Stavbu vodovodního přivaděče
a tlakové splaškové kanalizace
m e z i D ol n í m i
Černošicemi
a Lipencemi
zahájila
firma
INOS Zličín, a.s. začátkem letošního léta. Jedná se o „volné“ pokračování dostavby inženýrských sítí
z Černošické ulice a z ulice Nad
Žlábkem z předchozího roku. Akce
je financována z dotace Ministerstva
zemědělství (vodovod), z části z peněz hl. města a městské části. Od
příštího roku bude možno čerpat
i dotaci a dlouhodobou půjčku od
Státního fondu životního prostředí. Závazný příslib je a podklady
pro smlouvu se připravují. Stavba
znamená určité omezení pro řidiče
v Černošické ulici, avšak převážně
jen v místech revizních kanalizačních šachet. Minimalizace omezení
bylo docíleno změnou technologie
stavby. Místo otevřených výkopů
v celé délce byla, na návrh dodavatele stavby, zvolena metoda protlaku
a vtahování jednotlivých úseků
trubního vedení. I trasa pokládky je
prováděna pod nezpevněnou krajnicí vozovky. Celkové letošní výdaje
na stavbu budou okolo osmi milionů korun. S úplným dokončením
se počítá, vzhledem k postupnému
financování stavby, až v roce 2007.
Vodovodní přivaděč ale chceme
dokončit ještě letos. Závisí na tom
bezpečné zásobování vodou Dolních
Černošic. Původní vodovodní potrubí bylo v devadesátých letech položeno na poněkud nestabilní břeh
Berounky, jak ukázala povodeň
před třemi lety. Na průběh stavby
pravidelně doh líží sa mostatný
technický a autorský dozor investora. Ten kontroluje zejména kvalitu
prací, soulad stavby s dokumentací,
fakturaci. Je to nejen povinnost při
nakládání s obecními prostředky,
ale jediná možnost, jak se vyhnout
pozdějším problémům s provozem
a údržbou. O posledním úseku
spádové kanalizace v ulici Josefa
Houdka je uvažováno na příští rok
tak, aby stavba pokud možno navazovala na připravovanou celkovou
rekonstrukci této ulice. O ní lze
reálně uvažovat asi za 1,5 roku.

Již po dlouhá léta se vždy dvakrát
ročně, na jaře a na podzim, rozhoří
diskuse o smyslu změny času. Zatímco v březnu bývá debata pokaždé dosti
bouřlivá, což pramení z toho, že na
jaře „je nám jedna hodina ukradena“,
podzimní výměny názorů jsou vždy
o něco smířlivější – kdo by si rád o hodinu déle nezalenošil v posteli…
Pravidlem bývá, že celostátní média
se zajímají především o možné zdravotní (psychické i fyzické) následky
těchto časových posunů, jejich ekonomickou a společenskou účelnost,
a hledají si ty nejzarytější bojovníky
proti letnímu času. Tím nejznámějším
je jistě Východočech Stanislav Pecka,
pekař, který na svém odporu založil
i (neúspěšnou) kampaň do Senátu
Parlamentu ČR. My však dnes zůstaneme stranou těchto, často vášnivých
diskusí, a zaměříme se na něco, co
prakticky nikdo neví – kdy, kde a proč
Byl státní svátek, 28. září, byl volna
čas. Ne všichni občané odjeli mimo
své domovy a Úřad městské části
Praha 16 pro zůstavší nachystal na
středeční odpoledne milé překvapení

v podobě zajímavé podívané. Sešel
se totiž rok s rokem a na radotínský
nový stadion znovu spadly hvězdy.
Tedy, aby bylo správně pochopeno,
nejednalo se o žádné vesmírné objekty, nýbrž o současné i bývalé stálice
a komety ze světa sportu a tvrdšího
hudebního žánru. Již potřetí došlo
na travnaté ploše k fotbalové show,
při níž se proti sobě postavily týmy

se „zrodil“ letní čas.
Za duchovního otce se považuje
Benjamin Franklin, americký přírodovědec a politik, který v dopise v roce
1784 - ve snaze o úsporu množství
svíček a nákladů na ně vynakládaných - navrhoval, aby lidé chodili spát
a vstávali dříve.
Zavedení letního času však na sebe
ještě dlouho nechalo čekat, až do válečného roku 1916, kdy se hned několik států rozhodlo zavést jej do praxe.
Hlavním a vlastně jediným důvodem
byl (a dodnes je) aspekt ekonomický:
snaha o úsporu finančních prostředků
z nižší spotřeby elektrické energie.
V mnoha zemích šlo však pouze
o součást válečných hospodářských
opatření, a tak po skončení války již
nebyl mnohde letní čas obnoven – to
platí i pro české země.
Na našem území se s posunem času
o jednu hodinu setkáváme znovu za 2.

světové války, kdy dokonce od dubna
1940 do listopadu 1942 platil „letní
čas“ bez přestávky. V poválečných
podmínkách byl zrušen v roce 1949.
Napotřetí se ale letní čas v českých
zemích konečně „zabydlel“ a vděčíme
za něj samozřejmě opět kritické situaci celosvětového významu: ropná
krize a s ní související snaha o úsporu
energetických zdrojů přiměla československou vládu k jeho zavedení
v roce 1979. Mnohé z nás možná
napadne při pohledu na aktuální ceny
pohonných hmot, že energetická krize
trvá a neměnnost pravidelné změny
času nás v této myšlence může jen
utvrzovat.
Zajímavé je, že za celých 27 let
jeho platnosti se rytmus posunů měnil jen jedenkrát: letní čas od roku
1996 nekončí v září, ale až v říjnu.
Poslední říjnová neděle byla zvolena
v souvislosti s předvstupní přípravou
do Evropské unie, kde letní čas trvá
7 měsíců (snaha o sjednocení data ve
všech členských zemích).
Dnes se letní čas řídí směrnicí

1. Ro c kové h o fo t b a l ové h o cl u b u
Spark Praha a Osobností
Prahy 16. Jako obvykle
však tomuto klání předcházelo utkání mezi žáky
ZŠ Radotín a ZŠ Zbraslav,
v němž byli úspěšnější
nadšeně bojující zástupci
radotínské školy, kteří
zvítězili 2:1 (možná i proto, že zástupci Zbraslavi
se vysílili cestou do
Radotína, kam dorazili
pěšmo). Potom již za zvuků písně „Nechte vlajky
vlát“ vběhli na zelený
pažit ti, na které se přišlo podívat 220

diváků ze širého okolí. A nikdo z nich
určitě nelitoval. V černočervených
dresech připomínající odění Interu
Milán nastoupili do kolbiště hosté
v čele se zpěváky Josefem Vojtkem
a Kamilem Střihavkou a rockery ze
skupin BSP, Alkehol, Turbo, Arakain
či Hush. Sestavu doplnili internac
ionálové Ladislav Vízek, Jan Fiala,
Günter Bittengel, Zdeněk Peclinovský,
Jan Klíma a Jiří Trojan. Z lavičky
vedl hosty asistent trenéra národního
mužstva České Republiky Miroslav
Beránek. Leč i tým domácích v zářivých
červenobílých dresech na čele

Šestnáctka bude mít již v příštím
roce profesionální hasiče v nových
prostorách. U křižovatky ulic K Cementárně a V Sudech, na místě zrušených objektů Středního odborného
učiliště strojírenského, se intenzívně
pracuje na stavbě hasičské zbrojnice
Hasičského záchranného sboru hl. m.
Prahy. Ta nahradí dosavadní prostory
na náměstí Osvoboditelů za kulturním

střediskem U Koruny, kde se v prostoru dřívější stodoly a jejího okolí tísní
společně profesionální i dobrovolní
hasiči.
Nový areál bude podobně jako v případě naproti situovaného sběrného
dvora víceúčelovým zařízením: vedle
profesionální jednotky a Sboru dobrovolných hasičů Radotín se sem přesune

s místostarostou MČ Prahy 16 Karlem

Není týdne, ve kterém by příslušníci
Policie ČR nebo Městské policie nemuseli řešit případ odcizení soukromého
majetku občanů nebo jeho poškození.
Výjimkou není ani správní obvod
Prahy 16. K nejčastějším případům celorepublikově, ale i zde, patří vloupání
do osobních automobilů. Přes veškerá
opatření, instalaci kamerových systémů a podobně je v tomto případě nejúčinnější prevencí viditelně nenechávat
v zaparkovaném automobilu žádný
předmět, tašku či oblečení.
V poslední době se opakovaně setkáváme s cílenými akcemi pokoutního
nabízení různých služeb zdánlivými
zástupci organizací, jako jsou telekomunikační společnosti, pražské
plynárny nebo elektrorozvodné závody. Cílem se stávají především naši
starší spoluobčané. Podvodníci se pod
rouškou provedení instalací, kontrol
a revizí za výhodné ceny snaží dostat
do domácností seniorů, kde následně
důvěřivce okradou. Apelujme na naše
starší příbuzné, aby neotevírali neznámým bez předchozího prověření
celé záležitosti. Osvědčuje se požádat
neznámého o předložení služebního
průkazu a následně se informovat v zákaznickém centru dané instituce o reálnosti prováděné kontroly. Nebuďme
lhostejní k těmto činům. Všímejme si
okolí. Svým nezájmem podporujeme
drzost počínání podvodníků a zlodějů. Musíme si uvědomit, že jednou se
podobným terčem může stát někdo
z příbuzných nebo osobně. I my budeme jednou staří a budeme potřebovat
pomoc svých příbuzných a známých.
V případě, že se v lokalitě Prahy 16
podobný případ stane, je zajištěno, že
Městská policie okamžitě dává informaci do dalších městských částí o případném nebezpečí. Městské části pak
pomocí svých místních rozhlasů varují
občany před případným nájezdem těchto živlů. Rovněž varujeme před nákupem super cenově výhodného zboží na
parkovištích před obchodními centry,
jak se říká z ruky do ruky. Podvodníci
Vám předvedou funkční věc, ale při
placení zboží ji zamění za atrapu a vám
doma pak zůstanou jen oči pro pláč.
Proto upozorněte i na tyto nahodilé
,,prodavače“ orgány policie. Přeji Vám
klidné dny.

