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Pátá městské část usiluje
o rozšíření památkové zóny

Hlavní důvod, proč na podzim podala radnice Prahy 5 žádost na
ministerstvo kultury o rozšíření památkové zóny, je záchrana
památkově a historicky hodnotných staveb. Jsou to zejména vilové
čtvrti i domy z dob Rakouska-Uherska.
de především o charakter rezidenčních
vilových čtvrtí na Smíchově a v Košířích.
„Vzhledem ke kontinuitě kulturně historických hodnot zástavby, která navazuje
na současnou památkovou zónu Smíchov, je
navrženo do památkové zóny zařadit i části
košířského katastru a změnit název památkové zóny na Smíchov a Košíře v městské
části Praha 5. Aktuálně byla žádost o rozšíření památkové zóny Smíchov a Košíře předána k vyjádření na generální ředitelství Ná-

J

rodního památkového ústavu,“ říká mluvčí
Prahy 5 Lenka Abessi.

Pět částí památkové zóny
Nově navrženou hranici památkové zóny
tvoří pět částí, které přirozeně navazují
na stávající hranici památkové zóny. Hlavní
část Hřebenka-Košíře tvoří většinu navrhnutého území. Další dvě části se nacházejí
na Malvazinkách a ve vilové zástavbě Kesnerka a Konvářka. Chráněné území je dále

rozšířeno o tři samostatné bloky při hranicích stávající zóny. Jde o blok na sever
od ulice Na Hřebenkách, blok sevřený ulicemi U Blaženky a Na Provaznici a blok pod
Pavím vrchem v severovýchodním kvadrantu ulic K Vodojemu a Radlická. Cílem
radnice v rámci rozšíření památkové zóny je
kromě zachování rázu lokality, také zamezení nevhodných stavebních zásahů v této
lokalitě.

Rozsah památkové zóny
je nedostatečný
Pětka je přesvědčená, že dosavadní rozsah
zóny je neuspokojivý. Například Na Hřebenkách nebo Na Malvazinkách je jedna strana
ulice součást památkové zóny a druhá strana
pokračování na straně 3
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Pátá městské část usiluje
o rozšíření památkové zóny
ulice ne. V lokalitách pak platí
odlišná pravidla pro zástavbu.
Do budoucna to není zcela komfortní situace pro obyvatele
domů v těchto lokalitách.
O tom, zda skutečně vznikne
na Pětce nová památková zóna,
musí ještě tedy rozhodnout ministerstvo kultury.
„Pravděpodobně zahájí řízení
a pak to může trvat asi měsíce
a měsíce, takže si myslím, že to
není otázka letošního roku
a jestli příštího, protože jednotliví občané, obyvatelé a vlastníci
těch nemovitostí, které jsou do-

tčeny tím prostřednictvím, se
mohou vyjadřovat v těch správních řízeních, takže to bude
velmi složité pro jednání,“ zhodnotil situaci architekt Josef Holeček, s nímž radnice Pětky spolupracuje.

Bude návrh úspěšný?
Radnice by byla ráda s nynější
žádostí o rozšíření památkových
zón stejně úspěšná jako v roce
2019, kdy vláda právě na návrh
Prahy 5 prohlásila Bertramku
národní kulturní památkou.
V návrhu na rozšíření zóny
jsou oblasti s převážně prvorepublikovými domy, například již-

Foto Wikipedie.cz

dokončení ze strany 1

Praha-Košíře, lokalita památkové zóny MČ Praha 5
● V Praze je památková zóna rozdělena na několik oblastí. V nejužším centru je městská památková rezervace, která vznikla
v roce 1971 a má své ochranné pásmo. Dále od centra jsou městské památkové zóny, které jsou vyhlašovány od 90. let minulého
století a zahrnují například části Prahy 2, které nejsou v rezervaci, území v Praze 3, 5, 6, 7 nebo 8. V systému je také vesnická
památková rezervace ve Stodůlkách a Ruzyni a několik vesnických památkových zón, například Buďánka na Praze 5, ve Střešovicích nebo v Hostivaři.
● Smíchov sousedí na severu s Malou Stranou, na jihu s Hlubočepy, na jihozápadě s Radlicemi. Smíchovský katastr vybíhá na
západ severně podél Plzeňské ulice až po hranici s Motolem. Ke
Smíchovu patří také velký vltavský ostrov Císařská louka s Dětský ostrov. Od roku 1838 měl Smíchov status předměstí, v letech
1903–1921 byl městem.

ně od Radlické ulice se jedná
o místo, kterému se říká Koulka
podle usedlosti z 18. století, dále
například lokalita Malvazinek
a značná část Košíř. Nejzápad-

nější hranice navrhované památkové zóny je u parku Cibulka se
stejnojmennou zchátralou usedlostí, která prochází rekonstrukTáňa Pikartová
cí.

● Smíchovská památková zóna byla vyhlášena v roce 1993. Zahrnuje jak urbanistické celky obytné výstavby 19. a 20. století
doplněné četnými industriálními objekty a areály, tak vilovou
zástavbu i solitérními celky původních usedlostí.
● Zástavbě dominují vícepatrové městské a činžovní domy, kostely a vily. Součástí památkové zóny je i řada parků, například
Petřínské sady nebo zahrada Kinských.
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Jak správně
likvidovat léky

Velkoobjemové
kontejnery

ákon o odpadech deﬁnuje
léky jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také
třeba s nimi zacházet.
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

o VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, 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, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

Z

– nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je
z vody následně odstranit.
Jediným správným způsobem
je odevzdání léků v lékárně, příp.
ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá. Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lékárny mají uvnitř
prostoru dostupný uzavřený
a označený kontejner, do kterého
může veřejnost nepoužitá léčiva
Zdroj SUKL
sama odevzdat.

Sběr olejů a tuků
peciálně upravené zelené
plastové 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).
■ K Závěrce 2746/22
■ Pod Lipkami 1520/8
■ Náměstí Na Farkáně 174/2
■ Grussova (proti kostelu)
■ U Klavírky 1311/10
■ Pechlátova 45/1
■ Svornosti 1497/1

S

■ V Botanice 73/6
■ Nepomucká 1024/9
■ Tréglova x Tilleho náměstí
■ U Akátů x V Remízku
■ Pražského č. 18
■ Hennerova x Ježovská
■ Zahradníčkova (proti č. 42)
■ Lékařská x Weberova
■ Dienzenhoferovy sady
■ U Mrázovky x Nad Bertramkou
■ U Malvazinky x Nad Václavkou
■ Peroutkova x Xaveriova
Zdroj MČ Praha 5

Přerušení dodávky vody
v oblasti Zličína, Radlic, Smíchova
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 21. listopadu od 8 do 15 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 5 – Zličín. Dne 22. listopadu
od 8 do 16 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti
Praha 5 – Radlice a 24. listopadu od 8 do 15 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 5 – Smíchov.
● Výluka vody v oblasti Praha 5 – Zličín se bude dne 21. listopadu týkat odběrných míst v ulicích Chabská 36/1, 397/2,
96/3, 262/5, parc. č. 662/18; Na Radosti 135/15, 322/17,
64/19, 115/21, 63/23, 32/25, 45/31, 256/33, 55/35,
141/37, 240/39, 424/41, 209/43, 423/23a a V pískovně
252/16, 289/18.
● Výluka vody v oblasti Praha 5 – Radlice se bude 22. listopadu týkat odběrných míst v ulici Nad Konvářkou 330/8,
309/15, 344/19, 352/21 a parc. č. 437/6 (2x vodoměr).
● Výluka vody v části Praha 5 – Smíchov se bude dne 24.
Listopadu týkat odběrných míst v ulicích Klamovka 2051
a Podbělohorská 2185/1, 154/3, 1061/5, 2332/6, 3349/10,
374/12, 3299/14, 424/16.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Informace podává zákaznická linka
Zdroj PVK
PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274 274.

D

Seznam stanovišť hrazených
z rozpočtu MČ Praha 5
Kontejnery hrazené z rozpočtu MČ Prahy 5 se nyní přistavují
v pátek od 16.00 do 20.00 hodin
a v sobotu od 10.00 do 14.00 hodin. Na stanovišti bude přítomna
obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů.
25. 11. – 26. 11.
■ Urbanova (parkoviště)
■ Holyňská x Na Srpečku
2. 12. – 3. 12.
■ Pechlátova (u č. 16)
■ U Mrázovky x Na Cihlářce
9. 12. – 10. 12.
■ Ke Smíchovu
■ Na Pomezí (u č. 4)
16. 12. – 17. 12.
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Zahradníčkova
23. 12. – 24. 12.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Svornosti x Pod Tratí
Seznam stanovišť hrazených
z rozpočtu MHMP
Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pouze ve
vymezeném časovém úseku podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která
bude koordinovat ukládání odpadů a zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo
možné předat k dalšímu využití.
Obsluha bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti
předána Městské policii.
Objemné odpady i bioodpady
je možné předávat také ve sběrných dvorech hl. města Prahy.
Nebezpečné odpady je možné

předávat opět ve sběrných dvorech a dále také ve sběrnách nebezpečných odpadů.
Na území páté městské části
se v současné době nachází pouze sběrný dvůr v ulici Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice. Provozní doba je pondělí – pátek od
8.30 do 17.00 hodin, sobota od
8.30 do 15.00 hodin, telefon 731
142 348.
Pravidla provozu:
■ Ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě
směsného. Všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik). Odpady lze odevzdávat v množství obvyklém
z domácnosti (stavební odpad
pouze 1 m3 měsíčně),
■ Platí omezení jednorázového
návozu – možný vjezd vozidel
max. do 3,5 tuny,
■ Vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem.
21. 11. 14.00–18.00
■ Nový Zlíchov (u separace)
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)
22. 11. 14.00–18.00
■ Zdíkovská x Libínská
23. 11. 14.00–18.00
■ Kováků x Na Zatlance
24. 11. 14.00–18.00
■ Borského (parkoviště)
25. 11. 14.00–18.00
■ Ke Kotlářce č. 14
28. 11. 14.00–18.00
■ Devonská (u separace)
29. 11. 14.00–18.00
■ Hlubočepská (proti č. 32)
30. 11. 14.00–18.00
■ Kroupova x Kutvirtova
1. 12. 14.00–18.00
■ Janáčkovo nábř. (proti č. 19)
2. 12. 14.00–18.00
■ Štěpařská x Šejbalové
5. 12. 14.00–18.00
■ Grussova (za separací)
6. 12. 14.00–18.00
■ Lumiérů x Barrandovská
7. 12. 14.00–18.00
■ Kloudova č. 10
8. 12. 14.00–18.00
■ U Blaženky x Na Provaznici
9. 12. 14.00–18.00
■ Novoveská x Pod Vavřincem
12. 12. 14.00–18.00
■ Gabinova (slepá část)
Zdroj MČ Praha 5
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Švandovo divadlo
přivítá koncem roku řadu hostů

ned 26. listopadu uvede
Radim Vizváry ve Velkém sále své Sólo, inscenaci nabízející výběr toho nejlepšího z jeho tvorby. Titul je pak na
programu i 31. ledna 2023. Rezidenturou ve Švandově divadle
tak Vizváry splní dávné přání
svého kolegy, legendárního mima
Borise Hybnera, který si právě
v tomto divadle přál získat stálý
prostor pro špičkovou současnou
pantomimu.
„Je to už víc než deset let, kdy
jsme s Borisem Hybnerem usilovali o divadlo, ve kterém bychom
mohli mít domovskou scénu,“
vzpomíná Radim Vizváry, vynikající český mim, performer, režisér, pedagog a choreograf. „Boris si nejvíc přál, abychom dostali
pantomimu do Švanďáku a zakotvili ji v etablovaném divadle,
podobně jako žila dlouhá léta
např. Fialkova pantomima vedle
činohry v Divadle Na zábradlí.
Abych ctil jeho odkaz, rozhodl
jsem se vytvořit nové představení na téma, které už Boris nestihl zpracovat. Rád bych premiéru uvedl v březnu 2023, a to
právě ve Švandově divadle,“ plánuje Vizváry. A dodává, že jeho
rezidenci podpořilo současné vedení smíchovské scény a městská část Prahy 5. Kromě chystané novinky a mistrovského
Sóla uvede u Švandů v příštím

roce i oblíbené představení Pejprbój, pantomimu pro nejmenší,
v níž spolu s dětmi vykouzlí neuvěřitelný pohádkový příběh pomocí role papíru.
Začátek prosince bude patřit
Vánočnímu jarmarku. Příjemná
tradiční akce nabídne vánoční
atmosféru i prodej drobných
vkusných dárků v prostorách divadla 4. prosince. Ke Švandům
se ještě letos, byť na jediný večer,
vrátí 15. prosince i spisovatelka
Kateřina Tučková, čerstvá držitelka Státní ceny za literaturu,
která je současně i spoluscenáristkou nejnovější smíchovské
inscenace Kabaret Winton. Ve
společnosti spisovatelky Biancy
Bellové bude hostem Scénických
rozhovorů moderovaných Davidem Hrbkem. Bonbonkem prosincového programu bude akustický koncert Kamila Střihavky,
který se do Velkého sálu Švandova divadla vrací po osmi letech. Rocková legenda zde
22. prosince vystoupí s kapelou
The Leaders.
Švandovo divadlo bude hrát
i mezi vánočními svátky. 27. prosince uvede komedii CRY BABY
CRY, vtipný příběh o ženách hledajících návod na štěstí. O den
později, 28. prosince, diváky ve
Velkém sále pobaví komedie
Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým a Kamilem Halbichem.
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ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Volejte Pavla
775 940 614
Více na
www.nasregion.cz

Vyrábíme levně a kvalitně:
• klasické i automat. brány – vrata
• mříže do sklepů panelových domů
• dveře ocelové – vchodové, schodiště
• vchodové branky a vrátka
• ploty dle vašeho výběru
• regály – vinotéky, okrasné mříže
• kování oškrtů a majzlíků
• kované výrobky všeho druhu

TEL.: 777 148 506

Foto Alena Hrbková

Konec roku ve Švandově divadle je letos ve
znamení hostů, z nichž mnozí se na smíchovskou
scénu rádi vrací. Patří k nim především Radim
Vizváry, mezinárodně uznávaná osobnost
současného mimického divadla v Evropě, který se
stane opět stálým hostem.

Michal Dlouhý s Kamilem Halbichem v komedii Smrt mu sluší
V tentýž den uvede studiová
scéna Švandova divadla inscenaci Pankrác ´45, napínavé komorní drama vyprávějící o ﬁktivním setkání pěti různých žen
v pankrácké věznici. Ve čtvrtek
29. prosince je na programu komedie Smrt mu sluší, zatímco

studiová scéna bude patřit poetickému dramatu Srpnové světlo.
Předposlední den v roce 2022,
30. prosince, ovládne jeviště Velkého sálu improvizovaná show
Just! Impro Silvestrovský spered
ciál.
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