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Trojka přejmenuje Koněvku.
Většina hlasujících z ulice je proti

Největším evergreenem Prahy 3 je nyní otázka názvu jedné
z nejdelších pražských ulic. Zastupitelé Trojky si už její nový název
po prvním žižkovském starostovi Hartigovi odhlasovali. Teď se
čeká na vyjádření místopisné komise magistrátu. Kolik to bude ale
stát, radnice Prahy 3 zatím netuší.
odnět k přejmenování Koněvovy ulice
vzešel od Klubu přátel Žižkova. Zároveň se ale se stejnou věcí na Prahu 3
obrátila i místopisná komise hlavního města,
která změnu podpořila a požádala tuto městskou část o vyjádření. A tak se rozběhl kolotoč anket a hlasování. Průzkum mezi obyva-
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teli Koněvovy ulice a podnikateli, kteří zde
mají svou provozovnu, však jednoznačně pro
přejmenování ulice nedopadl.
Hlasování se zúčastnilo 25,5 % obyvatel
s trvalým pobytem v Koněvově ulici a 16 %
místních podnikatelů. Pro přejmenování se
vyslovilo 29 % hlasujících, proti jich bylo

71 %. V anketě otevřené širší veřejnosti, do
které se následně zapojilo 2273 osob, převládla naopak podpora nového názvu. Z provozoven se vyjádřilo jen 42 z oslovených
262.
„Průzkum ukázal, že pro většinu místních
to zřejmě není podstatné téma,“ zhodnotil
výsledky šetření radní pro kulturu a strategické plánování Prahy 3 Pavel Křeček
(STAN).

První starosta
„Lidé řeší spíš existenční než symbolické
problémy,“ připustil během jednání opoziční
pokračování na straně 3
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Zpravodajství z Prahy 3

Trojkou se lze
Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů procházet i virtuálně

Trasa A – úterý 30. 8.
■ Křižovatka ulic nám. Jiřího z Lobkovic x Slezská
■ Křižovatka ulic Slezská × Perunova
■ Ulice Ondříčkova (u parku — Žižkovo náměstí)
■ Kostnické náměstí
■ Křižovatka náměstí Barikád × Roháčova
■ Křižovatka ulic Loudova × Koněvova
■ Křižovatka ulic Květinková × V Zahrádkách
■ Křižovatka ulic Na Vrcholu × V Domově
Odpad musí být předáván v takovém stavu, aby nedocházelo
k poškození životního prostředí
či ohrožení zdraví obsluhy vozidla. Zejména kapalné odpady
musí být předány v pevně uzavřených nádobách.
V případě, že svozové vozidlo
nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

telefonním čísle 739 412 393
nebo 604 705 036. Mobilní svoz
zajištují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit
na jaké městské části a zastávce
svozu se nacházíte. Není předem
určeno, jaké vozidlo bude danou
trasu svážet. Z tohoto důvodu se
muže stát, že budete muset kontaktovat všechna telefonní čísla.

ydat se na procházku třetí
městskou částí s virtuálním průvodcem není žádný problém. Díky nové aplikaci
se teď mohou po Praze 3 procházet zájemci z pohodlí domova
nebo třeba i v případě, že jsou na
dovolené v New Yorku.
Právě je k dispozici první
aplikace do mobilních telefonů
s namluvenou procházkou po
Praze 3, která obsahuje také fotograﬁe a virtuální prohlídku
míst, kam se návštěvník běžně
nedostane, například kostel Nejsvětějšího srdce Páně. Zatím jde
o verzi v češtině, pokud se osvědčí, přibudou dalších mutace.
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obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva.
Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně uzavřených nádobách.
Ostatní: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích).
Stavební odpady a elektrozařízení není možné odevzdat.
Další informace získáte na
čísle 420 236 004 457.

Pro používání si stačí stáhnout
bezplatnou aplikaci TourStories
do jakéhokoliv mobilu nebo tabletu a následně vyhledat prored
cházku po Praze 3.

Na žižkovské schodiště
se vrátí pumpa
Foto MHMP, vizualizace Marek Kolář

lavní město zajišťuje pro
své obyvatele zdarma
v rámci mobilního sběru
odložení následujících druhů odpadů.
Nebezpečné: rozpouštědlam,
kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti,
olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty

Zdroj MHMP, MČ Praha 3

Sběr tříděného odpadu
Elektroodpad
■ Pitterova (za poliklinikou)
■ Boleslavská/Slezská
■ V Domově 2
■ Osiková (u prodejny Albert)
■ Tachovské náměstí

Použité baterie
■ vestibul radnice na Havlíčkově
náměstí 9
■ vestibul budovy Lipanská 11
■ vrátnice Seifertova 51
Zdroj MČ Praha 3

Přerušení dodávky vody
v části Praha 3 – Žižkov
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 2. srpna od 7.30 do 15.00 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 3 – Žižkov.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Bořivojova 2433/1, 2432/3, 2431/5, 1252/4, 714/6 a Lucemburská 1242/21.
● 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.

Návrh Pumpy na Žižkově od Adama Kovalčíka
raha by měla mít nové
umělecké přírůstky ve veřejném prostoru. Rada
hlavního města schválila ﬁnancování uměleckých děl ve veřejném prostoru v Praze 3 a v Praze-Řeporyjích. Soutěž o vodní
prvek na ikonické žižkovské
schodiště vyhrál návrh Pumpy.
Porotu v umělecké soutěži na
vodní prvek na Žižkově zaujal
nejvíce návrh Pumpy Adama Kovalčíka. Hlavní myšlenkou jeho
návrhu bylo na místo vrátit původní pumpu tak, aby působila
dojmem zdvojeného vidění, tedy
dvakrát. Její plastická podoba,
která vychází z čisté funkce, je
oproštěna od zbytečných detailů,
ozdob, a působí proto monumen-
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tálně a samozřejmě. Hlavní město vyčlení na tuto realizaci něco
přes 3,5 milionu korun.
„Pokračujeme v našem úsilí
a proměňujeme různá místa
a zákoutí v živý a funkční veřejný
prostor. Zároveň tak za město
podporujeme současné mladé
i zavedené české umělce a přibližujeme jejich tvorbu širokému
spektru Pražanů,“ řekla pražská
radní pro kulturu a cestovní ruch
Hana Třeštíková (Praha sobě).
Díla budou ﬁnancována z programu Umění pro město, který
nahradil dřívější „2 % na umění“.
Jedná se o vyčleňování ﬁnančních prostředků na pořizování
uměleckých děl do veřejného
red
prostoru metropole.
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Zpravodajství z Prahy 3

Trojka přejmenuje Koněvku.
Většina hlasujících z ulice je proti
Kolik to bude stát?
„Přejmenování ulic včetně termínů a úkony s tím spojené má
na starosti magistrát,“ říká Pavel
Trojan, vedoucí odboru vnějších
vztahů a kultury radnice pražské
Trojky. „MČ Praha 3 určitě vytvoří v případě přejmenování velkou informační kampaň podobnou i jiným kampaním, které se
v Praze 3 dějí, a pomůže v orientaci při výměně dokladů,“ vysvětlil Troja. Podle jeho informací se
změna bude týkat asi pěti tisíc
osob s trvalým pobytem a asi tisícovky ﬁrem se sídlem na Koněvově ulici.
Pokud ke změně názvu ulice
dojde, radnice Trojky slibuje občanům maximální zjednodušení
všech administrativních úkonů,
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zastupitel Filip Brückner (ANO).
K zastáncům změny se ale připojil. „Ulice dnes prochází územím, kde byly pozemky rodiny
Hartigových. Byl to náš první starosta a kromě jediného obrazu
v zasedací síni radnice po něm
tady nic není. Podle mě je Hartig
pro Žižkov symbolickou osobností a ulice by se po něm přejmenovat měla,“ myslí si.
Pro změnu v názvu ulice se
v závěrečném hlasování vyslovilo 23 z 28 přítomných zastupitelů. „Hlasování zastupitelstva
Prahy 3 neznamená, že Koněvova ulice bude stoprocentně
přejmenována. Pouze odráží názor městské části, který nyní
sdělíme místopisné komisi. Ta
pak svoje stanovisko pošle k posouzení radě, případně zastupi-

telstvu hlavního města,“ dodal
Křeček.

Foto

dokončení ze strany 1

Karel Hartig

Ivan Stěpanovič Koněv

přičemž by výměna osobních dokladů měla platit jen pro občanské a technické průkazy, a to
zdarma. Radnice také v rámci
změny názvu ulice plánuje prodloužené úřední hodiny příslušného pracoviště a zvažuje i zřízení přepážky přímo v Koněvově
ulici.
Již před časem nechalo vedení
Prahy 6 odstranit Koněvovu sochu z náměstí Interbrigády v Bubenči. Letos na jaře se pak v souvislosti s ruskou únorovou invazí

na Ukrajinu přejmenovala část
Korunovační ulice, kde sídlí ruská ambasáda, na Ukrajinských
hrdninů. Tam ovšem nikdo trvale
nebydlí. Je proto otázkou, kolik
bude přejmenování ulice, včetně
nových razítek, hlaviček dokumentů, dopisů a podobně, obyvatele a podnikatele z Koněvovy
ulice a také místní i metropolitní
úřady stát. Odpověď na ni jsme
ovšem od tiskového mluvčího
Prahy 3 zatím nedostali.
Táňa Pikartová

● Maršál Ivan Stěpanovič Koněv (1897 až 1973) byl ruský
vojevůdce a sovětský maršál. Na konci druhé světové války se
podílel na osvobození Prahy, části Polska, Slezska a Saska.
● Vedl také krvavé potlačení povstání v Maďarsku a působil
v Berlíně v době výstavby berlínské zdi.

● Karel Hartig, narozený 4. května roku 1833 v Sedlčanech,
byl vlastenec, mladočech a nadšený obdivovatel husitského
hnutí. Odtud také jeho zalíbení v názvech ulic a domů, které na
toto hnutí odkazují.
● Jedním z nejvýznamnějších je jeho dům U Božích bojovníků,
U Jana Žižky z Trocnova, U Jana Husi z Husince, U Jeronýma
Pražského nebo U Božích bojovníků.
● Hartig byl i schopný stavitel. Se svým švagrem, Václavem
Stomem, založil například Spolek pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově, byl členem Spolku pro vystavění pomníku
M. Jana Husi v Praze, byl starostou Občanské záložny na Žižkově.
● Hartig podal návrh na název obce Žižkov jako starosta 20 října roku 1876, poprvé však o tento název žádal vinohradské zastupitele už v roce 1868.
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