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Otazníky kolem správy školy
v přírodě přetrvávají

Předseda kontrolního výboru Jedničky vyzývá svého starostu, aby
začal konat ohledně údajných čachrů při správě rekreačního
zařízení v Janově nad Nisou. Podle něj jde o křiklavý příklad
podnikání na úkor Prahy 1, ve kterém teď pokračuje i syn někdejší
správcové. Ta se však brání, že jde jen o bezdůvodné očerňování
motivované snahou o komerční využití těchto objektů.
nformace o podivných praktikách bývalé
správkyně rekreačního areálu Prahy 1 –
o neplacení poplatků, nedodávání seznamů skutečně ubytovaných osob nebo
o čerpání státní dotace v souvislosti s covi-
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dem nehledě na platby ze strany zřizovatele
čili Jedničky – vedly již na podzim minulého
roku ke změně na postu ředitele Školy v přírodě Janov. Místo správcové Ireny Mühlové
se jím stal její syn Roman. Pro předsedu kon-

trolního výboru Prahy 1 Davida Bodečka (Piráti) tím ale celá kauza nekončí. Po starostovi
Petrovi Hejmovi (STAN) chce, aby se vypořádal s předloženými fakty a vyzval Mühlovou k vysvětlení svých činů. Městská část totiž může reklamovat její služby až tři roky
zpětně. „Pokud by obdržel neuspokojivou
reakci, pak by se za MČ Praha 1 měl připojit
či samostatně podat podnět orgánům činných v trestním řízení. Mám obavu, že v dané
záležitosti se ze strany MČ Praha 1 nic nestalo, což vede k promlčení. V takovém případě podle mého názoru odpovědnost přepokračování na straně 3
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Dětem se opět otevřela školka Řásnovka 2

ekonstrukce probíhala v celé budově,
v půdní části došlo primárně k úpravám vzduchotechniky a rozvodů vody
či plynu. Veškeré technické zázemí je od nynějška modernější a výkonnější. Ve druhém
podlaží mateřské školy se přebudovala stará
nevyužitá prádelna na jídelnu spojenou
s venkovní terasou, která se bude moci využívat za hezkého počasí. Nově jsou tu k dispozici dvě oddělené místnosti pro výuku namísto původní jedné, včetně přilehlých
sociálních zařízení.
Podobnými dispozičními úpravami prošlo
i první podlaží a bylo zmodernizováno i zázemí oddělené kuchyně. Zcela novou dimenzi získal suterén, kde se nachází solná
jeskyně a také relaxační místnost či tělocvična. V oddělených prostorech od nynějška
fungují prádelna a strojovna vzduchotech-

niky. V zahradě školky dojde k terénním
úpravám a nové výsadbě zeleně. Obnoveny
budou také herní prvky. Děti zde najdou řadu
nových atrakcí včetně zahradního altánu. To
vše bude doplněno dalšími drobnými prvky,
jako jsou ekokoutek, mlžítko nebo například
pítko. Chybět nebudou ani oblíbené pískoviště a záhony.
„Musím poděkovat všem: panu architektu
Karáskovi za projekt, stavební ﬁrmě Vistoria
i oddělení investic úřadu, kteří se do projektu
zapojili. Z výsledku jsem opravdu nadšená
a doufám, že neméně šťastné jsou také
místní děti. Musím rovněž poděkovat rodičům za trpělivost po dobu rekonstrukce, neboť stavba se potýkala s překážkami, které
se objevovaly až v průběhu rekonstrukce. Věřím, že i oni se nyní radují z toho, v jakém
prostředí budou jejich ratolesti trávit svá

R

Foto Praha1.cz

Nejmenší předškoláčci z Mateřské školy Řásnovka 2 se mohou od
1. března radovat z nově zrekonstruované budovy své školky.
Náročnými opravami prošly interiéry, kuchyně i technické zázemí
v suterénu. Nejvýznamnějším výsledkem rekonstrukce je navýšení
kapacity školky o dvě další třídy.

předškolní léta,“ prohlásila při slavnostním
otevření místostarostka první městské části
Eva Špačková (ODS).
Spolu s ní přivítal rodiče a děti v novém
prostředí mateřské školy Řásnovka 2 i starosta Petr Hejma (STAN). „Děti z Prahy 1
mají skutečně krásné prostředí ve svých školách a školkách. Právě dokončená rekonstrukce MŠ Řásnovka je dalším dílkem v naší
cestě za moderním zázemím v našich vzdělávacích institucích,“ vyzdvihl Hejma. red

Sportovní hry pro děti z Ukrajiny

odle ředitelky Nadace Pražské děti
Dany Maršálkové je důležité, aby se
děti v první fázi především seznámily
mezi sebou navzájem a také aby všemu
správně porozuměly. „Máme zkušenost, že
k seznamování a vzájemnému porozumění
slouží nejlépe právě hry a sportování. Právě
proto nadace pro děti připravila speciální
lekci pískování ve sportovním areálu Beachclubu Strahov, a to s náležitě jazykově vybavenými lektory,“ vysvětlila Dana Maršálková.
Při první lekci tak nešlo až tolik o klasický
plážový volejbal, jehož základy se v projektu
děti učí. Místo toho hrály pohybové hry, vybíjenou a přehazovanou. Cílem lekce bylo
především to, aby se ukrajinské děti dobře
poznaly a nebály se nového prostředí. Na
první lekci za dětmi dorazila také místosta-
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Děti z rodin, které musely
uprchnout z válkou zmítané
Ukrajiny, se již daří integrovat
do škol a školek v Praze 1.
Pomáhá jim také Nadace
Pražské děti. Snaží se, aby děti
přišly na jiné myšlenky, a proto
je začlenila do svého projektu
„V Praze naučíme děti
sportovat“.

rostka Prahy 1 pro školství Eva Špačková
(ODS). „Za tento skvělý a aktivní přístup
jsem velice ráda a děkuji nadaci, která nejen
že dlouhodobě pečuje o naše děti, ale je
schopna také zajistit takovýto program pro
děti, které musely s rodiči uprchnout před
válkou,“ ocenila místostarostka.
Projekt „V Praze naučíme děti sportovat“
je dlouhodobě oblíbený nejen mezi dětmi, ale
také rodiči a vyučujícími. Jen za první pololetí tohoto školního roku se jej zdarma
zúčastnilo přes tři tisíce dětí ze základních
a mateřských škol z Prahy 1. Jeho hlavním
smyslem je poskytnout dětem z centra města

možnost sportovat v odpovídajícím prostředí. „Školy a školky zde nemají adekvátní
sportovní prostory a my tak dětem umožňujeme důkladně si na kvalitních sportovištích
osvojit základy řady sportů,“ popsala sportovní projekt Maršálková.
Prostřednictvím projektu si děti mohou
pravidelně užít sportovní aktivity jako tenis,
squash, plavání, bruslení a také pískování,
což je vlastně taková dětská verze plážového
volejbalu. Všechny aktivity, včetně sportovních pomůcek, dopravy na sportoviště a profesionálních trenérů, hradí dětem právě Nared
dace Pražské děti.
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Otazníky kolem školy v přírodě
přetrvávají
dokončení ze strany 1

Petr Hejma (STAN)

bírají ti, kteří včas věděli o nekalostech exsprávkyně,“ řekl Bodeček Našemu REGIONU.

Před více než třemi týdny kvůli tomu
dokonce starostovi napsal e-mail, kde znovu
shrnul nedostatky, kterých se měla správcová dopouštět. Údajně ubytovávala v zařízení určeném pro potřeby Prahy 1 třetí
strany, aniž by to ohlašovala Jedničce a odváděla smluvní poplatek. Konkrétně uvádí
pobyt v termínu 18. 5. až 22. 5. 2020 v počtu
83 osob, který podle něj nebyl Praze 1 oznámen a nebyly za něj uhrazeny příslušné
platby. „Vypadá to tak, že správce si ponechal
celou částku, včetně námi hrazeného příspěvku cca čtvrt milionů korun za měsíc a pokrytí veškerých služeb, samozřejmě námi –
tedy MČ Praha 1, hrazené. Super podnikání
v neprospěch naší městské části,“ komentuje
to v dopise Bodeček. Také tam tvrdí, že nečinností konkrétních osob přišla prý Jednička zhruba o 1,5 milionu korun. „Je to
částka uhrazena správcům v Janově Úřadem
práce ČR v rámci programu Antivirus. Uvedená částka pokryla mzdy pracovníků. Pokud by se prokázalo podvodné jednání Ireny
Mühlové, zpětná úhrada by směřovala nikoli
nám, ale Úřadu práce ČR,“ vysvětluje Bodeček. Na svůj dopis s výzvou, aby starosta začal konat, jak je nutné, Bodeček dosud žádnou odpověď nedostal a ani naší redakci se
Praha 1 k této kauze nevyjádřila.
Bodeček ještě doplnil zajímavý fakt, že byl
dlouhou dobu přesvědčován o tom, že senioři
z Prahy 1 nemohou do objektů této městské
části v Janově jezdit, protože nejsou přizpůsobeny dospělým. „Povedlo se mi doložit, že
v objektech probíhaly několikadenní školení
například úředníků z ministerstva pro místní
rozvoj. Ty Praze 1 správkyně nenahlásila,
neboť by za ně musela hradit nejen poplatky
z pobytu, ale i část tržby naší městské části.
INZERCE V1-0401

NEMOVITOSTI od A do Z
Nabízím kompletní profesionální služby
v oblasti nemovitostí – prodej, výměnu nebo
výkup Vašeho domu, bytu, pozemku.
Vyřeším i složitější právní případy,
exekuce, zástavy, a jiné.
Poradenství zdarma – 20 let praxe.
Rychle, seriózně.

603 278 555
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Dopis pro starostu

Bodeček očekává, že starosta Hejma nenechá celou kauzu zamést pod koberec.
K jednomu ze dvou objektů byla vybudovaná
vinárna s luxusním vínem, což správkyně
inzerovala na webu, a to je vrcholem nepravdivého tvrzení, že objekty nejsou určeny pro
dospělé jedince,“ dodal Bodeček.

Audity pochybení nezjistily
Současný ředitel rekreačních objektů se
k zjištěním opozice Prahy 1 vyjádřit nechtěl,
nicméně před časem poskytla bývalá správcová, která se o školu v přírodě a vilu Oáza
starala 27 let, rozhovor deníku Metro, kde
se výše uvedeným nařčením brání. „Skoro
30 let jsme společně s manželem v Janově
zajišťovali pobyty v přírodě pro pražské
a středočeské děti. Po celou tu dobu s námi
byla Městská část Praha 1 spokojena. V rekreačním středisku jsme trávili skoro všechen volný čas, žili jsme tím. Máme za sebou
stovky či tisíce dětí s celoživotními zážitky.
Dokážu pochopit, že určitá část, zejména nových zastupitelů Městské části Praha 1, měla
s rekreačním střediskem s Janově nad Nisou
jiné plány, než jsou dětské pobyty,“ řekla
před časem Mühlová. „Pokud část politické

reprezentace Prahy 1 chtěla Janov prodat
nebo ho chtěla začít využívat pro komerční
nájmy a generovat tak větší zisk, pak to samozřejmě respektuji. Ve slušné společnosti
toho ale přece nedosáhnete bezdůvodným
očerňováním někoho jiného,“ myslí si. „Naše
působení v Janově nad Nisou bylo kontrolováno třemi nezávislými audity a věřte mi, že
když už na vás někdo takovýto audit pošle,
jedná se o velmi důkladnou kontrolu. Ani
jedna z těchto nezávislých kontrol nezjistila
pochybení na naší straně. Mimochodem i to
je důvodem, proč naše smlouvy Městská část
Praha 1 nikdy jednostranně nevypověděla.
Nebylo je totiž za co vypovědět,“ dodala.
Představa některých zastupitelů, že Mühlová s manželem na Janově závratně zbohatli,
je podle ní nepravdivá a absurdní. Co se týče
čerpání částek z programu Antivirus, jejím
hlavním motivem byla údajně péče o zaměstnance. A to, že ji ve funkci nahradil právě její syn, je údajně hlavně proto, že tam vyrůstal
a má reálnou představu o tom, co obnáší provozovat dětské rekreační zařízení.
Jitka Kačánová
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Pražanům se otevře
Clam-Gallasův palác

18. století byl Clam-Gallasův palác
jedním z center kulturního a společenského života. Údajně zde vystupovali například Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig van Beethoven nebo Josefína Dušková. Ke svému původnímu účelu by se měl
palác v některých ohledech vrátit. Bude jediným barokním palácem v Praze plně přístupným veřejnosti. Po rekonstrukci by zde
mělo Muzeum města Prahy umístit významnou expozici k baroku, v dalších prostorách
by pak mohla být restaurace, kavárna nebo
galerijní obchod. Část prostor by pak město
mohlo využívat pro společenské a kulturní
akce. Celková revitalizace Clam-Gallasova
palác by měla stát asi 460 milionů korun.

V

Foto Praha1.cz

Foto Wikimedia Commons

Clam-Gallasův palác v centru
Prahy po více jak třech letech
restaurátorských prací i větších
oprav postupně získává zpět
svou krásu. První prostory
barokní stavby, která ve své
době reprezentovala bydlení
nejvyšších společenských vrstev
vídeňského dvora, by se měly
otevřít veřejnosti již letos v létě.

Foglarova lavička
u Rybářského
domečku

avička Jaroslava Foglara Záhada
hlavolamu stojí na novém místě.
Pražané ji najdou u Skautského
institutu v Rybářském domečku na
Kampě. Když si na ni sednete, uvidíte
přes Vltavu přímo do Stínadel. „Na jejím
slavnostním odhalení jsem byl vlastně
ve dvojí roli – jak v roli dárce, tak v roli
obdarovaného: na výrobu lavičky jsme
se skládali v rámci 48. oddílu Oldskautů
Jestřáb a lavičku jsme darovali právě
naší městské části,“ řekl starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN). S myšlenkou
instalace laviček Jaroslava Foglara přišla Skautská nadace Jaroslava Foglara.
Lavičky jsou z tvrdého dubového dřeva
s opěradly vyzdobenými motivy příběhů
jednotlivých knih. Naleznete je v zákoutích, kde romány vznikaly či se těmito
red
místy spisovatel inspiroval.

L

Wolfgang Amadeus Mozart Prahu miloval
a rád se do ní vracel, hlavní město ale podle
radní Hany Třeštíkové (Praha Sobě) jeho odkaz dosud nijak nerozvíjelo. V minulých letech z něj těžily spíše komerční projekty zaměřené na turisty, přitom milovníci vážné
hudby a obecně kultury jsou ideálním typem
turisty, který má pro město největší přínos.
Právě Mozartův odkaz chce Praha využít při
kultivaci příjezdového cestovního ruchu.
„V hlavním městě chceme více zpřítomnit
Mozarta a jeho odkaz a posílit pozici Prahy
na kulturní mapě Evropy. Na poli vážné
hudby máme určitě co nabídnout. Česká historie se pyšní jmény jako Josef Mysliveček,
Bedřich Smetana, Leoš Janáček a mnoho dalších. Budeme velmi rádi, pokud se podaří
přetavit tento bohatý potenciál v konkrétní
red
výsledek,“ řekla Třeštíková.

Revitalizace Betlémského
náměstí vstupuje do závěrečné
etapy, která už letos přinese
nový vodní prvek podle návrhu
architekta Martina Sedláka,
kterého inspirovala někdejší
kašna na Pražském hradě.
etlémské náměstí má po předchozích
dvou etapách revitalizace nové povrchy, dva vzrostlé okrasné stromy
a osm laviček. Vodní prvek bude umístěn
zhruba čtyři metry od čelní fasády Betlémské
kaple. „V návrhu vodního prvku pro Betlémské náměstí odkazuji na zmíněnou kašnu zejména zkříženou tryskou, jejíž prameny jdou
na dvě strany a doplňují tím, podle mě vhodně, podlouhlou podobu náměstí,“ vysvětlil
Sedlák.
Základem vlastního tělesa vodního prvku
bude mělce založená železobetonová deska
na zhutněném podloží. Vystupovat bude de-

B

set centimetrů nad povrch a vytvoří sokl pro
vodní prvek. Ten bude vyrobený ze sesazených pískovcových prvků. Dva protilehlé vzájemně propojené bazénky budou napájené
ze dvou kovových protisměrných trysek
umístěných mezi trojicí pylonů a vycházejících ze dna bazénků. „Pan architekt Sedlák
zvolil velmi citlivý přístup, který důsledně
diskutoval s památkáři. Navázal na tvůrčí
odkaz Jaroslav Fragnera, zhmotněný i v aktuální podobě Betlémské kaple, a vodní prvek
navrhl v citlivé variantě pro prostor náměstí.
Navíc s využitím prvků, které byly typické
pro bohužel již zaniklou kašnu na Pražském
hradě,“ upozornil starosta první městské
části Petr Hejma (STAN).
Kašna stála od roku 1967 na druhém hradním nádvoří v zákoutí kaple sv. Kříže. Říkalo
se jí Lví fontána. Na jejím vzniku se podílel
Jaroslav Fragner, který byl zároveň autorem
rekonstrukce celého druhého nádvoří, a sochař Vincenc Makovský. Fontána byla vytvořena z tiské žuly a na jejím vrcholu byla umístěna plastika lva z prachatického dioritu.

Foto Praha1.cz

Betlémské náměstí ozdobí nová kašna

Voda tryskala z kovového chrliče umístěného
mezi dvěma pilíři do velké vany pod ním.
Kašna v této podobě existovala do roku
1986, kdy byla poškozena. Dnes už po ní nejsou žádné stopy. Opravena byla plastika lva
a v současnosti se nachází před severním
vstupem do Hradu u takzvané Pacassiho
brány na čtyři metry vysokém pylonu. red
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Třetí premiérou letošní sezony v Divadle v Dlouhé
byl Konec rudého člověka v režii Michala
Vajdičky. Tento titul byl původně v plánu již
sezonu minulou, ale covid způsobil jeho přesun
téměř o rok na letošní březen. Kdo ale mohl tušit,
do jakých souvislostí se v době premiéry tato
tragikomická sonda do duše ruského člověka
dostane...
nscenaci tragikomické sondy
do duše ruského člověka připravil v Dlouhé hostující slovenský tým, který má za sebou
mnohaletou úspěšnou spolupráci nejen ve slovenských, ale
i v českých divadlech.
Text vychází z knihy nositelky
Nobelovy ceny Světlany Alexijevičové Doba z druhé ruky. Systém, který měl vést k ráji na zemi
a trvat navěky, se za pár let rozpadl na prach; místo svobody nastal hon za penězi, místo demo-

kracie chaos, místo spravedlnosti zuřivý boj oligarchů s žebráky.
A lidé velmi rychle zatoužili po
silném vůdci, který nastolí pořádek. Alexijevičová to vše vypráví
skrze příběhy obyčejných lidí.
Hovoří o životě „rudého člověka“, o tom, co formovalo jeho
myšlení nejen v Sovětském svazu, ale i u nás. Nechává tyto lidi
promluvit, aniž by je předem
soudila, vysmívala se jim nebo je
dopředu diskvaliﬁkovala. Snaží
se je pochopit, ačkoliv se některé

I

Britský humor v Divadle
Radka Brzobohatého
ivadlo Radka Brzobohatého přináší do Prahy další ukázku britského humoru. Po úspěšné adaptaci
legendárního sitcomu Ajťáci
uvede v dubnu premiéru hry současné britské autorky Laury
Wade Jsem doma, zlato!, která
kromě řady dalších ocenění získala cenu komedie roku.
V hlavních rolích se představí
skutečný manželský pár Zuzana
Kajnarová a Roman Říčař, v dalších rolích diváci uvidí Janu
Švandovou nebo Valérii Zawadskou, Janu Bernáškovou, Romanu Gošcíkovou a Petra Semeráda.

Co mohou diváci
čekat nového?
Judy a Johnny žijí v idylickém
manželství. Ona, po všech stránkách dokonalá žena, která udržuje perfektně uklizenou domácnost, každý den připravuje
božskou večeři, a manžela vítá
vyladěným drinkem a nahřátými

Foto Irena Zlámalová

D

Zuzana Kajnarová a Roman
Říčař v hlavních rolích komedie
Jsem doma, zlato!
papučemi. On, živitel rodiny. Tradiční uspořádání domácnosti
v kulisách padesátých let. Až na
to, že se píše rok 2022. Pračka
i lednička jsou sedmdesát let
staré a neustále vypovídají službu. Postupně se ukazuje, že být
domácí bohyní ze starých časů
není tak snadné, jak se zdá. red

Foto Archiv Divadla v Dlouhé

Konec rudého člověka
v Divadle v Dlouhé

věci chápou opravdu jen velmi
těžko.
Na základě příběhů, motivů
a postav rozhovorů, které Alexijevičová vedla s lidmi z nejrůznějších částí politického i ekonomického spektra, napsal Daniel
Majling ucelenou hru sledující
osudy jedné privilegované komunistické rodiny v letech 1989 až
2003. Její rodinný život ovlivňují

historické zkušenosti a křivdy,
frustrace ze ztracené velmocenské pozice i ze zklamaných nadějí, nepochopitelný sentiment
a kult sebeobětování ve jménu
idejí. Šest čechovovských obrazů
s nečekanou pointou v obraze
sedmém vypráví o rudém (či sovětském) člověku a ptá se, zda
vůbec lze dnes mluvit o jeho
red
konci.
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Zpravodajství z Prahy 1

Komplexní úklid
komunikací

Linka
pohotovostního úklidu

ěhem jarních víkendů probíhá na celém území první
městské části v čase od
8 do 15 hodin jarní etapa komplexního úklidu komunikací –
chodníků a vozovek. Přípravy
úklidu však začínají už před 8

oškozený nebo vysypaný
odpadkový koš, vyvrácený
antiparkovací sloupek,
chybějící poklop od kanálu nebo
třeba popadané větve stromů
jsou časté problémy, které můžete vidět i ve vaší ulici. Díky pohotovostnímu úklidu první městské části je možné je vyřešit
během několika hodin.
Linka pohotovostního úklidu
je k dispozici od 6.30 do 17.00
hodin na telefonním čísle 601
101 001. Na ní je možné zavolat
a hlásit všechny události týkající

B

hodinou. Praha 1 se bude snažit,
aby byl plošný úklid všech komunikací proveden co nejpečlivěji.
Bohužel řada bezohledných řidičů práci značně komplikuje.
Respektujte proto příslušné pokyny a dopravní značení.

9. dubna – stanoviště strojů v ul. Opletalova x Senovážné nám.
■ Ulice: Bolzanova, Dlážděná, Jeruzalémská, NN124 (slepý úsek
za kostelem), Opletalova (Politických vězňů – Hybernská), Růžová,
Senovážné náměstí, U Bulhara, U půjčovny
10. dubna – stanoviště strojů Betlémské náměstí
■ Ulice: Anenská (v úseku Smetanovo nábřeží – Anenské náměstí
ruční čištění), Anenské náměstí, Bartolomějská, Betlémská (v úseku
Divadelní – Betlémské náměstí, v úseku Divadelní – K. Světlé ruční
čištění), Betlémské náměstí, Boršov, Husova (v úseku Na Perštýně
– Karlova), Jilská (Na Perštýně – Zlatá), Karoliny Světlé, Konviktská, Krocínova, Liliová, Na zábradlí, Náprstkova, Řetězová (Husova – slepý úsek), Smetanovo nábřeží (v úseku Národní – Karoliny
Světlé: pravá strana pouze strojní čištění), U Dobřenských, Vejvodova, Zlatá (Husova – Jilská)
23. dubna – stanoviště strojů v ulici Hellichova
■ Ulice: Besední, Harantova, Hellichova včetně parkoviště, Hroznová, Lázeňská, Malostranské nábřeží (v úseku Vítězná – schody
do Říční), Maltézské náměstí, Nebovidská, Nosticova, Pelclova
(v úseku Nebovidská – Nosticova), Prokopská, Říční, Šeříková
(v úseku Říční – Vítězná), U lanové dráhy, U Sovových mlýnů (Hroznová – Na Kampě), Velkopřevorské náměstí, Vítězná (v úseku Všehrdova – Malostranské náměstí), Všehrdova
24. dubna – stanoviště strojů v ulici Pohořelec
■ Ulice: Gogolova, Karmelitská (v úseku Újezd – Malostranské náměstí), Kosárkovo nábřeží (U železné lávky – Klárov), Na baště
sv. Tomáše, Na Opyši, Nerudova, Pohořelec (mimo úseku Dlabačov
– Keplerova), Sněmovní, Thunovská, Tomášská (pouze strojní čištění), U železné lávky, Újezd (v úseku Vítězná – Karmelitská), Úvoz,
Valdštejnská (pouze strojní čištění), Valdštejnské náměstí (průjezd
– pouze strojní čištění), Valdštejnské náměstí (slepý úsek), Zámecká
Zdroj MČ Praha 1

Jak nakládat s olejem

Foto Pixabay

● Oleje z fritovacího hrnce
nebo třeba pánve lze odevzdat v každém sběrném
dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou označující,
že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.
● Olej musí být zbavený
zbytků jídla a musí být v uzavíratelných obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových
PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
● Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
Zdroj: Pražské služby
a svody v domech.

P

se čistoty ulic, nebo poškození
uličního mobiliáře. „Pokud o problému v ulicích Prahy 1 víme,
můžeme ho okamžitě řešit. Stačí
jen vytočit číslo, nahlásit adresu
a událost popsat. Do hodiny se na
místo dostaví pohotovostní úklidová četa, která nedostatky
v čistotě ulic ihned odstraní
a v případě poškození uličního
mobiliáře začne s jeho nápravou,“ popsal princip fungování
pohotovosti radní pro oblast čistoty a životního prostředí Richard
Zdroj MČ Praha 1
Bureš (ODS).

Přerušení dodávky vody
na Malé Straně
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 6. dubna od 8.00 do 11.00 hodin přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 1 – Malá Strana. Výluka
vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o. Jánský vršek 350/2 a Vlašská 358/7, 355/9, 351/11, 631/11a, 591/13,
353/14, 349/15, 352/16.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274
Zdroj: PVK
274.

Velkoobjemové
kontejnery
elkoobjemové kontejnery
jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu
čtyř hodin (od 14.00 do 18.00 hodin). Po celou dobu přistavení je
přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla
maximálně využita kapacita
10 m3. Obsluha dále zajišťuje,
aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat
k dalšímu využití.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, 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 ko-

V

munální odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, počítače, lednice a sporáky.
úterý 5. 4.
■ Masná x Malá Štupartská
úterý 12. 4.
■ Besední ulice (roh parčíku)
■ Ostrovní (u ZŠ naproti č. 12)
pátek 22. 4.
■ Pohořelec (horní parkoviště)
■ Široká (naproti FF UK)
pátek 29. 4.
■ Cihelná č. 2
■ Barvířská
úterý 3. 5.
■ U Dobřenských
■ Haštalská u č. 2
Zdroj MČ Praha 1

