AKTUALITY - HISTORIE

podle hydrologů by žádná opatření plně
nezabránila pronikání zvýšených vod
například podložím, a tak by se „ostrůvek v moři“ dlouho neudržel. Proto Lahovice nebudou chráněny proti povodni
a Rada hlavního města Prahy rozhodla
o odkupu nemovitostí v tomto území.
Na podzim loňského roku se rozhořela diskuse v samotném jádru Městské
části Praha – Zbraslav. Na Zbraslavi je
projektanty navržena protipovodňová

zeď, která svým průběhem kopíruje
ulici K Přehradám, hlavní tepnu spojující metropoli s rekreační oblastí Vltava – dolní Posázaví, a to od Žitavského
ulice až po mrtvé rameno Berounky
(Krňov). Ochráněna tak má být celá
dolní oblast Zbraslavi.
Odpůrci zdi poukazují jednak na to,
že byla vypracována jediná varianta
(a že tedy nelze vybírat z více návrhů),
děsí se estetické stránky věci (zeď bude
vysoká až 4,7 m) a také vlivu zdi na
„druhý břeh“ – na lokalitu Závist, kde
se ochrana neplánuje (tedy obava ze
zúžení koryta a zmenšení rozlivového
území a dále také ze zvýšení hladiny hluku) a dokonce tvrdí, že navržené
řešení není dostatečně odborně propracováno.

Protistrana kontruje: stávající stav
znamená velký problém pro obyvatele,
neboť v postiženém a neochráněném
území nebude možné nově stavět (což
omezí vlastnická práva a sníží cenu
nemovitostí), pojišťovny domy vůbec
nepojistí (nebo jen za výrazně vyšší
částku), životy i majetky lidí budou
v neustálém ohrožení. Navíc navržená
zeď bude plnit i funkci protihlukovou:
ulice K Přehradám je rušnou komunikací, která prochází v těsné blízkosti
zástavby rodinných domů. Všechny
tyto argumenty jsou zcela logické a
podporují urychlenou realizaci opatření proti velké vodě.
U části území šestnáctky
(dolní Zbraslav, Radotín,
Velká a Malá Chuchle)
měla být protipovodňová
opatření připravována již
v letošním roce, ale vzhledem k jejich technické i
finanční náročnosti a současně budované ochraně
v centru a na severu Prahy
se výstavba o rok zpozdí.
Hlavní město totiž zrušilo
obchodní veřejnou soutěž
s tím, že navržená opatření je nutné přeprojektovat
tak, aby při stejném ochráněném rozsahu území byla ušetřena čtvrtina až třetina nákladů (cca 250 mil. Kč). Pro zajímavost: jen v roce 2005 je v pražském
rozpočtu vyčleněno na protipovodňová
opatření 587,6 milionu korun.
Znamená to tedy zpoždění, další
rok bez jakékoli ochrany ohrožených
lokalit. Vzhledem k probíhajícím
diskusím však svítá určitá naděje i
zbraslavským znesvářeným stranám
na možnost ovlivnit výsledek práce
projektantů, bude-li možné po odborné
stránce jejich připomínky zapracovat.
Šestnáctka protipovodňová opatření
potřebuje a potřebuje je brzo, abychom
již nikdy nemuseli prožívat pohnuté
události srpna 2002.

plasty (do kontejnerů o objemu 1100 l).
Od fyzických osob budou dále přijímány nebezpečné odpady (rozpouštědla,
kyseliny, fotochemikálie, zářivky a
jiný odpad s obsahem rtuti, chladící
zařízení, barvy, lepidla, léčiva, baterie
a akumulátory ad.), které budou ukládány zvlášť do speciálních kontejnerů.
Služeb dvora budou moci využít
všichni občané i drobní živnostníci
s trvalým bydlištěm na území hlavního
města Prahy s tím, že uložení odpadu
bude pro občany bezplatné, živnostníci
budou muset za tuto službu zaplatit.
Zpoplatněno bude ale i pro občany odevzdání pneumatik (25 Kč/ks) a většího
množství odpadu (např. více jak 1 kus
lednice, televizoru a dalších domácích

Součástí jeho činnosti bude také organizování kulturních, sportovních a různých dalších akcí. Všechny
aktivity jsou poskytovány
dětem zdarma. A proč tento
klub vlastně vznikl? Odpověď nám dává zástupce
starostky Městské části
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík: „Ač máme v Radotíně
velkou nabídku nejrůznějších zájmových sdružení,
sportovních klubů, stále je
zde nezanedbatelný počet
mladých lidí, kteří se do
žádného „úzce specializovaného“ klubu nezapojí. I
proto městská část dala
podnět ke vzniku tohoto klubu.“
Zařízení bude prozatím zprovozněno
ve dvou dnech v týdnu, a to ve středu
a pátek odpoledne od 16.00 do 21.00

STRANA 3
spotřebičů nebo více
jak 1 m stavebního
odpadu nebo křovin
za měsíc). Toto opatření je motivováno
snahou zabránit zneužívání bezplatných
služeb dvora podnikateli, kteří musí
odpad likvidovat na
své náklady. Technické služby upozorňují,
že v průběhu provozu
může být dále upřesněno, co a nad jaký
limit bude zpoplatněno tak, aby sběrný dvůr fungoval ke
spokojenosti občanů. O těchto případných změnách vás budeme informovat.
Otevřením sběrného dvora se vyřeší
problém ukládání odpadů v našem regionu, kde dosud museli občané vážit
hodin. Budoucí návštěvník jistě ocení,
že Klub má samostatný vchod zezadu
školy. Přesto, že je ve školním areálu
umístěn, není třeba se školy jakkoli
obávat! Přijít a odejít můžete, kdy chcete. (Ne jako ve škole.) K dispozici bude

např. kulečník, fotbálek, elektronické
šipky, čajovna, PC a internet, stolní hry,
sportovní náčiní, poslech hudby. Děti
mohou využít i možnosti, které nabízí

cestu do stabilních sběrných míst na
Praze 5 nebo 12 nebo se museli spolehnout jen na mobilní sběr nebezpečných
odpadů a třídění papíru, skla a plastů
do kontejnerů podél komunikací.
přilehlé hřiště. Do programu budou
zahrnuty výtvarné dílny, happeningy,
filmová představení, sportovní turnaje, ale i výjezdy do přírody a výlety.
Nedílnou součástí je terénní práce v
místní lokalitě, a to zejména oslovení
dětí a mládeže přímo v jejich prostředí, v případě potřeby jim poskytnout
kontakt s odbornou pomocí, nabídnout
volnočasové akce a aktivity. Běh Klubu
budou zajišťovat tři pracovníci, kteří se
podílí na organizaci a realizaci klubových programů a vytváření volnočasové nabídky pro cílovou skupinu dětí a
mládeže. Zaměstnanci zajistí také přímou terénní kontaktní práci na území
Městské části Prahy 16.
Doufejme, že se Klub stane příjemným místem k setkávání a my budeme
moci informovat o zajímavých projektech, které se zde budou realizovat.
Popřejme mu do budoucna hodně štěstí
a sílu a také to, aby sem našlo cestu co
nejvíce dětí. Dveře jsou otevřené.

