Po skončení
předchozí ho
kalendá ř ní ho
roku jsme
s e z a myslel i
nad uplynulými dvanácti
měsíci, nad
tím, co se kde
p o d a ř i lo, c o
ne. Spolu s ostatními členy samosprávy
vstupujeme do posledního roku tohoto
volebního období. Uplynulé tři roky ukázaly, kdo umí pro obec cokoliv udělat.
Pro mnohé je to dobrý start a příležitost
do jara i podzimu volebního roku 2006.
Je na voličích, aby zhodnotili a srovnali
volební program té či oné politické
strany, která „vede“ zastupitelstvo, se
skutečností. Rozhodování občanů v komunálních volbách přijde předposlední
měsíc letošního roku.
Mnohem těžší to bude mít volič o půl
roku dříve, ve volbách do Poslanecké
sněmovny. Tam asi o srovnání volebních
slibů se skutky ani nepůjde. Tady mnohým, nerozhodnutým voličům pomůže
více srovnání negativní, tedy toho, co
zatím současná vláda a koalice učinily
evidentně špatně. Vždy z pohledu voliče.
Lze konstatovat, že uplynulý rok přinesl
některá zklamání a pochybnosti. Ty
se obracejí zejména k současné vládní
garnituře. Přemíra státního dluhu, chaotická podpora rodin, opomíjení zájmů
dětí v ústavní péči oproti „zájmu“ státu
a vlivu úředníka, znejistění nemocných
a pacientů, chronické neřešení stavu
a provozu páteřních dopravních cest,
zvyšování cen energií a paliv pod rouškou Evropské unie a „srovnávání“ cen
v Evropě, odkládání zásadního řešení
důchodového systému, to je jen malý
výčet dluhů a pochybení této vlády pod
taktovkou ČSSD. Celá koaliční vláda se
chová jako společnost s ručením (velmi)
omezeným. Však také její dluhy bude
splácet dlouhá léta celá generace.
Vedle voleb do samospráv budou ve
třetině obvodů i volby do Senátu. Ze
zkušeností lze říci, že „senátora viděti,
volby na obzoru míti“. V jiném období
totiž velká část senátorů není v obvodech
vidět, zejména těch, co byli nezávislí.
I podle toho je možno volit. Účast ve
volbách není povinností, ale velkým
právem. Zkusme jej zplna využít. Jen
tak budeme moci oprávněně kontrolovat
a kritizovat: svého poslance, senátora,
zastupitele.
Přeji všem čtenářům Novin Prahy 16
v celém novém roce mnoho zdraví
a osobních úspěchů.

Dva a čtvrt roku od rekonstrukce
Lahovického mostu byla zprovozněna další velká dopravní stavba
usnadňující cestování do metropole.
Rok od zahájení stavby bylo dokončeno mimoúrovňové křížení Strakonické silnice. Malochuchelští se tak
mohli ještě před koncem roku 2005
radovat z bezpečné jízdy ke svým
domovům, aniž by jim hrozila další
smrtelná kolize při odbočování ze
Strakonické ve směru od Lahvic, či
najíždění na cestu do centra Prahy.
Ke zprovoznění bylo ve středu 14.
prosince uskutečněno slavnostní setkání, kterého se zúčastnili zástupci
Technické správy komunikací hl. m.
Prahy (objednatel), hlavního města
Prahy, Státního fondu dopravní infrastruktury (investoři), dotčených městských částí (Velká Chuchle, Praha 16,
Praha 5) i Sdružení Chuchle (hlavní
zhotovitelé Pražské silniční a vodohospodářské stavby a Stavby silnic
a železnic).
Zbraslavští radní se rozhodli udělat
první krok ke zlepšení letní i zimní
údržby komunikací. Městská část
má od listopadu nový stroj na čištění
ulic.
Dosavadní systém údržby, kdy se
veškeré práce objednávaly u soukromých firem, by měl nejpozději do
začátku listopadu 2006 skončit. Po
nákupu úklidového stroje, který má
za sebou první kilometry zkušebního
provozu, se letos předpokládá pořízení víceúčelového vozidla, jež bude
účinným pomocníkem po celý rok.
Vybaveno bude kontejnerovým pákovým natahovačem, jako nástavba bude
využívána cisterna na kropení a zalévání a lis na odpadky. V zimě poslouží pro zajištění sjízdnosti komunikací
ve správě městské části.
A proč se radnice rozhodla změnit
systém údržby? „Důvodem je jednak
snaha o snížení provozních nákladů
a samozřejmě zvládnutí mnohem většího objemu prací ve vyšší kvalitě,“
uvedl pro Noviny Prahy 16 zbraslavský starosta Ing. Petr Valenta. Upozorňuje ale, že nákup techniky není
levnou záležitostí. Zakoupené čisticí
vozidlo vyšlo na téměř 3,6 milionu
korun. „Vysoká cena byla důvodem

Pražský radní Radovan Šteiner
zdůraznil, že se otevírá pouze první
část stavby. „Bylo naším cílem zpro-

voznit obě stavby, jak přemostění, tak
i napojení do Velké Chuchle.“ Splnit
se to ale nepodařilo, jak dodal, z důvodu odvolání JUDr. Kužvarta a jeho
aktivistů proti stavebnímu povolení na

zdržení nákupu, protože jsme podle zákona
o zadávání veřejných
zakázek museli vyhlašovat výběrové řízení,
a tak jsme loňský úklid
nestihli,“ dodává starosta. Tento problém
by ale neměl hrozit
u multifunkčního vozu,
neboť ten by měl podle
kalkulací stát méně než
polovinu a výběr dodavatele je administrativně
výrazně jednodušší.
O oba pomocníky se bude starat
nově zřízený odbor „komunální

Co přináší rozpočet hlavního města
v letošním roce pro správní obvod
Prahy 16?
Hlavní zprávou se stala protipovodňová opatření, která sice patří ke
klíčovým oblastem zájmu města již
několik let, avšak po jejich dokončení
v centrální části by se měla letos začít

přeložku kanalizace. Následující stavby (propojení Malé a Velké Chuchle,
napojení na ulici Dostihovou a přemostění
železniční
tratě) tak zůstávají
v různých stádiích rozpracovanosti a přípravy
nedokončené.
Starosta MČ Praha Velká Chuchle Stanislav
Fresl zdůraznil, že navazující stavby jsou pro
jeho městskou část důležité nejen z hlediska napojení stávající zástavby
na okolní městské části,
ale také z důvodu plánované výstavby pro 1200
až 1500 obyvatel v lokalitě Na Hvězdárně.
Mimoúrovňové křížení je druhou
významnou dopravní stavbou, která
byla v krátké době dokončena na Strakonické komunikaci, což zdůraznila

služby“, který bude mít k dispozici

budovat i u nás. Vyčleněno je 940
milionů korun, z nichž jde na nové
stavby celkem 680 milionů (rozdíl
činí úhrada za již provedené práce
v roce 2005). Zahájena bude etapa
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Máme za sebou první hodiny a dny
nového roku. Jaký bude? Při oslavě
jeho příchodu na Silvestra jsme si
všichni přáli hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěchu pro nastávající rok.
O spoustu těchto přání se můžeme
reálně přičinit sami…
Už dopředu můžeme říct, že se
v naší společnosti bude jednat o super volební rok. Vedle červnových
voleb do Poslanecké sněmovny, které
rozhodnou, kdo v následujícím období bude ve vládě, budeme v listopadu
hlasovat pro ,,svoje“ komunální politiky, a tedy o obsazení místních zastupitelstev. Ve třetině obvodů České
republiky budou pak probíhat i senátní souboje. I v těchto případech se
můžeme svým hlasem a přítomností
u volební urny přičinit o to, jak bychom si představovali směr, kterým
by se měla ubírat naše společnost. Ve
stejném duchu, aby lidé při volbách
nezůstali doma, apeloval na všechny
občany – voliče i prezident Václav
Klaus při svém novoročním projevu. Z obrazovky doslova z jeho úst
zaznělo: ,,Tím, že k volbám někteří
nepůjdete, necháváte za sebe volit
ty, kteří k nim půjdou. Nepohrdněte
svým hlasem pod záminkou, že znamená příliš málo a že jedním hlasem
výsledek změněn nebude. Není to
pravda.“ Je to tak. Nepohrdněme
svým hlasem. Věřím, že mnozí z nás
jsou otráveni vrcholnými politickými
skandály, které jsou před řadovými
občany mlženy a zametány pod
stůl. V politice je však stále i mnoho slušných a poctivých lidí. Těm je
třeba hlas dát, ať je to na komunální
úrovni, nebo do Senátu. Tito lidé pak
mohou tlačit na své politické kolegy v Poslanecké sněmovně. Záleží
pouze na nás, jak analyzujeme dění
okolo sebe, zda-li budeme slyšet na
libé populistické předvolební sliby
a činy vábící nerozhodné voliče, anebo budeme vsázet na lidi a politickou
stranu, která má jasnou vizi, i když
pro některé ve svém reformním počátku může být bolestivá. Ale bez
toho, pokud chceme hrát v Evropě
důstojnou roli, to prostě nejde. Žít na
dluh a na úkor zadlužování dalších
generací, to prostě nejde. Dobrou
volbu, spoluobčané.

