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   První městskou částí, v níž bude pro-
vedena revize stávajícího dopravního 
značení, je Zbraslav. 
  Změny inicioval přímo zdejší úřad 
v návaznosti na nový silniční zákon 
a výrazně větší míru dodržování před-
pisů ze strany řidičů. Jejich smyslem 
je odstranit zastaralé značení, přede-
vším omezující rychlost na 30 km/h 
v ulicích Ke Krňovu (od zámku po 
Strakonickou), K Výtopně a Na 
Baních. Posledně jmenovanou 
komunikaci čeká více úprav. „Tři-
cítky“ sice zmizí z celého úseku 
od areálu ministerstva vnitra po 
ulici Nad Dálnicí, ale zpomalo-
vací práh u zastávky Staniční zůstane 
včetně nutného omezení rychlosti 
a nově se osadí značky snižující rych-
lost na 40 u autobusových zastávek Na 
Drahách a konečné linky 129.
   Baně se ale jedné zásadní změny už 
dočkaly. Magistrát nechal posunout 
značku začátku obce na Strakonické 

silnici z hranice katastru před přechod 
pro chodce nad benzinkou. Díky tomu 
je možné jet od Cukráku devadesátiki-
lometrovou rychlostí asi o 600 metrů 
dá le,  kde 
místo vý-
razné znač-
k y  „ 5 0 “ 
je jen bílá 
t a b u l e 

s  n á -
p i s e m 
Hlavní město Praha. Lidé z ulice 
Za Dálnicí, kteří nemají jinou šanci 
dostat se pěšky ze svých domů do 
Zbraslavi, ihned upozornili na nastalý 
problém. Obdobné posunutí značky 

„vystěhovalo“ z metropole několik 
obyvatel Břežanského údolí.
  Zbraslavská radnice pokračuje ve 
výstavbě chodníku podél ulice Na Ba-
ních, což je historický dluh vůči jejím 
obyvatelům. Vloni byla dokončena 
a letos zkolaudována jeho první, kratší 
část od zastávky k ulici Na Drahách. 
V příštím roce na něj naváže II. etapa, 
která pěší dovede až k ulici Kubínova. 
Ta zahrnuje také nový přechod pro 
chodce k zastávce MHD u zahrád-
kářské osady, jehož součástí bude 
nový propustek přes silniční příkop. 

Celkové náklady nepřesáhnou 800 
tis. Kč a městská část za-
žádala pražský magistrát 

o dotaci na tuto akci 
na rok 2007.
 Probíhá také pří-

prava dalšího úseku od 
Kubínovy ulice až po ulici 
Staniční. Podle Štěpána Vacka, 

DiS. z odboru místního hospodářství 
zbraslavského úřadu byly do začátku 
září předloženy nabídky od projektan-
tů a chodník v této části Baní by měl 
být hotov v roce 2008.

   Naše nové prvňáčky čekal 4. září 
jeden velký krok na cestě do světa vě-
domostí, zkušeností a musíme přiznat 
i povinností, a to začátek jejich povin-
né školní docházky. Ne jinak tomu 
bylo i u přibližně dvou stovek šesti- až 
sedmiletých dětí ve správním obvodu 
Prahy 16, které ještě letos v červnu na-
vštěvovaly mateřskou školu. Představy 
o škole byly asi u každého z nich roz-
ličné. Některé přicházely první den do 
nového prostředí s patřičnou dávkou 
zvědavosti, některé s vědomím, že se 
naučí celou řadu důležitých věcí, ale 
některé i s ostychem a obavou. Ve 
všech případech je přesto ale potřeba, 
abychom my, rodiče čerstvých prvňáč-
ků, nepodcenili nástup svých ratolestí 
do instituce, o které se právem říká, že 
je základem života. Pro mnohé děti 
to znamená naučit se spoustu nových 
věcí. Překonávat a zvládat malé i ne-
malé překážky, ale ta odměna – vědět 
a znát více! Poznat nové kamarády.
   Připravili jsme pro vás, rodiče, malý 

návod, několik rad, jak pomoci dětem 
s nástupem do školy bez stresu, a dále 
to, co by měl každý žák první třídy 
zvládat.

   Začněme cestou do školy. Cestu je 
třeba nacvičit, rodiče by měli dát dítěti 
praktické rady, aby dokázalo vyřešit 
různé situace. Prvňáček uvítá, když 
bude vědět, že s ním bude první dny 
do školy někdo chodit.

 Po necelém roce „výjimečného 
stavu“, kdy se radotínská knihovna 
nejprve stěhovala 
d o  n á h r a d n ích 
prostor a následně 
se pro veřejnost 
úplně uzavřela, 
bude začá t kem 
ř í j n a  z r e k o n -
struovaný objekt 
v Loučanské ulici 
uveden do pro-
vozu. Knihovna 
poprvé přivítá své 
věrné i nové čte-
náře nejen z Ra-

dotína, ale z celého správního obvodu 

. .V  d n e š n í 
bouřlivé po-
volební době, 
kdy se veš-
keré pokusy 
o  se s t aven í 
vlády h rou-
t í ,  u n i k l a 
větší pozor-
nost i  veřej-
n o s t i  v ě c , 

která je podle mne mnohem důleži-
tější a která určitě stála za důklad-
nou diskuzi. Věc, která postavila 
náš národ opět před otázku, je-li 
schopen sám bránit svou suverenitu 
a nést při této obraně i oběti, a to i ty 
nejvyšší. Jako již po několikáté, opět 
se Češi této otázky zalekli a ustra-
šeně zavrtěli hlavami. Tou otázkou 
bylo umístění amerických obran-
ných raket na našem území. Hlasité 
protesty protiamerické části naší 
veřejnosti zastrašily naše představi-
tele natolik, že se hned schovali za 
nutnost referenda o této otázce, aby 
náhodou nebyla tíha odpovědnosti 
na nich. Ano, jsem pro referendum, 
ale ať otázka k hlasování zní: ,,Jsme 
národ zbabělců spoléhající na ochra-
nu od jiných? Ano, či Ne?“ Protože 
si v Americe myslí, že ano, vzdali 
svou snahu s námi jednat a obrátili 
se na Polsko. 
   Na rozdíl od Čechů mají Poláci 
pověst statečného národa, který 
v minulosti mnohokrát ukázal, že 
neprodává svou kůži lacino. Národa, 
který ví, co je to bránit se a platit 
i životy. My máme, a to si musíme 
přiznat, pověst kapitulantů. Stačí za-
hrozit a ležíme na lopatkách. Do me-
zinárodních misí neposíláme vojáky 
se zbraní, ale hlavně chemiky a ne-
mocnice. Poláci mohou být hrdí na 
svou jízdu, která proti hitlerovským 
tankům jela na koních s tasenými 
šavlemi, aby byla do jednoho pobita. 
My se kapitulací a předáním dobře 
vyzbrojeného opevnění Hitlerovi bez 
jediného výstřelu chlubit nemůžeme. 
Stydíme se za to ještě po šedesáti le-
tech. A co hůř, nepoučili jsme se. Ke 
zbabělosti minulosti přidáváme i tu 
přítomnou. Opět jsme řekli světu, že 
na hrstku zbabělých Čechů se nelze 
spolehnout. To, že na ni není třeba 
brát ani ohled, to si už všichni do-
myslí sami. Zbabělci respekt nebudí.
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bouřlivé po-
volební době, 
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o  se s t aven í 
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   Od posledního srpnového dne se může 
Praha 16, respektive Městská část Velká 
Chuchle, pochlubit další zajímavostí. Ten 
den totiž byla slavnostně otevřena nová 
mateřská školka, která se svým architek-
tonickým provedením okamžitě zařadila 
mezi nejmodernější zařízení svého druhu 
na území Prahy, možná i v celé republice. 
Všichni pozvaní hosté, kteří byli svědky 
slavnostního přestřižení pásky chuchel-
ským starostou Stanislavem Freslem, 
starostkou MČ Praha 16 Hanou Žižkovou 
a marketingovou ředitelkou České spoři-
telny Mgr. Jarmilou Plachou, se mohli na 
vlastní oči seznámit s prostředím, kam 
od 4. září posléze nastoupilo přes sedm 
desítek malých capartů. Uznání bylo 
obrovské. Nejen objekt, ale i venkovní 
prostory s nejrůznějšími dětskými her-
ními prvky splňují nejpřísnější technické 
normy a parametry. Atraktivnost školky 
doplňuje to, že se nalézá v lokalitě 
klidného prostředí rodinných domků. 
Myslím, že zřizovatel určitě nemusí mít 
v blízké budoucnosti strach, že by nena-
plnil kapacitu tohoto ,,skvostu“, tak jak 
to slyšíme z některých jiných městských 
částí nebo regionů. Samozřejmě je to i ve 
velké míře na týmu, který se o předškol-
ní děti bude starat, ale i zde si myslím, že 
mají chuchelští kvalitní základ. 
   Chuchelská radnice, a především zvo-
lení zástupci samosprávy – pan starosta 
Fresl a jeho spolupracovníci, tak dotáhli 
do konce svůj slib, který dali po povodni, 
jež měla v roce 2002 za následek poniče-
ní školky ve Starolázeňské ulici. Závazek 
zněl, že v následujícím čtyřletém funkč-
ním období se zabezpečí potřebné inves-
tice na vybudování školky nové, která 
bude mimo záplavové území. Slib se 
převedl v realitu. Finance byly získány 
formou účelové investiční dotace od hl. 
m. Prahy, konkrétně z odboru městského 
investora. Za vyzdvihnutí stojí i to, že se 
chuchelské radnici podařilo získat téměř 
šest miliónů od České spořitelny, jež byly 
následně použity na dovybavení objektu 
a realizaci překrásného venkovního hřiš-
tě. Největší satisfakcí a odměnou všem 
zainteresovaným budiž rozzářené dětské 
oči, které, věřte, všechny děti do jednoho 
první zářijové pondělí měly.  


