Vážení spoluobčané, píši
tento příspěvek v polovině podzimu,
který nám
v letošním
roce dosud
nastavuje svoji příznivější tvář.
Máme za sebou některé, pro správní
obvod Prahy 16 již tradiční, společenské akce, jako například Vejvodovu Zbraslav, závody veteránů do
vrchu Zbraslav - Jíloviště, Havelské
posvícení v Radotíně, 35. ročník
Radotínského pochodu Jardy Baráka, státní svátek vzniku samostatného československého státu, uctění
památky zesnulých a před námi je
blížící se advent - čas očekávání,
shonu a nervozity, předvánočního
rozjímání, a také nový rok.
V současné době plné politického
napětí mimo jiné i z důvodu jmenování ministra zdravotnictví, šířících se poplašných zpráv o hrozící
pandemii ptačí chřipky, zprávách
o zemětřesení v České republice,
v době sestavování kandidátek do
parlamentních voleb, končí samosprávám městských částí již třetí
volební rok a pouhý rok zbývá na
splnění volebních slibů.
Nastává čas rekapitulací – poohlédnutí se za uplynulými třemi
léty. Tam, kde se celé tři roky nic
nedělalo, tam se opravdu již mnoho nestihne. Věřím, že i z pohledu
spoluobčanů tomu tak v městských
částech Lipence, Lochkov, Radotín,
Velká Chuchle a Zbraslav nebylo,
že celý správní obvod Praha 16 opět
trochu změnil svoji tvář, a to nejen
po stránce výstavby infrastruktury
(nové sítě, komunikace, chodníky),
rozšíření služeb pro občany (např.
sběrný dvůr), opraveny byly budovy škol, rekonstrukce se dočkala
Základní umělecká škola v Radotíně a na Zbraslavi, kde se navíc
svých diváků dočkalo po povodni
znovu obnovené divadlo J. Kašky,
ve Velké Chuchli byla postavena
nová mateřská školka, která čeká
v nejbližší době na otevření, a občané se dočkají do konce roku ote-

Po více jak roce končí celková
rekonstrukce hlavní lochkovské
komunikace. Od 16. listopadu tak
projedeme ulicemi Cementářskou
a Ke Slivenci bezpečně a spolehlivě
a místním skončí období složitého
objíždění uzavírek a delší docházení
na městskou hromadnou dopravu.
Akce financovaná z rozpočtu hlavního města Prahy (celkové náklady
téměř 35 milionů korun včetně DPH)
byla zahájena 1. října loňského roku
a s výjimkou nucené zimní přestávky
pokračovala až do těchto dnů. A to
i přes na poslední chvíli řešený výkup pozemku u křižovatky s ulicí Za
Ovčínem.
Společnost Skanska CZ a.s., zhotovitel díla, prováděla nejen samotnou rekonstrukci komunikace včetně nových
chodníků a rozšíření těch stávajících
(samozřejmě v bezbariérové úpravě
a s prvky pro nevidomé a slabozraké),
ale také přeložky slaboproudu, silnoproudu, veřejného osvětlení a plynu.
V ulici Ke Slivenci musela být vybudována nová dešťová kanalizace.
Práce probíhaly sice po kratších etapách, přesto si vždy vyžádaly uzavírky a řidiči si objízdnou trasou řádně
prodloužili svou cestu, zvláště ve fázi,
kdy byl do Lochkova zcela znemožněn příjezd od západu (vedle uzavírky
Cementářské byla zjednosměrněna
ulice Na Dražkách). Také autobusy
měnily své trasy a cesta z Lochkova
do sousedních městských částí i centra
Prahy se prodloužila a občané to měli
dále na zastávky.
Lochkov má nyní více jak dvě třetiny
komunikací nových, to ale neznamená, že by si z nich řidiči mohli udělat
závodní trať; na obou hlavních příjezdových cestách jsou vybudovány zpo-

Na počátku roku 2005 byl otevřen
v Radotíně v areálu základní školy
nový KLUB pro mládež, jehož posláním je vytvořit bezpečný prostor pro
trávení volného času dětí a mládeže od
12 do 18 let (viz Noviny Prahy 16 č. 2/
2005). KLUB nabízí zázemí k aktiv-

malovací prahy, v celé městské části
platí zóna s 30kilometrovým limitem
a navíc v obytných
zónách je rychlost ze
zákona snížena na
20 km/hod. To vše by
mělo přispět k pohodlnějšímu a současně
bezpečnějšímu provozu na místních komunikacích.
Přes úspěšné dokončení této náročné
akce se ještě budou
některé záležitosti dolaďovat, což potvrzuje
i místostarostka Eva
Filipová: „U autobusové ot o č k y chc e me vysázet vzrostlé
stromy a Dopravní
podnik nám slíbil,
že příští rok vymění
t ř i doslu hující z astávkové přístřešky.“
Da lším problémem
je osvětlení na začátku Cementářské ulice
za odbočkou z ulice
Pod L och kovem.
„Ve ř ejné osvět len í
v tomto úseku budeme provádět zvlášť
ve spolupráci se společností Eltodo

a dokončeno by mělo být do konce
roku,“ upřesňuje Ing. Karel Kovařík,

S kontejnery na tříděný odpad je to
stejné jako s komunikacemi. Všichni
je chtějí mít co nejblíže, ale nikdo je
nechce mít na dohled a blízko domu.
Takže máme dobrou snahu třídit odpad a odnášet jej do kontejnerů, ale ty
musí být tak daleko, abychom na ně
neviděli, ale zároveň abychom okolo

nich šli nebo jeli. Logické je, aby sběrné nádoby byly tam, kde odpad vzniká, tedy nejblíže domů pro bydlení.
V pražských ulicích je umístění kontejnerů většinou na chodnících nebo
při parkovištích a často v blízkosti
obytných domů. V Lipencích máme
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nímu využití volného času
a možnost vlastní realizace.
Je otevřen každou středu
od 15.00 do 20.00 hodin
a pátek od 16.00 do 21.00
hodin a v současné době
nabízí kulečník, fotbálek,
čajovnu, šipky, využití PC
a Internetu, stolní hry, sportovní náčiní, možnost poslechu hudby a využití hřiště.

Inzerce

Vážení čtenáři, původně jsem se
chtěl s Vámi podělit o téma poněkud
méně vážnější. Prodloužené babí
léto s překrásnými slunečnými dny,
které vykouzlil teplotně abnormální
podzim, k tomu svádělo. Vandalské
činy v areálu radotínské základní
školy však pozměnily můj záměr.
Bohužel těchto nepochopitelných
záležitostí jsme velice často nepřímými svědky i v jiných částech
Prahy 16, o celé Praze či jiných
částech republiky nemluvě. Rozbitá
skla u zastávek, vysypané popelnice, polámaná veřejná zeleň, zapálené kontejnery na separovaný odpad,
popsané zdi či dopravní prostředky
jsou na denním pořádku. Společnost
musí vynakládat obrovské částky
na odstranění, popřípadě nahrazení zdemolovaných a nefunkčních
předmětů či zařízení. Co by se za
tyto prostředky dalo jiného pořídit,
kolik dětských hřišť nebo kolik
komunikací by se dalo za ně opravit atd. Vraťme se ale na pozemek
školy v Radotíně. Zničený bazén,
rozbitá branka, z níž byla odlomená
část konstrukce prohozena oknem
do prostoru tělocvičny, kde jenom
zázrakem nebyl poničen povrch.
Zdravý rozum zůstává stát. Jaký motiv vede noční nezvané návštěvníky
k tomuto odsouzení hodnému činu.
K tomu, aby ve své ,,noční zábavě“
pokračovali dál na dvoře za starou
školou, kde zbourají cihlovou zeď
v délce pěti metrů. Sehrál svoji roli
alkohol nebo mindrák či frustrace
vandalů z jejich působení ve školních zařízeních či vše dohromady?
Co to je za lidi? Jaký je jejich žebříček hodnot? Ve své podstatě se jedná o zbabělce, kteří nedokážou řešit
svoje problémy jiným způsobem než
anonymním vandalstvím. Mám ale
pro vás, vandalové, špatnou zprávu,
škola je na další eventuelní slaboduchý nájezd připravena a jen tak to
neprojde. Věřím, že jste připraveni
i Vy, slušní lidé, kteří odváděním
daní přispíváte na opravy způsobené
vandalstvím, upozornit či bezodkladně ohlásit patřičným institucím
podobné činy.

