. Slavnostní ceremoniál se odehrál
v Trmalově vile, kterou slavný architekt postavil, stejně jako další
významné objekty na území desáté městské části.
ředáním čestného občanství vyvrcholil
projekt „Jan Kotěra 150“, kterým si
Desítka připoměla 150 let od jeho narození. Společně s Kotěrovým centrem architektury v průběhu letošního roku vytvořila tematickou venkovní výstavu, která je
k vidění na náměstí Svatopluka Čecha, připravila komentované prohlídky nemovitostí,
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které navrhl, a několik besed věnovaných tomuto velikánovi.

Utvářel charakter Desítky
„Jan Kotěra na našem území nejen žil
a pracoval, ale doslova utvářel charakter Desítky. Bez jeho staveb, jako jsou Kotěrova
a Trmalova vila či Vršovická vodárna, by naše

městská část byla o hodně chudší,“ myslí si
David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro školství, kulturu
a sousedské vztahy. „Kotěra patří mezi tvůrce, na které nemusíte nikam chodit, jeho dílo
vidíte z ulic naší čtvrti. Což je skvělé, protože
umění by mělo být součástí našeho každodenního života,“ dodává Kašpar.
„Ještě bych vypíchl Kotěrovu obdivuhodnou všestrannost. I na tu jsme letošním projektem chtěli upozornit, a představit významného architekta také jako teoretika,
projektanta či pedagoga, jenž vychoval celé
generace našich architektů, v čele s Josefem
Gočárem,“ řekl Oldřich Janota, ředitel obecpokračování na straně 3
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V Bajkalské ulici
roste nová školka

Sběr domácích
elektrospotřebičů

raha 10 staví novou mateřskou školu, do které bude moci chodit až 168 dětí.
Novostavba vzniká v Bajkalské
ulici, stavební práce probíhají od
letošního září. Mateřinka má být
hotová v polovině roku 2023,
bude mít šest tříd a tři objekty,
z nichž jeden vznikne na místě
bývalé školy. V současné době
probíhají zemní práce, následovat bude budování základů. Jeden pavilon školky bude stát na
místě bývalého školského objektu. Ten obsahuje, s ohledem na
dobu jeho výstavby, mimo jiné
azbest, který bude ekologicky zlikvidovaný. Další dva pavilony

taré, nepotřebné elektrospotřebiče je možné odkládat v určených sběrných
nádobách. Obecně je možné do
nádoby vložit jakékoliv elektrozařízení, které projde vhozovým
otvorem. V nádobě je speciální
schránka, kam lze navíc vkládat
baterie a akumulátory.
Všechny sběrné nádoby jsou
pro usnadnění dostupnosti na
stanovištích sběrných nádob na
tříděný odpad.
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vzniknou zcela nově. „V současné době už si začínáme upřesňovat vybavení objektů a další podrobnosti. Projekt od začátku
počítá se zahradou a altánem pro
slavnosti, představení nebo dětská divadla. Chybět nebude ani
velké oválné hřiště s oblíbenými
herními prvky – skluzavkou, domečkem, pískovištěm, lodí a také
mlhovištěm. Velký důraz klademe i na zeleň v okolí školky. Počítáme s výsadbou stromů a okrasnými keři, na okolní ploše bude
trávník,“ uvedla radní pro investice a budovy základních a mateřských škol Olga Koumarová
red
(ODS).
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Co lze vkládat
Běžnou spotřební elektroniku
typu videopřehrávačů, radiopřijímačů, CD přehrávačů, výpočetní techniku včetně příslušných
komponentů, jako jsou myši

Hřiště Dvouletky
opět v provozu
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herní plochu pro děti,“ řekla místostarostka Desítky Jana Komrsková (Piráti), která má na vršovické radnici v gesci životní
prostředí a sport, a zodpovídá
mimo jiné právě za dětská hřiště.
Těch městská část spravuje více
než sedmdesát, Dvouletky teprve od přelomu let 2020 a 2021.
Tehdy převzala herní plochu
s malým neohraničeným pískovištěm a zastarávajícími herními
prvky, s nimiž nebyli spokojení
ani strašničtí rodiče. „V místech
okolo pískoviště a mezi pískovištěm a herními prvky jsme vysázeli nový trávník, proto nyní
prosíme o větší ohleduplnost
a trpělivost. V příštím roce ještě
dojde k dílčím úpravám pergoly
a zprovoznění toalety,“ doplnila
red
Komrsková.

Co do nádob nepatří
Velkorozměrové odpady, ale
stejně tak i monitory, televizory
nebo zářivky. Odkládat nelze ani
odpad z podnikatelské činnosti.
Elektrozařízení je možné také
předávat ve sběrných dvorech
(kam patří i televizory či zářivky), ale také v obchodech s elektronikou, kde pro to jsou určené
nádoby.
Nádoba pro odkládání drobných elektroodpadů a baterií je
k dispozici i ve vestibulu budovy
B úřadu městské části, ulice Vršovická 68.

Místa pro sběr starých elektrospotřebičů

Foto Praha10.cz

esítka v průběhu letošního podzimu kompletně
opravila dětské hřiště
Dvouletky a po rekonstrukci je
opět otevřela dětem. Zastaralé
herní prvky nahradily moderní
multifukční sestavy či houpačky
převážně ze dřeva, nechybí velké
pískoviště ani piknikové sety pro
rodiče. Do zvelebení oblíbeného
strašnického hřiště Praha 10
investovala 1,5 milionu korun.
„S rekonstrukcí Dvouletek jsme
letos původně nepočítali. V průběhu roku jsme ale vyslyšeli
prosby místních obyvatel a většinu z letošního rozpočtu na dětská hřiště přesunuli právě sem.
Vlastní rekonstrukce proběhla
v říjnu a listopadu a věřím, že se
nám podařilo ze zastaralého
hřiště udělat opravdu moderní

nebo klávesnice, telefonní přístroje (klasické i mobilní), kalkulačky, herní zařízení apod.

Vršovice
■ U Vršovického nádraží x Rostovská
■ Litevská x Jakutská
■ Magnitogorská x Uzbecká
■ Vladivostocká x Karpatská
■ Kodaňská x Žitomírská
■ Kodaňská (u Ministerstva ŽP)
■ 28. pluku x Na Míčánkách (křižovatka)
■ Vršovické náměstí x Sportovní
■ Dukelská x Bělocerkevská
Strašnice
■ Vyžlovská x Jevanská
■ U Hráze x Na Hroudě
■ Rubensova 18 x Přetlucká
■ Nad Primaskou x Starostrašnická
■ Saratovská x Kralická
■ Dubečská x Pod Strání

■ Tuklatská x Vrátkovská
■ Solidarity x Dvouletky
■ Nosická 20
Záběhlice
■ Topolová x Jabloňová
■ Ostružinová x Jahodová
■ Náměstí Mezi zahrádkami
■ Na Vinobraní (parkoviště proti
č. 59)
■ Sněženková x Jiřičkové
■ Mattioliho č. o. 2
Malešice
■ Nad Vodovodem x Cerhenická
■ Počernická (před ul. Dřevčická)
■ Rektorská 24 x Bakalářská
Vinohrady
■ Chorvatská x Dykova
Michle
■ V Dolině (proti č. 1c)
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Pavla
775 940 614
Více na
www.nasregion.cz

Zdroj MČ Praha 10
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dokončení ze strany 1
ně prospěšné společnosti „Kotěrovo centrum architektury“.

Národní poklad
Kromě něj a zástupců vedení
MČ Praha 10 se ceremoniálu
zúčastnil také profesor Vladimír
Šlapeta, historik architektury

a vysokoškolský pedagog. Poctu
převzala Kotěrova pravnučka
Lucie Lomová.
„V naší zemi jsme zvyklí si
připomínat slavné hudební skladatele, spisovatele a další umělce, na architekty se ale trochu
zapomíná. I proto mě těší, že
jsme se tu sešli zrovna kvůli Janu Kotěrovi,“ říká profesor Šla-

Čestní občané Desítky
● Karel Čapek. Spisovatel, novinář, dramatik, překladatel
a amatérský fotograf. Byl mladší bratr malíře a spisovatele Josefa Čapka. Od poloviny 20. let žil v Praze 10 spolu se svým
bratrem ve dvojvile, kterou pro ně postavil architekt Ladislav
Machoň v tzv. národním slohu.
● Josef Sekyra. Geolog, horolezec, cestovatel, dobrodruh a polárník, který se 26. prosince 1969 stal prvním Čechoslovákem,
který stanul na jižním pólu.
● František Suchý. Politický vězeň, kterým se svým otcem, ředitelem krematoria v Praze-Strašnicích, ukrýval popel obětí nacismu a komunismu pro jejich budoucí důstojné pohřbení.
● Václav Zítek. Operní pěvec – barytonista, pedagog a bývalý
sólista opery Národního divadla. Patřil k nejvýznamějším pěvcům poválečné generace.
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Jan Kotěra čestným občanem Prahy 10

Vršovickou vodárnu v Michli vybudovalo město Vršovice v letech
1906 až 1907 jako součást svého vodárenského systému.
peta. „V Japonsku mají pro podobné osobnosti krásné označení, říkají jim národní poklad.“
Mezi nejznámější stavby navržené Kotěrou patří právě
Trmalova vila ve Strašnicích, kde
se předávalo čestné občanství,
Suchardova nebo Krausova vila
v Bubenči, Vršovická vodárna
v Michli, Kotěrova vila nebo
Laichterův dům na Vinohra-

dech, Peterkův dům na Václavském náměstí, Mozarteum
v Jungmannově ulici či budova
Všeobecného penzijního ústavu
na Rašínově nábřeží. Kotěra je
druhou významnou osobností,
které Desítka věnovala tematický rok. Ten loňský patřil spisovateli Karlu Čapkovi, který byl rovněž oceněn čestným občanstvím
Jitka Kačánová
in memoriam.
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