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Rodiče se obávají září.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MANÉ SHAKARIAN

Místa ve školách nestačí

V oblasti Košíř a Motola scházejí místa v prvních třídách
základních škol a některé základky už předem avizují, že
losovat budou v případě převisu zájemců o místo v lavici ne
mezi dětmi „nespádovými“, tedy těmi, které vzhledem
k místu bydliště spadají do jiné školy, ale i mezi spádovými.
nadno se tak může stát, že po zápisech
do první třídy, které se konaly minulý
týden, rodiče s hrůzou zjistí, že ačkoliv
brali jako „tutovku“ že jejich potomek v září
nastoupí do zvolené základky, nakonec bude
muset chodit jinam a třeba i dojíždět.
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Spasitele už slouží veřejnosti

Například Základní škola Nepomucká avizovala už před zápisem do první třídy, že
v případě, že by se zapsalo více spádových
dětí, než je počet volných míst, bude se losovat. „U nepřijatých spádových uchazečů trvá
povinnost obce zajistit docházku v základní
str. 5
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škole,“ píše škola na webových stránkách
s tím, že losovat by se muselo pod přidělenými registrovanými čísly, a to za účasti ředitele
školy nebo zástupkyně, zástupce zřizovatele,
zástupce z řad pedagogů a zástupce z řad rodičů.
A obdobnou informaci dala rodičům s předstihem i Základní škola Weberova. Ta na
svém webu upozornila na to, že ve školním
roce 2021/22 otevře tři třídy prvních ročníků
s celkovou kapacitou 78 žáků. „V případě,
že by se na školu přihlásilo více uchazečů
s právem na přijetí, než je počet volných míst,
tak se jako řešení nabízí losování. Průběh
pokračování na straně 2
str. 6
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causa

Rodiče se obávají září.
Místa ve školách nestačí
dokončení ze strany 1
a výsledky losování budou zaznamenány v písemném protokolu a podepsány zástupci losování,“ stojí na webu školy Weberova.

Košíře bez školy?
Rodičům už došla trpělivost, založili proto
dokonce facebookovou skupinu Košíře bez
školy, v níž upozorňují na to, že v Košířích je
zásadní a dlouhodobě neřešený nedostatek
míst v základních školách, že řešení uvažovaná aktuálním vedením městské části jsou
z mnoha pohledů problematická – ať už se
jedná o rozšíření ZŠ Podbělohorská či novou
budovu v ulici Nepomucká.
„V debatě o navýšení kapacit školství bohužel zatím málo zaznívá možnost rozšiřování kapacit či stavby nové školy přímo na
našem kopci tak, aby děti měly školu v dochozí vzdálenosti. Tato skupina je určena pro
všechny, kterým není osud školství na Košířském kopci lhostejný; pojďme zde diskutovat
o našich potřebách, možných řešeních a aktivitách směrem k radnici P5,“ zvou správci
skupiny rodiče k debatě.

Zoufalí rodiče dokonce svolali minulý týden před radnici Pětky demonstraci, chtěli
upozornit na to, že děti mají právo chodit do
školy v místě svého bydliště, a ne dojíždět do
vzdálenější školy.
Členové skupiny také připomínají možný
střet zájmů starostky páté městské části. Zajíčková má totiž od roku 2013 pronajatu na
Plzeňské budovu bývalé základní školy, kde
provozuje soukromé Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů. Starostka argumentuje tím, že budova byla před deseti lety
uzavřena z důvodu naprostého nezájmu
místních žáků a jejich rodičů o tuto školu,
a že ji ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo pouze 49 dětí z celé spádové oblasti.

Starostka vylučuje střet zájmů
Starostka Zajíčková však střet zájmů opakovaně vyloučila. Argumentuje tím, že do komunální politiky vstoupila až na podzim

2018 v komunálních volbách jako lídryně
kandidátky ODS a od samého počátku všechny o celé záležitosti informovala. Škola navíc
podle ní potřebovala velké investice, které
šly za soukromým gymnáziem.

Kapacity na hraně
„Rada městské části tento týden schválila
záměr rozšíření základní školy Nepomucká,
která se jako jediná potýká s nedostatkem
míst. Městská část také plánuje výstavbu
dvou nových škol v nově vzniklé čtvrti Smíchov City a na Barrandově,“ říká tiskový mluvčí MČ Praha 5 Stanislav Brunclík. „Převis poptávky je mimo jiné spojen s tím, že rodiče
přihlašují dítě do více škol. Podle průběžných
zpráv ředitelů ZŠ se zdá, že podobně jako
v předchozích dvou letech bude mít kapacitní
problém pouze výše zmíněná ZŠ Nepomucká,
tento převis ale bez větších problémů pokryjí
základní školy ve spádové oblasti.“

Obáváte se, že na vaše dítě nezbyde v září ve škole místo?

Diskutujte na webu nasregion.cz/p5-skoly
INZERCE V5-0405
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aktuality

Kostel Krista Spasitele
už slouží veřejnosti

PŘIPRAVILA RED., FOTO METROSTAV

O Velikonocích se už konaly bohoslužby
a další duchovní aktivity v nejnověji
postaveném pražském kostele – kostele
Krista Spasitele na Barrandově. Je to jedna
z nejmodernějších sakrálních budov v Česku
a se zateplenou fasádou, podlahovým
vytápěním, tepelným čerpadlem
s hlubinnými vrty i výtahem splňuje
nejpřísnější technologické a ekologické
požadavky, jaké jsou běžně kladeny na
rezidenční či komerční výstavbu.
oučástí budovy je kavárna,
komunitní centrum s klubovnami a společenský sál
pro volnočasové a vzdělávací aktivity.
„Již první bohoslužby a ohlasy
potvrdily, že kostel se opravdu
povedl a bude pro naši farnost
důležitým místem pro setkání
s Bohem i mezi sebou navzájem.
Budova vyniká příjemným interiérem, je energeticky úsporná
a obsahuje důležité zázemí pro
různé skupiny místních obyvatel
– maminky s dětmi, mládež, rodiny, seniory. Těšíme se na různé
vzdělávací programy, besedy,
podnětné ﬁlmy, ale i hudební vystoupení či tanec. Dokončení
stavby naplnilo celou naši komunitu v těžkých dobách optimismem a nadějí, že vše zlé jednou
odejde,“ řekl farář Josef Ptáček,
duchovní otec celého projektu.
Slavnostní otevření a vysvěcení kostela proběhlo na konci
loňského roku pod vedením kardinála Dominika Duky. Praha tak
po deseti letech získala novou sakrální budovu, čtvrť Praha 5 dokonce po bezmála 80 letech, naposledy byl v roce 1942 vysvěcen
funkcionalistický kostel sv. Jana
Nepomuckého v Košířích.
„Stavba je plná technických
zajímavostí. Například kapli tvoří konstrukce ze svařovaných hli-
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níkových pásů, která dohromady
váží skoro deset tun. Abychom
v celém kostele dosáhli náročných akustických parametrů,
museli jsme na zdi instalovat
speciální desky pohlcující zvuk.
A do třetice bych zmínil tepelné
čerpadlo typu země-voda, které
zahrnuje sedm vrtů o hloubce
110 metrů. Speciﬁkum stavby
bylo třeba také to, že jsme měli
zakázáno pracovat o nedělích,“
prozradil vedoucí projektu Josef
Majer z Metrostavu.
Nový kostel umožnil rozšířit
nabídku bohoslužeb pro početnou komunitu věřících na barrandovském sídlišti, kteří se dosud museli tísnit v kapacitně
nevyhovujícím kostele sv. Filipa
a Jakuba na Zlíchově. Investorem stavby byla Římskokatolická
farnost Praha – Hlubočepy. Celkové náklady na stavbu včetně
plánovaných varhan činí 200 milionů. Pětinou nákladů (zhruba
40 mil. Kč) přispělo Arcibiskupství pražské, jinak byla výstavba
hrazena soukromými dárci. Celkem se ve farnosti podařilo vybrat 160 milionů korun.
Architektura kostela Krista
Spasitele je dílem Ateliéru Žiška.
Návrh kombinuje moderní přístupy a technologie s tradičními
prvky. Půdorys ve tvaru kříže obklopuje příčnou loď a nad ní se
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symbolicky vznáší zlatý prstenec, přinášející do chrámu
světlo. Komunitní centrum v polozapuštěném a z jihu prosvětleném suterénu je optimálně
a zcela bezbariérově propojeno

s úrovní terénu i chrámové lodi,
kavárna navazuje na park a dětské hřiště. Zázemí farnosti s recepcí je v blízkosti prostorné
vstupní haly společné i pro sál
a klubovny.
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o VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než
objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),

bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. města Prahy. Ve
sběných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu.
Cena této nadstandardní služby
je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté
kilometry.

Seznam stanovišť hrazených
z rozpočtu MČ Praha 5
Kontejnery společnosti Regios
a. s. budou přistavovány vždy
v pátek nejpozději do 10.00 hodin (a následně dle potřeby měněny). Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu v 15.00
hodin.

23. 4. – 24. 4. 2021
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)
■ U Šalamounky x K Měchurce
■ Za Zámečkem (proti č. 10)
30. 4. – 1. 5. 2021
■ U Klavírky (proti č. 10)
■ Souběžná II x Na Vidouli
7. 5. – 8. 5. 2021
■ Naskové x Vejražkova

D

■ Štorkánova x K Vodojemu
■ Fráni Šrámka x Nad Husovými
sady
14. 5. – 15. 5. 2021
■ U Hrušky (parkoviště)
■ Pod Hybšmankou (proti č. 12)
Seznam stanovišť hrazených
z rozpočtu MHMP
Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pouze ve
vymezeném časovém úseku podle harmonogramu od 16.00 do
20. hodin. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů a zajistí, aby případně odevzdané
využitelné odpady bylo možné
předat k dalšímu využití. Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo
nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.

21. 4. 2021
■ Hlubočepská
22. 4. 2021
■ Štěpařská x Šejbalové
23. 4. 2021
■ Grussova (za separací)
28. 4. 2021
■ U Blaženky x Na Provaznici
29. 4. 2021
■ Novoveská x Pod Vavřincem
30. 4. 2021
■ Gabinova (slepá část)
5. 5. 2021
■ nám. 14. října x Preslova
6. 5. 2021
■ Smrčinská x Na Císařce
12. 5. 2021
■ V Klukovicích x Bublavská
13. 5. 2021
■ U železnič. mostu x Nádražní
14. 5. 2021
■ U Nesypky x U Plátenice
19. 5. 2021
■ Vrchlického x Starokošířská
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• Ministerstvem vnitra ČR akreditované on-line školení v oblasti
informační a kybernetické bezpečnosti na cloudové platformě.
• Cílem školení je poskytnout jeho účastníkům přehlednou,
srozumitelnou a atraktivní formou nezbytné a především
praktické informace z oblasti bezpečného chování
v kybernetickém světě.
• Školení je akreditováno na 10 vyučovacích hodin dle zákona
č. 312/2002 Sb.
• Po absolvování je účastníkům vystaveno osvědčení.
• Program je koncipován jako distanční, s nepřetržitou online
dostupností prostřednictvím všech typů běžných uživatelských
zařízení. Má moderní vzhled, snadné ovládání.
• Zprovoznění nevyžaduje žádné prostředky IT na Vaší straně
a je možné realizovat již do 2 týdnů.
SECURU s.r.o, Vrbova 19, 147 00 Praha 4, IČO: 06671497
tel.: +420 731 435 836, e-mail: info@securu.cz

www.vase5.cz
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ZDROJ MČ PRAHA 4

Velkoobjemové kontejnery

servis

Sběr olejů a tuků

Kontejnery
pro sběr bioodpadu
ontejnery jsou určeny
pouze na bioodpady (listí,
tráva, větve, zemina, příp
kuchyňský bioodpad rostlinného
původu; NE živočišné zbytky).
Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha,
která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu. Pokud dojde k naplnění kontejneru před
uplynutím doby přistavení, bude
přistaven kontejner nový. Kontejnery jsou hrazeny z rozpočtu
Městské části Praha 5 a jsou určeny pouze na bioodpady (listí,
tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného

ZDROJ MČ PRAHA 4, FOTO PIXABAY

K

původu; NE živočišné zbytky).
Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha,
která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu.
Pokud dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, tak bude přistaven kontejner nový.

Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
■ Na Farkáně II x Od Vysoké
■ V Břízkách č. 11
■ Nad Turbovou x Na Stárce
■ Náměstí 14. října x Preslova
■ Pod Hájem x U Pernikářky
■ Pechlátova č. 16
■ Pod Hybšmankou (proti č. 12)
■ Prosluněná x V Násypu
■ Štorkánova x K Vodojemu
■ U Klikovky (proti č. 23)

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

25. 4. 9.00–12.00
25. 4. 9.00–12.00
2. 5. 9.00–12.00
2. 5. 9.00–12.00
2. 5. 13.00–16.00
9. 5. 9.00–12.00
9. 5. 9.00–12.00
16. 5. 9.00–12.00
16. 5. 9.00–12.00
16. 5. 13.00–16.00

Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MHMP
Kontejnery jsou hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy a jsou určeny
pouze na bioodpady (listí, tráva,
větve, zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu. Ne

na živočišné zbytky). Po celou
dobu přistavení bude u kontejneru odborná obsluha, která zamezí odložení nesprávného druhu
odpadu.

■ Slivenecká x Kosořská
■ Na Homolce (proti č. 16)
■ Na Stárce (plocha proti č. 35)
■ Kroupova x Kutvirtova

neděle
neděle
neděle
neděle

25. 4. 13.00–16.00
2. 5. 9.00–12.00
9. 5. 13.00–16.00
16. 5. 13.00–16.00
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peciálně upravené zelené
plastové sběrné nádoby
o objemu 240 litrů slouží
k umísťování použitých potravinářských olejů a tuků a to pouze
v PET lahvích nebo jiném plastovém obalu (bez igelitových pytlíků). Pokud umístíte použité oleje a tuky do skleněných nádob,

S

igelitových pytlíků, plechových
obalů či do obalů od minerálních
olejů, zcela tím znemožníte následné správné a ekologické zpracování odpadů.
V případě opakovaného nedodržování kázně při sběru bude
dané stanoviště zrušeno a nádoby odvezeny.

■ K Závěrce × Pod Děvínem
■ Pod Lipkami × Třístoličná
■ nám. Na Farkáně
■ Na Homolce (u domu č. 19)
■ Beníškové × Průchova

■ U Klavírky (u domu č. 10)
■ Pechlátova (proti domu č. 1)
■ Svornosti (u domu č. 1)
■ V Botanice (za Kom. bankou)
■ Nepomucká (u domu č. 9)

Jak správně likvidovat léky
■ Zákon o odpadech deﬁnuje léky jako „nebezpečný odpad“. V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod.
■ Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do
WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je
velmi obtížné je z vody následně odstranit.
■ Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá.
■ Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít.

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 odkládáníkuchyňských olejů.
■ 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.
INZERCE V5-0407

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Krematorium Motol
Plzeňská 233, Praha 5
Tel. č.. 257 218 295
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50
http.//www.pohrustav.cz
http.// www.funeralprague.eu
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Řádková inzerce ve Vaše 5 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!
Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz

INZERCE V5-0403

Deutsche
Schule Prag
Německá
škola v Praze

Hledáte školku v Praze 5,
kde se Vašim dětem budou
věnovat a ještě je naučí německy?
Přijímáme děti
od 3 do 6 let.

Den otevřených dveří on-line

22. dubna v 16 hodin
odkaz na www.dsp-praha.cz

Pro školáky ze
4. a 5. tříd navíc
nabízíme celoroční
kurzy němčiny.

Přihlášky a informace
dsprag@dsp-praha.cz
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