Je tomu
právě rok,
co jsem
na těchto
stránkách
i n fo rm o v a l
o uzavření
prvních
nájemních
s m l u v
v nově otevřeném domě s pečovatelskou službou. Dnes již mohu prohlásit, že byla podepsána i poslední
a dům je k dnešnímu dni plně obsazen. Minulý rok byl plný událostí,
které postrčily Zbraslav zase kousek
dopředu: v objektu U Malé řeky 3
byla vybudována nová obřadní síň,
novým hábitem se pyšní hasičská
zbrojnice, proběhla oprava márnice
a pomníků, školní budova v ulici
Nad Parkem se dočkala nového
bezbariérového přístupu a mnoho
dalších. Na konci prosince začal, po
roce příprav, nad celým správním
obvodem Praha 16 zářit kostel sv.
Havla na Havlíně.
Co čeká Zbraslav v roce 2006? Ve
fázi přípravy se nyní nachází několik projektů. Obyvatele Baní jistě
potěší připravované prodloužení
chodníku od zahrádek až k bývalé
restauraci. Připravuje se výstavba
nového zdravotního střediska,
rekonstrukce lesoparku Belveder
a vznik dalších dvou parků, rekonstrukce Karlova stánku a další
drobné akce.
V letošním roce bude také zahájena výměna vodovodních řadů v horní části Zbraslavi, špatný stav těchto
rozvodů byl poslední překážkou
rekonstrukce povrchů komunikací
v této lokalitě. Dále bychom se měli
dočkat dostavby sportovního centra
na místě bývalé ledové plochy a nové prodejny potravin za benzinovou
pumpou.
Doufám, že letošní rok bude pro
Vás i pro Zbraslav rokem minimálně stejně úspěšným jako rok
loňský a přeji Vám do tohoto roku
vše nejlepší.

Letos se na našich silnicích chystá
řada změn. Řidiči musí počítat také
s častějšími kontrolami rychlosti.
Rok 2006 by měl být přelomovým
v trestání dopravních přestupků. Novela zákona o provozu na pozemních
komunikacích opětovně zavádí pravomoc policie odebrat na místě řidičský
průkaz a bodový systém, který bude
po dlouhých letech účinným nástrojem
proti bezohlednosti a bezostyšnému
opakovanému porušování pravidel na
našich silnicích. Novinek, které budou
platit od července, je mnohem více
a na stránkách tohoto periodika vás
s nimi v příštích měsících podrobněji
seznámíme.
Na frekventovaných radotínských
komunikacích pokračovala i v lednu
měření rychlosti Policií České republiky. Ve Výpadové ulici je dostatek
prostoru, a tak zde kontroly probíhají
podle osvědčeného scénáře: hříšník
je zaznamenán radarem a o pár desítek metrů dále zastaven a pokutován;
akce tak má okamžitý viditelný efekt.
Jinak je to ve Zderazské ulici, kde není
vyhovující odstavná plocha a při kraji
vozovky policisté odstavovat nesmí.
Vozidla byla pouze nasnímána a řidiči budou předvoláváni na dopravní
inspektorát.
Měření probíhá zpravidla dvakrát
týdně, v nynějším zimním období vše
samozřejmě záleží na počasí a sjízdnosti vozovek. Policisté si nemohou
dovolit zastavovat vozidla na kluzkých
silnicích, protože by tím ohrožovali
bezpečnost silničního provozu i sebe
samotné. V lednu se v Radotíně měřilo čtyřikrát a bylo zjištěno celkem

Od Nového roku je radotínská
knihovna uzavřena a nelze si půjčovat
knihy ani v zajištěných náhradních
prostorech v základní škole a Koruně.
Proč dnes občané nemají možnost
uspokojit své čtenářské touhy?
Rekonstrukce budovy knihovny
v Loučanské ulici si na podzim nejprve vyžádala krátkodobá omezení
provozu, přesunutí knihovního fondu
do několika míst po Radotíně a menší
pohodlí pro čtenáře. Od začátku roku

23 přestupků (z toho 22 ve Zderazské
ulici, kde byli policisté nejčastěji – tři-

krát). V jednání je měření rychlosti
na dalších radotínských silnicích, kde
si občané oprávněně stěžují na bez-

Letošní zima nás překvapuje svými rozmary počasí, zvláště v našich
nížinných podmínkách. Mrazivé
dny se střídají s oblevami, padající
déšť při teplotách těsně nad bodem
mrazu umrzá a silničáři mají plné
ruce (a pluhy) práce. Boj s náledím
a sněhem letos na Lochkově zvládají

ohlednou jízdu – například v ulici
K Cementárně a celé trase směrem na
Lochkov.
Další zbraní se má podle záměru metropole stát nákup přenosných radarů
pro městské policisty, kteří budou
moci od července zastavovat
vozidla za překročení povolené rychlosti. Pokud by se vše
podařilo, tak by jeden radar
trvale sloužil na šestnáctce.
A ještě jednou Zderazská
ulice. Ta je vůbec ostře
sle dova nou komu n i k a cí,
a to hlavně kvůli Základní
umělecké škole Klementa
Slavického (ZUŠ). Protože
vozovka má vysokou niveletu, není na ní možné umístit
mont ova né z p om a lova c í
prahy ani stavební práh, jak
bylo původ ně plá nová no
v rámci budování technické
vybavenosti v této části obce.
Aby se zabránilo bezohledné
jízdě, jedná radotínský odbor
dopravy s pražským magistrátem o optickém zúžení
vjezdu a znemožnění přímého najíždění z Karlické ulice,
což je opatření, jež výrazně zpomalí
jízdu v kritickém úseku před ZUŠ.

s bravurou: jejich trumfem se stal
Case MXU110.
Traktor zakoupila městská část
v březnu 2005 a k základní verzi postupně přiobjednala několik nástaveb.
V horkých letních měsících pomáhaly
udržovat obecní zeleň cisterna na

pak knihovna musela svůj provoz pro veřejnost zcela uzavřít.
Proč se přistoupilo k tomuto
nepopulárnímu kroku, vysvětluje vedoucí Naďa Mašková:
„Nová knihovna bude plně automatizovaná a všechny knihy
musíme uložit do počítačové
databáze. Naše čtenáře jsme
o tom předem informovali
jak osobně při výpůjčkách,

České zdravotnictví má již 100 dnů
nového vládce. Z Lékařského odborového klubu a České lékařské komory
si přinášel pověst tvrdého neústupného
muže používajícího despotické metody,
který zatočí rychle a účinně se všemi
názorovými protivníky. V nové židli brzy
potvrdil, že žádná z těchto tvrzení nebyla
přehnaná.
David Rath je dalším ministrem, vyznávajícím Paroubkův politický styl. Oba
mají stejný slovník, metody řízení, totožný přístup k médiím – velkolepé tiskové
konference, kde napadá své oponenty
hrubými a nepodloženými tvrzeními,
která novináři milerádi otiskují na titulních stranách novin palcovými titulky.
Reakce napadených jsou pak skryty
hluboko v textu.
Rath naplňuje velký sen českých socialistů: opětovné znárodnění zdravotnictví.
Uvaluje nucenou správu na ředitelku
VZP, zamezuje transformaci krajských
nemocnic a ty „nedůležité“ vyřazuje ze
systému veřejného zdravotnictví, nařizuje ředitelům nemocnic, kde přidat a kde
zase ubrat, omezuje možnost předepisování léčiv, snižuje marži „nenasytným“
lékárnám.
Česká republika dnes zažívá masové
protesty prakticky všech lékařů, zdravotníků a farmaceutů. Lékárny se předposlední lednový den na tři hodiny úplně
uzavřely, další protesty se očekávají
ještě tento měsíc. Vysvětlení, že jde jen
o předvolební agitaci ODS a že za vším
je spiknutí kapitalistických velkopodnikatelů, kteří dřou nebohé pacienty, je absurdní. Nebo je to pro všechny varování,
že po volbách se s oponenty vypořádáme
postaru?
A co my, daňoví poplatníci a pacienti,
můžeme zatleskat „stabilizaci“ zdravotnictví a omezení „zbytečného mrhání
zdroji“? Jistě, pokud nám nevadí, že
o miliardách, protékajících celým systémem, rozhoduje jediný člověk, že doplatky na lécích výrazně vzrostly a na recept
nám lékaři předepíši jen ty levnější, že na
operace budeme čekat déle, že se budou
rušit nemocnice a lékárny a my budeme
muset na ošetření a pro léky dojíždět
mnohem dál… Jako střízlivě uvažující
lidé jistě dokážeme rozlišovat mezi
racionálními, systémovými opatřeními
a kroky vracejícími nás o 20 let zpátky
do hluboké totality. Kroky, které prosazuje ve svém osobním politickém boji
jeden novopečený politik.

