
Vážení čtenáři,
ještě dříve, než vás seznámím s někte-
rými akcemi, které se v městské části 
Praha – Velká Chuchle uskuteční, rád 
bych vás pozdravil. Věřím též, že 
vaše dovolené proběhly v pohodě. 
Ve Velké Chuchli se v době letních 

prázdnin za-
počala opra-
va chodníků 
v ulici Na 
M r á z o v c e , 
která bude 
pokračovat 
a přesune 
se do ulice 
Pod Akáty. 
Slavnostním 

otevřením fotbalového stánku Če-
choslovanu Chuchle ubylo vrásek na 
čele nejen funkcionářům klubu, ale 
i hráčům. Při této příležitosti bych rád 
poděkoval radotínským fotbalistům, 
kteří po dobu rekonstrukce chuchel-
ského hřiště poskytli našim mužstvům 
své hřiště. 
  A nyní si povíme, co Velkou Chuchli 
očekává v nejbližších týdnech. V Ma-
lé Chuchli bude započata výstavba 
mimoúrovňové křižovatky, která 
bude mít přímou návaznost na Stra-
konickou silnici ve směru do Prahy. 
Přínosem této křižovatky  bude pro 
obyvatele Velké Chuchle hlavně ta 
skutečnost, že při cestě ve směru do 
centra odpadne dosavadní objíždění 
Lahovic, a také dosavadní problé-
mové odbočování do Malé Chuchle 
ze směru od Zbraslavi. Rovněž bude 
dobré spojení mezi Malou a Velkou 
Chuchlí. Výstavba zmíněné mimoú-
rovňové křižovatky nebude jedinou 
chuchelskou výstavbou. V nejbližším 
termínu bude také zahájena výstavba 
nové mateřské školy. Ta původní byla 
zničena srpnovou povodní v r. 2002 
a náhradní, i když pěkné prostory 
školky, by  v budoucnu již jen stěží 
vyhovovaly. Tolik alespoň v kostce 
o dvou pro Velkou Chuchli nejdůle-
žitějších akcích, které nás v dohledné 
době čekají. Věřím, že obě proběhnou 
bez komplikací a k plné spokojenosti 
našich spoluobčanů. 
Závěrem bych vám rád, vážení čtená-
ři, popřál mnoho úspěchů v osobním 
i pracovním životě. Totéž přeji i ko-
legům starostům ostatních městských 
částí a pracovníkům jejich úřadu. 
    
    

   Lahovický most byl v pátek 20. srp-
na ve 12,25 hod. slavnostně otevřen 
pro veškerou dopravu. Této význam-
né události se vedle představitelů 
investorů, Státního fondu dopravní 
infrastruktury a hlavního města Prahy, 
zúčastnili také zástupci městských 
částí Praha 16, Praha – Zbraslav 
a Praha 5, pro než zprovoznění této 
dopravní tepny znamená konec tři 
roky trvajících komplikovaných do-
pravních omezení.
  Velkým plusem je, že se stavbu, 
jejíž celkové náklady dosahují část-
ky 614,7 milionu korun, podařilo 
dokončit před návratem Pražanů 
z dovolených, o tři měsíce dříve, než 
bylo plánováno. Dva  nové souběžné 
mosty  celkem s šesti jízdními pruhy 
jsou moderní kapacitní dopravní 
stavbou, která přispěje ke snadnější 
cestě z Prahy směrem na Strakonice 
i cestám občanů v rámci správního 

obvodu Prahy 16 (především na trase 
Zbraslav – Radotín). Most navíc plní 
nejen funkci doprav-
ní, ale díky dvěma 
ocelovým vyhlídko-
vým věžím je zároveň 
symbolickou vstupní 
branou do města. 
   Při samotné slav-
nostní události bylo 
ale na každém kroku 
zřejmé, že mnoho 
věcí ještě čeká na 
dokončení: úprava 
okolní zeleně, část 
svislého a vodorov-
n é h o  d o p r a v n í h o 
značení, návaznost 
cyklistických stezek, 
úprava všech pře-
chodů pro chodce 
jako bezbariérových, 
doplnění chybějících 
signálních pásů pro 

nevidomé, demontáž provizorních be-
tonových svodidel atd. Dokončovací 
práce se podepsaly na tom, že ani po 
20. srpnu zcela nevymizely z Lahovic 
a okolí kolony pomalu popojíždějí-
cích vozidel.

  Při posledním sčítání v roce 2001 
bylo v městské části Praha – Zbraslav 
7838 obyvatel, z toho 3836 mužů a 
4002 žen. Osob s trvalým pobytem 
bylo 7730 a cizích státních přísluš-
níků s dlouhodobým pobytem 108. 
Početní stav obyvatel Zbraslavi, jak 
vyplývá z grafu (na str. 2) trvale 
a vcelku rovnoměrně stoupal. Od 
roku 1921 do současnosti se počet 
zdvojnásobil. Největší přírůstek byl 
zaznamenán v období 1921-1930 
a 1970-1980, kdy se tehdejší počet 
vždy zvýšil o více jak tisíc obyvatel. 
Následující desetiletí byl přírůstek 
prakticky stejný. Většina obyvatel žije 
v katastru Zbraslav. Zde je osídlení 
soustředěno do dvou urbanistických 
obvodů - Záběhlice a Žabovřesky. 
Přírůstky za poslední desetiletí byly 
zaznamenány hlavně v Záběhlickém 
obvodě. Prakticky v žádné části Zbra-
slavi a ani v Lahovicích nebyl zazna-
menán významnější úbytek obyvatel. 
Celkově lze říci, že populační situace 
v této městské části je stabilizována 

jak co do početního stavu, tak i co 
do běžných populačních procesů. Ve 
shodě se současnou tendencí i zde po-
čty zemřelých po celé předcházející 
desetileté období převyšovaly počty 
živě narozených a přirozenou měnou 
tak docházelo k úbytkům obyvatel. 
Naopak saldo migrace bylo každo-

ročně kladné a navíc natolik vysoké, 
že pokrylo úbytky vzniklé přirozenou 
měnou a zajistilo tak pravidelný po-
četní růst obyvatel. I v populaci MČ Pra-
ha -  Zbraslav je převaha žen. Zde bylo 
51,1 % žen, na 1000 mužů připadlo 
1043 žen. Pro připomenutí, v Praze  to 
bylo úhrnem 1108 žen. V hodnocení 
podle pětiletých věkových skupin 
byla zjištěna převaha mužů ve většině 

  Čas prázdnin skončil a s ním bez-
starostné letní týdny plné zážitků 
a dobrodružství . Dva měsíce osiře-
lé školní budovy a lavice opět ožily. 
Dětský smích, studentské diskuse 
a vážný hlas pedagogů se zas line 
z učeben a chodeb. Pro naše děti 
nastává další etapa cesty za osvo-
jením si vědomostí a praktických 
dovedností. Pro některé to bude 
cesta bezproblémová, pro některé 
komplikovanější. Přesto věřím, že 
těch, kteří v nadcházejícím škol-
ním roce svými výsledky a svojí 
prací obstojí před sebou samými 
a svými blízkými, bude převaha. 
  Především bych chtěl popřát 
prvňáčkům, jimž v některých pří-
padech při prvním příchodu s braš-
nou na zádech před základní školu 
nechyběly slzičky v očích, aby 
zdárně zvládli první krůčky, který-
mi odstartovali   za vzděláním. Pře-
ji jim vlídné a  vstřícné pedagogy. 
Pedagogům zas školáky kázeňsky 
klidné a prahnoucí po vědění. 
  A co popřát našemu školství ? 
Rozhodně dostatek dětí. Z důvodu 
klesajícího vývoje demografické 
křivky, tedy snižujícímu se stavu 
dětí, dochází zákonitě k závažným 
optimalizačním krokům ve smyslu 
snižování počtu škol a stavu peda-
gogů. Dále přeji školství větší kon-
kurenci na trhu práce s pedagogy 
a zvýšení stavu mužů - kantorů 
ve školství. Všichni však víme, že 
tento problém je spojená nádoba 
s reálnými mzdovými prostředky, 
které kantoři za výkon svého povo-
lání pobírají. Bohužel se výše uve-
dené záležitosti nedaří uspokojivě 
řešit k naší ani jejich spokojenosti. 
  Co ale můžeme udělat a nečekat 
na různé legislativně právní změny, 
to  je utvářet a podporovat u našich 
dětí autoritu učitele jako osoby a 
školy jako instituce. Vše se nám to 
v dobrém vrátí, jelikož posilováním 
podobné autority posiluji autoritu 
svoji - autoritu rodiče.


