Tunel Pražského okruhu proražen
Vá ž e n í
spoluobčané,
jsem ráda,
ž e Vá s m o hu pozdravit
v souvislosti
se začátkem roku
2008. Jak již
bylo mnohde konstatováno, „osmičkové“ roky byly pro další vývoj našeho
státu často klíčové – někdy v dobrém,
někdy bohužel ve špatném smyslu
slova. Navíc každý může dle svého subjektivního pohledu i v různé době hodnotit tutéž událost různě. Vzpomeňme
například, jak se ještě nedávno oslavoval „Vítězný únor 1948“ a po nějakém
čase je z něj „Únorový puč“. Podobně
se změnilo nazírání na události roku
1968. Jen osudný rok 1938 je stále hodnocen konzistentně negativně – není
divu. Stojí za to zmínit i „osmičkové“
roky 1918 a 1989 – jeden byl začátkem
naší samostatné existence svobodného
a demokratického státu, druhý začátkem opět získané existence svobodného a demokratického státu.
Nejsem ani politolog, ani historik,
ani astrolog, takže se nebudu pouštět
do rozborů příčin a důsledků, proč se
co stalo nebo nestalo, a hodnotit, zda je
to dobře nebo špatně.
Doufám, a nám všem přeji, aby tento
„osmičkový“ rok, ať již bude klíčovým
pro další vývoj našeho státu nebo ne,
byl v každém případě pozitivní, aby
se nám dařilo dobře spolupracovat
a posunout správu věcí veřejných zase
o další kus dále k lepšímu. V osobním
životě Vám všem přeji to, co se zdá být
nejbanálnějším přáním v případě, že je
obojího dostatek, ale čeho si člověk začne velmi cenit v případě nedostatku.
Přeji Vám tedy mnoho zdraví, protože
bez něj je člověk těžko úplně šťastný,
a mnoho štěstí, protože ta pověstná kapička štěstí je někdy také velmi potřebná a důležitá. Tyto dva předpoklady
pak umožňují spokojený a klidný život,
který si přejeme všichni. V osobním
i pracovním životě Vám dále přeji
pevné nervy a hodně úspěchů. Ať je ten
letošní rok 200∞ nekonečně úspěšný
po všech stránkách.

Pouhý rok trvala ražba tunelu
Marie, který bude součástí Pražského
okruhu a odvede dopravu z centra
Radotína, Zbraslavi a Barrandova.
Proražením tubusu ale práce zdaleka
nekončí.
13. prosinec 2007 znamenal další
krok k odlehčení neúměrné dopravní
zátěže Prahy 16. Rok po slavnostním
zahájení prací (viz Noviny Prahy 16
č. 1/2007) byl proražen třípruhový tubus tunelu Marie, přes 1,6 km dlouhé
podzemní stavby, jež je součástí jižní
části Pražského okruhu v úseku mezi
dobudovanou částí rychlostní silnice
č. 1 (nad Lochkovem) a Strakonickou
silnicí.
Sdružení stavebních společnost í S T R A BAG a . s . , HO C H T I E F
Construction AG a Max Bögl a Josef
Krýsl, kom. spol., tak splnilo svůj slib
daný na Dni otevřených dveřích na
stavbách v rámci doprovodného programu Havelského posvícení 2007
a obě rozestavěné části většího, stoupajícího třípruhového tunelu spojilo
ještě před Vánocemi (viz Noviny
Prahy 16 č. 11/2007).
Roura je proražena v celé délce

horní části profilu, v tzv. kalotě. Tím
byla dokončena první etapa výstavby uvedeného tubusu, která s sebou
vždy přináší zvýšené riziko havárie
ostění nebo úrazu z důvodu změny
stability horninového prostředí, kterým tunel prochází.
K žádným takovým
problémům ale nedošlo, za což patří
dík firem patronce
horníků, dělostřelc ů a pr acov n í k ů
s t rhav i na m i s v.
Barboře, jejíž soška je umístěna na
lochkovském portálu tunelu.
Na proražení nyní
ček á ještě k a lot a
druhé trouby (dvoupruhový tunel),
k čemuž by mělo dojít v únoru 2008.
Tím však ražby v celém tunelu nebudou
hotovy. Tuneláře ještě čeká dokončit
ražby spodních částí obou tunelových
rour, tzv. jádra (květen 2008).
Zhotovitelské firmy potvrdily již
dříve avizované termíny, tj. dokon-

Pohotovost zůstává v Motole
se změny nikterak nedotknou. I nadále bude LSPP zajišťovat Fakultní
nemocnice v Motole, stomatologická
pohotovost bude jako doposud v ambulanci polikliniky
v Palackého ulici
v Praze 1. Zůstává
tak systém fung ují c í o d l e d n a
2005 (viz Noviny
Prahy 16 č. 1/2005).
S pěti nemocnicemi město uzavřelo
smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na zajištění lékařské služby první
pomoci a Nemocnice Na Františku
dostane dotaci
Hlavní „modrá“ budova, kde sídlí
na tuto slu žbu
pohotovost pro dospělé
prost řed nict v í m
magistrát rozhodl zachovat stávající
Prahy 1, která je jejím zřizovatelem.
systém i v roce 2008. Pohotovosti jsou
Na provoz LSPP v Praze budou vyod nového roku v šesti nemocnicích.
naloženy prostředky v celkové výši
Obyvatel správního obvodu Praha 16
Oproti dlouho avizovaným zásadním změnám v zajištění lékařské
služby první pomoci (LSPP) se nakonec těsně před Vánocemi pražský

čení výstavby tunelu v závěru roku
2008 a následné instalování technologie do října roku 2009. Její součástí
bude osazení nejmodernější zabezpečovací techniky, proměnného

dopravního značení a kamerového
systému včetně průběžného měření
rychlosti, jak jej Pražané znají z tunelů vnitřního Městského okruhu.
Dalším důležitým bezpečnostním
prvkem je propojení obou tunelových rour celkem na sedmi místech.
Díky nim budou moci řidiči v případě havárie nebo požáru uniknout
druhou částí a spojnice by měly být
upraveny i pro možný průjezd záchranářů do druhého směru.
Stavba 514 v úseku Slivenec – Lahovice
je součástí prstence vícepruhových
rychlostních komunikací odvádějících tranzitní dopravu z místních
komunikací. Celý Pražský okruh
bude mít po dokončení délku 83 kilometrů a jeho jižní část propojující
klíčové tepny, dálnice D1 a D5, bude
zprovozněna v roce 2010.

Radotín nabízí domy
jejich nájemníkům
Z a stupitel st vo městské čá sti
Praha 16 schválilo na veřejném zasedání dne 17.12.2007 záměr prodeje
některých bytových domů.
Jedná se o bytové domy s menším
počtem bytů (4-12 bytů), které v převážné většině prošly v předcházejících letech částečnou rekonstrukcí.
„Chceme tak navázat na privatizaci
by tového fondu, která proběhla

První minuty, hodina a dny nového
roku s historicky interesantní cifrou
na konci letopočtu máme za sebou.
Mnoho bylo v poslední době medializováno a ještě asi bude o významných
událostech našich dějin spojených
s roky, v nichž se jako koncové číslo
objevila osmička. Musíme opravdu
konstatovat, že především u letopočtů
z 20. století se jednalo o mezníky, jež
mimořádně ovlivnily osudy lidí v našem státě.
Máme tedy očekávat nějakou výjimečnou událost v roce 2008? Několik
zásadních věcí s určitostí můžeme
předpovědět a vskutku to budou záležitosti s velkým vlivem na globální
celosvětové dění. Začátkem února se
dozvíme jméno nástupce ruského prezidenta Putina. O osm měsíců později,
přesně 4. listopadu, bude znám i první
muž, možná tentokrát žena, Spojených
států. Americký volební systém a cesta
do Bílého domu je pro kandidáty velice
složitá. Z důvodu, že za velkou louží
začaly teprve ,,primárky“, je asi předčasné spekulovat o budoucím trendu
této velmoci. To v našem případě
máme již jasno. V pátek 8. února bude
zahájena parlamentní volba prezidenta
a rozhodne se mezi dvěma kandidáty.
Co myslíte, jak to dopadne? Já věřím,
že Václav Klaus svůj mandát obhájí.
Přesto bych si přál, aby se systém změnil a příštího prezidenta si mohli volit
lidé sami. Pro občany naší země budou
rovněž významné reformy zdravotnictví, cen a daní. Určitě nesmím
zapomenout i na akci, která bude mít
velký sportovně politický význam,
možná spíš politicko-sportovní. Jedná
se o letní olympijské hry, které pořádá
čínský Peking. A jelikož pro Číňany
je osmička šťastným číslem, svátek
všech sportovců bude zahájen přesně
8. srpna.
I když nejsem příslušníkem nejpočetnějšího národa světa, již jako malý
kluk jsem si k číslu osm vypěstoval
vcelku pozitivní vztah. Při všelijakých
sportovních kláních jsem chtěl mít
dres právě s tímto číslem. A mám ho
v basketbalovém družstvu dodnes.
Můžu snad s klidem říct, že mně vždy
přinášelo štěstí. Nemám na mysli ani
tak linii sportovních úspěchů, ale že se
mi nikdy nepřihodilo vážnější zranění
a především že kolem mě byla vždy
báječná parta sportovců. Chtěl bych
všem od srdce popřát, aby ta letošní
osmička Vám přinesla jenom samé
šťastné okamžiky.

