
  Konec měsíce ledna není v základ-
ních školách jenom časem uzavírání 
klasifi kace za první pololetí, a tudíž 
situací enormního úsilí některých 
žáků napravit na poslední chvíli dílčí 
n e ú s p ě c h y 
a vylepšit si 
tak výslednou 
známku, ale 
též i okamži-
kem prvního 
k o n t a k t u 
b u d o u c í c h 
prvňáčků se 
školou. Termín zápisu dětí do prv-
ních tříd je stanoven zákonem, a to 
každý rok v období od 15. ledna do 
15. února.   
   Podobně jako školy v celé republice 
mají svoje zápisy i základní školy ve 
správním obvodě Prahy 16. Oproti 

minulému roku však došlo k jedné 
změně. Zápisy do prvních tříd ten-
tokrát neprobíhaly na pěti školských 
zařízeních, ale pouze na čtyřech. To 
proto, že z důvodu optimalizace do-

šlo na Zbraslavi ke sloučení původně 
dvou právních subjektů, tedy ZŠ 
Nad Parkem a ZŠ Hauptova, v školu 
jednu. Zbraslavskou radnici k tomuto 
kroku vedl logický důvod a především 
potřeba, aby vedení škol vyšlo se 
mzdovými prostředky směřujícími 

z magistrátního školského odboru  
na jednotlivá zařízení. To je dopad 
normativního přidělování prostředků 
v případě, že ve škole ubývají žáci. 
Někde stačí k zachránění situace roz-

vázat jeden pracovní úvazek, jinde se 
musí sáhnout k daleko razantnějšímu 
řešení. Ale i to sebou přináší současná 
doba. 
   Vraťme se ale k budoucím žákům 
prvních tříd. Někteří přicházeli s roz-

Vážení spolu-
občané!
Vážím si toho, 
že Vás mohu 
po čase opět 
oslovit a volně 
tak pokračo-
vat v dialogu, 
který se po-
kouším vést 

v tomto sloupku.  Protože se blíží 
volby, událost pro každou společ-
nost velmi důležitá, mám k nim pár 
poznámek. Ne, není třeba se bát. 
Nepůjde o předvolební kampaň ko-
hokoliv. Chci se spíš zamyslet nad 
námi voliči. Kdo jsme, jací jsme 
a jak se chováme.  Také nad tím, jaký 
je rozdíl mezi občanem a voličem. 
Nechci zde příliš hovořit o těch, kteří 
mají jasno koho volí a proč. Chci zde 
hovořit o té skupině občanů, kteří, 
ač mohou být voliči, jimi nejsou. 
Důvody pro to mají různé. Jeden 
z nejčastějších je jakési všeobecné 
odsouzení politiky a politiků vůbec 
jako něčeho, co je špatné, svinstvo, 
co oni stejně nemohou změnit. A že 
je to vlastně jedno, kdo TAM bude. 
Myslím, že se mýlí v obojím. Tak 
jako v celém našem životě, i v poli-
tice je mnoho příkladů špatných, ale 
také mnoho, velmi mnoho dobrých, 
obyčejných, každodenních, o kterých 
se v našich médiích, výrazně negati-
visticky zaměřených, nehovoří. Jako 
mezi každou skupinou lidí, i mezi 
politiky jsou lidé z obou pólů žeb-
říčku dobrý – špatný. A mnoho jich 
je někde uprostřed. Stejně, jako jsme 
na tom každý z nás. Naši politici jsou 
přímým odrazem nás, voličů. Dobří 
voliči volí dobré politiky. A být dob-
rý volič není tak těžké. Stačí k tomu 
mít vlastní úsudek a řídit se vlastním 
rozumem. Nepřejímat bezhlavě úsu-
dek davu v tramvaji, frontě, hospodě, 
prostě kdekoliv, kde se sejde dav. Ten, 
povzbuzen vlastní silou, začne nahlas 
vynášet soudy nad čímkoliv. Rychlé 
jasné, hlasité. Dav lidí, z nichž žádný 
by sám o sobě neublížil ani mouše, 
je schopen hrozných věcí. Dav dává 
pocit euforie, ale není dobrý rádce. 
A navíc vám nikdy nepomůže dostat 
se z problémů, které vám způsobil. 
A rozdíl mezi občanem a voličem? 
Volič je občan, který si sám sebe váží 
natolik, že se nepovažuje za bezvý-
znamného.

Vážení spolu-
občané!
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v tomto sloupku.  Protože se blíží 

   Koncem loňského roku byly s ohle-
dem na zimní počasí přerušeny 
stavební práce na Městské zahradě 
na Zbraslavi, do té doby se podařilo 

vybudovat oplocení se sousedním 
pozemkem na jižní straně a byla 
založena část gabionových stupňů. 
Po skončení zimního počasí budou 
práce pokračovat. 
   Pozemek Městské zahrady se nachá-
zí v Žitavského ulici proti zbraslavské 
sokolovně a svažuje se směrem k Vl-
tavě. Záměrem výstavby je vybudovat 
zde pomocí terénních a parkových 
úprav odpočinkový prostor v centru 
města s možností různorodých se-
zónních aktivit. Koncept řešení dělí 
pozemek do čtyř funkčních částí. 
   Na horní terase je navržena novostav-
ba drobného servisního objektu, který 
bude současně plnit funkci hlukové 
clony od dopravního provozu. Pod 
terasou budou gabionové stupně pro 
posezení, jež současně zpevní svah. 

Na terasy navazuje zpevněná plocha 
pro hraní, současně sloužící jako 
předprostor altánu. Ten bude využíván 
pro posezení a úkryt v případě nepříz-

nivého počasí. Poslední částí zahrady 
je původní ovocná zahrada. Zdravé 
vzrostlé stromy jsou zde ponechány 
a budou doplněny novými. V zahradě 
je navržen systém kruhových sypa-
ných cestiček, doplněných dětskými 

hracími prvky – prolézačkami, hou-
pačkami a pískovištěm. Na tuto část 
navazuje budova bývalé prádelny, 
v níž budou toalety pro veřejnost.
   Prostor zahrady a jejich obslužných 
objektů by měl být využíván přede-
vším v letních měsících, v zimním 
období je předpokládáno jen občasné 
využití servisních objektů. V areálu 
bude samozřejmě osazen příslušný 
mobiliář – lavičky a odpadkové koše. 
Projekt počítá i s případnou instalací 
osvětlení.   
   Po dokončení stavebních prací by 
měl vzniknout denní klidový prostor 
pro zbraslavské občany. V nočních 
hodinách bude zahrada uzavřena. Na 
realizaci tohoto projektu obdržela 
Městská část Praha – Zbraslav účelo-
vou dotaci z rozpočtu hlavního města 
Prahy. 

   U železničního viaduktu v centru 
Radotína vyrůstá stavba, která je 
určena pro sledování Radotínského 
potoka. Na rozdíl od limnigrafi cké 
stanice v Berouně ale nebude sloužit 
k průběžnému oznamování výšky 
hladiny a průtoku.
   Pracovníci Českého hydrometeoro-
logického ústavu (ČHMÚ), který je 
investorem, ji využijí pro vyhodno-
cování bilancí množství podzemních 
vod v barrandienu a pro simulace na 

ostatních nesledovaných malých vod-
ních tocích.
   Data v blízké budoucnosti nebudou 
veřejně k dispozici, bude zde pouze 
lokální záznam s objezdem cca 1x 
měsíčně. „Kontinuální přenos dat a je-
jich zveřejňování na internetu zatím 
neplánujeme. Jen pořizovací náklady 
zařízení pro průběžné stahování údajů 
a přenos do centra činí cca 60 tisíc 
korun,“ vysvětluje Ing. Daniel Kurka, 

žáků napravit na poslední chvíli dílčí 

školou. Termín zápisu dětí do prv-

proto, že z důvodu optimalizace do-

šlo na Zbraslavi ke sloučení původně vázat jeden pracovní úvazek, jinde se 

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol na školní rok 2006/2007 za Prahu 16
Základní škola Praha – Radotín, Loučanská 1112: počet zapsaných dětí 95, počet odkladů letošních 19, loňských 
21, předpokládaný počet žáků 1. tříd 76, předpokládaný počet prvních tříd: 3. Zápis proběhl 2.2.2006.
Základní škola Praha – Zbraslav, Nad Parkem 1180: počet zapsaných dětí 84, počet odkladů letošních 13, loňských 
17, předpokládaný počet žáků 1. tříd 78, předpokládaný počet prvních tříd: 3. Zápis se konal ve dnech 18.1. a 19.1.2006 
Základní škola Praha – Lipence, Černošická 168: počet zapsaných dětí 26, počet odkladů letošních 5, loňských 9, 
předpokládaný počet žáků l. tříd 21, předpokládaný počet prvních tříd: 1. Zápis probíhal ve dnech 1.2. a 2.2.2006 .
Základní škola Praha – Velká Chuchle, Starochuchelská 240/38: počet zapsaných dětí 24, počet odkladů letošních 
6, loňských 2, předpokládaný počet žáků 1. tříd 18, předpokládaný počet prvních tříd: 1. Zápis dětí se konal dne 26.1.2006.
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nivého počasí. Poslední částí zahrady 

   Je pouze otázkou času, kdy bude 
na území České republiky prokázán 
výskyt ptačí chřipky. Možná, že 
v době, kdy budete číst stránky to-
hoto periodika, to bude již holý fakt 
a realita. Již nyní jsou vytipována 
místa, kde je nejvyšší pravděpodob-
nost, že bude odhalen uhynulý infi -
kovaný pták. Ornitologové tvrdí, že 
Česko má štěstí, jelikož leží mimo 
hlavní trasy migrace ptáků. Ale ten 
okamžik stejně přijde.
   Prakticky po třech letech se sou-
časný kmen virového onemocnění  
postihující ptáky rozšířil z Asie do 
Evropy. Snad všechna periodika na 
světě v přehledu svých každoden-
ních zpráv skloňují tato dvě slůvka 
- ptačí chřipka. Pod mediálním 
vlivem se frekvence těchto dvou 
slov postupně zvyšuje i u každého 
z nás, při každodenních diskusích 
a rozhovorech. Každý z nás ví, co 
znamená nejasná až tajemná zkrat-
ka H5N1, zkratka virového kmene, 
na který především v Asii zemřelo 
již okolo sta lidí. 
   Máme se bát, nebo být v klidu? 
Určitě bychom situaci především 
neměli podceňovat. Ve světě ne-
byl zatím prokázán přímý přenos 
nákazy z člověka na člověka, tzn. 
zmutování na chřipku, která by 
byla mnohem nebezpečnější, než je 
normální lidská chřipka. Zdali k to-
mu někdy dojde, je velkou otázkou. 
Momentálně je prokázáno infi ková-
ní člověka pouze ve výjimečných 
případech a to u těch, kteří byli 
v úzkém kontaktu s nakaženými 
ptáky. V současné době se proto 
držme pragmatických rad a zdravé-
ho rozumu. Lidé by se měli vyva-
rovat kontaktu s podezřelými zví-
řaty, především opeřenci, kteří jeví 
známky otupělosti až apatičnosti 
a u nichž jsou patrné krvácející oto-
ky. O dotýkání se uhynulých ptáků, 
jejich exkrementů a o samozřejmém 
hygienickém návyku mytí rukou 
před jídlem a po příchodu domů 
není snad potřeba víc psát. Hovořte 
o záležitosti s dětmi. Snad každý 
chtěl být v dětství zvěrolékař…
   V případě, že uhynulého ptáka 
naleznete, informujte o nálezu 
Městskou veterinární správu na tel. 
čísle 222 522 126, 222 513 281 nebo 
zavolejte na číslo 156, což je bez-
platná linka Městské policie.      


