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Nová sněhová nadílka = první komplikace

Na rozdíl od
hlavního města Prahy byla vyjednávání po komunálních volbách
v městských částech správního obvodu
Prahy 16 daleko jednodušší. Ale nepředbíhejme.
Volby do zastupitelstev obcí se
konaly ve druhé polovině října letošního roku. Nesly se ve znamení bojů

proti ODS, vznikla řada nových stran
a politických uskupení. Občanští
demokraté ale své starosty obhájili
v Lipencích, Lochkově a v Radotíně.
Konkrétně v Lochkově měli sami
voliči práci nejjednodušší – místní
zde totiž sestavili pouze jednu kan-

V letošním roce však došlo ke
změně hlavního dodavatele a TS již
svojí technikou ani lidmi údržbu
nezajišťují. Obavy radotínské radnice
sdělované dávno před zimou nebyly

didátku. Pro příští čtyřleté období tu
bude opět vládnout Ing. Jiří Rendl se
zástupkyní Evou Filipovou.
Na rozdíl od voleb v roce 2006
měli na výběr ze dvou stran Lipenští - Sdružení pro Lipence a ODS. Se
62,49 % hlasů zde vyhráli občanští
demokraté. Na zasedání zastupitelstva,
které se konalo již 3. listopadu, obhájil
starostenský mandát Michal Popek.
Zastupovat jej
bude Ing. Miroslav
Čížek.
V Radotíně, kde
komunální volby
drtivě v yhrá la
ODS (63,20 % hlasů), zvolili noví zastupitelé starostou
opět Mgr. Karla
Hanzlíka. Prvním
zástupcem se stal
Mg r. M i ro s l av
Knotek a druhým
Ing. Milan Bouzek.
Celá rada je jednobarevná, zasednou v ní dále Ing. Jan
Farník, který i nadále bude působit jako
uvolněný radní pro oblast informatiky,
a Ing. Petr Binhack.
K zásadnímu obratu došlo ve Velké
Chuchli a na Zbraslavi. V Chuchli

v yslyšeny a pr vní „ostré testování“
v posledních listopadov ých dnech ukázalo, že došlo ke zhoršení údržby hlavních
tahů. Kritická byla
opakovaně situace ve
Zderazské ulici (silnice II/101) spojující
Radot ín s Třebotovem, Kosoří a dalšími
vesnicemi – uježděný
sníh se změnil v led
a vozovka byla třeba
v pondělí 29. listopadu ráno prakticky
nesjízdná. Na sypač tu u Nýrské ulice
čekala dlouhá kolona aut.
V případě chodníků je to obdobné –
kolem hlavních tahů (např. Výpadová,

Jesličky a hvězda
betlémská

Betlémy patří k vánočním svátkům
stejně jako dárky pod stromečkem nebo
tajemné vánoční cinkání zvonku. Navíc
jde o tradici mnohem, mnohem starší.

Narození Ježíška bezesporu patří
mezi významné křesťanské historické události. Podle ústního podání se
v jeskyni v městečku Betlémě, které

Sváteční akce na 16
Do 30. prosince – Výstava betlémů,
Zbraslav
18. prosince – Zbraslavské Vánoce
19. prosince, 15.00 hodin –
IV. adventní koncert, Radotín
26. prosince, 10.00 hodin – Koncert
Pražské mobilní zvonohry, Velká
Chuchle
26. prosince, 16.00 hodin – Koncert
Pražské mobilní zvonohry, Radotín
31. prosince – Silvestrovský
půlnoční ohňostroj, Radotín

Příjemné a klidné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2011
přejí všem zákazníkům pracovníci firmy FEMAT
» AUTOSERVIS Vrážská
800 400 497
» AUTOSALON Výpadová 800 400 104

» STK RADOTÍN
242 410 660
» UŽITKOVÁ LITINA 224 923 683

*Po předložení kupónu získáte v našich provozovnách až do konce února 2011
slevu 10 % bez DPH na provedené servisní práce. Neplatí pro STK a FEMAT - užitková litina

Jízda po dálnici byla dřív nuda. Znáte
to, stále stejná krajina, rychlost se moc
nemění, silnice je široká... mikrospánek
byl hrozbou všech znavených účastníků
silničního provozu. To jsou ale dávné
vzpomínky.
Dnes se řidič nemůže otravovat, i kdyby chtěl. A nejde jen o ty více či méně
slavné piráty silnic, dálnice ubíhá a vy
stále koukáte, co se od minula změnilo:
lednice ve výprodeji za skutečně šokující
cenu, vánoční stromečky povídají o dárcích, někde se řehtá dávno zapomenutý,
ve volbách propadnuvší kandidát na
starostu, jinde zase poloobnažená dívka
láká na nákupy v obchoďáku. Prostě paráda, žádná nuda, velkoplošné reklamy
nás zabaví a jsou vlastně prevencí před
nehodami. Ale jak kdy. Billboardy také
zabíjejí. Rozptylují pozornost, stojí jen
pár metrů od vozovky a mají odolnou
konstrukci. Počet střetů s reklamními
plochami policie nezveřejňuje, skrývají se
v kolonce „srážka s pevnou překážkou“ –
takových karambolů bylo vloni na našich
cestách 17 779, zemřelo při nich 226 lidí
a dalších 723 bylo těžce zraněno. U většiny
jde nejspíše o strom nebo telefonní sloup,
billboardy jsou sem ale také zahrnuty.
Podle platného znění zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.) „pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena
na náklad vlastníka reklamního zařízení
svodidly nebo jinak zabezpečena proti
možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení“. Kolik billboardů má
svá svodidla? Pět procent? Spíše méně.
Podívejme se z druhé strany – stojí
kolem silnic, aby vydělávaly. Smutné ale je,
že do rozpočtu správců silnic míří směšně
nízké částky. Podle ministra dopravy Bárty
kasíruje ročně Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD), státní organizace, z 2200 velkoplošných reklam 34 milionů korun – tedy
průměrně 15,5 tisíce za jeden. Příjmy z reklamy jsou však minimálně o jeden řád
vyšší (odhad je přes 200 tis. Kč). Kam tedy
ty statisíce mizí? Pouze jejich vlastníkům?
Shrnuto – máme kolem silnic hyzdící
reklamy, které tvoří pevnou překážku.
Řidiči před nimi nejsou ochráněni ani
svodidly. Srážky mívají těžké následky,
umírají lidé. Přitom příjem z nich je ve
srovnání s miliardovými zakázkami stavebním firmám naprosto mizivý.
V příštích měsících uvidíme, zda ŘSD
nebude jen „prověřovat všechny jednotlivé billboardy na dálnicích a silnicích“,
ale že drtivá většina, v ideálním případě
všechny, úplně zmizí.

10 % na servisní práce*

Začátek „ostré“ zimní sezony zatím
na komunikacích přináší komplikace
pro motoristy i chodce. Úklid sněhu
a ošetření posypem sice probíhá, ale jeho
kvalita, především na hlavních tazích, je,
jemně řečeno, diskutabilní.
Zatímco v loňském roce musela
všechna města a obce vymyslet nový
systém zimní údržby chodníků, letos
mělo vše být již zaběhnuto a komplikace v podstatě neměly vznikat. Bohužel
pro Radotín to neplatí. V loňské sezoně
se totiž o všechny komunikace (pouze
s výjimkou trasy autobusové linky 245
na Lahovskou) staraly Technické služby Praha – Radotín (TS), organizace
zřízená Městskou částí Praha 16, a to
jako subdodavatel smluvního partnera
Technické správy komunikací hl. m.
Prahy (TSK). Vozovky díky tomu byly
ošetřeny vždy s předstihem oproti vyhláškou stanovenému času.

KUPÓN

Konec roku
a s ním jedny
z nejkrásnějších
a nejpoetičtějších
dnů celého roku
se blíží. Očekávaný adventní čas
a vánoční atmosféru nepřibrzdila
ani nezvykle brzká sněhová nadílka, která
od počátku prosince komplikuje každodenní životní rytmus. Při vzpomínce na
přívaly sněhu na začátku letošního roku
si asi všichni říkáme, že nás v tomto kalendářním roce zima opravdu potrápila.
Již v tak vysílených rozpočtech obcí je
do konce prosince potřeba řešit zapojení
rezerv na pokrytí opětovně zvýšených
potřeb na zimní údržbu. Rád bych při
této příležitosti poděkoval všem spoluobčanům, kteří i přes změnu platné legislativy (tzv. chodníkovou novelu) pomáhají
odstraňovat sníh z chodníků před svými
nemovitostmi. Moc děkuji.
Samozřejmě bych v pravidelné rubrice chtěl především popřát Vám všem,
čtenářům Novin Prahy 16, i všem Vašim
blízkým klidné a spokojené prožití svátečních chvil posledních dní roku, rovněž
i to, abyste zvládli zbývající hektické
dny do Štědrého dne pokud možno co
v největší pohodě, kterou budete šířit
okolo sebe, ve svém rodinném kruhu,
mezi svými přáteli. Závěr roku by měl
být spíše veden v duchu příjemného rozloučení s uplynulými dny končícího roku,
k rozjímání a setkávání se s příbuznými
a s přáteli. V mnoha případech je právě
to, že si vzpomeneme na někoho ze svých
blízkých, tím nejlepším dárkem. Vždyť
mnozí z nich nám v životě hodně pomohli. Snad nám to vše nebude ztěžovat
a znepříjemňovat další sněhová nadílka,
kterou s povděkem a radostí uvítali naši
nejmenší jako takové předčasné vánoční
překvapení. Všem dětem bych chtěl popřát, aby se splnila očekávání v podobě
vánočních dárků pod ozdobeným stromečkem. Nepochybně každý dárek, který
dáte svým nejbližším z lásky, upřímně
potěší. Všichni jsme určitě zažili pocit,
kdy radost osoby nám milé z něj, je pak
krásným dárkem i pro nás. Všichni víme
i to, že nejhezčí dárek vlastně nic nestojí,
jelikož to je přívětivé a ohleduplné chování jeden k druhému nejen na Vánoce,
ale i během celého roku.
Závěrem bych chtěl Vám všem z „šestnáctky“ popřát co nejúspěšnější vstup do
roku 2011, pevné zdraví, štěstí, úspěch
a hodně lásky a pochopení především od
lidí, které máte rádi.

