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Rekordní počet žádostí o pas

Úřady pražských městských částí v březnu zřejmě v souvislosti
s útokem Ruska na Ukrajinu zaznamenaly rekordní zájem lidí
o vydání cestovních pasů. Ten byl podle nich proti běžnému stavu
až několikanásobný. Loni bylo naopak žádostí méně z důvodu
omezení úřadů kvůli pandemii koronaviru.
Praze 10 podle mluvčího Jana Hamrníka úřad letos v březnu vydal 1937
hotových pasů a přijal 1921 žádostí
o jejich vydání. Loni to podle něj bylo 361
a 355, čísla však ovlivnila pandemie. Před
deseti lety, což je doba platnosti pasů, úřad
Prahy 10 v březnu vydal 591 dokladů a přijal
494 žádostí.
„Extrémně zvýšený zájem o vydávání cestovních dokladů jsme pozorovali od 28. úno-
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ra a trval ještě v průběhu března. Od dubna
se situace vrátila k normálu. I z reakcí našich
občanů je zřejmé, že skokový nárůst souvisel
se situací na Ukrajině. Tomu odpovídá také
termín krátce po započetí válečného konﬂiktu,“ řekl Našemu REGIONU Hamrník.
„Obavy z budoucího vývoje na občany dolehly
na počátku války, kdy se jednalo o naprosto
nový a v posledních desetiletích zcela bezprecedentní jev,“ doplnil.

Jeho slova potvrdila i tajemnice úřadu
Prahy 10 Jana Hatalová. „Letošní skokový
nárůst nepochybně souvisí s válečným konﬂiktem na Ukrajině. Sami lidé nám říkají, že
se bojí, co se může stát, a chtějí mít možnost
v případě potřeby okamžitě odcestovat,“ popsala Hatalová. Například na správních poplatcích podle ní úřad letos v březnu vybral
více než milion korun, což je takřka pětinásobek oproti průměru. Počet vydaných pasů
i žádostí je od roku 2000, kdy doklady začaly
vydávat obecní úřady, rekordní. Do té doby
cestovní pasy vydávala Policie ČR.

Celá Praha
Březnový nárůst potvrdily i další pražské
městské části, například v Praze 2 v březnu
pokračování na straně 3
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Strašnické krematorium je svojí rozlohou největší
a zároveň jednou z nejstarších staveb svého
druhu v Evropě. I díky tomu je od roku 1958
zapsáno v seznamu nemovitých kulturních
památek. Ročně se zde uskuteční až pět tisíc
kremací a přes dva tisíce smutečních obřadů.
V letošním roce si hlavní město připomíná
devadesát let od jeho vzniku.
loňském roce uplynulo
sto let od první kremace
na území Prahy. Odehrála
se v obecní kapli na Olšanských
hřbitovech, v dnešní Nové obřadní síni, která byla k této funkci
dočasně adaptována. Rostoucímu zájmu Pražanů o pohřeb žehem provizorní krematorium nemohlo vyhovět, a městská rada
proto v roce 1926 rozhodla o zřízení moderního krematoria s obřadní síní. Pražský magistrát
uspořádal architektonickou soutěž, ve které zvítězil návrh arch.
Aloise Mezery. Stavba byla zahájena v roce 1929 na pozemku
v sousedství Vinohradského hřbitova a 23. ledna 1932 bylo krematorium slavnostně otevřeno

V

tehdejším primátorem Karlem
Baxou. Vlastní zpopelňování bylo zahájeno 4. dubna 1932.
Plocha obřadní síně činí
450 metrů čtverečních a výška
stropu celých 16 metrů. Monumentální konstruktivistická
stavba je prosta výzdoby, výjimkou je plastika od akademického
sochaře Josefa Palouše umístěná
nad katafalkem. Ta znázorňuje
pět životních etap – zrození, dětství, dospívání, založení rodiny
a smrt. „Pokud se účastníme pohřbu, většinou nemáme sílu vědomě vnímat krásu architektury,
a přesto na nás působí. Je proto
dobře, že hřbitovy jsou venkovní
galerií plnou uměleckých děl.
Jedním z nich je právě tato krás-
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Krematorium ve Strašnicích slouží již devadesát let

ná stavba, která v sobě nezapře,
že její tvůrce byl žákem věhlasného architekta Josipa Plečnika,“ řekla radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena
Johnová (Praha Sobě).
Za uplynulých devadesát let
bylo v krematoriu zpopelněno téměř 800 tisíc zesnulých. V posledních letech se ročně uskuteční až pět tisíc kremací a 2300
smutečních obřadů. Letos hlavní
město začne s první etapou jeho
rekonstrukce. „Při ní bude budova izolována proti zemní vlhkosti
a bude zřízena retenční nádrž

pro zachycení srážkové vody ze
střechy a z nádvoří. V dalších letech je plánována rekonstrukce
jedné ze dvou kremačních pecí,
při které bude zřízen rekuperační výměník umožňující využívání tepla z kremačních pecí
k vytápění obřadní síně,“ dodal
ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený.
Krematorium má dvě obřadní
síně. Malá pojme podle Správy
pražských hřbitovů 40 sedících
a 60 stojících smutečních hostů,
velká 80 sedících a přibližně
red
500 stojících hostů.

Dubnové premiéry ve vršovickém divadle MANA
ávod na přežití a Ve dvě
na Kodaňské. To jsou dvě
novinky, které na duben
připravilo divadlo MANA ve Vršovicích.
Ve dvě na Kodaňské je milostným příběhem Karla Čapka
a Olgy Scheinpﬂugové, dvou významných osobností prvorepu-
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blikového kulturního života. Novou jevištní podobu dal inscenaci
osvědčený režisér Dodo Gombár,
jedna z nejvýraznějších osobností české divadelní postmoderny. Hru poprvé viděli diváci
na vršovické scéně 5. dubna. Na
reprízy se mohou těšit 28. dubna
nebo 1. května.

Herci inscenace Ve dvě na Kodaňské Petra Tenorová, Lukáš Jurek, Stanislava Jachnická a režisér Dodo Gombár.
Návod na přežití je dojemná
tragikomedie o stáří a nemoci,
ale hlavně o životním nadhledu
a nezdolném optimismu se skvělými herečkami Danielou Kolá-

řovou a Lenkou Termerovou.
Režie se ujal Ondřej Zajíc, premiéra hry je naplánována na
27. dubna, reprízy pak budou
red
4. a 19. května.
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Rekordní počet žádostí o pas
přijali 1390 žádostí. „Výrazný
nárůst podaných žádostí o cestovní doklady zaznamenáváme
zhruba od 28. února. Pokud bychom to měli vyjádřit statisticky,
počet žádostí o nový cestovní pas
je dvakrát až třikrát vyšší, než
tomu bývá obvykle,“ uvedla
mluvčí městské části Andrea
Zoulová. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února.
V Praze 7 podle mluvčího
radnice Martina Vokuše v uplynulém měsíci vydali 700 pasů
a přijali asi 1100 žádostí. „Výše
uvedený stav je zhruba dvojnásobný proti běžným rokům. Loňský březen byl pak speciﬁcký
v opačném směru. Kvůli přísným
pandemickým opatřením byl zájem o cestovní doklady velmi
nízký. Evidováno bylo asi 160 žádostí a vydáno 110 pasů,“ řekl
mluvčí. Výrazný nárůst zájmu
o pasy zaznamenaly i radnice
Prahy 4, 5 a 8.

Přelije se konflikt
i k nám?
Podle bezpečnostního experta
Andora Šándora se do zvýšeného
zájmu o cestovní pasy mohl promítnout právě konec protiepidemiologických opatření, který
opět umožňuje cestovat do zahraničí bez omezení. Zároveň ale
připouští, že se lidé mohou ve
zvýšené míře obávat právě přelití
válečného konﬂiktu z Ukrajiny
až na naše území, zvlášť když se
do něj dodávkami těžkých zbraní
napadené straně Česká republika sama zapojuje. (Celý rozhovor si můžete přečíst v Našem REGIONU na str. 16).
Počátkem dubna schválila
vláda další dodávku vojenského
materiálu pro Ukrajinu v hodnotě 133 milionů korun, celková
hodnota darovaného materiálu
Ukrajině činí již 1,1 miliardy korun. Z bezpečnostních důvodů
ale resort obrany již delší dobu
neuvádí, jaký vojenský materiál
na pomoc Ukrajině posílá. Podle
neoﬁciálních informací by se
mělo jednat o modernizované
tanky sovětské výroby T-72M,
starší tanky T-72 a bojová vozidla pěchoty. Podle předsedkyně
sněmovny Markéty Pekarové

Foto Vitaly V. Kuzmin, Wikimedia Commons, David Sedlecký, Wikimedia Commons, Piráti

dokončení ze strany 1

Jana Černochová Jan Lipavský
(ODS)
(Piráti)

Rusko protestuje proti dodávkám českých zbraní na Ukrajinu. Ministři na to nereflektují.
Adamové (TOP 09) je možné
Ukrajině pomoci například dodávkou protivzdušné obrany,
protiraketové techniky nebo právě tanků.

Ministři (ne)reagují
na ruskou nótu
Rusko v diplomatické nótě
upozornilo českou stranu, že bez
jeho souhlasu nesmí poskytovat
třetím zemím zbraně sovětské
provenience. „Ministerstvo zahraničních věcí na tuto nótu nereagovalo a reagovat nebude
vzhledem k tomu, že jde o věcný
nesmysl a že na tento materiál
reexportní doložka neexistuje.
Jde o další způsob, jak se Rusko
lží domáhá zastavení naší podpory Ukrajině,“ prohlásil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).
„Rusko se obecně snaží odradit západní země od pomoci
Ukrajině, výhrůžkami, vydíráním i šířením dezinformací.
V tomto případě Moskva tvrdí,
že bez souhlasu Ruska nesmí
Česká republika vyvážet bývalou
sovětskou techniku. To je nesmysl, jen další drzý a trapný pokus,“ dodala ministryně obrany
Jana Černochová (ODS). ČTK/jik

INZERCE V10-0401

4

Zpravodajství z Prahy 10

Velkoobjemové
kontejnery

Sběr domácích
elektrospotřebičů

ontejnery jsou na každém
stanovišti
přistaveny
pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený
níže v harmonogramu vedle
data. Po uplynutí této doby bude
kontejner odvezen. Kontejner
může být odvezen i dříve, pokud
je již zcela naplněn! V místě přistavení je přítomný obsluhující
pracovník. Do kontejnerů lze
vkládat pouze ty odpady, pro
které je tato služba určena.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad-

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

K

la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Místo přistavení

datum čas přistavení

■ U Vršovického nádraží x Ukrajinská
■ Vršovická x Karpatská
■ Pod Altánem x Na Vrších
■ nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku)
■ Přípotoční x Oblouková
■ Káranská x Pobořská
■ Madridská x Norská
■ Ostružinová x Jahodová
■ Elektrárenská x Nad Vršovskou horou
■ Doubravčická x Tehovská
■ Tuchorazská (konec ulice)
■ náměstí Svatopluka Čecha x Minská
■ Na Třebešíně x Nad Kapličkou
■ Dykova x U Vodárny
■ Průhonická x Vestecká
■ Petrohradská x Pod Stupni
■ Říčanská x Benešovská
■ Sámova x U Vršovického nádraží
■ Magnitogorská x Tádžická
■ Na Slatinách (u můstku)
■ Nedvězská č. 6-12
■ Práčská č. 37 (před školou)
■ 28. pluku x Na Míčánkách
■ Na Křivce x Osnická
■ Na Hroudě x U Hráze (okraj parku)
■ Litevská x Bajkalská

26. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.
3. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
7. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
14. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
21. 5.
24. 5.
25. 5.

15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
10.00–14.00
15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
10.00–14.00
15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
10.00–14.00
15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00
15.00–19.00
8.00–12.00
10.00–14.00
15.00–19.00
14.00–18.00

Objemný odpad lze zdarma odložit v některém z 16 sběrných
dvorů hlavního města Prahy, například.
■ ulice Teplárenská, Malešice, (cca 300 metrů od ul. Průmyslová)
■ ulice Perucká, Vinohrady, (cca 200 metrů od Vršovické)
■ ulice Zakrytá, Záběhlice, (ve slepé části ulice)
■ ulice Malešická 74, Žižkov (mezi Na Vackově a Na Mokřině).
Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy bezplatná. Ve
sběrných dvorech je také možné
si domluvit zajištění odvozu odpadu.
Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odvézt je možné

veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.
Provozní doba ve sběrných
dvorech je od pondělí do pátku
od 8.30 do 18.00 hodin v době
letního času, do 17.00 hodin
v době zimního času a v sobotu
od 8.30 do 15.00 hodin.
Zdroj MČ Praha 10

■ 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)
Zdroj MČ Praha 10

Odkládání bioodpadu
ioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota,
která v sobě váže spousty
živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy. Bioodpad z údržby zahrad rodinných domů lze dvakrát ročně,
v jarním a podzimním období,
odkládat na určených místech do
přistavených velkoobjemových
kontejnerů.
K odkládání bioodpadů slouží
také Sběrné dvory hlavního města Prahy. Například v dostupnos-

B

ti občanům Prahy 10 je sběrný
dvůr v ulici Teplárenská v Malešicích, dále v ulici Perucká na
Vinohradech, v ulici Malešická
v katastru Žižkova nebo sběrný
dvůr v ulici Zakrytá v katastru
Záběhlic. Upřednostnit je možné
stabilní sběrné místo bioodpadu,
která se nachází v ulici Dřevčická
(cca 100 metrů od ulice Černokostelecká). Předání bioodpadu
ve sběrných dvorech či sběrně
bioodpadu je pro občany města
Zdroj MČ Praha 10
bezplatné.

Místo přistavení
■ V Rybníčkách x Šibřinská
■ Dvouletky x Škvorecká
■ Na Sychrově x Na Pahorku
■ Na Vinobraní x Nad Trnkovem
■ Střemchová x Meruňková
■ Na Slatinách („náměstíčko“ - u můstku)
■ Středová x K Háječku
■ Na Universitním statku (parkoviště)
■ Pod Sychrovem I. (za č. o. 64) x Na Křivce
■ U Kombinátu, v ohybu ulice
■ Nad Primaskou x Nad Olšinami
■ Křenická (vedle č. o. 29)
■ Slunečnicová x Ostružinová
■ Vlašimská x Bratří Čapků
■ Běchovická x Révová
■ Ostružinová x Jahodová (parkoviště)
■ Dobročovická x Kružberská
■ Vydrova x Strnadova
■ Dětská (v ohybu ulice)
■ Mokřanská x Běžná
■ Kounická x Rostoklatská

datum čas přistavení
29. 4.
30. 4.
30. 4.
1. 5.
1. 5.
6. 5.
7. 5.
7. 5.
8. 5.
8. 5.
13. 5.
14. 5.
14. 5.
15. 5.
15. 5.
20. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
22. 5.
27. 5.

15.00-18.00
9.00-12.00
13.00-16.00
9.00-12.00
13.00-16.00
15.00-18.00
9.00-12.00
13.00-16.00
9.00-12.00
13.00-16.00
15.00-18.00
9.00-12.00
13.00-16.00
9.00-12.00
13.00-16.00
15.00-18.00
9.00-12.00
13.00-16.00
9.00-12.00
13.00-16.00
15.00-18.00

