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Spadne nádraží Praha-Vyšehrad
dřív, než se stihne opravit?

Chátrající secesní památka v centru Prahy se pomalu rozpadá.
Praha 2 dokonce před měsícem zabrala chodník vedle ní, aby na
kolemjdoucí nezačaly padat kusy budovy. Kvůli takřka nulové
spolupráci s majitelem budovy toho však o moc víc dělat nemůže.
Zachránit budovu se podaří asi až se změnou vlastníka.
avarijní stav a hrozba padajících
ozdob z římsy nádraží vedla Dvojku
k dalším krokům týkajícím se této
zdevastované budovy na jejím území. „Na
základě vyhodnocení možných rizik souvi-

H

sejících s aktuálním stavem objektu, bylo vyvoláno jednání o přijetí dalších opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti provozu na
přilehlé pozemní komunikaci,“ sdělila Našemu REGIONU mluvčí Prahy 2 Andrea Zou-

lová. Na jejich konkrétní podobě se podle ní
shodli mimo jiné zástupci městské části
Praha 2, magistrátu, Dopravního podniku,
TSK či JCDecaux na jednání, které inicioval
Odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ.
Nejdříve byl odstraněn přístřešek tramvajové zastávky „Albertov“, a poté následovalo
také rozšíření záboru přilehlého chodníku
na celou jeho délku i šířku.
Havarijní stav objektu zároveň dlouhodobě řeší státní správa i Odbor výstavby
Prahy 2. Ten s vlastníkem vedl již nespočet
pokračování na straně 3
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Zimní zábavné putovní hry
vedou do kostelů

D

d prvního prosince strážníci nově
sídlí přímo v budově ředitelství
Národní kulturní památky Vyšehrad v ulici V Pevnosti 159/5b. Úřední
hodiny mají strážníci v nové služebně
v pondělí a ve středu od 13 do 15 hodin.
Městská policie Praha má na Vyšehradě
svou okrskovou služebnu už řadu let,
nyní ovšem přesídlila na novou adresu,
kde strážníci získali potřebné zázemí.
Nově zrekonstruované a vybavené prostory si byl osobně prohlédnout i radní
pro bezpečnost Prahy 2 Michal Zuna
red
(TOP 09).

O

tečný počet bodů, mohou se zapojit do soutěže a losování o věcné ceny. Nerozhoduje
tak čas, ale počet správně zodpovězených
otázek. K jejich zdolání autor her doporučuje
využít i případně moderní technologie.
K putování za betlémy vydala Praha 2 i doprovodný materiál-tištěnou skládačku, která
obsahuje základní informace o jednotlivých
částech trasy a otevírací době kostelů. Skládačka je k dispozici v informačním centru
Úřadu městské části.
Soutěžit o ceny mohou zájemci až do 2.
února. Do putovních her se mohou zájemci
zapojit prostřednictvím https://putovared
ni.praha2.cz/.

NEMOVITOSTI od A do Z

Nejlepší robočíšník je z Prahy 2

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.

Foto Robosoutez.fel.cvut.cz

603 278 555

Team STV z Domu dětí a mládeže Prahy 2.
etošní 13. ročník Robosoutěže Fakulty
elektrotechnické Českého vysokého
učení technického v Praze v prosinci
vyvrcholil ﬁnálovým bojem. Cílem letošního
ročníku bylo najít nejschopnějšího ROBO číšníka, respektive studentský tým, který jej
dokáže postavit a naprogramovat. Robotické
vozítko z lega muselo překonat dráhu s proměnným sklonem, aniž by mu z plošinky sjel
vozíček. Napínavé ﬁnále klání středoškolských a univerzitních týmů vyhrál Team STV
z Domu dětí a mládeže Prahy 2. Vítězem kategorie hodnotící design se potom stal tým
Gymstr šestá Ó reprezentující gymnázium
Strakonice.
Celou akcí provázel humanoidní robot studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT Ludvík a jeho další „kolega“ z lega, který zahrál
na klavír několik písní. Hlavní pozornost ale
patřila 37 soutěžním robotům a jejich tvůrčím týmům. Po třech kvaliﬁkačních jízdách
postoupilo 16 nejlepších robotů, kteří se
utkali ve vyřazovacích bojích. V souboji o tře-

L

tí místo zvítězil tým PIKOBOTI ze SPŠ Ostrov. Ve ﬁnále se pak střetly týmy E4 z téže
SPŠ v Ostrově a Team STV z Domu dětí
a mládeže Prahy 2. Právě tento tým ve složení Kryštof Kordík, Kryštof Olík a Richard
Agulár se nakonec stal absolutním vítězem
celé soutěže.
„Průběh ﬁnále ukázal, že rozdíly mezi jednotlivými týmy jsou rok od roku menší.
Osobně musím říct, že takto napínavé ﬁnále
jsem ještě nezažil. Soutěž je díky tomu divácky atraktivnější a zároveň kvalitnější. Je
vidět, že dovednosti v oblasti robotiky žáků
středních škol se výrazně zlepšují, což je
dobrá zpráva i pro naši školu. Myslím, že
mezi účastníky je řada našich budoucích studentů,“ řekl organizátor soutěže Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky Fakulty
elektrotechnické ČVUT. Kromě věcných cen
od partnerů získali členové prvních třech
týmů také jistotu přijetí na Fakultu elektrotechnickou ČVUT bez přijímacích zkoušek.
red

Milostivé léto nabízí
pomoc dlužníkům
o 28. ledna probíhá akce umožňující fyzickým osobám zbavit se
exekucí vedených vůči nim městskou částí Praha 2 vzniklých především
v souvislosti s nájmem obecních bytů
a nebytových prostor. Postačí doplatit
exekutorovi aktuální dlužnou jistinu
a náklady exekuce ve výši 908 korun.
Netýká se to ale dlužníků v insolvenci.
Pro využití této příležitosti je nutno nejprve kontaktovat příslušného exekutora, který sdělí aktuální výši jistiny
a platební údaje, kam je nutno dlužnou
částku zaslat. Následně je třeba zaplatit
exekutorem vyčíslenou částku se zprávou pro příjemce, kde bude uvedeno, že
se jedná o úhradu jistiny v rámci akce
Milostivé léto (případně se zprávou dle
pokynu exekutora). Částka musí být připsána na účet exekutora nejpozději 28.
ledna. V případě dotazů či nejasností doporučuje městská část obrátit se na exekutora, který exekuci vede.
Pro zjištění příslušného exekutora
nebo upřesnění postupu se lze obrátit
na telefon radnice Prahy 2 číslo 236
red
044 255 nebo 236 044 477.

D

INZERCE V2-0102

ruhá městská část pokračuje v seriálu
putovních venkovních her. Ta nejnovější provede zájemce po trase dvojkových kostelů. Putování Prahou 2 za betlémy
je hra ryze vánoční a novoroční.
Účastníci mohou během putování navštívit
celkem deset kostelů a obdivovat umělecké
zpracování jednotlivých exponátů. Mohou si
tak zároveň připomenout původní podstatu
a symboliku Vánoc. Putování začíná v kostele
sv. Ludmily na náměstí Míru a vede přes kostely Nového Města až do baziliky sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě. Na jednotlivých zastávkách účastníci řeší zadané úkoly v podobě kvízových otázek. Pokud získají dosta-

Městská policie
má novou služebnu
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Spadne nádraží Praha-Vyšehrad
dřív, než se stihne opravit?
dokončení ze strany 1
správních řízení a opakovaně vyzýval vlastníka k zabezpečení objektu proti vniknutí cizích osob a k provedení účinných opatření
proti devastaci budovy. „Majitel objekt sice
oplotil a střechu budovy dle svých tvrzení
zajistil, provedení kontrolní prohlídky úředníkům však nechtěl umožnit. Objekt zpřístupnil až na základě zahájené exekuce v září
letošního roku. Do budovy bývalého nádraží
Vyšehrad tak mohl vůbec poprvé statik
vstoupit a stav objektu detailně zdokumentovat,“ popsala Zoulová.

sové pro idnes.cz je možné, že právníkům
se do této komplikované akce příliš nechce.
Památkáři, kteří případ bedlivě sledují, věří,
že ještě pořád existuje naděje, že se nádraží
zachránit podaří. Podle Holasové by to
schopný investor, díky stavebním metodám,
které mohou zachránit i naprosté ruiny, ještě
mohl dokázat. V jednu chvíli už ale může být
Jitka Kačánová
opravdu pozdě.

Foto Prazdnedomy.cz

S majitelem nádraží, ﬁrmou RailCity, kterou minulý rok koupila kyperská společnost
MIQUELIRA LIMITED, se magistrát opakovaně snaží domluvit na odkupu budovy nebo
na směně za městské pozemky. Zatím však
bezúspěšně. Požadovaná cena majitele za
případný odkup téměř dvojnásobně převyšuje znalecký posudek ceny, který činí 70 milionů korun.
Vzhledem k dlouhodobému zhoršování se
stavu budovy se loni začalo uvažovat i o případném vyvlastnění nebo o opravě památky
na náklady státu, který by pak po majiteli
požadoval jejich proplacení. V současné době
se ale o této možnosti příliš nehovoří, podle
vyjádření mluvčí pražského pracoviště Národního památkového úřadu Andrey Hola-

Foto Dan Hromada, A11

Odkup nebo směna?

A taková krásná budova to kdysi byla...

● Nádraží Praha-Vyšehrad je železniční
výhybna u hranice s Novým Městem na
tzv. Pražské spojovací dráze mezi hlavním a smíchovským nádražím. Do roku
1960 šlo o železniční stanici. Po rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v roce
2014 není obsazena výpravčím a je dálkově ovládána ze stanice Praha-Smíchov. Obnovení původní funkce není
v místě možné, protože moderní normy
neumožňují umístit nádraží v zatáčce.
Město místo toho plánuje vlakovou zastávku na Výtoni.
● Secesní hlavní budova bývalého nádraží na adrese Svobodova 86/2, která
byla vyhlášena kulturní památkou, již
řadu let chátrá, stejně jako památkově
chráněné stavědlo. Památkově chráněná dřevěná čekárna byla v roce 2008
protizákonně zbourána. Pražská spojovací dráha pochází z roku 1872, roku
1882 byla dobudována spojka od Vyšehradu do nádraží Nusle-Vršovice vedoucí Nuselským údolím podél Botiče.
Nádraží na přelomu let 1904–1905 nahradilo dosavadní zastávku na pokyn
Císařsko-královských státních drah.
V roce 1948 se osobní vlak po odjezdu
z Vyšehradu srazil ve Vinohradském tunelu s posunujícím dílem, kvůli čemuž
několik osob zemřelo. V roce 1964 se
u nádraží stala nehoda, po které vlak
vjel do zahrady kamenické dílny.
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Kam letos vyrazit na brusle?
Na Dvojce si můžete vybrat
Letošní zimu jsou
v Praze 2 po roční
pauze v provozu
kluziště nejen pro děti.
Od začátku prosince si
mohou zájemci
o bruslení užít tento
sport v Grébovce
a premiérově také
v Riegrových sadech.
Zde mohou bruslaři
navíc zažít i krásný
výhled na panorama
Prahy.

Foto MČ Praha 2

„P

evně věřím, že počasí
i epidemická situace
umožní, aby si obě
sportoviště školáci i rodiny s dětmi dostatečně užili,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Jan Korseska. Obě kluziště jsou otevřena
denně od 9 do 20 hodin, přičemž
v dopoledních hodinách (od 9 do
14 hodin) jsou vyhrazena pro
mateřské a základní školy. Po setmění jsou ledové plochy i zázemí kluziště osvětleny.
Provozovatel garantuje dodržování aktuálních hygienických opatření v celém areálu
včetně půjčovny bruslí. Pro mateřské i základní školy z Prahy 2
je vstupné zdarma, stejně tak
i pro děti do 6 let. Celodenní
vstupné je 50 korun. Pokud ne-

Od začátku prosince si mohou zájemci o bruslení užít tento sport v Grébovce a poprvé také v Riegrových sadech (na snímku).
máte brusle, na místě je možnost
si je zapůjčit.
Podrobnější informace o provozu kluzišť, včetně možnosti rezervace celé ledové plochy, nale-

znou zájemci nově na webu provozovatele www.jsmenalede.cz.
Součástí webu jsou i webkamery,
které kluziště snímají a informují návštěvníky o aktuální ob-

sazenosti areálů. Pokud jste si
dosud zabruslit nestihli, nezoufejte, obě ledové plochy budou
otevřené až do konce února.
red

adní Prahy 2 schválili
v závěru loňského roku
mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí v celkové výši 540
tisíc korun. Vedení městské části tím chce zohlednit jejich úsilí,
které výrazně překračuje běžnou organizační agendu.

R

„Naši pedagogové opět ukázali, že zvládnou i nemožné.
Výuku dokázali zajistit i v náročných podmínkách sílící pandemie, hrozících karantén
a zvýšených hygienických opatření. Mají můj neskonalý obdiv.
Jsou to profesionálové, kteří
pracují s obrovským nasazením
a naše poděkování i ocenění si

zaslouží,“ uvedla Jana Černochová. Situaci ve školách městské části Praha 2 bedlivě sleduje
a s pedagogy a řediteli škol se
pravidelně schází.
Praha 2 zřizuje devět mateřských a deset základních škol.
Od počátku epidemie školky
a školy podporuje, prostřednictvím odboru školství jim pomá-

há se zajištěním hygienických
potřeb, dezinfekce, ochranných
prostředků a podobně. Radnice
také letos na jaře zprostředkovala očkování většiny pedagogů
ve Všeobecné fakultní nemocnici. A i nadále je připravena dělat maximum pro to, aby školská zařízení zůstala otevřena.
red

INZERCE V2-0103

Praha 2 ocenila pedagogy škol a školek
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V čele městské části Praha 2
stojí Alexandra Udženija
Praha 2 má novou starostku.
Stala se jí dosavadní
místostarostka Alexandra
Udženija. Ta střídá dlouholetou
starostku Janu Černochovu,
novou ministryni obrany
a poslankyni, která se soustředí
na práci ve Fialově vládě.
lexandru Udženija zvolili starostkou
zastupitelé městské části na svém
posledním loňském zasedání, tedy
20. prosince 2021, v den plný magických dvojek. Bude starostkou zhruba rok do příštích
komunálních voleb. Obě političky spolu dlouhodobě spolupracují, obě jsou výraznými tvářemi pražské ODS, obě se angažují v Praze 2.
Jana Černochová je zastupitelkou Dvojky již
23 let, Alexandra Udženija o něco méně, 16
let. Jana Černochová zůstane radní pro školství, tento post bude vykonávat zdarma.
„Končí pro mě jedna etapa a jiná začíná.
Prahu 2 miluji, jsem velká patriotka a neodcházím z pozice starostky s lehkým srdcem.
Moje mise byla úspěšná, o čemž svědčí komunální volby před třemi lety, které jsme
s občanskými demokraty vyhráli. Jsou tu
lidé, kteří na Dvojce dlouhodobě působí.
Jsem ráda, že mou nástupkyní je žena,“
řekla na zastupitelstvu Jana Černochová
a připomněla, že ona sama byla nástupkyní
Michala Basche. To byl oblíbený starosta s obrovským charismatem, který radnici Prahy 2
vtiskl v letech 1998-2006 atmosféru přátelskosti a lidskosti, v pražských poměrech nevídanou, z níž Dvojka těží dodnes.
Post ministra není s funkcí starosty neslučitelný. Jana Černochová se však rozhodla
na funkci starostky rezignovat, protože resort obrany je náročný a „bude vyžadovat
hodně času i velké nasazení“. Že si nadále
ponechá v gesci oblast školství, o tom ji přesvědčily žádosti ředitelů základních škol
a školek, kteří nechtěli, aby je v této těžké
době opouštěla. Covidová doba se na chodu
škol dost podepsala, Jana Černochová v té
souvislosti podala přes 30 interpelací na bývalého ministra školství Plagu. Novému ministru Gazdíkovi by ráda „nastavovala zrcadlo člověka z praxe.“
Nová starostka Alexandra Udženija chce
na práci Jany Černochové navázat. „Budu
k funkci starostky přistupovat odpovědně
a ve vší vážnosti. Budu naslouchat vašim připomínkám, radám i kritice, moje dveře budou otevřeny pro vás všechny nejen z ko-

Foto MČ Praha 2

A

Novou starostkou Prahy 2 se stala dosavadní místostarostka Alexandra Udženija. Ta
vystřídala dlouholetou starostku Janu Černochovou.
alice, ale i z opozice. Můj cíl je, aby Praha 2
byla dobrým místem pro život, aby se rozvíjela a náš úřad aby poskytoval nejlepší služby
našim občanům,“ uvedla ve svém kandidátním projevu Alexandra Udženija, která při
volbě neměla protikandidáta. Za největší výzvu označila chystaný projekt Nový domov
pro seniory, za nejbližší cíle čistotu ulic a pomoc lidem v energetické nouzi. Ponechá si
v gesci i nadále sociální oblast.
Jana Černochová jí předává Dvojku ve
velmi dobré kondici. Městská část Praha 2
má dlouhodobě vyrovnané hospodaření.
Může tak každoročně investovat do potřeb-

ných rekonstrukcí školních budov a zařízení,
bytového fondu, revitalizace a údržby zeleně
v parcích nebo přispívat na opravy chodníků.
Mateřské i základní školy v Praze 2 patří
mezi nejvyhledávanější školská zařízení
v metropoli. Dvojka byla první městskou
částí, která zavedla nulovou toleranci hazardu a přispěla tak ke zvýšení bezpečnosti
svých obyvatel. Praha 2 také dlouhodobě vytváří vynikající podmínky pro podnikatele
a drobné živnostníky. Za svůj přístup byla
opakovaně oceněna titulem Město pro byznys a získala tak v roce 2019 i titul nejcennější – Město pro byznys desetiletí.
red

Kdo je Alexandra Udženija
● Narodila se v roce 1975 v Bělehradě. Vystudovala Obchodní akademii Heroldovy
sady v Praze a poté ukončila bakalářské studium na Anglo-American College, obor Marketing a management. V roce 2014 ukončila magisterské studium na VŠE. Od svých
19 let pracovala v rodinné ﬁrmě.
● Členkou ODS je od roku 2003. V roce 2006 byla zvolena zastupitelkou městské části
Praha 2. Její práce se zaměřuje především na oblast školství, životního prostředí, na
seniory, dopravu a oblast hazardu. V roce 2010 se stala zastupitelkou hlavního města
Prahy.
● Do května 2013 působila jako pražská radní pro oblast majetku a podpory podnikání.
Její manžel je chorvatské národnosti, vychovávají spolu dvě dcery.
Zdroj: ODS Praha 2
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Bohatá nadílka
pro opuštěná zvířata
ruhá městská část se koncem loňského roku už počtvrté připojila ke
světovému svátku dárcovství Giving
Tuesday. Poslední ročník celosvětového
svátku štědrosti a dobrých skutků byl ještě
úspěšnější, než ten minulý. Oranžový kontejner, který byl umístěn od třicátého listopadu na náměstí Míru, a dárci do něj mohli
vhazovat příspěvky pro opuštěné psy a kočky
v útulcích, byl vyprázdněn celkem devětkrát.
Výtěžek sbírky pak předali poslední adventní
neděli starostka Jana Černochová společně
s radními Renátou Kašickou, Jaroslavem Šolcem a Michalem Zunou zvířatům v útulcích.
Krmivo, konzervy, pelíšky i hygienické potřeby skončily stejně jako v loňském roce ve
dvou psích a jednom kočičím útulku v Lysé
nad Labem, pražské Libni a v Bohnicích.
Giving Tuesday je světový den štědrosti
a dobrých skutků. V tento den se celý svět
spojí, aby inspiroval k solidaritě a štědrosti.
Akce se po celém světě koná již od roku
2012. V Česku od roku 2016 pod hlavičkou
Asociace společenské odpovědnosti. Během
chvíle se Giving Tuesday stalo globálním dár-

Začíná desátá sezóna
Tónů Vinohrad
yklus komorní hudby Tóny Vinohrad, který každoročně připravuje radnice Prahy 2, vstupuje již
do desáté sezóny. Koncerty přinášejí milovníkům umění do Gröbeho vily klasickou hudbu každý měsíc. Letošní ročník
začíná 12. ledna Koncertem mladých
a talentovaných. V Gröbeho vile se posluchačům představí Dechové trio žáků
pražské konzervatoře. Další koncerty si
budou moci milovníci hudby vychutnat
vždy jednou měsíčně až do 8. června.
Návštěvníci koncertů se mohou těšit
nejen na hudbu v podání skvělých interpretů, ale užít si ji navíc i v krásném prostředí rekonstruované vily, která loni
slavila již 150 let od svého založení.

C

Foto MČ Praha 2

D

Jana Černochová společně s radními
Renátou Kašickou, Jaroslavem Šolcem
a Michalem Zunou předali výtěžek sbírky
zvířatům v útulcích.

red

covským hnutím, které je poháněno jednotlivci, rodinami, neziskovými organizacemi,
ﬁrmami a komunitami po celém světě. Miliony lidí se vždy spojí, aby podpořili aktivity,
kterým věří, a společenství, ve kterých žijí.

Rudolfínský ples
přiblíží styl
evropské renesance

red

příležitosti letošních nedožitých 85.
narozenin a 10. výročí úmrtí Václava
Havla uspořádala Praha 2 na radnici
výstavu fotograﬁí, jejichž autorem je Jiří
Jírů, který v současnosti žije střídavě v Praze 2 v Jaromírově ulici a v Belgii. Jírů dostal
v roce 1993 nabídku stát se osobním fotografem prvního prezidenta České republiky
Václava Havla a zanechal tak práci pro prestižní časopisy, jakými byly National Geographic, Newsweek, LIFE, Paris Match,
TIME, Business Week či New York Times.
Výstavu Václav Havel očima Jiřího Jírů si
mohou zájemci prohlédnout v 1. patře Úřadu
Prahy 2 na náměstí Míru v úředních hodinách do 28. ledna.
Autor vystavovaných fotograﬁí se narodil
se v Praze. Zájem o fotografování v něm
vzbudil strýc, fotograf Václav Jírů, který před
válkou spolupracoval s Divadlem Vlasty Buriana, fotografoval v Osvobozeném divadle,
věnoval se reklamní fotograﬁi a byl známý
rovněž v zahraničním tisku, měl ateliér a byt
v Jaromírově ulici. Jiří Jírů odjel v srpnu
1968 do Belgie a rozhodl se tam zůstat. Po
nelehkých začátcích se etabloval jako fotograf prestižních amerických časopisů. Byl
mimo jiné vyslán do SSSR, aby zachytil společenské změny v zemi. Osobním fotografem

Foto Rudolfinskyples.cz

Václav Havel
očima Jiřího Jírů na radnici

U

ubilejní dvanáctý ročník ojedinělého plesu s neopakovatelnou atmosférou renesanční slavnosti se
uskuteční v sobotu 22. ledna ve Velkém
sále Novoměstské radnice. Od 19 hodin
se tu může každý, tanečník i netanečník
vydat se na cestu časem. Stačí obléci si
oděv ve stylu evropské renesance či raného baroka. Zatímco tanečníci během
plesového reje předvedou své hbité
nožky ve víru tance, netančící mohou
ochutnávat rozličnou krmi dle dochovaných receptur, poslouchat libý zpěv za
doprovodu loutny či gamby nebo si zahrát staré společenské hry jako jsou
karty, kostky, vrhcáby či jiné méně známé hry. A třeba se nakonec ve světle svící odváží zatančit si některé jednodušší
tance ze zápisků londýnských studentů
práv či oblíbené kruhové tance francouzských měšťanů. Více informací najdete na webu www.rudolﬁnskyples.cz,
www.rond.cz/ples či FB stránkách. red

Foto Praha2.cz

J

prezidenta byl sedm let a fotograﬁe z tohoto
období shrnul do knihy Havel, za kterou byl
oceněn italskou knižní cenou za nejlepší fotograﬁckou publikaci. V roce 2017 obdržel
red
diplom za zásluhy udělený Prahou 1.
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Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů

Sběr olejů a tuků
z domácností v Praze 2

dpad musí být předáván svozové zastávky. V případě, že
v takovém stavu, aby ne- svozové vozidlo nenaleznete na
docházelo k poškození příslušné zastávce dle harmonoživotního prostředí i ohrožení gramu, kontaktujte řidiče tohoto
zdraví obsluhy vozidla. Zejména vozidla na telefonním čísle 739
kapalné odpady musí být pře- 412 393 nebo 604 705 036.
dány v pevně uzavřených nádoMobilní svoz zajištují vždy dvě
bách. Svozové vozidlo v někte- vozidla současně, je tedy nutné
rých případech nemůže stát řidiči sdělit na jaké městské části
vždy na shodném místě. Příči- a zastávce svozu se nacházíte.
nou mohou být práce na vozov- Není předem určeno, jaké vozidce, obsazení míst na parkování lo bude danou trasu svážet. Z toatp. Z tohoto důvodu je nutné hoto důvodu se muže stát, že buzkontrolovat, zda svozové vozid- dete muset kontaktovat všechna
Zdroj: MHMP
lo nestojí v blízkém okolí od dané telefonní čísla.
Stanoviště
17. 5., 16. 8. a 14. 11.
12. 2.
8.00–8.15
■ Fügnerovo nám. (u kontejnerů)
15.00–15.15
8.30–8.45
■ Ulice Štěpánská (u kostela)
15.30–15.45
16.00–16.15
9.00–9.15
■ Náplavní x Jiráskovo náměstí
16.30–16.45
9.30–9.45
■ Dřevná x Podskalská
■ Oldřichova x Ostrčilovo náměstí
17.00–17.15 10.00–10.15
■ Sarajevská x Rejskova
17.30–17.45 10.30–10.45
■ Náměstí Míru (u kostela)
18.00–18.15 11.00–11.15
■ Kladská x Moravská
18.30–18.50 11.30–11.50

a území městské části
Praha 2 jsou umístěny
nádoby na sběr použitých
potravinářských olejů a tuků
z domácností.
Projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let
v zájmu zkvalitnění životního
prostředí, má napomoci snížit
zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování.
Černé nádoby s hnědým víkem
jsou zřetelně označeny polepem
s návodem. Jsou uzamčeny, aby
se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem.
Stanoviště nádob na sběr použitých potravinářských olejů
a tuků z domácností najdete na
těchto místech:
Nové Město
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20

O

Vánoční stromky
do popelnice nepatří
případě, že máte veřejně
přístupnou popelnici nebo
kontejner na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech
(činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný
odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na
směsný odpad, protože výrazně
snižují jejich kapacitu. Lidé by
měli stromky vyhazovat nejlépe

V

den před odvozem komunálního
odpadu, aby nedocházelo k jejich
přílišnému hromadění v ulicích
po zbytečně dlouho dobu.
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich
odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro
umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří
do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného
Zdroj: Pražské služby
dvora.

Jak nakládat s olejem
● 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.

N

■ Na Slupi 12
■ Jiráskovo náměstí
■ Malá Štěpánská 4
■ Na Hrobci 7
Nusle
■ Sekaninova 30
■ Slavojova (u parku)
■ Jaromírova 65
Vyšehrad
■ Neklanova 27
■ Vratislavova 16
Vinohrady
■ Sázavská 13
■ Vinohradská 38
■ Londýnská – Záhřebská
■ Polská 4
■ Krkonošská 2
■ Římská 10
■ Jana Masaryka 14
■ Belgická 21
■ Bělehradská 22
■ Bělehradská 47
■ U Kanálky 8
■ Koperníkova 1
■ Slovenská 19

INZERCE V2-0101

Zdroj: MČ Praha 2
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