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„Před Vámi stojí 30 důchodců“

Vodě nelze poručit

Lochkov má
nový stroj

Baby Bio Rado(s)tín

Pro ty z nás, kdo mají v paměti obří 
povodně z roku 2002, nezačal nový le-
topočet s jedenáctkou na konci zrovna 
příznivě. 

Ke konci prvního lednového týdne 
došlo totiž na celém území naší re-
publiky ke značnému oteplení dopro-
vázenému navíc dešťovými srážkami. 
To způsobilo velmi rychlé tání sněhu 
a zvýšení hladiny většiny vodních 
toků. Kombinace nezvykle teplého 
počasí s dešťovými přeháňkami uká-
zala svou záludnost o pár dní později. 
Pojďme se podívat, jak situace vypa-
dala v jednotlivých městských částech 
správního obvodu Praha 16 ohrože-
ných vodním živlem. Dodejme ještě, že 
specifičnost území je dána i tím, že jej 
ohrožuje nejen Vltava, ale i Berounka. 

Na Zbraslavi poprvé vyzkoušeli pro-
tipovodňová opatření, a to 12. ledna, 
kdy bylo preventivně instalováno mo-

bilní hrazení protipovodňové stěny 
v ulici U Loděnice, k jejímuž zatopení 
došlo o dva dny později. Ten den byly 
zatopeny i podchody v ulici K Pře-

hradám. Podle limnigrafů ve Velké 
Chuchli Vltava kulminovala v sobotu 
15. ledna při 973,2 m3/s. V ten den 
také došlo k zaplavení ulice K Radotí-

nu, která tvoří spojnici mezi Zbraslaví 
a lipeneckou velkotržnicí. Přibližně 
50 centimetrů vody protékající prou-
dem přes silnici znamenalo, že se zde 
nedalo projít ani projet osobním vozi-
dlem. Ty, kdož zůstali v tržnici, museli 
do bezpečí odvážet dobrovolní hasiči. 

Podle Štěpána Vacka, 
DiS. z odboru místního 
hospodářství zbraslav-
ského úřadu nedošlo 
během záplav k žádným 
materiálním škodám, 
a to ani v oblasti Laho-
vic a Lahoviček. 

L ipenecké pot rá-
pila nejen voda, ale 
i ledové kry, které 
oblast ohrožovaly od 
8. ledna. Při plutí ker 
byl ale vyhlášen jen 

stav bdělosti. Zato ta voda! Průtok 
se rychle zvyšoval a už ve čtvrtek 
13. ledna by l  v yh lá šen I I .  s t upeň 
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>  Servis vozidel všech značek
>  Seřizování geometrie náprav
>  Test tlumičů a brzd
>  Diagnostika vozidel
>  Zprostředkování STK a emisí
>  Čištění a opravy klimatizací
>  Výměna autoskel

>  Pneuservis na osobní
    a dodávkové vozy
>  Dodávky pneumatik
    za zvýhodněné ceny

Příjezd do ulice Pod Velkým hájem, 
kde bydlí pár občanů, je v mrazivém 
ránu 20. ledna výborně uklizen, cesta 
kolem zpomalovacího prahu řádně pro-
solena. Žádné plýtvání to ale není, jde 
totiž o příjezdovou cestu k radotínskému 
domu s pečovatelskou službou (DPS).

Ve stejném objektu je současně sídlo 
Pečovatelské služby Praha - Radotín, 
organizační složky Městské části Pra-

ha 16, která pomáhá 153 lidem, jejichž 
síly už na základní úkony nestačí.

V brzkých 6.45 hod. je v kanceláři 
živo, jsou tu všichni zaměstnanci 
včetně vedoucí. Připravují program 
na den, skládají jednotlivé poža-
davky klientů a domlouvají se, kdo 
kam vyrazí. Dostávám do ruky ná-
kupní tašky „svých lidí“ a společně 
s další pečovatelkou nasedám do 
dodávky – vyrážíme vyzvednout ko-
legyni na „starou DPS“ do ulice Na 
Benátkách a naše cesta vede nejdříve 
do Penny marketu. Zde se setkáváme 
s třetí kolegyní, kterou tu vysadil ři-
dič na cestě ke klientům, již potřebují 
hned ráno odvézt k lékaři.

Každý se svým vozíkem a svěřený-
mi taškami vyráží nakoupit. Hned 
pochopím, že to nebude tak jedno-
duché. Někteří klienti mají nákup 
rozdělený podle obchodu, kde se má 
koupit, většina ale má jeden seznam. 
„Základní potraviny jako rohlíky 
a mléko nakoupíte tady, ale třeba ty-
hle řízky má v akci Albert,“ vysvětluje 
mi Hana Bezděková. „A jestli ten sýr 
tu bude stát víc než 20 korun, tak ho 
nekupujte,“ dodává a docela mě mate. 
Celá trojice zkušených dam ale po 
obchodě běhá tam a zpátky, stále něco 
nosí, tašky klientů se plní, seznamy 

Vedle velkého traktoru s radlicí se 
dosud pro zimní údržbu lochkovských 
komunikací používal malý traktůrek, 
který v létě slouží jako sekačka. Ne, že 
by v zimě nefungoval, ale ten, kdo ho ob-
sluhoval, se během chvilky měnil v ram-
pouch přimrzlý k plynovému pedálu.

Díky dotaci z rezervy pro městské 
části Hlavního města Prahy, vytvoře-
né v kapitole 1016 rozpočtu hl. m. Pra-
hy na rok 2010 a poskytnutí účelových 
dotací investičních a neinvestičních 
dotací městským částem z rozpočtu 

Pro všechny maminky (či zodpověd-
né táty), prostě pro každého, kdo díky 
požehnání v podobě potomka či potom-
ků už téměř zapomněl, jak vypadá kino 
zevnitř, je tu vysvobozující novinka – 
filmové představení s hlídáním.

Dětské koutky, kam je dítě možné 
„odložit“, už existují leckde, v nově 
připravovaném projektu se však ne-
plánuje úložna, k níž neexistuje alter-
nativa. Na speciální filmová předsta-
vení je možné vzít s sebou děti do kina 
třeba i v kočárku přímo do sálu.

Městská část Praha 16 a Kino 

Vážení spoluob-
čané, čtenáři Novin 
Prahy 16, téma mého 
dnešního sloupku 
je zřejmé. Jsou jím 
současné rozmary 
počasí:

Koncem ka len-
dářního podzimu 

byla převážná část Evropy zasypána sně-
hem a trpěla v mrazivých dnech i nocích. 
Sotva však „úředně“ přišla zima, dorazily 
z jihu téměř jarní teploty. Prožili jsme 
mokré Vánoce i Silvestra a první víkend po 
Novém roce o sobě dala vědět pod roztá-
vajícím ledem do té doby klidná Berounka.

Na  mělkém dně v oblasti Mokropes 
vznikla bariéra z ledových ker, která ome-
zila průtok řeky natolik, že se rozlila po 
okolí. Po sobotní noční kulminaci ledy po-
volily, koryto se vyčistilo a i přes zvýšenou 
hladinu k výrazným škodám podél toku 
prozatím nedocházelo.

Tento stav ovšem měl být varováním 
pro příští dny. Vlivem stoupajících teplot 
roztával sníh v celém povodí a v jeho zá-
padní části byly vodní přívaly navíc ještě 
přiživovány vydatnými srážkami. Příroda 
nerespektuje dny pracovního volna, hla-
dina stoupala a ke kulminaci došlo opět 
během víkendu. O sobotní noci měla řeka 
měřený průtok přes 500 m3/s, což je téměř 
desetinásobkem běžného stavu.

Průtoky nad 320 m3 směrují řeku do její-
ho původního koryta. Berounka tak vytvo-
řila z Dolních Černošic ostrov. V takzvané 
údolnici zaplavila příjezdovou komunikaci 
v délce zhruba 200 m s největší hloubkou 
kolem jednoho metru. Voda protékala i dol-
nočernošickými ulicemi a zamezila přístu-
pu k lávce suchou nohou. Situace se zdála 
vážnou, ale zdejší obyvatelé díky letitým 
zkušenostem v převážné většině zachovali 
klid. Lipenečtí dobrovolní hasiči držící 
nepřetržitou pohotovost tak neměli jediný 
požadavek na evakuaci a jejich hlavní čin-
ností bylo vyprošťování vozidel nerozum-
ných řidičů, kteří se i přes varování pokusili 
zaplavenou silnicí projet. Hasičský vůz též 
přepravoval zdravotnický materiál a lékaře 
do této oblasti. Všem, kteří  věnovali svůj 
volný čas o víkendu a obětovali dovolenou 
v dalších dnech při vyčerpávání zaplave-
ných sklepů, patří mé poděkování.

Tato část Prahy je prozatím opomíjena 
protipovodňovými opatřeními magistrátu. 
Je pochopitelné, že údolní niva řeky Be-
rounky je brána jako ideální plocha pro 
rozliv povodňových vod. Přesto je více než 
nutné zajistit možnost úniku z Dolních 
Černošic a příjezd pomoci a zásobování 
přemostěním údolnice spolu s jejím dů-
kladným vyčištěním. Místní samospráva 
dlouhodobě o tomto jedná. Prozatím bez 
výsledku…

Po takřka ročním úsilí je na 3. března 
připravován slavnostní křest ,,Knihy 
o Radotínu“, který proběhne v kulturním 
středisku Koruna za přítomnosti význam-
ných hostů. Kolektiv autorů, podílejících 
se na vzniku knížky a rekrutujících se 
především z řad členů radotínské leto-
pisecké komise, členů redakce Novin 
Prahy 16 a zástupců vydavatelství MILPO 
MEDIA s.r.o., připravil pro čtenáře pub-
likaci s velice zajímavými až unikátními 
informacemi o místu nalézajícím se od 
nepaměti na levém břehu Berounky, tedy 
Radotínu. Významná poloha poblíž sou-
toku dvou významných řek předurčovala 
tuto oblast k nevšednímu rozvoji, historii 
a já věřím, že i světlé budoucnosti. Na 
více jak dvou stech stranách se autoři 
snaží zachytit jeho vývoj od první pí-
semné zmínky o Radotínu z dokumentu 
od knížete Boleslava II., kterým měl be-
nediktinskému klášteru roku 993 darovat 
desátek ze svého radotínského dvora, až 
po současnost. Čtenář se bude moci se-
známit s nejstaršími grunty a chalupami 
nebo se dozvědět, od kdy se nad řekou 
majestátně tyčí kostel sv. Petra a Pavla. 
Až nostalgicky se čte o bývalých mlýnech 
a mlynaření vůbec, prvních řemeslnících, 
továrničkách a dobových hospodách. 
Opomenuta nemohla zůstat ani oblast 
vývoje školství, zdravotnictví a dopravy. 
Víte třeba, že nejstarší objekt, kde se učilo, 
byla tzv. zádušní chalupa, která stála od 
roku 1684 v blízkosti kostela, ve dvoře za 
dnešní radnicí? Radost mnohým určitě 
udělá kapitola o kultuře a sportu. Tradice 
a rozmanitost těchto zájmových oblastí je 
zde obrovská a je až neuvěřitelné, kolika 
mimořádnými osobnostmi se Radotín 
může pyšnit. Významné postavení v knize 
má jednoznačně příroda s ojedinělým vý-
skytem rostlinných a živočišných druhů 
a dokumentace území tvořeného prvo-
horními mořskými sedimenty, především 
vápenci a břidlicemi, mezi nimiž můžeme 
nalézt zkamenělé pozůstatky života z ob-
dobí ordoviku, siluru a devonu. Všechny 
kapitoly jsou doplněny zajímavými dobo-
vými či současnými fotografiemi. Více již 
ale nebudu prozrazovat. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo 
se na Knize o Radotínu podíleli. Děkuji 
za veškerý entuziasmus a nadšení pro 
věc, někdy až za detektivní činnost při 
získávání a ověřování faktů z let minu-
lých. Srdečný dík patří i sponzorům, bez 
jejichž podpory by kniha světlo světa ne-
spatřila. Naší milé publikaci pak přeji, aby 
nejen toho, kdo má srdce ,,radotíňáka“, 
obohatila a potěšila a aby se především 
příjemně četla.  


