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Ve školním roce 2012/13 otevíráme osmileté
i čtyřleté studium. Naši studenti navazují na naši
veleúspěšnou minulost. V roce 2011 získali jako
jediní gymnaziální studenti z Prahy ocenění na
celosvětové soutěži INTEL ISEF v USA. Škola
podporuje mladé talenty prostřednictví úspěšného
projektu Evropské unie „Fyzikou a chemií k technice“. Těšíme se na další mladé naděje.

www.gykas.cz

Linhartská 6
110 00 PUDhD 1 – SWDUé MĚsto
Tel./FDx: 224 212 723
www.urotta.cz

tel: 222 721 108
Spojení: tram 5, 9, 26 nebo bus 136, 175,
výborná dostupnost od metra C a B,
Hlavního a Masarykova nádraží
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UDÁLOSTI

Také letos si lze na Ovocném trhu nejen
zabruslit, ale rovněž se příjemně pobavit
v rámci víkendových zábavních programů.
Přinášíme vám program akcí, které zaujmou
děti i dospělé.

Milí čtenáři,
mám zkušenost, že existují dva
druhy lidí, z nichž jedny bychom mohli
nadneseně nazvat „filozofy“ a druhé
– stejně nadneseně – „konzumenty“.
Zatímco „filozof“ o životě a hmotném
světě kolem sebe často pochybuje,
„konzument“ jej přijímá se vším všudy
a žije v jeho mantinelech tak, aby si jej
co nejvíce užil.
Neodvažuji se soudit, který z těchto
postojů k životu je „lepší“. Vím ale, že
na západ od našich hranic, například v takové Anglii či Holandsku, se
mnohem více lidí ptá po smyslu života.
Řada z nich také považuje smrt za
součást pozemského bytí a jako k takové k ní přistupuje – málokdo nechá
svého příbuzného zemřít v anonymitě
nemocnice. Umírá se důstojně, buď
doma nebo v hospici.
Když odejde filozof, který byl zároveň
jedním z největších státníků, bolí to
všechny bez rozdílu a je jedno, zda
někdo nad životem přemýšlí do hloubky,
či nikoli. Tu smutnou zprávu jsem se
dozvěděl při nakupování vánočních dárků pro své blízké. Je pravdou, že jsem
při říjnovém odhalení sochy Woodrowa
Wilsona ve Vrchlického sadech vytušil,
že na toto neblahé sdělení nebudeme
čekat dlouho. Pozoroval jsem tehdy
tvář toho statečného muže, který před
listopadem 1989 neváhal kvůli ideálu
svobody obětovat svobodu vlastní, a všímal si hlavně jeho očí. Nezbývalo v nich
mnoho z oné jiskry, kterou jsme vídávali
v minulých letech…
Dámy a pánové, Václav Havel již není
mezi námi. Pokud však slova o pravdě
a lásce budeme brát vážněji než za jeho
života, tento velký filozof a státník bude
mezi námi stále přítomen.
Čest jeho památce!

ROZHOVOR
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Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký v rozhovoru
hodnotí vypjaté dny loučení s bývalým prezidentem Václavem Havlem. Nechybí však ani
letmý pohled do budoucnosti, zejména co se
týká Václavského náměstí.

TÉMA

8–9

Palác Žofín má díky dotaci z Evropské unie
a navazujícím příspěvkům od hlavního města
a městské části nový, ekologičtější a efektivnější systém vytápění i chlazení. Přijďte se
sami přesvědčit při některé z řady akcí!

SERVIS

19

Sociálně-právní poradna, jež zdarma poskytuje rady a pomoc občanům, kteří se ocitli
v tíživé životní situaci, si rychle vydobyla oblibu.
Poradnu naleznete přímo v budově radnice ve
Vodičkově ulici.

HASIČI RADÍ

20

Málokterá situace vzbuzuje větší obavy, než
když dojde k úniku nebezpečných látek. Jak
se zachovat? Co dělat, aby člověk nepropadl
panice? Hasiči v tradiční poradně sdělí, jak
správně reagovat.
Foto na titulní stranì: Petr Našic
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Krátce

„František“ je pátý

Nemocnice Na Františku je pro
letošní rok pátou nejlepší v Praze.
Takto dobře se v konkurenci 22
metropolitních nemocnic umístila
v rámci hodnocení Healthy Care
Institutu. Hodnotil se nejenom přístup personálu, ale i kvalita poskytovaných služeb. A to jak z pohledu
pacientů, tak zaměstnanců.
Nemocnice Na Františku poskytuje zdravotní péči nepřetržitě od
poloviny 14. století, byla v ní zřízena
první lékárna i první oddělení ARO
v republice.

Noční razie s policií

Zastupitelé MČ Praha 1 společně s policií v noci na 10. prosince
kontrolovali dodržování pořádku
v ulicích a podnicích. Cílem byla
také kontrola držení omamných
a psychotropních látek, dodržování dopravních předpisů nebo
pobytu cizinců. Devět z nich bylo
zajištěno k ověření totožnosti. Policisté zkontrolovali celkem 392
osob a 46 objektů. V nich se mimo
jiné zaměřili na mladistvé a jejich
konzumaci alkoholu. Zjištěno bylo
20 případů.

Svoz vánočních stromků

Až do 28. února budou Pražské
služby odvážet volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným
komunálním odpadem. Vánoční
stromky se ale mají odkládat vedle
nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování
kapacity objemu nádob pro ostatní
odpad. Vánoční stromky nepatří na
stanoviště separovaného odpadu
ani na stanoviště nádob směsného
komunálního odpadu umístěných
v domech, popřípadě vnitroblocích,
kde se provádí vynáška nádob přes
prostory objektu. V tomto případě je
nutné odnést vánoční stromky před
objekt, na místo přistavení nádob
k výsypu.

* 5. 10. 1936
† 18. 12. 2011

Zastupitelé uctili
památku V. Havla
Minutou ticha uctili zastupitelé Prahy 1 památku bývalého prezidenta Václava Havla. Stalo se tak při zasedání
zastupitelstva 20. prosince v paláci Žofín.

Pěkné a kvalitní hudební zážitky nabízejí koncerty pro seniory,
které se konají každý měsíc v Malostranské besedě (Malostranské
náměstí 21). Termíny koncertů:
4. ledna, 1. února, 7. března, 4. dubna, 2. května a 13. června 2012. Začátek každého koncertu je vždy ve
14.30 hod. Vstupné zdarma. Není
nutná žádná rezervace, stačí se dostavit v mírném předstihu do Malostranské besedy. Senioři mají k dispozici výtah, díky němuž se může
koncertu zúčastnit opravdu každý.
Přijďte strávit příjemné hudební
chvilky – sami či s přáteli!

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Koncerty pro seniory

Zastupitelský sbor vzdal hold památce Václava Havla minutou ticha.

Na střety idejí i různé
názorové rozdíly zapomněli v tu chvíli úplně
všichni. Na Václava Havla si vzpomněli nejen
jako na bývalého československého a posléze českého prezidenta,

ale také jako na jednu
z osobností Prahy 1 –
Pražský hrad se totiž
nachází na území první
městské části.
Arcibiskup Dominik
Duka, který byl jednou
z ústředních postav

loučení s Václavem Havlem, je další významnou osobností Prahy 1.
Občanský průkaz s uvedením bydliště v naší
městské části si osobně
vyzvedl na radnici předloni.
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Kluziště na Ovocném trhu
přichystalo pestrý program
Víkendové programy pro celou rodinu se
budou v lednu konat na oblíbeném kluzišti
pod širým nebem na Ovocném trhu. Přijďte se pobavit na bruslích!
Program pod hlavičkou Bruslení s Prahou 1 – podílela
se na něm Městská část Praha 1 – začíná vždy ve 14 hodin a trvá dvě hodiny. Po jeho skončení si lze samozřejmě
dále vychutnávat ježdění na ostrých břitech.

8. 1.
14. 1.
15. 1.
21. 1.
22. 1.
28. 1.
29. 1.

DISKOLED 2012
Diskotéka na ledě – uvádí Martin Hrdinka
ČESKÝ ANIMAČNÍ TEAM
Z pohádky do pohádky a soutěže pro kluky a holky
DISKOLED 2012
Diskotéka na ledě
ČESKÝ ANIMAČNÍ TEAM
Dětská diskotéka a soutěže pro kluky a holky
DISKOLED 2012
Diskotéka na ledě
ČESKÝ ANIMAČNÍ TEAM
Z pohádky do pohádky a soutěže pro kluky a holky
DISKOLED 2012
Diskotéka na ledě
DĚTI RÁJE
Hvězdy muzikálu a největší hity u ledu,
Krasobruslení, Diskotéka na ledě, soutěže o ceny

Za bruslení se nic neplatí. Návštěvníci mají k dispozici
půjčovnu bruslí a občerstvení.

FOTO PETR NAŠIC

7. 1.

Kdo se kamarádí s bruslemi, je na Ovocném trhu jako doma.

PLES SENIORŮ SE BLÍŽÍ,
ZAČÍNÁ JEHO PŘÍPRAVA
Vážení senioři,
dovolujeme si vás informovat o připravovaném
Plesu seniorů 2012 v Paláci Žofín, který se uskuteční

V NEDĚLI 4. BŘEZNA 2012 OD 17 HODIN.
V RÁMCI PLESU SE MŮŽETE TĚŠIT NA:
• Ondřeje Havelku a Pražský synkopický orchestr
• Rebely rokenrolu
• Květovanku
• Diskotéku Jakuba Jakoubka a Miloše Skalky
• Módní přehlídku
• Vyhlášení krále a královny plesu
• A další překvapení večera...
Sledujte únorové vydání Měsíčníku Praha 1, kde již bude
uvedeno, kde a v jakém termínu budou vstupenky
k dispozici k vyzvednutí.
Těšíme se na vás
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ROZHOVOR

Starosta Oldřich Lomecký:
Výrazně menší rozpočet, ale
naléhavé úkoly a potřeby –
tak by se dala v kostce charakterizovat aktuální situace
v Praze 1. V krátkém novoročním rozhovoru odpovídá
starosta městské části Oldřich Lomecký.
V úvodu se nelze nezeptat na to, co jsme
v Praze 1 zažili v souvislosti s úmrtím prezidenta Václava Havla. Jak z pozice starosty hodnotíte organizační spoluúčast naší radnice, strážníků a dalších složek, které zajišťovaly důstojný
rámec loučení?
Všichni jsme viděli, že loučení s panem prezidentem proběhlo opravdu důstojně a bez jakýchkoli minel. Strážníci, kteří slouží v Praze 1, se
podíleli přímo na řadě bezpečnostních opatření.
Radnice – zejména odbor dopravy – pochopitelně operativně reagovala na veškeré požadavky
a potřeby, které si smuteční akty vyžádaly.
Jak jsme se mohli přesvědčit přímo v televizi, „naši“ strážníci včetně jejich ředitele Miroslava Stejskala zajišťovali také hladký průběh
smutečního průvodu z Pražské křižovatky na
Hrad. Policistům ale byli k dispozici i během
dalších opatření. Nakolik se jejich vytíženost
podepsala na běžné službě v Praze 1?
Požadoval jsem, aby běžný dohled nad veřejným pořádkem nebyl jakkoli dotčen. Na druhou
stranu Praha 1 zredukovala některé původně plánované větší akce. Prostorově jsme proto omezili
zejména akci „Václavské náměstí bez aut“, která
se uskutečnila během Vánoc. Původní představa byla, že bude pro automobilovou dopravu po
tři dny uzavřeno celé náměstí. K redukci jsme
přistoupili kvůli tomu, aby lidé nebyli zatěžováni
příliš mnoha uzavírkami v krátkém čase a také
proto, aby si strážníci trochu „odpočinuli“. Několikadenní kompletní uzavírka náměstí by si samozřejmě vyžádala komplexnější dopravní opatření... Po Vánocích nás všechny navíc čekala další
omezení v souvislosti s vítáním nového roku.
Co považujete na největší prioritu v novém roce?
Když budu chtít být trochu sarkastický, řeknu,
že prority nemůžeme mít žádné, protože rozpočet
Prahy 1 byl velmi osekán, a to především kvůli
mnohem menší každoroční dotaci ze strany pražského magistrátu. Tato dotace nám byla zkrácena o polovinu. Pokud ale odpovím seriózně, samozřejmě nějaké priority vidím: jde především
o revitalizace některých veřejných prostranství,
například Střeleckého ostrova či Kampy. Takové
projekty jsou však pojaty velmi střídmě.
Připomeňte, prosím, oč přesně v případě
zkrácené dotace jde?
Celý problém ohledně rozdělení magistrátní
dotace spočívá v tom, že starostové centrálních
městských částí včetně mě trvali na dodržování

Starosta rozhodně nemá radost z nové metodiky rozdělení magistrátní dotace...
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FOTO VLADIMÍR GDOVÍN

Srdce města potepe klidněji
principu takzvané daňové subsidiarity – což znamená, že centrální městské části, které generují
největší zisk, a tudíž platí největší daně, by měly
logicky také dostat největší část dotace. Proti
tomu starostové zejména okrajových městských
částí volali po rovnoměrnějším rozdělení magistrátní dotace tak, aby bylo možné financovat další
rozvoj těchto lokalit. Magistrát vyslyšel jejich volání, nikoli moje a mých kolegů z ostatních centrálních částí Prahy...
Vy jste po svém zvolení starostou vsadil na
některé prvky přímé demokracie, hlavně ankety a podobně. Které problémy podle občanů aktuálně nejvíce trápí naši městskou část?
Negativním fenoménem je drogová scéna,
která se koncentruje ve středu města. Na ni se
nabalují další sociálně patologické a kriminální
jevy. V průběhu loňského roku jsem přišel s iniciativou, jejímž cílem je vytvoření širší sítě protidrogových středisek tak, aby se podobné středisko
nacházelo v každé větší městské části, nejen
u nás, jako je tomu doposud. Sice chápu, že centrum města je logicky magnetem pro všemožné
sociální jevy, nicméně Praha 1 nemůže jako jediná nést na svých bedrech tíhu péče o drogově
závislé osoby.
Lidé tento problém zmiňují nejen v anketách,
ale také v řadě dopisů, které spontánně píší a posílají na radnici. Maminky si například stěžují, že
jejich děti jsou často svědky scén, kdy si drogově
závislé osoby aplikují drogy přímo na ulici.
Existuje kromě vámi navrženého opatření
– tedy vytvoření sítě protidrogových středisek
– nějaké rychlé, razantní řešení, jak drogovou
scénu v centru výrazně omezit?
Praha 1 souhlasila s provizorním řešením,
kterak omezit výskyt drogově závislých osob
především na Václavském náměstí – tyto osoby se nyní scházejí ve Vrchlického sadech, kde
jsou pod snazší kontrolou a také nebudí tolik pohoršení jako přímo v srdci města. Coby starosta
Prahy 1 ale nemůžu rozhodně souhlasit s tím, že
by šlo o nějak systémovou záležitost. Na konci
loňského roku se proto na radnici poprvé sešla
speciální pracovní skupina, která hledá komplexní řešení. Mimo jiné byl přítomen i Národní protidrogový koordinátor. Další setkání této skupiny
se uskuteční již nyní, v lednu.
Na závěr se vraťme ještě k akci „Václavské
náměstí bez aut“. Ta se má podle vašeho dřívějšího sdělení v nepravidelných intervalech
opakovat a má jaksi postupně připravovat veřejnost na budoucí podobu náměstí. Kdy se dočkáme nové podoby „Václaváku“ – příjemného
bulváru, bez kýče, drog a dalších negativ?
Jak jsem avizoval, ohledně drog uděláme vše,
aby z centra zmizely. Pokud máte na mysli architektonický kýč – ten, který se týká prodejního sortimentu, je na Václavském náměstí přece jen již
ve výrazné menšině –, za něj mohou chaotické
stavební úpravy v průběhu minulých desetiletí.
Až náměstí nabude nové podoby, s rozšířenými
chodníky, zelení, kavárničkami a podobně, tedy
až zde vznikne malá třída Champs-Élysées, kýč
bude definitivně minulostí. Když vše půjde dobře,
mohli bychom se po upraveném Václavském náměstí projít ještě před koncem tohoto volebního
období.

TÉMA

Palác Žofín vytápí
450 domácích ledniček

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV
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Žofín je přirozeným místem setkávání různých generací. Na své si přijde každý, od mladších po seniory.

Ekologické vytápění, ale i chlazení má díky dotaci z Evropské unie jeden ze středobodů kulturního a společenského života v Praze 1 – palác Žofín. Necelé dva roky po
energetickém auditu objektu, který si nechala zpracovat radnice, tak začíná nová éra
tohoto populárního místa. Tři nová čerpadla mají výkon jako 450 domácích ledniček.
„Z auditu vyplynula možnost nasadit
tepelná čerpadla pro vytápění a zároveň
i chlazení objektu. V paláci Žofín byl v té
době v provozu dosluhující chladící agregát, který využíval neekologické chladivo, a bylo jen otázkou několika málo
let, kdy již nebude moci být kvůli tomu
používán,“ říká Petra Zářecká, koordinátorka fondů EU pro Městskou část
Praha 1.
Praha 1 proto začala jednat se společností Trigad, s. r. o., která energetický
audit zpracovala, s požadavkem, aby tato

společnost s použitím evropských dotačních titulů zajistila financování a také sehnala technické experty pro kontrolu nad
projektem.
„Jako technický partner byla vybrána
– pro dlouholetou praxi na poli tepelných
čerpadel – Fakulta strojní Českého vysokého učení technického. S tímto technickým partnerem pak byla sepsána partnerská smlouva, kdy za dohled nad realizací
projektu tepelných čerpadel bude ČVUT
umožněno získat provozní data o instalovaném zařízení. Umístění takovýchto

technologií do historických budov v centru
Prahy totiž není příliš obvyklé, neboť je třeba se potýkat především s památkovou
ochranou budov a často i parkovou úpravou okolních povrchů,“ vysvětluje Jakub
Dytrich ze společnosti Trigad.
Opravdovým oříškem projektu pak
byla složitost systému vnitřního vytápění
či chlazení. Palác Žofín využívá tři druhy
vytápění svých sálů, neboť v některých
prostorách jsou instalovány klasické
radiátory, v některých podlahové topení
a v dalších je teplo dodáváno prostřed-
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DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

nictvím vzduchotechniky. Projekt byl
výjimečný i z hlediska získávání vody
pro provoz tepelných čerpadel. Ta totiž
není získávána z Vltavy, ale ze tří studní
vrtaných do masy Slovanského ostrova
(dosáhne se tím lepších a stabilnějších
technických parametrů vody).
Financování projektu bylo zajištěno
díky Operačnímu programu Praha Konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání
energií a přírodních zdrojů. Projekt bude
po dobu následujících pěti let monitorován a získané zkušenosti budou využity
pro další vytipované objekty.
Finanční podpora na projekt byla koncem roku 2009 získána v objemu 92,5 %
všech nákladů projektu (náklady projektu
tvoří cca 10,5 milionů Kč) přičemž z Evropských fondů pocházelo 85 % a dalších 7,5 % dostala Městská část Praha 1
z Magistrátu hlavního města Prahy. Zbylých
7,5 % financovala městská část z vlastních
rozpočtových zdrojů.
„V roce 2010 již pak nebránilo nic
vlastní realizaci, když výběrové řízení na
dodavatele stavby a technologie vyhrála firma Hennlich Industrietechnik o.z.
G-therm. Vlastní výstavba pak probíhala podle plánu, jen vrtná souprava razící studně pro čerpání podzemní vody
pro tepelná čerpadla narazila na skalní
podloží o přibližně metr dříve, než se
čekalo, a proto bylo třeba posílit výztuže těchto vrtů. I přes to se však podařilo
předpokládaný rozpočet nenavýšit, ba
dokonce byl i podstatně snížen,“ uvádí
Zářecká a dodává, že projekt byl realizován v zimních měsících, tudíž nedošlo
k přílišnému omezení běžných aktivit
v parku na Slovanském ostrově.
„V současné době fungují tepelná čerpadla ve zkušebním režimu, kdy je třeba
vyladit ještě několik drobností v poměru
využití mezi původními kotli na zemní plyn
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Štědrá Evropa

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je – zjednoudšeně řečeno – lednička. Dokáže z vody získat
chlad, který je možno použít pro chlazení veřejných prostor paláce při různých
plesech, konferencích a seminářích, a zároveň dokáže, stejně jako lednička,
vyrobit i teplo. Zatímco u ledničky je teplo odpařováno do okolí kovovým roštem na zadní straně, v paláci Žofín je teplo využíváno pro topení a zároveň
pro ohřev pitné vody. Tepelná čerpadla instalovaná v prostorách paláce Žofín
tak mohou zároveň chladit společenské prostory, kde se pořádají společenské akce, a zároveň i vytápět další prostory a ohřívat teplou vodu. V zimních
měsících je možno chladit i bez zapojení vlastního mechanismu tepelných
čerpadel pouhým přepouštěním čerpané studené vody přes výměník. Celkem
jsou pro palác Žofín využitá tři tepelná čerpadla o celkovém výkonu cca 320
kW, což je – jak již bylo zmíněno – podobný výkon jako v případě zhruba 450
standardních domácích ledniček.

a novými tepelnými čerpadly, hlavně co
se týče optimalizace nákladů na vstupní
energie. Již teď se však dá říci, že instalací tepelných čerpadel bylo dosaženo

Informace a praktická pomoc pro rozšíření
Vašeho podnikání do členských států EU

Jednotné kontaktní místo
ß Máte oprávnění k podnikání v ČR a naskytla se Vám příležitost získat
zakázku v zahraničí? Pak pro Vás máme dobrou zprávu! U některých činnos
můžete přijmout zakázku ze zahraničí bez jakéhokoliv omezení a v některých
případech pak stačí ohlásit se příslušnému úřadu daného státu.
ß Uvažujete o dlouhodobějším podnikání v jiném státě EU?
V tom případě musíte získat patřičné oprávnění a splnit stejné podmínky jako
každý jiný občan tohoto státu. Tak Vám ovšem dokážeme usnadnit život!
ß Hodláte v ČR podnikat mimo režim zákona o živnostenském podnikání?
Pomůžeme Vám vyřídit české oprávnění k podnikání!

Kam se obrá t pro informace?
Kde nás najdete?

Vodičkova 18, 110 68, Praha 1, 3. patro, kancelář číslo 326
telefon: +420 221 097 139, + 420 221 037 394 fax: + 420 222 231 646
e-mail: jkm@praha1.cz web: www.praha1.cz

Gestorem projektu
je Ministerstvo průmyslu a obchodu

významného navýšení chladicího výkonu,
což je pro pořádání kulturních a společenských akcí v letních, ale i v zimních měsících neocenitelné,“ dodává Dytrich.

JKM informuje:
Kolik klientů se na vás obrací? A s čím?

Za bezmála dvouleté fungování JKM Praha 1 poskytlo informaci okolo 500 klientům. Škála dotazů je velmi pestrá.
Příkladem se lze zmínit o vysílání pracovníků do ostatních
členských států Evropské unie („očsEU“), dočasném poskytování služeb českých podnikatelů v „očsEU“, dočasném poskytování služeb unijních podnikatelů na území
ČR, povolovacích režimech v ČR i „očsEU“, zakládáním
společností v ČR i „očsEU“, zprostředkováním podání vůči
jiným správním úřadům ČR (netýká se živnostníků).

Klient od vás obdrží potřebné informace i praktickou pomoc při řešení výše uvedených životních
situací?

Ano, klientovi je vypracována odpověď „ušitá na míru“
s ohledem na jeho dotaz. Přesný výčet činností, které Jednotná kontaktní místa poskytují, je možno nalézt v zákoně
222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Jaké další služby JKM nabízí?

Díky propojení informačního systému se na JKM Praha 1
mohou obracet i podnikatelé, kteří hodlají uvádět nové
výrobky na český trh, a zajímá je, jaké požadavky na tyto
výrobky klade český právní řád.

OBCHOD A SLUŽBY

Odpadky míří pod zem

Zatím poslední kontrola proběhla
loni v listopadu a týkala se kontejnerů na Petrském náměstí (kompletní
servis vhazovacích šachet a základové vany), v Ostrovní ulici (opravy nadzemních skříní šachet poškozených
vandaly) a na Václavském náměstí
a ve Vodičkově ulici (kompletní servis).
Na uvedení do provozu čekají dvě
nová stanoviště – v Platnéřské a Cihelné, přičemž na podzim bylo vybudováno další nové stanoviště v Rytířské. Tato podzemní kontejnerová
stanoviště však dosud nebyla zapojena do systému vývozu separovaného
odpadu hl. m. Prahy.
A jaké jsou nejčastější problémy
v této oblasti? Často dochází k přeplňování podzemních kontejnerů nebo
k ucpávání vhazovacích otvorů –
v odůvodněných případech lze navýšit
četnost svozu. Na tomto místě je třeba
upozornit, že kontejnery na separovaný odpad jsou určeny výhradně pro odpad od občanů, kromě obyvatel je mohou využívat pouze drobní živnostníci
na základě smlouvy s hl. m. Prahou.
Na šesti stanovištích byl rozšířen
sběr tříděného odpadu o nápojové
kartony. Z iniciativy hl. m. Prahy byla
zřízena také dvě nová stanoviště červených kontejnerů na elektroodpad
v lokalitách Žitná a Dušní.
► Tuto oblast má na starosti:
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Síť podzemních kontejnerů
na odpad úspěšně funguje
již několik let v Praze 1.
Kontejnery jsou podle potřeby
kontrolovány a opravovány,
aby bezproblémově sloužily
obyvatelům městské části.

Podzemní kontejnery se nacházejí také ve Valentinské ulici.

Podzemní kontejnery se aktuálně
nacházejí – kromě uvedených lokalit
– rovněž ve Valentinské a v Platnéř-

ské ulici. Počítá se přitom s výhledovým zřízením zhruba dalších deseti
stanovišť.

Provozní a návštěvní řád

Františkánské zahrady

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

daniel.hodek@praha1.cz
 obchod a služby, tržní řád,
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cestovní ruch, životní prostředí,
zdravotnictví
Pobyt v zahradě má jasná pravidla.

V zahradě platí zákaz: trhat květiny a poškozovat
nebo znečišťovat ostatní zeleň (trávníky, keře, stromy,
záhony), poškozovat, přemisťovat nebo znečišťovat
jakoukoliv součást vybavení parku (oplocení, lavičky,
koše, cedule), konzumovat alkoholické nápoje, aplikovat a užívat omamné a psychotropní látky, vstupovat na trávníky, vstupovat se zvířaty všech druhů s výjimkou vodicích psů doprovázejících držitele průkazu
ZTP, jezdit na kolečkových bruslích a skateboardech,
jezdit na kolech a jiných dopravních prostředcích,
hrát míčové hry, pořádat bez povolení Úřadu MČ Praha 1 jakékoli propagační, reklamní či jiné akce, vjíždět vozidly bez povolení Úřadu MČ Praha 1.
Provozní doba: 15. 4. až 14. 9. od 7 do 22 hod.,
15. 9. až 14. 10. od 7 do 20 hod., 15. 10. až 14. 4.
od 8 do 19 hod.

SOCIÁLNÍ VĚCI

Na seniory čekají
také letos zajímavé akce

Samozřejmostí jsou již
všechny pravidelné klubové
aktivity, které nabízejí kluby
v Týnské 17 a Tomášské 6
a nově také v Benediktské 13.
Všechny seniorky vědí, že
v Týnské 17 každé pondělí
a čtvrtek odpoledne probíhá od 14 hod. kondiční
cvičení na židlích, na které
v pondělí navazuje již velmi oblíbené cvičení Tai Chi.
Naše Turistická parta vyráží každý čtvrtek dopoledne
do různých krásných částí
Prahy a věnuje se zde chození s hůlkami, tzv. nordic
walkingu. Také pétanque Senior tým Prahy 1 je možností,
jak si zasportovat a pobavit
se. Hraje každou středu odpoledne v parku Lannova
nebo nyní v zimě v Týnské 17.
Tzv. Pánský klub v Benediktské 13 vždy v úterý
odpoledne mezi 14 a 17
hodinou je vyhrazen pro
seniory, muže. Klub využívající prostory krásné jídelny v prvním patře nabízí
možnost setkávání seniorů
v nekuřáckém prostředí,
společné zábavy, diskusí,
sledování velkoformátové
TV, stolních her apod. Na
tento klub nyní navazuje
společenský klub určený
seniorům i seniorkám, kteří
netouží po sportování nebo
jiných již známých klubových aktivitách, ale chtějí si jen v klidu posedět,
popovídat u kafíčka. Klub
s názvem „Sejdeme se ve
středu“ se poprvé otevírá
18. 1. 2012 a bude otevřen
vždy ve středu od 14 hod.
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Máme tu začátek
roku a Praha 1 ve
spolupráci se Střediskem sociálních
služeb zve všechny
seniory z Prahy 1
na řadu akcí, které pro ně již nyní
připravuje.

Vzájemná pospolitost pomáhá překonávat nástrahy stáří.

Přijďte si posedět, poznat
nové přátele, pobavit se ve
společnosti svých vrstevníků. Klubový program bude
doplňován o přednášky, besedy, promítání apod.
První besedu v tomto
klubu, na téma „Chřipka,
nachlazení, očkování“, připravujeme ve spolupráci
s lékárnou IKEM již na 25. 1.
od 14 hodin.
Klub poezie Týnka Vás
srdečně zve na Poetické
odpoledne do divadla Viola,
23. 1. 2012 od 15 hodin.
Bude pro vás připraveno
malé poetické pásmo v podání členů klubu poezie.
Mezi snad nejpopulárnější akce ale stále patří
výlety. Také v roce 2012 budou výlety probíhat dvěma
způsoby. Tzv. pravidelné,
jedenkrát za měsíc, které
budou účastníkům plně
hrazeny a účast na nich je
omezena na pět zájezdů na
osobu, a potom tzv. tematické, na nichž bude opět
zajištěna doprava, ostatní
si budou hradit účastníci
sami. Tyto zájezdy se do počtu pěti nezahrnují.
Na rok 2012 jsou připra-

veny tyto pravidelné výlety:
● 26. 1. středověký skanzen Řepora – jedná se
o skanzen vybudovaný na
území Prahy. Sraz účastníků je 26. 1. v 11.30 hod. na
stanici metra B – Stodůlky
(v dolním vestibulu), odtud půjdeme na oběd a po
obědě do skanzenu. Počet
míst na tomto malém zimním výletu je 50. Přihlášky
přijímáme již nyní.
Na dále uvedené pravidelné výlety je možno se
hlásit od 1. února osobně
v Dlouhé 23, vždy ve středu dopoledne u paní Terezy
Noskové (1. patro) nebo telefonicky každý všední den
dopoledne na telefonu 725
39 79 34.
● 23. 2. – Spálené Poříčí
(prohlídka města) a Starý
Plzenec (Bohemia Sekt).
● 29. 3. – Výstup na horu
Říp, návštěva dílny lidových
tradic v Bechlíně a Podřipského muzea v Roudnici
nad Labem.
● 29. 4. – Cítoliby (prohlídka městyse s bohatou
hudební historií, prohlídka kostela, hudební ukázky a povídání) a návštěva

zámku Nový hrad v nedalekém Jimlíně.
● 31. 5. – Vodní hrad Švihov a právě rekonstruovaný
zámek Červené Poříčí.
● 28. 6. – Český Krumlov
– prohlídka unikátního grafitového dolu a zámku.
● 26. 7. – Ještěd – cesta
lanovkou a prohlídka světoznámého architektonického díla, návštěva zábavního centra Babylon v Liberci
a rodného domu/muzea
Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích nad Nisou.
● 30. 8. – Chrám Sv. Barbory v Kutné Hoře a Kostnice
v Sedlci.
● 27. 9. – Mariánské Lázně, prohlídka města a návštěva Boheminia, parku,
ve kterém jsou umístěny
zmenšeniny významných
staveb Česka.
● 25. 10. – Muzeum T. G. Masaryka a pamětní síň Alice
G. Masarykové v Lánech,
odpoledne prohlídka zámecké zahrady a obory.
● 29. 11. – Karlovy Vary
a Becherovka.
Tematické výlety budou
včetně termínu konání vyhlašovány průběžně, sledujte proto nejen stránky
našeho časopisu, ale také
nástěnky v informačních
centrech ve Vodičkově a na
Malostranském náměstí.
► Tuto oblast má na starosti:

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz
sociální vìci a protidrogová prevence
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SPRÁVA MAJETKU

Hostinec U Černého vola
bude fungovat beze změn

„Za záměr převodu nájmu se postavili členové Sdružení za zachování
hostince U Černého vola, ale svými
dopisy i obyvatelé z blízkého okolí.
Členové sdružení navíc zaručili zachování tradice a kontinuitu stávajících
poměrů i pod vedením nového nájemce,“ přiblížil zástupce starosty Prahy 1
Tomáš Macháček důvody, proč vedení
městské části nevypsalo klasické výběrové řízení na pronájem. Dalším velmi
silným argumentem pro převod nájmu
je letitá aktivita hostince U Černého
vola, který odvádí část zisku pro potřeby školy Jaroslava Ježka pro zrakově
postižené.
Přestože bylo od počátku víceméně
jasné, že radní převod nájemního vztahu odsouhlasí, někteří občané znejistěli a zahrnuli radnici e-maily a dopisy
s naléhavými apely, aby vedení měst-
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Budoucnosti se nemusí
obávat slavný hostinec
u Černého vola na Loretánském náměstí, jehož
provoz přebírá po původním nájemci odcházejícím
do penze jeden ze současných zaměstnanců. Radní
Prahy 1 s převodem nájemního vztahu souhlasili
takzvaným záměrem obce.

Oblíbený hostinec bude i nadále rozdávat radost v podobě pěnivého moku za rozumný peníz.

ské části na pronájem hostince nevypisovalo nové výběrové řízení. Vznikla
dokonce petice za zachování oblíbeného hostince. Mnozí se obávali, že Praha 1 chce z příjemného sousedského
hostince udělat turistickou nálevnu
s předraženými cenami a orientací výhradně na zahraniční klientelu.
„Chápu podobné obavy, protože
obyvatelé centra mají s řadou soukromých majitelů domů smutnou zku-

šenost, že než aby nebytový prostor
ve svém domě pronajali například
prodejci potravin, raději upřednostní
obchodníka s turistickými suvenýry.
Městská část ale není soukromník –
ve spolupráci s místostarostou Danielem Hodkem se shodujeme, že každou provozovnu, která slouží primárně
obyvatelům Prahy 1, a nikoli turistům,
musíme chránit jako oko v hlavě,“ dodává Macháček.

► Tuto oblast má na starosti:

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

tomas.machacek@praha1.cz
správa majetku

FOTO PETR NAŠIC (2)
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Zastupitelé
schválili rozpočet na letošek

Rozdíl tvoří splátka půjčky od MČ
Praha 8 ve výši 5000 tis. Kč. Zastupitelé městské části také schválili plán nákladů a výnosů ekonomické činnosti –
ten počítá s celkovými náklady ve výši
388 000 tis. Kč a s celkovými výnosy
883 000 tis. Kč.
Návrh rozpočtu se vyvíjel podle
schváleného harmonogramu v jednotlivých etapách – návrzích od prvního
do třetího návrhu. Správcům jednotlivých kapitol byly doporučeny a posléze Radou MČ Praha 1 začátkem září
schváleny limity běžných a kapitálových výdajů.
Po uzavření druhého návrhu se konalo dvoudenní výjezdní zasedání se
členy zastupitelstva, kde byl předložený druhý návrh podrobně projednán
podle položkového členění jak v příjmové, tak ve výdajové části rozpočtu.
Přijaté připomínky, poznatky a doporučení, jež vzešly z tohoto projednávání,
byly do návrhu zapracovány.
V příjmové části rozpočtu došlo ke
změnám v položkách, které se vztahují k dotacím ze státního rozpočtu
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S celkovými příjmy ve výši
747 400 tis. Kč a s celkovými výdaji 752 400 tis. Kč
bude letos hospodařit Městská část Praha 1. Rozpočet schválili 20. prosince
zastupitelé.

Schválení konečné verze rozpočtu předcházela důkladná jednání.

a rozpočtu Hlavního města Prahy. MČ
Praha 1 obdržela návrh dotačních
vztahů pro rok 2012 od MHMP, kde
je zásadní ztráta oproti roku 2011 ve
výši 81 876 tis. Kč. Dorovnání ztráty
v dotačních vztazích oproti roku 2011
mělo za následek i navýšení položky
Převody z vlastních fondů hospodářské
činnosti proti původnímu záměru, a to
o 46 955 tis. Kč.
Součástí návrhu rozpočtu jsou také
přesuny finančních prostředků z rozpočtu roku 2011 do rozpočtu roku

2012 v oblasti neinvestiční ve výši
4050 tis. Kč a v oblasti investiční v celkové výši 42 315 tis. Kč.
„Pryč je doba předimenzovaných investic. Každou korunu doslova obracíme dvakrát. Rozpočet Prahy 1 na letošní rok samozřejmě počítá s investicemi
do rekonstrukcí veřejných prostranství,
jejich úprav a zvelebování, ale všechny
projekty jsou připravovány velmi hospodárně a účelně,“ říká ke schválenému rozpočtu starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký.
► Tuto oblast má na starosti:

WWW.PRAHA1.CZ
► Zajímají vás důležité informace ze života

naší městské části, o nichž se jinde nedočtete?
► Chcete mít neustálý přehled o všem důležitém?
► Zajímá vás, co pro vás dělají vaši radní a zastupitelé?
► Sledujte internetové stránky Městské části Praha 1!
Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

 jan.krejci@praha1.cz
 finance, transparentní
radnice (on-line zakázky),
protikorupèní opatøení

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Termíny zápisů
do prvních tříd jsou tady!
Termíny zápisů do 1. tříd pro školní rok 2012/2013 do základních
škol zřizovaných MČ Praha 1
ZŠ nám. Curieových

● 18. ledna 2012, 14.00–17.00,
nám. Curieových 2, Praha 1 (vstup z ulice Dušní)
● 19. ledna 2012, 14.00–16.00,
nám. Curieových 2, Praha 1 (vstup z ulice Dušní)
Den otevřených dveří 4. ledna 2012 v 16.30 hod.
Webové stránky školy: www.zscurie.cz

ZŠ Brána jazyků

● 24. ledna 2012, 14.00–17.30, Vojtěšská 13, Praha 1
● 25. ledna 2012, 14.00–16.00, Vojtěšská 13, Praha 1
Den otevřených dveří 22. února 2012 v budově Mikulandská
Webové stránky školy: www.branajazyku.cz

Malostranská ZŠ

● 17. ledna 2012, 14.00–18.00,
Karmelitská 11, Praha 1-Malá Strana
● 18. ledna 2012, 14.00–18.00,
Karmelitská 11, Praha 1-Malá Strana
Den otevřených dveří 10. ledna 2012 od 15.00–18.00 hod.
Webové stránky školy: www.malostranskazs.cz

ZŠ J. Gutha - Jarkovského

● 16. ledna 2012, 14.00–18.00, Klimentská 38, Praha 1
● 17. ledna 2012, 14.00–18.00, Klimentská 38, Praha 1
Den otevřených dveří 6. prosince 2011 od 15.00–18.00 hod.
Webové stránky školy: www.truhla.cz

ZŠ Uhelný trh

● 25. ledna 2012, 13.00–18.00, Uhelný trh 4, Praha 1
● 26. ledna 2012, 13.00–18.00, Uhelný trh 4, Praha 1
Den otevřených dveří 10. ledna 2012 od 16.00–18.00 hod.
Webové stránky školy: www.uhelnytrh.cz

FOTO PETR NAŠIC
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Zlom v životě každého človíčka: zápis do první třídy.

ZŠ Vodičkova

● 18. ledna 2012, 14.00–18.00, Jindřišská 32, Praha 1
● 19. ledna 2012, 14.00–18.00, Jindřišská 32, Praha 1
Den otevřených dveří 7. prosince 2011 od 16.00 hod. v budově Vodičkova 22 (celkové informace o škole).
Další den otevřených dveří 13. ledna 2012 od 9.00–11.00
hod. v budově Jindřišská 32 (možnost navštívit výuku).
Webové stránky školy: www.zsvodickova.cz
S sebou:
● budoucího prvňáčka
● rodný list dítěte
● průkaz totožnosti rodičů
Spádové oblasti pro jednotlivé školy naleznete zde:
www.praha1.cz/cps/skolstvi-obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zs.html

► Tuto oblast má na starosti:

Máte dítì se zrakovým postižením?
K zápisu do MŠ a ZŠ (i do vyšších roèníkù) Vás zve:

Škola Jaroslava Ježka,
Mateøská škola, základní škola, praktická škola
a základní umìlecká škola pro zrakovì postižené
Loretánská 19, 118 00 Praha 1
Polverini Karolina
karolina.polverini@praha1.cz
školy a školství (rozvoj
høišť)

Termín: 20. ledna 2012 od 8 do 13 hod.
(nebo i jindy po pøedchozí domluvì).
Informace – tel.: 220 515 124, 220 515 264
www.skolajj.cz e-mail: info@skola.cz

BEZPEČNOST
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Těžko by se našel někdo, kdo se na konci roku
aspoň na chvíli nezastaví,
neohlédne se za definitivně
mizejícími dvanácti měsíci
a nezamyslí se nad tím, co
mu ty týdny a měsíce přinesly, co mu vzaly, co on přinesl
lidem okolo sebe. Chvilku
k takovému zamyšlení si
najde i téměř 270 strážníků
sloužících na území MČ Praha 1. Ti ale oproti ostatním
budou mít jednu velkou výhodu – mohou se přeci jen
při svém bilancování opřít
o konkrétní čísla. Podívejme
se alespoň na některá.
7 – tolik základních škol
každé všední ráno během školního roku zajišťují
strážníci na přechodech
pro chodce. Starají se nejen o to, aby děti bezpečně
přešly přes silnici a dostaly
se do školy, ale vysvětlují
také školákům, jak se vůbec v provozu chovat bezpečně a na co si dát pozor.
Po skončení vyučování pak
strážníci dohlížejí na to, aby
děti v pořádku odešly domů.
149 – tolik osob hledaných
Policií ČR v průběhu letošního roku strážníci zadrželi.
33 – tolik strážníků z Prahy 1 pravidelně daruje krev.
Pokud každý z nich daruje
krev čtyřikrát ročně, je to
více než 52 litrů krve.
46 – tolik strážníků-okrskářů zajišťuje veřejný pořádek
a bezpečí v 22 okrscích, na
něž je MČ Praha 1 rozdělena. Každý den procházejí
„své“ okrsky, znají v nich
každý kámen a právě díky
tomu dokážou velmi rychle
řešit problémy obyvatel Prahy 1. Jsou ale také připraveni pomoci třeba jen radou
nebo informací každému,
kdo jejich pomoc bude potřebovat. Nejsou to ale jen
pochůzkáři, okrskáře má
Praha 1 i na koních.
1 strážník byl letos oceněn za statečnost. Medaili
převzal z rukou primátora
hlavního města Prahy Bohuslava Svobody za to, že ve
svém osobním volnu zadržel pachatele loupeže. Starší žena byla na ulici napadena a okradena třemi muži,

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Čísla mluví jasně:
městská policie se loni nenudila

V Praze 1 slouží celkem 46 okrskářů.

jednoho z nich po krátké
honičce dostihl a omezil na
osobní svobodě.
2555 – tolik hodin průměrně naspí jeden člověk
za rok. Operační středisko
městské policie z Prahy 1
se za celých dvanáct měsíců nezastavilo ani jedinou
minutu. 24 hodin denně
jsou jeho pracovníci připraveni přijímat podněty občanů, předávat je hlídkám
v terénu a přispívat k řešení
problémů, potíží a starostí vás všech. Ostatně když
je řeč o hlídkách v ulicích,
i ty pracují 24 hodin denně.
A součástí jejich práce je
i třeba úklid po narkomanech. Desítky injekčních
jehel a stříkaček posbírali
strážníci z Prahy 1 na hřištích, v parcích a v okolí stanic a zastávek MHD v rámci
plánovaných akcí zaměřených právě na sběr nebezpečného odpadu po narko-

manech. Všechny posbírali
do speciálních kontejnerů
a odevzdali k bezpečné likvidaci.
Kromě údajů, které se
čísly vyjádřit dají, jsou tady
ale také ty, na něž žádná
matematika neplatí a které
se ani nijak vyčíslit nedají.
„Už deset let trvá náš patronát nad Dětským domovem
Sázava. Strážníci ze svých
vlastních prostředků dětem
financují a zajišťují týdenní
letní tábor. V průběhu roku
pro děti pořádáme množství různých akcí a výletů,
před Vánoci od nás dostanou dárky. Po těch deseti
letech se dnes setkáváme
s dětmi, které už opustily
brány DD, a jsou to dospělí
lidé. A my jsme šťastní, že
si nás pamatují. Děláme to
rádi,“ řekl ředitel strážníků
z Prahy 1 Miroslav Stejskal.
Muži a ženy v uniformách
strážníků totiž vědí, že je-

jich práce není jen zaměstnáním, ale že je především
posláním. A to není omezeno pracovní dobou.
► Tuto oblast má na starosti:

Solil Ivan, JUDr.
ivan.solil@praha1.cz
bezpeènost a prevence
kriminality, veøejný poøádek
a kontrola, civilní obrana
a ochrana obyvatelstva

KULTURA, SPORT

Prosinec plný sportu
přilákal desítky zájemců

V sobotu 10. 12. byl na programu
turnaj o „Pohár starosty MČ Praha 1“
v sálové kopané (futsalu). Po urputných
kláních, vedených v duchu fair play,
bylo nejúspěšnější družstvo Mosteckých jezdců před SK Kapři. Na třetím
místě skončil tým Klárovských jezdců.
Nejlepším střelcem se stal Pavel Gruda
(SK Kapři) s 25 góly, před kanonýrem
vítězného celku Václavem Socherem
s 22 brankami. Poháry nejlepším pěti
celkům předával starosta MČ Praha 1
Oldřich Lomecký, spolu s tiskovou mluvčí Veronikou Blažkovou a členem Rady
MČ Praha 1 Pavolem Škrakem.
V neděli dne 11. 12. se uskutečnil
turnaj o „Pohár starosty MČ Praha 1“
v nohejbalu, který v silné konkurenci vyhráli borci z týmu Smršť, kteří ve
vyrovnaném finále zdolali družstvo
Stáčírny. Na třetím místě skončil celek
„Zagorky“, který měl ve svém středu
jedinou hrající ženu Pavlu Zátkovou
a nutno dodat výbornou. I po skončení
► Tuto oblast má na starosti:

Škrak Pavol, Ing.
pavol.skrak@praha1.cz
kultura, obèanská
spoleènost, sport,
zahranièní vztahy

FOTO PETR NAŠIC

V hale ZŠ Truhlářská se
uskutečnily „Prosincové
turnaje“, které se v předvánočním čase těšily
velké pozornosti, o čemž
svědčí nečekaně velký
počet startujících družstev, ale i přímá účast některých zástupců radnice.

Sláva vítězům, čest poraženým!

tohoto turnaje obdrželo nejlepších pět
celků poháry. Turnaje se aktivně zúčastnili v družstvu MČ Praha 1 starosta
Oldřich Lomecký a radní Pavol Škrak.
Obou turnajů se zúčastnilo po deseti
družstvech za účasti 140 startujících
a přihlížejících. Své role se na úrovni zhostili delegovaní rozhodčí, kteří
přispěli k naprosto hladkému průběhu zápasů v obou dnech. Účastníci si
turnaj pochvalovali a jednoznačně se

přimlouvali, aby se klání opakovala na
začátku příštího roku. Oceňovali především dobrou připravenost a organizaci
turnajů. Starosta MČ Praha 1 Oldřich
Lomecký vyjádřil uspokojení nad zájmem o sportovní klání na teritoriu
MČ Praha 1, a zejména kvalitu výkonů
jednotlivých družstev. Všem účastníkům poděkoval a popřál hezké Vánoce
a mnoho úspěchů, nejen sportovních,
v příštím roce.

Mikulášské plavání se líbilo
Ve dnech 3. a 4. 12. 2011 se uskutečnilo „Mikulášské plavání s MČ Praha 1“ v bazénu Tyršova
domu na Újezdě. Plavecké soutěže byly vypsány
pro všechny věkové kategorie a plavalo se v nich
o „Pohár starosty MČ Praha 1“. Sportovní akce
byla účastníky hodnocena velmi pozitivně. Akce
se zúčastnilo včetně doprovodu dětí na 150 osob.
Za zmínku stojí pěkné 3. místo, které obsadil ve
své kategorii člen Rady MČ Praha 1 Pavol Škrak.
Poháry vítězům v žákovských kategoriích byly předány přímo na jednotlivých ZŠ a vítězové v kategorii dospělých byli pozváni k převzetí pohárů na den
20. 12. v 15.00 hod. na úřad MČ Praha 1. Všem
účastníkům děkujeme za účast a těšíme se na setkání při dalších sportovních kláních, která bude
MČ Praha 1 pro své občany organizovat v příštím
roce. O konečném pořadí se lze informovat na
e-mailu: jindrich.nejezchleba@praha1.cz nebo na
telefonních linkách: 602 699 268, 221 097 400.

FOTO PETR NAŠIC
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Tyršův dům je oblíbeným zázemím plavců.

DOPRAVA
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Václavské náměstí
Stejně jako tomu bylo 18.
září 2011, uskutečnila se
akce „Václavské náměstí
bez aut“ také ve dnech svátečních v závěru roku 2011,
a to na Štědrý den 24. 12.
2011 i po dobu obou vánočních svátků, tj. ve dnech 25.
12. a 26. 12. 2011 vždy od
11.00 hodin do 22.00 hodin. Radnice MČ Praha 1
spolu se Sdružením Nového
Města pražského (SNMP,
o. s.) tak opakuje akci, která v minulosti byla, podle
ohlasů, převážnou většinou
našich spoluobčanů i návštěvníků Prahy vnímána
velmi příznivě. Jedná se
o jistou formu happeningu,
která by měla předznamenat budoucí podobu bezesporu nejvýznamnějšího náměstí v Praze. Zákaz vjezdu
automobilů do dolní části
Václavského náměstí tj. od
křižovatky ulic Vodičkova –
Jindřišská směrem k Můstku platil i pro dopravní obsluhu a rezidenty, přičemž
vozidlům
zaparkovaným
na Václavském náměstí
před zákazem vjezdu, tedy
po 11. hodině, byl kdykoliv
umožněn odjezd. Nad celou
akcí měla dohled Městská
policie Prahy 1 a Policie ČR.
Vjezd pro zásobování byl
povolen mezi 6.00 a 10.00
hodin.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

bylo na Vánoce bez aut

Srdce města se proměnilo v příjemné korzo.

Občané naší Městské
části Praha 1 i návštěvníci z domova i zahraničí tak
mohli opět klidně a bez
obav korzovat po vozovkách
po vyprázdněném prostoru,
a vychutnat tak atmosféru
trhů a jiných nabídek. Jsme
přesvědčeni, že je to dobrá
cesta, jak postupně ukazovat, že i tady to jde bez aut
a že je možno v budoucnu

celé Václavské náměstí vrátit převážně pěším. Čekáme, že ještě před závěrečným budoucím komplexním
architektonickým řešením
tohoto společensky i historicky významného prostoru,
které v návrhu zpracovala
projekční kancelář Cígler
– Marani a které bylo přijato jako jedno z možných,
se objeví při dalších akcích

tohoto druhu přímo ve vozovce nabídka zajímavých
aktivit. Věříme, že je i v budoucnu občané přijmou
s porozuměním a tak se postupně za společného přispění všech zúčastněných
zatraktivní tato část našeho
krásného města.
Jiří Veselý,

radní pro dopravu MČ Praha 1
► Tuto oblast má na starosti:

Od 24. 12. 2011 je zrušená dočasná linka 30 a její spoje byly převedeny zpět na linku 17. Tato linka
tak má v úseku Výstaviště – Sídliště Modřany opět parametry páteřní linky v obou směrech, tedy interval 4 minuty ve špičce, 5 minut ve
všední dny dopoledne, 7–8 minut
o víkendech a 10 minut večer.
I nadále však linka 17 jezdí ve
směru Výstaviště, respektive Sídliště Ďáblice, v úseku Jiráskovo náměstí – Národní divadlo odklonem
přes zastávky Myslíkova a Národní
třída kvůli stále probíhající rekonstrukci technologických tunelů
u Národního divadla. Tento jednosměrný odklon potrvá zhruba do
března 2012.

FOTO WWW.PRAHA.EU

Tramvajová linka 17 je opět páteřní

Tramvaj číslo 17 projíždí Prahou 1 coby jedna z páteřních linek.

Veselý Jiøí, Ing.
jiri.vesely@praha1.cz
doprava
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NÁZORY OPOZICE

Někdy to trvá roky….
V posledních týdnech uplynulého roku byla média zaplavena informacemi o zlomu v životě Prahy. Zastupitelstvo
hlavního města Prahy rozhodlo o výrazné redukci počtu
heren. Z centrálních městských částí pak herny mají podle
tohoto rozhodnutí zmizet úplně. Tímto usnesením tak byla
stvrzena vůle Zastupitelstva Prahy 1, které v listopadu
2007! schválilo záměr nestanovit žádné místo na území
Prahy 1 pro provozování automatů. Uvědomme si, že mezi
těmito daty leží dlouhé čtyři roky. Na jedné straně po tyto
roky do kasy Prahy 1 přitékaly miliony představující poplatky
s provozem heren související, na straně druhé byla Praha 1

zatěžována všemi jevy doprovázejícími tento druh podnikání. Když se ve druhé polovině uplynulého roku rozproudila
diskuse k aktuálnímu názoru městských částí na únosný
počet heren na jejich území, rozhodl se pan starosta
Lomecký a Rada Prahy 1 respektovat ono letité usnesení
a přihlásit se k vůli minulého zastupitelstva Prahy 1. Co
dodat, nelze než ocenit konzistenci přístupu k této otázce,
i když odpovědnost nyní spočívá v rukou koalice vedené
TOP 09.
Tento text vyjadřuje
stanovisko klubu ODS

Smlouvy s městskou částí musí platit pro všechny!
Již roku 1999 uzavřela městská
část Praha 1 s firmou Immovision
Sebastiana Pawlowského smlouvu,
kterou jí pronajala na 99 let mimo
jiné veřejnou zeleň (sic!), náplavku
a sportoviště u Mánesova mostu,
a to za korunu na metr čtvereční
ročně. Ve smlouvě jsou uvedeny
i tyto závazky:
1) na předmětu nájmu zachovávat
čistotu
2) obnovit sportoviště v rozsahu dvou
kurtů na košíkovou, event. volejbal
a tenis, v zimě sloužící jako otevřené
kluziště, oplocené a hlídané
3) upravit a udržovat dětské hřiště
„Na neplnění těchto závazků ze

strany Immovision jsem upozorňovala
na zastupitelstvu již v březnu 2007!
Tehdy se zastupitelstvo usneslo, že
nájemce musí do konce roku 2007
splnit povinnosti stanovené v nájemní smlouvě, a pokud se tak nestane,
uložilo zastupitelstvo radě od nájemní smlouvy odstoupit,“ připomněla
Kateřina Klasnová, zastupitelka Věcí
veřejných.
Ani v listopadu 2011 nebyly podmínky smlouvy dodrženy, což vědí
všichni Malostraňáci. Ani v listopadu
2011 však nebyla smlouva vypovězena. Kateřina Klasnová o to tedy
požádala znovu. „Smlouvy musí platit
pro všechny. Není možné, aby menší

živnostníci byli popotahováni kvůli
drobnostem a velkopodnikatelé typu
Pawlowského dlouhodobě nedodržovali smlouvy nebo stavěli garáže
v gotických sklepích,“ dodala Klasnová v narážce na výstavbu Copa Centra
na Národní třídě, za níž také stojí
Sebastian Pawlowski.
Bod však byl na listopadovém
zastupitelstvu do příštího jednání přerušen, s tím, že radnice podnikateli
domluví… Ukončí prosincové zastupitelstvo tuto vleklou kauzu, nebo si
budeme muset dál říkat, že dvanáct
let je příliš krátký čas na to, aby někdo
dodržel smlouvu s městskou částí?

Stanovisko Strany zelených
Chcete si jít letos s dětmi zasáňkovat na Petřín? Na
jediný kopec v centru Prahy? Radši to nedělejte. Dojížděcí plocha je letos o 10 – 15 metrů kratší a Vašim potomkům hrozí tvrdé zastavení o kovový plot, kterým je ohraničeno nově vybudované dětské hřiště. Před 40 lety se
jezdilo od fontány u „žabiček“ až k ohradní zdi, před 20

lety ubylo z dráhy po změně dispozic parku asi 20 metrů
a letos pak další. Hřiště projektovali architekti zřejmě
v parném letním dni, na zimní radovánky nemyslíce.
Jana Titlbachová,
autorka je členkou rady základní organizace SZ Praha 1

Svoz odpadu v roce 2012
Městská část Praha 1 obdržela informaci od Magistrátu
hl. m. Prahy, která se týká nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od roku 2012.
Od roku 2012 bude ze strany obce zajištěno následující
plnění:
1. zajištění svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem;
2. zajištění svozu a nakládání s tříděným odpadem;
Provoz všech sběrných dvorů hl. m. Prahy a stabilních
sběren nebezpečných složek komunálního odpadu je od
roku 2012 zajištěn bez omezení.
Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
je prozatím zajištěn do 31. 3. 2012.
Ostatní části systému nakládání s komunálním odpadem
(např. přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad) a jejich plnění, budou ze strany města
prozatím dočasně POZASTAVENY.
Upozorňujeme proto občany, že od ledna 2012 nebudou
velkoobjemové kontejnery na obvyklá stanoviště na území
Prahy 1 přistavovány. K odkládání odpadu lze využít Sběrné
dvory hl. m. Prahy např. v Perucké ul. č. 10, Praha 2 (areál
spol. Komwag a.s.) – tel. 236040027.
Seznam všech sběrných dvorů naleznete na http://envis.
praha-mesto.cz

JSME TU PRO VÁS!
POTŘEBUJETE POMOCI S NÁKUPY
NEBO S PÉČÍ O SVOU OSOBU, A TO
NEJEN PŘES DEN, ALE I VEČER?
PŘIPADÁTE SI OBČAS BEZMOCNÍ
A BOJÍTE SE ZŮSTAT SAMI DOMA?
JE VÁM SAMOTNÝM DOMA SMUTNO A RÁDI
BYSTE NAŠLI SPOLEČNOST A ZÁBAVU?
POKUD BYDLÍTE V PRAZE 1,
JSME TU PRO VÁS!
VOLEJTE NA ČÍSLA 222 322 243 NEBO
222 324 052,PŘÍPADNĚ NAVŠTIVTE NAŠE
STRÁNKY WWW.SOCIALNISLUZBY-PRAHA1.
CZ, KDE NAJDETE VŠECHNY POTŘEBNÉ
KONTAKTY A INFORMACE.
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Poradna na radnici je hitem

„Lidé do poradny chodí s řadou problémů, přičemž v rámci jedné konzultace jich často předkládají i více. Značný
zájem je o právní poradenství, zvláště
ze strany spoluobčanů, kteří nemají finanční prostředky na služby advokátů,“
řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Aktuálními tematickými okruhy dotazů v sociální oblasti jsou deregulace nájemného, příspěvky na bydlení
a podmínky získání sociálního bytu
nebo bydlení v Domě s pečovatelskou
službou.
Nezanedbatelným předmětem zájmu klientů v sociální oblasti jsou také
podmínky a kritéria pro přiznání invalidních důchodů a jejich případné přechody na důchody starobní, ojediněle
i otázka důchodů sirotčích z hlediska
jejich nabývání.
V obecné rovině bydlení se vyskytují
dotazy na řešení snížené kvality bydlení pro stavebně-technické závady
nebo zanedbání péče o byt ze strany
majitele, možnost výměny bytu, podání výpovědi, charakteristika institutu

FOTO PETR NAŠIC

Velký zájem je o služby
sociálně-právní poradny,
která od loňského dubna
funguje na radnici Prahy 1
ve Vodičkově ulici č. 18.
Poradna je otevřena každé
pondělí v době od 13 do
17 hodin.

společné domácnosti a přechody práva nájmu v případě opuštění společné
domácnosti nájemcem nebo při úmrtí
nájemce, jakož i otázka společného
nájmu.
Po linii jiných oblastí právního poradenství jsou nejčastějšími problémy
klientů peněžitá plnění v důsledku narůstající zadluženosti v plnění platební
povinnosti související s různými půjčkami nebo předváděcími či nabídkovými
akcemi, anebo spojenými s platbami
nájemného a úhradami služeb, které
zpravidla končí exekucí.
Dále je to vypořádání majetkových
vztahů spadajících do společného
jmění manželů, ze vztahů podílového
spoluvlastnictví, vůči družstvu nebo na
základě privatizace jednotek.
Důležitý okruh témat představuje vstup
do smluvních vztahů, jejich ukončení
nebo zánik, občanská výpomoc, přistoupení k závazku nebo převzetí závazku.

U několika občanů byla prezentována potřeba vzniku opatrovnictví, posouzení způsobilosti k právním úkonům,
obsah podání žaloby, řádné a mimořádné opravné prostředky a promlčecí
lhůty. V jednom případě byl konzultován trestněprávní postup ohledně podezřelého úmrtí člena rodiny.
V oblasti pracovněprávní bylo jednání v šesti věcech, především ohledně
neproplacení mzdy a nedůvodných výpovědí z pracovněprávního poměru.
Přehled konzultací v počtu případů
podle věcného hlediska:
Sociální poradenství celkem
Z toho:
Sociální dávky
Sociální služby
Žádosti o soc. byt či DPS
Důchody

40
12
11
11
6

Právní poradenství celkem
170
Z toho:
Dereagulace nájemného
41
Snížená kvalita bydlení
19
Dědictví
16
Peněžitá plnění
12
Majetkoprávní vztahy
10
Exekuce
10
Opatrovnictví
8
Pracovněprávní
6
Péče o děti
4
Způsobilost k právním úkonům 2
Sousedské vztahy
1
Narušené vztahy v rodině
1
Různá problematika
40

DPS a tísňový systém: pilíře péče o seniory
Není
překvapivé,
že
hitem v sociální oblasti je
v Praze 1 nedávné otevření
Domu s pečovatelskou službou v Benediktské ulici.
Dům vypadá
pěkně, vzdušně,
avšak
hlavně byl postaven skutečně účelně a s ohledem
na potřeby budoucích klientů. Mnozí
si ještě možná pamatují na někdejší
diskuse ohledně vyhlídkové terasy –
památkáři tehdy byli proti, ale Praze 1
se posléze podařilo je přesvědčit, že
terasa v domě s pečovatelskou službou zkrátka být musí, neboť špatně
pohybliví senioři nemohou „na čerstvý vzduch“ vyrážet do okolních ulic

či parků. Je sice pravda, že objekt má
kvůli co nejrychlejšímu uspokojení
potřeb seniorů ještě některé provozní
„mouchy“, avšak na jejich odstranění
intenzivně pracujeme.
Tuto poznámku bych však rád věnoval něčemu jinému. Ve stínu „dépéesek“ se totiž tak trochu skrývá
další velice užitečný projekt, a tím je
Systém tísňové péče. Jde o vhodnou
alternativu pobytu v DPS, a to především v případě, že senior nebo handicapovaný spoluobčan není zcela
odkázán na cizí pomoc a chce nadále
bydlet u sebe doma. Systém už využívá řada těch, kteří se o sebe ještě
dokážou postarat, ale jimž činí potíže
například souvislá chůze. Takový klient může kdykoli přivolat pomoc dispečinku speciálním tlačítkem. Je přitom pamatováno i na riziko, že klient
třeba uklouzne a zlomí si nohu v koupelně a podobně. Součástí služby je
totiž instalace snímače, který monito-

ruje pohyb v bytě, a pokud žádný po
dobu dvanácti hodin nezaznamená,
automaticky vyvolá v dispečinku poplach.
Systém tísňové péče a domy s pečovatelskou službou jsou dva základní pilíře důstojného žití v pokročilém
věku. Z mnoha rozhovorů se seniory
vím, že řada z nich odmítá pomoc, co
nejdéle to jde, poněvadž se jim zdá
nedůstojné, aby si o ni říkali či byli
jejím přijetím automaticky zařazeni
mezi „nesamostatné“. Tak to však
přece není. Není hanbou, když někdo
přizná, že je slabý. Hanbou je, pokud
volá o pomoc marně.
Dovolte mi, abych vám co nejupřímněji popřál vše dobré do nového roku,
hlavně zdraví a osobní spokojenost.
Stejně jako loni jsem připraven vám
pomáhat při řešení vašich potíží a problémů.
Jozef Helmeczy,
člen Sociální komise Rady MČ Praha 1
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Jak se chovat
při úniku nebezpečných látek
Pohybujeme-li se po ulicích města,
ať již v prostředcích MHD nebo automobilem, na kole či pěšky, míjíme kromě
historických památek, obytných domů,
obchodů a parků i zimní stadiony, plavecké bazény, chladírenské provozy
a další technologické objekty. Zpravidla
asi nikdo z nás netuší, že se v případě
některých výše zmíněných objektů nachází v bezprostřední blízkosti možného
chemického ohrožení.
Možná až v okamžiku, kdy se o úniku
nebezpečné chemické látky dozvíme ze
sdělovacích prostředků, uvědomíme si,
že nás chemie a chemický průmysl obklopují stále častěji a někdy zcela bezprostředně. Věděli bychom, jak se správně zachovat v případě úniku nebezpečné
látky? Většina z nás si správnou reakcí
nejspíše nebude jista, proto si zopakujme několik důležitých pravidel.
Nastane-li únik škodliviny z jakýchkoli příčin (narušení celistvosti zásobníku,
ruptura potrubí, dopravní nehoda) a my
se nalézáme v blízkosti takové události,
je třeba urychleně opustit ohrožené mís-

to a současně si chránit oči a dýchací
ústrojí.
Nacházíme-li se na ulici, pokusíme se
ukrýt v nejbližší budově v nejvyšším patře (většina nebezpečných látek se drží
při zemi) na straně odvrácené od místa
úniku nebezpečné látky. V domě či bytě
uzavřeme a utěsníme dveře, okna a další otvory, vypneme klimatizaci. Jsme-li
v automobilu, vypneme ventilaci, zavřeme okna a odjedeme z místa nebezpečí.
Při rozsáhlém úniku se nebezpečná
látka vyskytuje v oblaku ve vysoké koncentraci. Než se oblak okolním vzduchem „rozředí“, může se vlivem větru
přemístit do značných vzdáleností. Doba
„rozředění“ na koncentraci, která již není
pro člověka nebezpečná, může být dosti
dlouhá. Je proto vhodné použít prostředky improvizované ochrany, tj. takové, které máme běžně doma k dispozici.
K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské
nebo motoristické). Nemáme-li k dispozici brýle, použijeme polyethylenový sáček

vhodného průměru, který se nasadí přes
hlavu tak, aby chránil oči. Nesmí však
překrývat nos ani ústa. Právě těm je
třeba věnovat zvláštní pozornost, neboť
jsou vstupní branou dýchacích cest.
Nejvhodnějším způsobem je překrytí
úst a nosu navlhčeným kusem (flanelové) látky či (froté) ručníkem převázaným
šátkem či šálou.
Ke zvýšení účinnosti zachycení škodliviny je možné v případě ochrany před
látkami kyselé povahy (chlor, oxid siřičitý
apod.) navlhčit tkaninu roztokem zažívací sody (lžíci zažívací sody rozmíchat v půl
litru vlažné vody).
V případě, že jde o látku zásadité povahy (amoniak a další), použijeme roztok
kyseliny citrónové nebo vinné (příp. šťáva z citronu, pomeranče nebo zředěný
ocet).
Nezapomeneme si zapnout rozhlasový přijímač nebo televizor, kde budou poskytnuty další informace včetně pokynů
o žádoucím následném chování občanů
v místě ohrožení.
OBOK

▼ INZERCE

SERVIS

21

Seznamte se s jógou,
přijďte si zacvičit do Školské!

„V Yogajoga studiu cvičíme iyengar
jógu, hatha jógu, power jógu, vinyasa
flow jógu, pilates a atmavikasa jógu,“
přibližuje pestrou nabídku jedna z cvičitelek Lucie Převrátilová.
Vyhledávaná je také jóga pro těhotné a pro maminky na mateřské. Zatímco ony cvičí, o jejich děti se stará
chůva ve vedlejším sále. Legraci a hru
nabízí dětská jóga. Přijít zacvičit si mohou také cizinci, lekce jsou překládány
do anglického jazyka.
Lekce vedou certifikovaní lektoři,
kteří přistupují ke každému individuálně a berou ohled na případné zdravotní indispozice. Posilovat a protahovat
tělo mohou všichni bez ohledu na věk.
Pomůcky, včetně podložek, jsou bezplatně k zapůjčení v obou cvičebních
sálech. Rozvrh i ceny lekcí naleznete
na webových stránkách www.yogajoga.
cz. Na tomto webu se lze také dozvědět podrobnosti o otvírací době, která
se řídí podle aktuálního rozvrhu.
„Jóga je cool a není třeba se jí bát.
Těšíme se na všechny cvičence!“ dodává Převrátilová.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Brzké ranní lekce, ale i večerní a víkendové cvičení
jógy nabízí Yogajoga studio ve Školské ulici č. 12.
Individuální přístup ocení
muži, ženy i děti.

O cvičení se lze informovat také na tel. čísle 777 237 982.

SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ
V REDUTÌ V ROCE 2012
Vážení senioøi,
vzhledem k velkému úspìch Setkání s osobností v Jazzovém klubu Reduta si vám
dovolujeme oznámit, že tato oblíbená odpoledne budou díky podpoøe starosty Oldøicha
Lomeckého pokraèovat i v prùbìhu letošního roku.
Termíny:
19. ledna, 2. února, 16. února, 1. bøezna, 15. bøezna, 5. dubna, 19. dubna, 3. kvìtna, 17.
kvìtna, 7. èervna, 21. èervna. Vždy od 15.00.
Vstupenky budou k dispozici v Informaèním centru Mìstské èásti Praha 1 (Vodièkova ul.)
a v Klubu seniorù Týnská, a to od 9. ledna!
Tìšíme se na vás!
Jakékoliv informace vám rádi zodpovíme na tel. èísle 724 981 618.
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Postup a doporučení

pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti
odpadového hospodářství pro rok 2012
● Roční hlášení o odpadech za rok 2011
● Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů,
dopravci odpadů v roce 2012
● Integrovaný systém plnění ohlašovacích
povinností (ISPOP)

Kdy vzniká ohlašovací povinnost dle zákona
o odpadech 185/2001 Sb.?

Přesáhne-li původce odpadů (§39 odst. 2) v produkci či
nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011.

Co musí původce odpadů udělat?

Podat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady dle
přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a to do 15. února 2012
za každou samostatnou provozovnu (viz zákon).

POP: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/
ohlasovaci-povinnost/registrace.html.
● Tvorba hlášení – hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze
vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových formulářů, které
naleznete na těchto internetových stránkách:
http://hlaseni.inisoft.cz
http://odpady.inisoft.cz
http://mhmp.inisoft.cz (určeno pro ohlašovatele mající provozovny na území hl. m. Prahy).
● Způsob ohlašování – podání hlášení o odpadech do ISPOP
lze učinit následujícími způsoby:

Jaké povinnosti oprávněné osobě vznikají?

ZASLÁNÍ DO SYSTÉMU ISDS (datové schránky MŽP). Datová
schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí),
zkratka (ID): 5eav8r4
ON-LINE ZASLÁNÍM DO SYSTÉMU ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího
jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte
při registraci do ISPOP).
Pozn.: Webové formuláře obsahující funkce pro přímé
(on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP.
Stejně tak některé specializované programy (bližší informace
získáte od výrobce vašeho software).

Jaké povinnosti vznikají provozovatelům zařízení,
skládek, sběrných dvorů a dopravcům odpadů?

● Autorizace dokumentů zaslaných do ISPOP – autorizací se
rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze povést jedním z následujících
způsobů:

Kdo je oprávněnou osobou?

Každá osoba, která nakládala s odpady v roce 2011.

Oprávněná osoba je povinna podat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001
Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky 352/2008 Sb., provozovatelům
zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky
352/2005 Sb.) a to do 15. února 2012.

V případě zahájení či ukončení provozování zařízení ke
sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování odpadů, skládek a shromažďovacích míst nebezpečných odpadů,
sběrových míst a skladů odpadů (sběrných dvorů) je provozovatel povinen nahlásit tuto skutečnost do dvou měsíců od
zahájení či ukončení provozu zařízení či shromažďovacího
nebo sběrového místa nebo skladu odpadů. Tato povinnost
se týká i dopravců odpadů. Ohlašování se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy 22 vyhlášky 383/2001 Sb.
(zařízení), dle přílohy 23 vyhlášky 383/2001 Sb. (skládky),
dle přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (sklady, sběrné dvory)
a přílohy 27 vyhlášky 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).

Mám-li ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady musím provést ohlašování prostřednictvím ISPOP?

ANO jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP.
Již není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě,
ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní
úřad obce s rozšířenou působností – ORP nebo správní obvod hl. m. Prahy – SOP (Kromě přílohy 24 vyhlášky 383/2001
Sb. Tato příloha se stále zasílá v elektronické podobě přímo
na ORP a SOP.). Pro přenos hlášení musí být dodržen DATOVÝ STANDARD MZP_ODPADY_2011_A_S vydaný Ministerstvem životního prostředí (viz. www.mzp.cz).

Jak postupovat v systému ISPOP?

● Registrace v ISPOP – bez registrace není možné hlášení
podat!!!! Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat
hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému
účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná
hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti
odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé
provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší), pouze sídlo
subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na stránkách IS-

I. Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením.
Elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.
II. Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto cestou budou považované za
autorizované.
III. Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí
hlášení v ISPOP automaticky doručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci – vytváření účtu
v ISPOP). Pozn.: Toto potvrzení k zaslanému hlášení lze také
nalézt v uživatelském účtu ISPOP. Doporučujeme ho při tomto
způsobu autorizace vytisknout, podepsat statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA do 5 pracovních dnů.
Více informací k autorizaci naleznete na stránkách: http://
www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/ohlasovaci-povinnost/strucny-navod/Autorizace.html.

Je možné se v komunikaci s ISPOP nechat zastupovat?

Ohlašovatele může zastupovat zmocněnec na základě plné
moci. Více informací naleznete na internetové adrese: https://
www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/ohlasovaci-povinnost/plna-moc.html.
V případě, že budete mít nějaké nejasnosti nebo dotazy,
můžete se obrátit osobně nebo telefonicky (tel. 221 097
553) na paní Natašu Ripplovou na odbor životního prostředí
Úřadu městské části Praha 1.

