
             

   Další část silničního okruhu kolem 
hlavního města by měla být hotova do 
konce roku 2008. Ředitelství silnic a 
dálnic předpokládá, že v tomto ter-
mínu bude dokončen celý jižní úsek 
od Slivence (kde je zatím rychlostní 
ko m u n i k a c e 
ukončena) až 
po dálnici D1, 
díky čemuž 
zmizí tranzitní 
( p ř e d e v š í m 
k a m i o n o v á ) 
doprava z ra-
dotínských a 
zbraslavských 
ulic. Nejbliž-
šími kroky je 
vyhodnocen í 
nabídek v rám-
ci výběrového 
řízení na zhotovitele a podání žádosti 
o stavební povolení. 
   Na přelomu března a dubna byla vy-
kácena část aleje podél Strakonické a 

ulice K Přehradám mezi Lahovicemi 
a Zbraslaví. Stavbyvedoucí fi rmy 
Metrostav a.s. Ing. Vladimír Sálus 

pro Noviny Prahy 16 uvedl, že stromy 
musely v prostoru přemostění údolí 
řek Berounky a Vltavy ustoupit napo-
jení okruhu na Strakonickou ulici a na 

komunikace vedoucí ke Zbraslavi a 
Štěchovicím. Současně zdůraznil, že 
s plánovanou stavbou je také spojena 
výsadba nové zeleně a stromů.
   V Lochkově se v poslední době 
rozšířila nepravdivá informace, že 
okruh možná nebude. Tato „zpráva“ 
byla podnícena uzavřením staveništ-
ní komunikace vedoucí od zařízení 
staveniště průzkumné štoly k ulici 
Ke Slivenci betonovými zátarasy. 
Ing. Sálus vyvrací jakékoli speku-
lace: „Komunikaci jsme uzavřeli 
proto, aby kolem ní nevznikaly černé 
skládky. Navíc nechceme, aby si po ní 
chataři zkracovali cestu ke svým ne-
movitostem. Jiný důvod neexistuje.“ 
Dodává, že vybudovaná komunikace 
bude využívána i pro stavbu samotné-
ho okruhu.       

   V poslední době jsme svědky 
masivních nájezdů zlodějů. Krade 
se kdeco. Od letošní zimy se však 
problém začal týkat všech občanů 
našich městských částí, kteří jsou 
bezprostředně ohroženi chybějícími 
poklopy a rošty na uličních vpustích 

kanalizace či hydrantech. O tomto 
problému jsme již informovali (viz 
Noviny Prahy 16 č. 3/2005), situace 

se však neustále zhoršuje, nejvíce u 
mříží (roštů) dešťové kanalizace. Za 
vše mluví čísla: v našem správním 
obvodě zmizelo z ulic do poloviny 
dubna už 55 mříží. 
   Naštěstí městská policie i jednotlivé 
radnice reagují neodkladně, a tak je 
každá šachta rychle zakryta a označe-
na dopravním značením. Hrozící ne-
bezpečí bylo dosud vždy zažehnáno, 
ale je otázkou času, kdy si nějaké dítě 
či řidič otevřené šachty nevšimne. 
   Navíc tímto zločinným jednáním 
vznikají vysoké společenské škody. 
Zakoupení jedné nové mříže vychází 
u menšího rozměru minimálně na 
2000 korun. Celková škoda jde tedy 
do desetitisíců, které by mohly být 

investovány do dětských hřišť, oprav 
komunikací, výsadby zeleně. Absurd-
ní na celé věci je, že hmotnost mříže 
se pohybuje mezi 40 a 65 kilogramy a 
při výkupní ceně 2,50 Kč/kg železa se 
„zisk“ z jedné mříže vyšplhá na cca 
100 – 150 korun! 
   A jaká je situace v jednotlivých 
městských částech? Technické služ-
by Radotín nahrazují litinové rošty 
gumovými, které jsou levnější a 
nikdo je neukradne. „Problém je ale 
s mřížemi atypických rozměrů jako 
jsou v oblasti Rymáně, ty musíme 
objednávat zvlášť a náprava tak trvá 
delší dobu,“ uvádí vedoucí TS Václav 
Šika.
   Ve Velké a Malé Chuchli zajišťují 
nápravu prostřednictvím Technické 
správy komunikací hl. m. Prahy, po-

Ing. Pavel Jirásek

   V Městské části Praha – Lochkov 
byl v úterý 26. dubna slavnostně 
otevřen nový kulturní stánek. 
V budově, která vznikla přestavbou 
a rozšířením bývalého úřadu, je 
k dispozici knihovna s více jak 
dvěma tisíci svazků, kterou povede 
dlouholetá knihovnice, Ing. Vlasta 
Pijálková. Součástí je i keramické 
centrum, jehož vedoucím se stala 

ředitelka lochkovské mateřské školy a 
kvalifi kovaná keramička, Vladimíra 
Schwabová. Prostory knihovny 
budou rovněž sloužit klubu důchodců, 
je možno jej využít pro přednášky či 
jakékoliv jiné vhodné aktivity spojené 
s kulturou, zábavou a věděním. 
Zapsaným čtenářům je v půjčovní 
době knihovny (středa a pátek od 

    Tak jako každý rok i letos vzpla-
nuly na různých místech našeho 
území poslední dubnovou noc, které 
se též říká fi lipojakubská, stovky 
a stovky větších či menších ohňů. 
Lidová tradice pálení čarodějnic ne-
ustále přetrvává. Dnes splňuje pou-
ze zábavný ráz, ale v historii tomu 
tak vždy nebylo. Pálení čarodějnic 
provází víc jak tisíciletá tradice. 
Již staří Keltové zapalovali ohně, 
kterými uctívali svátek Beltain. Va-
try, které plály hlavně na kopcích, 
měly ochránit úrodu a dobytek před 
nemocemi a oslavit příchod jara. 
Ochrana byla zaměřena  především 
proti zlým a lstivým čarodějnicím, 
měla oslabit jejich  údajný vliv a 
vyhnat je z nejbližšího okolí. Lidé 
tehdy věřili, že tuto noc pořádají zlé 
síly sabaty na opuštěných místech a 
přijímají nové čarodějnice a ježiba-
by a též si vyprávějí, co zlého lidem 
natropily, pískajíce na lidské kosti, 
kterými i bubnují na buben potaže-
ný lidskou kůží. 
   Postava čarodějnic vznikla z po-
věr, že ďábel  se po zemi pohybuje 
pouze přestrojen v podobě člověka, 
nejlépe staré ošklivé ženy. V tento 
čas též lidé kropili svůj dům svě-
cenou vodou, hlavně před vstupní-
mi dveřmi do svých obydlí, před 
okny  a před komínem, aby zlé síly 
nemohly do domu. Do hnojiště a 
před chlév se zapichovaly větvičky 
šípku, akátu nebo jiný pichlavý 
předmět, který měl zlé čarodějnice 
poranit. Mylná je tedy představa 
mnohých z nás, že pálení čarodějnic 
vychází ze středověkého inkviziční-
ho upalování nevinných lidí.
   Tato tradice však měla namále. 
V období komunismu byla vrchol-
nými funkcionáři zakázána. Zákaz 
se však jednoduše obešel a pálení 
čarodějnic dostalo nový název - 
ohně nebo vatry míru. 
   Příjemné klimatické podmínky 
letos účasti při pálení čarodějnic 
nahrávaly. Také vás opět pohltila 
noc plná magie?

Květen je měsíc, s nímž spojujeme 
hned několik významných dnů – při-
pomínáme  si Svátek práce, výročí 
Pražského povstání, ukončení druhé 
světové války, ale také první máj jako 
svátek lásky a druhou květnovou ne-
děli pak tradiční svátek - Den matek. 
Studenti však květen vnímají zejména 
jako měsíc, kdy je čekají maturity. A 
tak zatímco jsme si koncem dubna a 
v prvních květnových dnech užívali 
krásného jarního počasí, těšili se 
z kvetoucích stromů a pohledů do 
pestrobarevných zahrádek, matu-
rantům nezbývalo než se obklopit 
knihami a pustit se už opravdu vážně 
do učení. Držím jim palce, aby před 
zkušební komisí dokázali uplatnit 
všechny znalosti a udělali tím radost 
sobě i svým rodičům a profesorům. 
Věřím, že stejně jako u maturity bu-
dou úspěšní i u přijímacích zkoušek 
na různé typy vysokých škol.
Palce držím i vedení radotínského 
gymnázia Oty Pavla, aby se mu poda-
řilo získat od svého zřizovatele - hlav-
ního města Prahy dostatek fi nančních 
prostředků na další nezbytnou rekon-
strukci některých učeben. Doufám, 
že se vše podaří včas tak, aby gym-
názium mohlo nadále pokračovat ve 
své úspěšné, více než padesátileté 
činnosti, a tradice středního školství 
v Radotíně nezanikne.
Vám, čtenářům Novin Prahy 16, přeji 
příjemný zbytek jara a hodně proslu-
něných letních dnů.

Hana Žižková
starostka MČ Praha 16 - Radotín


