Nezávislý měsíčník
pro Prahu 3

DUBEN

Vychází 4. 4. 2022

Foto Praha3.cz

Nový domov pro seniory
i výstava Sokola

Populace stárne a v péči o starší občany se stále častěji skloňuje
dům sociálních služeb. Ne všechna zařízení ale splňují moderní
požadavky. V Praze 3 se proto rozhodli k výstavbě nového
takového domu na místě dnešního – Ošetřovatelského domova
v ulici Pod Lipami, který slouží už mnoho let.

jsou Adam Halíř, Ondřej Hofmeister a Petr
Lešek. Na druhém místě se umístil Pavel
Hnilička Architects+Planners, s. r. o. a na
třetím Schindler Seko architekti, s. r. o. O jejich pořadí rozhodla soutěžní porota složená
ze zástupců městské části a nezávislých architektů.

úplné realizaci bude ještě dlouhá
cesta, nicméně jeden z prvních kroků
k tomuto cíli se už udělal. Praha 3 vybrala vítěze architektonické soutěže na novostavbu Domu sociálních služeb Pod lipami.
Návrh ateliéru Projektil architekti nabízí při-

Propojení seniorů s okolím

K

měřené a kultivované řešení novostavby, promyšlené a funkční využití prostoru pro speciﬁcké potřeby provozu sociálního zařízení.
V konkurenci pěti vybraných účastníků –
z předem hodnocených 23 žádostí o účast –
zvítězil shora uvedený návrh, jehož autory

„Chceme nabídnout nové kapacity a zásadně zlepšit úroveň pobytové péče o seniory.
Přejeme si, aby nové zařízení bylo otevřené
a přinášelo přidanou hodnotu svému okolí.
pokračování na straně 3
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Praha 3 koupí hrobku Studenti „Žižkárny“
pro sociální pohřbívání podpořili Ukrajinu
úterý 15. března proběhla na Vyšší odborné škole
u m ě l e c ko p r ů m y s l o v é
a střední uměleckoprůmyslové
škole v Praze 3 velká beneﬁční
prodejní akce žákovských výrobků.
Studenti všech oborů „Žižkárny“ zde nabízeli k prodeji své
školní práce, práce vyrobené
přímo pro tuto či darované pro-

dukty domácí tvorby. K prodeji
byly obrazy, nejrůznější techniky
graﬁckých listů, plakáty, šperky,
hračky a módní doplňky, ale
i dřevěné sošky, herní předměty,
stavebnice, autorské knížky, fotograﬁe, placky a samolepky.
Celkem studenti vybrali
59 446 korun, které poukázali
na účet Červeného kříže „Ukrajina – naše pomoc pokračuje“. red

adnice Prahy 3 koupí od
Správy pražských hřbitovů hrobku na Olšanských hřbitovech, kterou následně využije pro takzvané sociální
pohřby lidí, jejichž příbuzné se
nepodaří dohledat. Podle starosty Jiřího Ptáčka (TOP 09) dosud
byly pohřby, které musí samosprávy zajistit, dělány nevyhovujícím způsobem. Do hrobky by
se mělo vejít asi 300 uren.
Praha 3 ročně zajistí 20 až
30 sociálních pohřbů. Městské
části kremaci proplácí stát. Zákon však obcím nenařizuje mít
hrob, kam by se ostatky ukládaly,
či zajišťovat obřady. V Praze 3
nyní podle starosty popel končí
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ve společné hrobce, kde je promísen s hlínou, což mu přijde nedůstojné.
V případě sociálních pohřbů
podle něj často jde o lidi bez domova, ale zdaleka ne jen o ně.
„Nám se i v minulosti stalo, že
zemřelý byl pochován tímto způsobem a pak se ex post zajímali
jeho příbuzní – kteří třeba nějakou dobu pobývali v zahraničí,
nebo třeba ty vztahy nebyly tak
pevné, ale nějaké byly – jakým
způsobem bylo s jejich příbuzným naloženo. A pak byli docela
zhrozeni z toho, jak to celé dopadlo,“ vysvětlil Ptáček. Hrobku
radnice plánuje koupit za zhruba
red
68 tisíc korun.

Kontejnery
na bioodpad
ioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota,
kterou můžeme využít ve
formě kompostu.
Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů,
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Potravinová sbírka
pro uprchlíky
řetí městská část vyhlásila
potravinovou sbírku pro
ukrajinské uprchlíky v krizových ubytovacích zařízeních.
Potravinová sbírka bude sloužit
pro ubytovací zařízení Prahy 3
a byty, kde momentálně žijí
uprchlické rodiny z Ukrajiny.
Třetí městská část v rámci
svých možností zajišťuje stravování uprchlíků ve svých zařízeních z prostředků městské části
a potravinové banky. Některými
surovinami však potravinová
banka ne vždy disponuje, proto
se radnice rozhodla vyhlásit
vlastní sbírku potravin. Potra-
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viny mohou lidé nosit na vrátnici
radnice Prahy 3, Havlíčkovo náměstí 9 a to ve všední dny od 8 do
18 hodin. Přijímat pomoc o víkendu bohužel není možné. red

Velkoobjemové
kontejnery
hlína z květináčů, spadané ovoce
atd.
Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Stanoviště
Datum
■ Pod Vrcholem × Na Balkáně
17. 4.
■ Jilmová × Na Vápence
17. 4.
■ Šrobárova × Květná
17. 4.
■ Jeseniova 143
17. 4.
■ Za Žižkovskou vozovnou × V Domově 24. 4.
■ Pod Vrcholem × Na Balkáně
1. 5.
■ Jilmová × Na Vápence
1. 5.

Od do
13.00–16.00
9.00–12.00
13.00–16.00
9.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00
9.00–12.00
Zdroj: MČ Praha 3

Ulice
Datum
Od Do
■ Koněvova × V Jezerách
5. 4.
14.00–18.00
■ Prokopovo náměstí
7. 4.
15.00–19.00
■ náměstí Jiřího z Lobkovic
9. 4.
9.00–13.00
■ náměstí Barikád
9. 4.
10.00–14.00
■ Na Vrcholu × V Domově
12. 4.
14.00–18.00
■ Kostnické náměstí × Blahníkova
14. 4.
15.00–19.00
■ Jeseniova 143
16. 4.
9.00–13.00
■ Přemyslovská × Orlická
16. 4.
10.00–14.00
■ Buková × Pod Lipami
19. 4.
14.00–18.00
■ Sudoměřská × Křišťanova
21. 4.
15.00–19.00
■ Křivá 15
23. 4.
9.00–13.00
■ V Zahrádkách × Květinková
5. 5.
10.00–14.00
■ Přemyslovská × Sudoměřská
5. 5.
15.00–19.00
■ U Rajské zahrady × Vlkova
7. 5.
9.00–13.00
■ Soběslavská × Hollarovo náměstí
7. 5.
10.00–14.00
Úklid stanovišť zajišťuje odvozová společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Informace o stanovištích obdržíte na Odboru ochrany žiZdroj: MČ Praha 3
votního prostředí, telefon 222 116 383.
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Nový domov pro seniory i výstava Sokola
dokončení ze strany 1
Jeho součástí proto bude i víceúčelový sál, návrh také myslí na
prostory pro kavárnu, kadeřnictví a lékařskou ordinaci,“ říká
Ondřej Rut (SZ), místostarosta
MČ Praha 3.
S výsledky soutěže se veřejnost bude moci seznámit prostřednictvím výstavy i soutěžního katalogu. Zadavatel nyní
může s vítězem začít jednat
o smlouvě na projektové práce
směřující ke stavebnímu povolení a následné realizaci stavby.
Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s organizací
CBArchitektura, která se soutěžím věnuje dlouhodobě. V tomto
volebním období jde již o čtvrtou
architektonickou soutěž, kterou
městská část Praha 3 vypsala.
Například loni na podzim vybrala
návrh na podobu nové, šestipatrové školky v Jeseniově ulici.
S výstavbou Domu pro seniory
by se mělo začít v roce 2024 a do-

koncčen by měl být o dva roky
později. Předpokládané náklady
jsou 120 milionů korun. Finance
chce radnice získat z různých
zdrojů národních i evropských.

Žižkovští sokolíci
Jedním ze „seniorů“ je i žižkovský Sokol. Asi mnohý se nás
by se chtěl dožít 150 let jako tato
organizace. K této události Praha 3 zahájila na Prokopově náměstí venkovní výstavu na pěti
panelech, která vznik a historii
Sokola na Žižkově mapuje. Expozice navazuje na knihu TJ Sokol Žižkov 150 let věrni sobě,
pravdě a spravedlnosti autorů
Terezy a Jana Vlkových, kteří ji
uvádějí slovy: „Spolu se 150. výročím založení Sokola na Žižkově si připomínáme mnohem
více než jen tělovýchovnou jednotu, jejíž svěřenci dosahovali
významných úspěchů doma i ve
světě. Připomínáme si též
vnitřní sílu a odhodlání významné komunity lidí, jejíž bu-

Vizualizace nového domova pro seniory.
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Výstava na Prokopově náměstí potrvá do 20. 5. 2022. Stejná
výstava je instalována i na plotě TJ Sokol II na Balkáně.
doucnost byla takřka neustále
nejistá. Ať už v důsledku ﬁnanční a materiální nouze, vlivem
vojenských konﬂiktů anebo přímou vinou politické zvůle, která
se v různých obdobích pokoušela
Sokol všelijak oslabit anebo rovnou zahubit zákazem činnosti.“
Kniha mapuje počátky a úspěchy žižkovského Sokola, strasti
ČOS a jejích členů nejen za první
a druhé světové války. Věnuje se
stavbě první tělocvičny, vzniku
cvičení s hudbou, pěveckého
nebo loutkohereckého souboru,
tamburašského odboru a trubačského sboru. Připomíná rovněž
úspěch své členky a vítězky na
bradlech na Olympijských hrách
v Berlíně, Vlasty Děkanové.

Křest publikace s krásnými
a zajímavými dobovými fotograﬁemi proběhl bezprostředně po
zahájení výstavy v Galerii pod
radnicí. Prahu 3 na ní zastupoval
radní pro kulturu Pavel Křeček
(za STAN)
„Dnešní výročí 150 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol
Žižkov je krásným důkazem
toho, že co má svůj věk, nemusí
být nutně také přežité. Protože
ideály a hodnoty, které Sokolové
nejen na Žižkově zastávají, jsou
stejně důležité dnes, jako byly
důležité před 150 lety. Být věrný
sobě, pravdě a spravedlnosti. To
se v těchto dnech ukazuje jako
heslo, které má stále zásadní obsah,“ řekl Křeček Aleš Pohořal
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