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Počet dětí ve třídě se dostává až k hodnotě 
třiceti žáků, což samozřejmě s sebou nese 
větší nároky na vyučujícího, horší indivi-
duální přístup, sníženou možnost použít 
některé pedagogické metody. Ekonomické 
hledisko vítězí. 
  V současné době je ve správním obvodě 
v provozu pět základních škol, pět mateř-
ských škol a dvě školní jídelny jako právní 
subjekt. Pro tato zařízení jsou během roku 
dvakrát organizována rozpočtová řízení, 
která od letošního roku neprobíhají na Ma-
gistrátním školském odboru, ale na ÚMČ 
Praha 16. Došlo tak k přesunu kompetencí 
z hl. města Prahy na jednotlivé městské 
části. 
  Nejzávažnější problém u základních škol 
řeší na zbraslavské ZŠ Hauptova, kde se 
stav dětí oproti školnímu roku 1990/91 (654 
dětí) snížil o víc jak polovinu. Aktuálně 
škola vykazuje 304 žáků. Tento propad  
začal již v polovině devadesátých let. Dů-
ležitá optimalizační řešení byla zapotřebí i 

na největší škole obvodu, v ZŠ Loučanská 
v Radotíně. Zde došlo po odeznění popu-
lačního přírůstku, který vznikl výstavbou 
nového sídliště na nám.Osvoboditelů kon-
cem osmdesátých let 20. století a vrcholil 
ve školním roce 1999/2000, k současnému 
poklesu ze 751 žáka na současných 512. 
Téměř stabilizovaný stav je prozatím na ZŠ 
ve Velké Chuchli (1999/2000 – 212 žáků, 
v současné době 175), na ZŠ Nad Parkem na 
Zbraslavi (1999/2000 – 267 žáků, letošní 
školní rok 218) i v lipenecké ZŠ, která sídlí 
v ulici Černošické (1999/2000 – 208 žáků, 
aktuálně 196). 
  Situace v mateřských školách je však 
optimistická. Prakticky všechna zařízení 
mají vyšší počet dětí než na přelomu ti-
síciletí. To je dobrá zpráva do budoucna, 
která nás však nesmí uspat. Dnešní systém 
rozdělení financí pro výchovně-vzdělávací 
zařízení vybízí k souboji o děti. I přes 
novou výstavbu v naší atraktivní periférii 
a přísunu nových občanů bude profitovat 
pouze zařízení poskytující nadstandardní 
nabídku a služby. 

byla zaměřena na kontrolu užívání obec-
ních pozemků v nezastavěných lokalitách 
městských částí a ztotožnění osob zde se 
nalézajících. Na vytipovaných místech na 
celém území Prahy 16 bylo ztotožněno 36 
osob. Bezpečnostní akce byla ukončena 
v ranních hodinách. 
  Akce přinesla očekávané a cenné poznat-
ky. Do příštích kontrol, které se budou 
opakovat, je jistě i co zlepšovat. Všechny 
zúčastněné složky  jsou však  zajedno, že 
pokračování v podobné činnosti je smys-
luplné.      

jeho horního oblouku bude hotova již nyní 
a z ní se bude razit celý tunel.  
   Při cestě štolou upoutaly naši pozornost 
rozšířené prostory, jde o tzv. kaloty. To 
jsou místa, v nichž se tunel razí v celé šíři a 
která mají poskytnout ještě lepší představu 

o geologických podmínkách. Stojíc 
v prostoru kaloty si člověk uvědomí, 
jak mohutné dílo je vlastně budováno. 
A to se ještě nacházíme 3,5 metru nad 
budoucí vozovkou, jsme obklopeni 
stavebními stroji a prostor je nedoko-
nale osvětlen.
   Blátem a loužemi se pomalu blížíme 
k šedé cloně. Nasazujeme si roušky, 
abychom mohli bez problémů dýchat. 
Jsme na začátku další kaloty, přibližně 
460 metrů od vstupu do štoly a před 
námi se objevuje skála. Za ohlušují-
cích zvuků důlních agregátů a ostrého 
osvětlení sledujeme ražbu tzv. novou 
rakouskou metodou, kdy se vyztuže-
ní štoly provádí stříkaným betonem 
na připravené ocelové sítě. Samotné 
práce ale vždy začínají odstřelem a 

odtěžením horniny. Každý cyklus znamená 
postup o 1 až 1,5 metru, za 24 hodin pro-
běhnou 2 až 3 cykly. Při ražbě z obou stran 

kovské strany. Dílo, jehož výška činí téměř 
6 a šířka 4 metry, se buduje v horní části bu-

doucího tunelu, v tubusu, v němž motoristé 
pojedou směrem od Zbraslavi k Lochkovu. 
Tento postup zajišťuje i úsporu nákladů na 
vybudování samotného tunelu, protože část 

to znamená cca 6 metrů nové štoly denně. 
   Z lochkovské strany zbývalo při naší ná-
vštěvě vyrazit ještě 144 metry, celkově při-
bližně 250 metrů. Pokud vše půjde hladce, 
měla by být průzkumná štola dokončena do 
poloviny listopadu, tedy s dvoutýdenním 
předstihem oproti plánu.


