Léto je pr yč
a podzim o
sobě dává čím
dál více vědět.
Ke Z braslavi
na konci léta
tradičně patří
závod historick ých voz idel
do vrchu Zbraslav - Jíloviště
a Ve j v o d o v a
Zbraslav, které dosahují mezinárodního
významu. Obecně lze říci, že s podzimem
se opět rozbíhá společenský život, a to jak
na poli kulturním, tak na poli s portovním, který si přes léto vybral zasloužený odpočinek.
S podzimem se blíží i konec roku a s ním
i bilancování o úspěšnosti letošního roku.
Jak bychom tedy letošní rok mohli hodnotit. Myslím si, že z pohledu Zbraslavi jej
můžeme hodnotit jako dobrý.
Musíme si přiznat, že ne všechno jde tak,
jak bychom si to představovali, ale zlepšení už je znát. Největší problém spatřuji
v pomalém tempu rekonstrukcí povrchů
komunikací a v kloubových autobusech,
které bychom rádi na Zbraslavi viděli.
Zatímco v prvním případě je problém
především v pomalé rekonstrukci vodovodních řadů ze strany PVS, v druhém
je největší problém v konečné stanici 243,
který se nám, doufáme, podaří také co
nejdříve vyřešit. Ke zlepšení životních
podmínek v ulicích bez povrchů jsme
v těchto ulicích nechali provizorně upravit povrchy. Na druhou stranu je zde
množství projektů, které v letošním roce
proběhly nebo do konce roku ještě proběhnou. V letošním roce byla dokončena
stavba Domu s pečovatelskou službou
a v době, kdy budete číst tyto řádky, už
budeme čekat jen na předání domu od
hlavního města Prahy, aby se občané již
mohli nastěhovat. V letošním roce oslavil
40. narozeniny urnový háj na Zbraslavi
a ke svým narozeninám dostal rekonstrukci povrchů cest a umělou závlahu.
Ve spolupráci s Červeným křížem byla
dostavena Mateřská škola Nad Parkem,
OMI dobudovalo části kanalizace v horní
Zbraslavi, probíhá rekonstrukce schodiště
okolo pomníku Vladislava Vančury, byla
dokončena oprava divadla Jana Kašky po
povodních a další akce.
Do konce roku by ještě měla proběhnout
rekonstrukce dětského hřiště v ulici
Paškova a zahájena výstavba kanalizace
v Lahovičkách.
Doufám, že v příštím roce se nám na
Zbraslavi povede ještě lépe a na konci
příštího roku se budeme moci za uplynulým rokem ohlédnout s pocitem dobře
vykonané práce.

V posledních měsících a týdnech jsme
se mohli ze zpravodajských pořadů a
novinových článků dozvědět informaci
Českého statistického úřadu, že v letošním roce nastal po několika letech nárůst
počtu narozených dětí. Aktuální optimističtější stav je pravděpodobně způsoben
tím, že se začaly rodit ,,odkládané děti“
ženám silných ročníků z let sedmdesátých. V době revolučních sametových
změn jim bylo okolo devatenácti let a
tehdy se pro ně i pro nás ostatní otevřela
veliká škála možností. Podle odhadů Českého statistického úřadu by se letos mohlo narodit skoro 98 tisíc dětí, tedy o čtyři
tisíce víc jak v loňském roce. Povzbudivý
je i fakt, že se rodí více dětí v rodinách
jako druhorozených, což by mohlo svědčit o rostoucím zájmu lidí mít početnější
rodiny. V současné době má česká žena
v celorepublikovém průměru 1,17 dítěte
na hlavu. Tímto číslem se řadíme na
úplný chvost v Evropě. Horší výsledek
má pouze Ukrajina, a to 1,10 dítěte na
jednu ženu. Naopak nejlepší ukazatel má
v současné době Irsko, kde na jednu ženu
připadají dvě děti. Podle prognóz by měl
současný stav pozvolného nárůstu počtu

Před šesti měsíci jsme přinesli informaci o otevření průzkumné štoly, která
se razí mezi Lochkovem a Radotínem
jako základ budoucího
tunelu další části silničního okruhu kolem
Prahy. Slavnostní akt
se konal 15. března na
radotínské straně za
přítomnosti primátora
MUDr. Pavla Béma a
ministra dopravy Ing.
Milana Šimonovského.
Na přelomu září a října měly Noviny Prahy
16 jedinečnou možnost
podívat se do samotného nitra průzkumné štoly v době, kdy probíhaly
práce na jejím ražení.
Ing. Vladimír Sálus,
který řídí práce za
generálního dodavatele,
Metrostav a.s., nám
nejprve vysvětlil, proč
se vlastně takové štoly
budují: „Před ražbou je
nutné zjistit geologické
a hydrogeologické podmínky v místech, kudy
bude tunel procházet.
Nestačí jen provést zkušební vrty, ty totiž
mohou dát představu dosti zkreslenou a
neúplnou.“

narozených dětí pokračovat několik let
i díky očekávané vlně přistěhovalců
a zastavit se na koeficientu 1,25. Ovšem
ani současný a výhledový přírůstek nezastaví postupný úbytek naší populace,
jelikož mortalita (úmrtnost) neustále
převyšuje natalitu (porodnost). Češi by
pouze tak rychle nevymírali.
Z tohoto stavu by několik let následně
mohla profitovat předškolní a školní zařízení, která byla v předcházejících rocích
nucena z důvodu snižujícího se stavu
dětí sáhnout k optimalizačním krokům.
Doposud každoročně ubývalo na základních školách 30 tisíc dětí, ale počet učitelů
a kapacit se neměnil. Některé městské
části, které jsou zřizovateli školských zařízeních, tak jako v mnoha českých městech, musely přistoupit až k radikálním
rozhodnutím. Těmi byla redukce počtu
škol. Jistě si vybavujete hysterii kolem

Práce probíhají zároveň z radotínské i
lochkovské strany, aby se vyražení štoly
o celkové délce 1313 metrů maximálně

urychlilo a ta byla hotova ještě v letošním
roce. My jsme se vydali do štoly z loch-

slučování škol na Praze 2 a 3. Situace,
kdy finanční prostředky, jak provozní
tak mzdové, jsou vypláceny přísně normativně podle počtu žáků ve školce nebo
ve školních lavicích, k tomu jednoznačně
velí. Není v silách zřizovatele dlouhodobě
dofinancovávat případný rozdíl.
Na Praze 16 není stav tak alarmující,
přesto některé hlavně základní školy a
jejich ředitelé jsou tlačeni k optimalizaci. Aby vyšli se mzdovými prostředky,
museli zvětšovat úklidovou plochu nepedagogickým pracovníkům (snižovat stav
uklízeček, zbývající pak uklízejí větší
plochy), slučovat třídy a zeštíhlovat pedagogické sbory. Je na místě si přiznat, že
slučování ze tří paralelních tříd do dvou
nebo ze dvou do jedné, což v několika
případech bylo v Praze 16, není ideální.

Uspořádání velké bezpečnostní akce v
nezvyklých nočních hodinách na katastrálním území Prahy 16 iniciovala Městská
policie na základě zkušeností z hlídkové
pochůzkové činnosti. Jednalo se především o protiprávní jednání, které strážník
podle zákona pouze oznamuje. Vlastní
vyřešení problému se pak zbytečně prodlužuje a náprava je tím komplikovanější.
Smyslem byla místní přítomnost všech

zákonem kompetentních složek. Tím byly
vytvořeny podmínky na zrychlení řízení
a pružné řešení zjištěných nedostatků. Do
společné akce se dne 15.9.2004 kromě
Městské policie aktivně zapojila i Policie
České republiky a zástupci městských
částí a některých dotčených odborů ÚMČ
Prahy 16. Jednalo se o odbor živnostenský, sociální a finanční.
Vlastní činnost byla rozdělena na dvě
etapy. V první se všechny zúčastněné
složky zaměřily především na kontrolu
pohostinských a restauračních zařízení.
V provozovnách probíhala kontrola užívání hracích automatů, kontrola podávání
nebo jinak umožněného požívání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let a kontrola živnostenská. Takto bylo
do půlnoci ve správním obvodě Prahy 16
prověřeno jedenáct provozoven, přičemž
bylo odhaleno celkem sedm závad. Ty se
bezodkladně řešily na místě. Druhá etapa

Již rok máte možnost setkávat se s Novinami Prahy 16. Jménem redakční rady
děkuji za přízeň, kterou jste nám někteří
prostřednictvím Vašich dopisů a nebo
rozličných podnětů projevili. Vaše názory nás zajímají a rozhodně nekončí v koši
pod stolem. Doufám, že jste si mnozí
našli nějaký článek nebo informaci,
která Vám usnadnila postup v některých
věcech úředních a nebo pomohla vyplnit
volný čas například tipem na výlet nebo
na některou zajímavou akci či pořad. Těší
nás, že se neustále rozšiřuje okruh účastníků slosování o věcné ceny za správné
vyluštění křížovky.
Za dvanáct měsíců koncipování
stránek periodika pro správní oblast
Prahy 16 máme možnost vidět, jak bohatý
společenský život a bohaté dění je na
jihozápadní periférii Prahy, na soutoku
Vltavy a Berounky. Máme u nás možnost
navštěvovat podniky mezinárodního, ba
světového formátu. O tradičních akcích
jako je zbraslavský závod veteránů,
lakrosový memoriál Aleše Hřebeského
v Radotíně nebo Vejvodova Zbraslav
se píše i v zahraničí. Každým rokem
poutá obrovský zájem květnový pražský
marathón, který vede i přes Prahu 16,
kolem Chuchle a známého dostihového
závodiště. Všichni se již těšíme na znovuotevření divadla Jana Kašky. Kultura
bude mít opět důstojný stánek. V podzimních a zimních měsících určitě stojí
zato navštívit kino v ulici Na Výšince,
Havelské posvícení nebo Vánoční akce na
Zbraslavi. Při toulkách přírodou, kterou
máme blízko okolo sebe, můžeme zavítat
i do brdského podhůří v Lipencích a při
troše štěstí si odnést nějakou tu houbu.
Každodenně se můžeme setkávat i s mediálně známými osobnostmi, které se zde
narodily a nebo se z důvodu atraktivnosti
lokality přistěhovaly. Samozřejmě nelze
zapomenout na bohatou historii, která
kráčela touto oblastí, jedním z prvních
osídlených míst Pražské plošiny. Historii,
která nám zanechala několik památek,
z nichž dominuje Zbraslavský zámek.
Historii, která nám zanechala i odkaz
světově známých osobností.
Můžu s klidem napsat, že jsem hrdý na
to, že jsem obyvatel ,,šestnáctky“. Buďte
hrdí i vy. Zajisté každý z nás má na to, aby
alespoň svojí troškou přispěl k tomu, že
budoucí pokolení bude hrdé na nás.

