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Těsně před začátkem prázdnin
proběhlo na radnici Desítky
zemětřesení, které smetlo
z funkcí tehdejší starostku
Renatu Chmelovou spolu
s místostarostou Davidem
Kašparem (oba VLASTA).
Důvodem mělo být jejich
napojení na trestně stíhaného
Petra Hlubučka (dříve STAN)
v kauze Dozimetr. O pár týdnů
později jí soud zamítl žalobu
kvůli slovům o papalášství vůči
její přechůdkyni v čele Desítky.
A ani rekonstrukce radnice, což
byl její největší předvolební
tahák, se za čtyři roky jejího
starostování moc neposunula.
orupční aféra bývalého primátorova
náměstska Hlubučka kvůli masivnímu propojení politiků a byznysmenů s maﬁány a vyděrači vede k dalším pádům na celostátní i komunální úrovni. Jeden
z nich se odehrál i v Praze 10, kde tamější
zastupitelé koncem června odvolali starostku Chmelovou a radního Kašpara. Pro
jejich konec ve funkci hlasovala jak opozice
(TOP 09 a ANO), tak koaliční partneři
VLASTY (Piráti a ODS).
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Rošáda?
„Koalice VLASTA je dnes fakticky ovládnuta STANem a lidmi spojenými s panem
Hlubučkem. Konkrétně paní starostka
Chmelová a radní Kašpar byli odvoláni z velmi prostého a současně závažného důvodu
– radní Kašpar (jehož STAN je na Desítce vedoucí silou koalice VLASTA) byl osobně členem úzkého vedení pražského ‚Hlubučkova‘
STANu,“ vysvětlil Našemu REGIONU hlasování zastupitelů místopředseda Prahy 10
Martin Valovič (ODS). „Jako takový byl dle
všech dostupných informací minimálně informován o tom, co se v pražském STAN pod
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vedením pana Hlubučka děje. Bohužel, pan
Kašpar žádným způsobem nekonal a aktivity
pana Hlubučka, i kdyby se na nich aktivně
nepodílel, toleroval,“ doplnil Valovič. Navíc
podle něj Chmelová s Kašparem a Hlubučkem prý vymysleli „rošádu“, při které měla
Chmelová přepustit vedení VLASTY a radnice Kašparovi a za to dostat od STAN peníze
na svoji kampaň do Senátu.
„Problémy koalice bublaly pod povrchem
již delší dobu. Aféra STANu, který koalici
Vlasta sponzoruje, se zřejmě stala spouštěčem veřejného rozpadu koalice,“ dodal zastupitel Prahy 10 Tomáš Pek (TOP 09).
O starostce Chmelové tvrdí, že v uplynulých

bezmála čtyřech letech se jen potvrdila její
neschopnost kvalitně řídit, a Praha 10 tak
podle něj ztratila čtyři roky normálního rozvoje bez nadbytečných gest.

Bezstarostná jízda
Chmelová je však přesvědčená, že za hlasováním proti ní a jejímu kolegovi stojí úplně
jiné důvody. „Odvolání koalice VLASTA
z Rady MČ Praha 10 tři měsíce před volbami
proběhlo na vymyšleném základě a ve stylu
50. let. Skutečnou příčinou nejsou ani napjaté osobní vztahy. Motiv byl přízemní,“ řekla
Našemu REGIONU. „Poslední půlrok před
pokračování na straně 3
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bčané desáté městské části mohou
nově využívat služeb takzvané Rychlé Čety. Ta se postará o drobné úpravy
a opravy ve veřejném prostoru, případně
o bleskový úklid konkrétních míst.
Obyvatelé si mohou Rychlou Četu přivolat
telefonicky nebo prostřednictvím formuláře
na webu městské části. „Rychlou Četu tvoří
zaměstnanci radnice, našich správních ﬁrem
a akciové společnosti Praha 10 – Majetková.
Princip je jednoduchý: lidé nám dají podnět,
my ho okamžitě vyhodnotíme a pošleme na
místo naši opravářsko-úklidovou jednotku,“
popsala místostarostka Jana Komrsková (Piráti), která na radnici zodpovídá mimo jiné
za oblast životního prostředí.

O

Foto Petr Vilgus, Wikimedia Commons

Rychlá četa bojuje
s nepořádkem v ulicích Prahy 10
likosti naší městské části není reálné, abychom se o všech podobných nešvarech hned
dozvěděli. Naopak občané, kteří jsou v daném místě doma, je zaregistrují okamžitě,
a pokud nám o nich dají vědět, můžeme hned
zjednat nápravu,“ vysvětlila místostarostka.
Zažádat o Rychlou Četu občané mohou na
webu desáté městské části, kde je pro ně připravený jednoduchý formulář. Radnice zřídila také speciální telefonní linku na čísle
605 197 625. „Prosím o podněty na opravdu
jednodušší práce. Složitější opravy či rozsáhlejší rekonstrukce řešíme jinými způsoby.
Naši pracovníci jsou takovými ,hodinovými
manžely‘ pro veřejný prostor,“ dodala Jana
red
Komrsková.

„Cílem naší nové služby je řešit rychle
drobné nedostatky ve veřejném prostoru.
Tedy například opravu herního prvku na dětském hřišti, který se zrovna rozbil, či úklid
aktuálně znečištěného místa. Vzhledem k ve-

ražští radní odsouhlasili 1. srpna přípravu zadání architektonické soutěže
na rekonstrukci a dostavbu stadionu
Ďolíček. Soutěž vyhlásí po projednání zadávacích podmínek radou města příspěvková
organizace Pražská developerská společnost.
Výsledkem architektonické soutěže bude
projekt etatizovaných stavebních úprav a dostavby stadionu Bohemians včetně možnosti
výstavby polyfunkčního budovy při ulici Vršovická v jižní části stadionu. „Fotbalový stadion Bohemians, kterému se v Praze neřekne jinak než Ďolíček, opět získá svůj lesk.
Jedná se doslova o záchranu tradice místního fotbalu, a to díky spolupráci Prahy s vedením městské části Praha 10. Rekonstrukci
vršovického stadionu na základě architektonické soutěže a vznik polyfunkčního objektu,
ve kterém se mimo jiné počítá i s novými
byty, jistě ocení nejen fanoušci fotbalu, ale
i rodiny, které v přilehlých bytech budou jednou bydlet,“ uvedl pražský primátor Zdeněk
Hřib (Piráti).
„Stadion je městský majetek a je nesmysl
situaci dlouhodobě neřešit a nechat jej chátrat. Město nebude na ﬁnancování stačit
samo, je třeba investice etapizovat a hledat
partnery. I na to ale potřebujeme mít připravený projekt a vědět, v jakých číslech se
pohybujeme. Fotbalový klub je naším partnerem, se kterým hodláme dlouhodobě spolupracovat. Máme příležitost zlepšit celou
lokalitu v okolí stadionu. Město tu vybuduje
nájemní bydlení, v plánu je i multifunkční
sportovní hala u sportovního gymnázia v Pří-
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potoční ulici. Revitalizací projde okolí Botiče,
aby zde vznikla příjemná rekreační zóna,“
řekl první náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09).
Pražská developerská společnost už zpracovala analýzu, která se zabývá možnými
formami nastavení provozu a správy stadionu. Z analýzy vyplynul jako nejvhodnější
provoz prostřednictvím k tomu účelu zřízené
nebo pověřené městské organizace, která by
areál v tomto smyslu měla na starosti. „Cílem
není jen samotná rekonstrukce stadionu, ale
i související výstavba polyfunkčního objektu
v rámci tribuny a revitalizace lokality tak,
aby Ďolíček žil nejen během fotbalových
utkání a abychom našli ekonomickou rovnováhu provozu objektu,” připomněl pražský
radní Jan Chabr (TOP 09).
U Ďolíčku je zvažována i možnost výstavby
polyfunkčního objektu na jižní straně stadionu při ulici Vršovická, která by mohla sloužit jako další zdroj příjmů pro stadion a celý
areál. V závislosti na tom, jaká varianta bude
v budoucnu vybrána, by se mohly náklady
na rekonstrukci a případnou dostavbu pohybovat v rozmezí 225 až 790 milionů korun.
Rozhodnutí rady nezavazuje budoucí politické reprezentace k samotné investici, dá
jim ale kvaliﬁkované podklady pro toto
rozhodnutí. Hlavní město odkoupilo areál
stadionu Ďolíček v roce 2016 a s desátou
městskou částí uzavřelo memorandum
o spolupráci. Jeho dodatek nastavil podmínky pro další rozvoj celé lokality – pozemku pro bytový dům, pozemků stadionu
Bohemians–Ďolíček, pozemků jižně pod

Foto ŠJů, Wikimedia Commons

Novou podobu stadionu Ďolíček
určí architektonická soutěž

ulicí Vršovická, které jsou vhodné pro vybudování sportovní haly a ve shodě společně
s těmito záměry nutně řešit související veřejné prostory a plochy navazující na koryto
Botiče.
„Dlouhodobě se snažíme o nalezení co nejlepšího způsobu, jak podobu celé lokality
v okolí Ďolíčku měnit k lepšímu. Vítám, že
se nám dnes podařilo posunout, a především
vyřešit určité politické spory, které kvůli stadionu přetrvávaly. Odsouhlasenou architektonickou soutěží se zajistí rekonstrukce
a vyšší kapacita stadionu tak, aby plnil normy pro prvoligové zápasy a zápasy v evropských soutěžích. Nyní má klub dlouhodobou
výjimku. Dále by naproti stadionu, přes Vršovickou ulici u Gymnázia Přípotoční, měla
v průběhu pěti let vzniknout i nová krytá
sportovní hala,“ řekl pražský radní pro oblast
red
sportu Vít Šimral (Piráti).
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dokončení ze strany 1
volbami se rozdávají zakázky,
podepisují se nezvratné smlouvy,
dělají se věci, o kterých se v normálním prostředí vede důkladná
diskuse a peníze se šetří, nikoli
rozhazují. Ne tak u Pirátů a ODS
v Praze 10. VLASTA překážela
jejich bezstarostné jízdě,“ myslí
si. Piráti i ODS se podle ní utrhli,
a – i když nemají zajištěné peníze – chtějí překotně opravovat
jesle nebo „protizákonně dělí zakázky na opravu chodníků a přihrávají je kámošům“. Možný
střet zájmů očekává i při stěhování úřadu před plánovanou rekonstrukcí radnice.

Havarijní stav trvá
Právě havarijní stav budovy,
kde v současné době sídlí úřad

městské části, byl jedním z hlavních volebních hesel, který později Chmelovou vynesl do křesla
starostky. Její předchůdkyně
v čele Desítky, Radmila Kleslová
(ANO), totiž navrhovala výstavbu novou. Proti tomu ale Chmelová s heslem „STOP miliardové
radnici“ ostře protestovala. Praha 10 pak pod jejím vedením nakonec došla k závěru, že zrekonstruuje radnici stávající. Její stav
je již několik let alarmující – zatéká do ní a hrozí uvolnění oken,
obkladů či parapetů a jejich pád
na chodník pod budovami.
Rekonstrukce ale během volebního období Chmelové stále nezačala. Kromě stavebních prací
samotných celou akci komplikuje
i skutečnost, že se bude muset
najít dočasné umístění pro všechny úředníky radnice. „V tomto vo-

Foto Dan Hromada, A11
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Havarijní stav radnice se ani v tomto volebním období nevyřešil.
lebním období se nejprve podařilo najít dodavatele na samotný
projekt rekonstrukce radnice –
společnost CASUA spol. s r.o.,
která předložila v rámci zadávacího řízení nejvýhodnější nabídku. CASUA projekt postupně
zpracovala a naše městská část
ho převzala. Zároveň se povedlo
vypořádat všechny námitky
účastníků při stavebním řízení,
a na rekonstrukci radnice je tak
již vydané stavební povolení,“
přiblížil Našemu REGIONU současný stav rekonstrukce tiskový
mluvčí Desítky Jan Hamrník.
„Aktuálně probíhá vyhodnocení
průzkumu trhu na vhodné prostory, do kterých by se náš úřad
mohl po dobu rekonstrukce radnice přestěhovat. Všechny ‚přípravné práce‘ k rekonstrukci jsou
tedy buď hotové, nebo ﬁnišují,
a v nejbližších měsících může dojít k výběru dodavatele na samotné stavební práce.“

Prohraný soud
kvůli papalášství
Poslední hořkou kapkou po
konci kariéry starostky byl pro
Chmelovou prohraný soud
s Radmilou Kleslovou. Ta o ní
v průběhu covidové epidemie pro
Náš REGION prohlásila, že
v přístupu k distribuci vakcín
projevila papalášské manýry. Za
to dala Kleslovou k soudu, leč
neúspěšně.
„Z odůvodnění soudu plyne, že
výroky paní zastupitelky Rad-

mily Kleslové (ANO) nebyly
pravdivé, ale že dané nevybočuje
z běžného politického boje a překrucování. S tímto nemohu
s ohledem na výjimečné okolnosti souhlasit,“ řekla Našemu
REGIONU Chmelová. Tyto výroky o ní totiž Kleslová pronesla
v době, kdy padaly rekordy nakažených, byl vyhlášen nouzový
stav a lidé měli podle Chmelové
strach. „Bylo důležité občany
uklidňovat. Domnívám se, že za
této situace se oslabuje právo
opozice překrucovat fakta a lhát.
V době nouzového stavu musí
převážit zájem na pravdě. Opozice má hlídat nepravosti. Nikoliv si je ale vymýšlet a lživě pobuřovat,“ dodala Chmelová, která
považuje Kleslové jednání za
hranicí běžného politického boje,
a proto se proti soudnímu rozhodnutí odvolá.
Kleslová je naopak soudním
výrokem potěšena. „Soud rozhodl , že jsem svým vyjádřením
do osobnostních práv bývalé starostky Chmelové nezasáhla a žalobu shledal nedůvodnou. Její
politický boj s naším hnutím se
změnil v posedlost mojí osobou,“
řekla Našemu REGIONU Klesová. „Jako právnička si myslím, že
je nevhodné zatěžovat soudy
hašteřením političek a plýtvat
jeho časem. Jako politička si myslím, že bývalá paní starostka
měla být připravena na to, že politik musí unést kritiku a soudit
se je dětinské.“ Jitka Kačánová
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Odkládání
bioodpadu
ioodpad je organická hmota, která v sobě váže živiny, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří listí, tráva,
zbytky ovoce, zeleniny, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, piliny, větve, dřevní štěp-

B

Velkoobjemové
kontejnery
ka z větví stromů a keřů, hlína
z květináčů, ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné
piliny a další biologicky nerozložitelné odpady. Zdroj MČ Praha 10

Místo přistavení
■ Šafránová x Chrpová
■ Nad Vršovskou horou (u garáží)
■ Molitorovská x Bylanská
■ Janderova x Chládkova
■ Na Křivce x Osnická
■ Nad Vodovodem x Slunečná
■ Ostružinová x Jahodová
■ Dvouletky x Solidarity
■ Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.
■ Královická x Hájecká
■ nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková
■ Na Šafránce x Estonská
■ U Trati x Na Spádu
■ Rektorská x Bakalářská
■ V Úžlabině x Vykáňská
■ Na Slatinách x Nad Elektrárnou

datum čas přistavení
9. 9. 15.00–18.00
9.00–12.00
10. 9.
10. 9. 13.00–16.00
11. 9.
9.00–12.00
11. 9. 13.00–16.00
16. 9. 15.00–18.00
17. 9.
9.00–12.00
17. 9. 13.00–16.00
18. 9.
9.00–12.00
18. 9. 13.00–16.00
23. 9. 15.00–18.00
24. 9.
9.00–12.00
24. 9. 13.00–16.00
25. 9.
9.00–12.00
25. 9. 13.00–16.00
30. 9. 15.00–18.00

Sběr rostlinných olejů
ádoby na sběr použitých
kuchyňských olejů a tuků
z domácností tento odpad
jsou rozmístěny rovnoměrně po
celém území městské části. Do
sběrných patří přepálený rostli-

N

nný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Nádoby nejsou určeny na
směsný odpad, tuky, motorový
olej či na odpad z podnikatelské
Zdroj MČ Praha 10
činnosti.

Malešice
■ Rektorská x Bakalářská
■ Chládkova 94/6
■ Božecká 348/1
■ Michle
■ Popovická x V Dolině
■ Nad Vršovskou horou 981/3
Strašnice
■ Mokřanská x Běžná
■ Dubečská x V Rybníčkách
■ Saratovská x Věšínova
■ Na Vinobraní 3010/59
■ Přetlucká 1565/7
■ Doubravčická 1181/27
■ Pod Strání 2218/33
■ V Předpolí 1452/30
■ Brigádníků 1431/161
■ Nosická 1880/20
■ Kounická 603/19
■ Pod Třebešínem 1243/6
■ V Úžlabině 68/76
■ Ve Stínu 166/9
■ Solidarity 1131/57
■ Srbínská 1211/10

■ Vyžlovská 2251/52
■ U Hráze 248/24
■ Počernická 3118/26
Vršovice
■ Vršovická x Užocká
■ Petrohradská x Pod Stupni
■ Kodaňská 648/18
■ Uzbecká 1412/2
■ Vladivostocká 1034/8
■ Moskevská 262/57
■ Ruská 415/2
■ 28. pluku 1208/22
■ Dukelská 952/11
■ Charkovská 445/1
Vinohrady
■ Ruská x Vlašimská
■ Chorvatská 2316/12
Záběhlice
■ Mattioliho x Kamelova
■ Ostružinová x Jahodová
■ nám. Mezi zahrádkami 13
■ Mečíková 2855/2
■ Sněženková 2582/15
■ Jasmínová 2885/33

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-

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 (například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky
Zdroj MČ Praha 10
a sporáky.

Místo přistavení
datum čas přistavení
■ Sedmidomky (u dětského hřiště)
1. 9. 15.00–19.00
2. 9. 15.00–19.00
■ Šafránová x Chrpová (okraj parku)
■ Kodaňská x Norská
3. 9.
8.00–12.00
■ Vrátkovská x Tuklatská
3. 9. 10.00–14.00
■ Přetlucká x Prusická
6. 9. 15.00–19.00
■ Rybalkova x Charkovská
7. 9. 14.00–18.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)
8. 9. 15.00–19.00
■ Hostýnská (u školy)
9. 9. 15.00–19.00
■ Heldova x Niederleho
10. 9.
8.00–12.00
10. 9. 10.00–14.00
■ Michelangelova (v proluce)
■ Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu) 13. 9. 15.00–19.00
■ Dukelská x Volyňská
14. 9. 14.00–18.00
■ Tulipánová x Želivecká
15. 9. 15.00–19.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem
16. 9. 15.00–19.00
■ Na Pahorku x Pod Sychrovem II.
17. 9.
8.00–12.00
■ Platanová x Kapraďová
17. 9. 10.00–14.00

Sběr domácích
elektrospotřebičů
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)
Zdroj MČ Praha 10
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Zpravodajství z Prahy 10

Dětská hřiště na Desítce
dostávají moderní podobu
esátá městská část pokračuje v modernizaci svých dětských hřišť. Od
července je po kompletní rekonstrukci
otevřené hřiště Malinová, šest dalších prostorů pro hraní dětí a relax rodičů bude opraveno do konce prázdnin. Na podzim se radnice pustí do rekonstrukce hřiště Přípotoční.
Výraznou proměnou prošlo dětské hřiště
Malinová. Rozsáhlá plocha na Zahradním
Městě se může nově pochlubit zcela novými
herními prvky a opravenými povrchy, z nichž
část byla zatravněná. „Vypíchla bych velké
sestavy pro lezení i hru v písku a pískoviště,
které dříve nebylo pevně vymezené. Samozřejmostí jsou houpačky, skluzavky či péráky,“ řekla místostarostka Prahy 10 pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti)
a doplnila, že v případě Malinové se jedná
o jednu z největších rekonstrukcí veřejně přístupných hřišť, kterou radnice za poslední
roky realizovala. Investovala do ní 3,6 milionu korun a odstartovala ji na začátku
května.
Další čtyři miliony korun z radničního rozpočtu půjdou do kultivace dětských hřišť

Foto MČ Praha 10
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Čestlická (Benická), Jahodová, Jiřího Karena, Nučická, do hřiště na náměstí Svatopluka Čecha a do sportoviště Práčská. „U hřišť
Jiřího Karena, Jahodová a Nučická navíc rozšíříme herní plochy, v prvním případě na základě žádosti místních obyvatel,“ upřesnila
Jana Komrsková. Na všech místech dojde
k údržbě či úpravě herních ploch a prvků.
Na kompletní rekonstrukci čeká dětské
hřiště Přípotoční, které se nachází nedaleko
stadionu Bohemians. Městská část si na ni
vyčlenila pět milionů korun a práce budou
red
probíhat na podzim tohoto roku.
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VÝUKA JAZYKŮ

SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, FIREMNÍ, PRO DĚTI,
MLÁDEŽ, DOSPĚLÉ, DOUČOVÁNÍ,
VÍKENDOVÉ A ON-LINE KURZY
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU

MAXIMÁLNĚ 5 STUDENTŮ
VE SKUPINĚ

PÁR KROKŮ OD VÁS
U TEMPA

NÍZKÉ CENY, SLEVY PRO SENIORY

Více informací na

WWW.LIBERE.CZ
ANGLIČTINA

NEMČINA

ITALŠTINA

ŠPANĚLŠTINA

FRANCOUŠTINA

RUŠTINA

ČEŠTINA PRO CIZINCE
+420 604 288 483

www.libere.cz

esátá městská část připravuje
rozsáhlou rekonstrukci budovy
v Jakutské ulici. Ta byla postavená v šedesátých letech minulého století
a od té doby slouží dětem předškolního
věku. Původně zde byly jesle, v posledních letech v objektu fungují dětské skupiny. Nyní Desítka chystá kompletní přestavbu budovy. ětské skupiny provozuje
příspěvková organizace radnice Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10 a navštěvuje je 55 dětí od
jednoho roku do tří let.
„Chceme výrazně zvýšit jejich komfort, proto jsme na Radě dali zelenou rekonstrukci,“ řekla radní Olga Koumarová (ODS), která je zodpovědná za
investice a budovy mateřských a základních škol. „Vzhledem k tomu, že se jedná
o opravdu letitou budovu, bude po skončení stavebních prací nové prakticky
všechno,“ uvedla radní. Samotné stavební práce by měly trvat 12 měsíců,
dětské skupiny budou po tu dobu přesunuté do budovy mateřské školy Jasred
mínová.
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Jesle v Jakutské
projdou rekonstrukcí

skola@libere.cz
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