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Boj s ledem

Jaké bude nové centrum Velké Chuchle?
Tvrdit, že tady dosud neexistuje 

žádné centrum, by asi bylo pomýlené. 
Rozhodně však nevypadá a hlavně 
nefunguje tak, jak by si chuchelští 
přáli. A jaká by tedy měla být cesta 
ke změně?

Pro první krok se ve Velké Chuchli 
rozhodli jít stále častěji používanou 
cestou veřejné anonymní architekto-
nickourbanistické soutěže. Do jejích 
podmínek zapracova l i zák ladní 
soubor požadavků, které měli na 
prostor, jehož by se stavební činnost 
měla do budoucna týkat (náměstí 
Chuchelských bojovníků od zastávky 
autobusu směrem k potoku a místo 
po zbořených objektech za potokem). 
Tím základním bylo rozdělení budou-
cí investice do tří samostatných fází. 
V té prvé by se s výstavbou nového 
centra mělo začít právě na nevyužíva-
ných pozemcích za potokem - na mís-

tě bývalého autoservisu, kde by měly 
vzniknout nové prostory pro služby, 
obchod a bydlení. Hlavním důvodem 
pro tuto podmínku je potřeba udr-
žet po celou dobu stavby v Chuchli 
přístupné služby pošty, restaurace 
a obchodu.

Už to jistě architektům ztížilo práci 
na projektech, hlavním zkušebním 
kamenem všech soutěžních návrhů 
však bylo vkomponování existujících 

pětipatrových činžáků, které nepři-
měřeně vyčnívají nad okolní zástavbu 
rodinných domků. Jde o ryze měst-
skou hmotu, osaměle čnící uprostřed 
víceméně vesnické zástavby, která dál 
přechází ve vilové čtvrti.

Dvě kola soutěže přinesla celkem 
2 1  n á v r h o v ý c h 
studií. Druhé kolo 
proběhlo ve dnech 
7. a 8. října 2010 
a bylo následová-
no výstavou všech 
soutěžních prací . 
Součástí té byla an-
keta, jež měla zjistit 
názory občanů na 
to, který projekt by 

byl přínosem pro Chuchli.
A jak soutěž dopadla? První příčka 

zůstala neobsazena, nezávislá odborná 
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Akce TV Viničky
V listopadu 2010 byla zahájena vý-

stavba technické vybavenosti v oblas-
ti Viniček, která zahrnuje vybudování 
kanalizace, vodovodu, plynovodu 
a zřízení nových komunikací a chod-
níků v ulicích Na Viničkách, Kolové 
a Příbramské. Rozpočtové náklady 
stavby jsou cca 120 milionů Kč. 

V listopadu a prosinci byla prove-
dena splašková a dešťová kanalizace 
v části ulice Kolové (od křižovatky 

s ulicí Na Viničkách po ulici Deh-
tínskou a v ulici Na Viničkách (od 
křižovatky s ulicí Kolovou k ulici 
Zadovské). Před vánočními svátky 
byly ulice Na Viničkách a Kolová 
provizorně zprůjezdněny, aby občané 
bydlící v domech dotčených stavbou 

měli přístup ke svým objektům. Na 
křižovatce v ulici Kolové a Dehtínské 
byla vybudována těžní šachta pro raž-
bu štoly pod schodištěm mezi ulicemi 
Na Viničkách a Dehtínská pro polože-
ní kanalizace.

Stavba bude v zimních měsících 
2011 pokračovat ražbou štoly pod 
schodištěm do ulice Na Viničkách 
a v závislosti na povětrnostních pod-
mínkách výkopovými pracemi v uli-
cích Na Viničkách a Kolové.

Pod robný ha rmonog ra m pr ů-
běhu stavby bude zpracován během 

1 .  č t v r t l e t í  2 011, 
neboť další postup 
bude záviset na jejím 
průběhu v zimních 
měsíc ích .  Předpo-
kládá se, že stavba 
bud e  p ok r a č ov a t 
dá le u l ic í  Na Vi-
n i č k á c h  s m ě r e m 
k Příbramské a ulicí 
Kolovou směrem ke 
Zderazské s postup-
ným prov izorním 
zprůjezdňováním již 
vybudovaných úse-
ků. Současně budou 

prováděny práce v ulici Na Viničkách 
mezi ulicí Kolovou a Příbramskou. Celá 
akce by měla být ukončena realizací in-
ženýrských sítí v ulici Příbramské. 

S t a v b a  m á  k o n e č n ý  t e r m í n
listopad 2011. Radotínská radnice 

Konec mávání

Od konce listopadu se na Česko vy-
datně sype sníh. A když zrovna nesněží, 
tak mrzne, a v tom úplně „ideálním“
případě ve dne zbytky sněhu odtávají 
a v noci opět přimrzají. Výborné pod-
mínky pro tvorbu ledu na komunika-
cích, které se neošetřují chemicky.

Vedle bitvy se sněhem a ledem ale 
probíhá „soupeření“ také v úřední 
rovině. Již v prosincových Novinách 
Prahy 16 jsme informovali o stavu 
úklidu (či spíše nesjízdnosti) Zderaz-
ské ulice, kde v loňských sezónách 

Městská organizace ROPID přistou-
pila od začátku ledna ke změnám na 
zastávkách na znamení. Už není nutné 
mávat, pokud má autobus zastavit, ale 
naproti tomu do této kategorie mnoho 
nových zastávek přibylo.  

Nový systém, který úspěšně funguje 
také v okolních evropských zemích, má 
přinést zvýšení plynulosti a rychlosti 
dopravy a také zlepšení tepelné pohody 
v autobusech v zimních měsících.

Jak se tedy chovat na zastávkách na 
znamení? Pro nastupování není nutné 
na řidiče mávat, stačí stát na zastávce 
tak, aby mě řidič viděl (řidič je povi-
nen zastavit v zastávce vždy, nachází-

-li se v jejím prostoru viditelně jedna 

Srdečně Vás vítám na stránkách 
lednového vydání Novin Prahy 16. 
Letos společně vstupujeme do de-
vátého ročníku tohoto periodika vy-
dávaného pro oblast Prahy 16. Sice 
nejde o nějaké bilanční „jubileum“, 
ale stojí za to připomenout si, jak 
dlouho tento informační zpravodaj, 
zahrnující oblasti Lipenců, Lochko-
va, Radotína, Velké Chuchle a Zbra-
slavi, vlastně existuje a proč.

Za tu dobu jsme pro Vás, oby-
vatele jihozápadního okraje Prahy, 
připravili stovky, ne-li tisíce článků, 
shromáždili řadu fotografi í, přinesli 
pozvánky na mnoho kulturních, spo-
lečenských či sportovních akcí, pora-
dili i nabídli prostor pro zamyšlení. 
Za tu řádku let, co noviny vydáváme, 
pracuje redakční rada jen s malými 
personálními obměnami. To už 
je kumšt, když všude okolo se vše 
mění jak na běžícím pásu… Leckdo 
také může namítnout, že kdyby byly 
takovéto „oběžníky“ k dostání za 
peníze, nikdo by si je nekoupil. Do-
mnívám se, že tomu tak není. Cílem 
radotínské radnice je informovaný 
občan a tomu se snažíme přizpůsobit 
nejen web Městské části Praha 16 na 
www.praha16.eu, ale i noviny. A prá-
vě jen obeznámený člověk může 
využít všech služeb, které městská 
část, její organizace a společnosti či 
zájmové spolky nabízí. Nechceme 
v Novinách Prahy 16 bagatelizovat 
jakoukoliv činnost, polemizovat nad 
názory pisatelů či chovat se jako bul-
vární plátky. Na nic si nehrajeme. 
   A teď už z jiného soudku. Přesně 
před rokem jsem na tomto místě psal 
o tom, co nás čeká v roce 2010. Byly 
to volby a zase volby. Tedy rok, kte-
rému se v médiích moderně říká su-
pervolební. A na co se můžeme „tě-
šit“ letos, kdy letopočet končí dvěma 
jedničkami? Můžeme konstatovat, 
že nás v tomto roce nečekají žádné 
volby. Naopak nás po deseti letech 
čeká sčítání lidu, domů a bytů, které 
se připravuje na konec března. To je 
ale ještě za dlouho a jistě se k tomu 
v některém z příštích čísel vrátíme.
   Do nového roku Vám za sebe i za 
celou redakční radu přeji hodně štěs-
tí a pochopitelně i zdraví, neboť to je 
základem každého úspěchu ať již 
v pracovním nebo osobním životě.

S úvodními dny 
nového roku snad 
každého z nás ale-
spoň jednou na-
padne otázka, jaký 
bude nový rok 
a co nám přinese 
nových tři sta še-
desát pět dní. Ved-
le osobních přání 

budou možná myšlenky v mnoha přípa-
dech směřovat k otázkám vztahujícím se ke 
globálnímu či národnímu společenskému 
dění a ekonomické situaci. S napětím bu-
deme například sledovat stav na Korejském 
poloostrově či na Blízkém východě. Bude-
me vyhledávat zprávy o průběhu a předpo-
vědích vývoje celosvětové recese. Uvidíme, 
zdali předpokládané oživení ekonomiky 
v letošním roce opravdu nastane, nebo zda 
doběh negativních hospodářských mecha-
nismů bude mít stále navrch.

Budeme sledovat i reformní kroky 
a snahy naší vlády. Nechceme-li následovat 
Řecko či Portugalsko, musí nastat. Asi by se 
ale nám všem úsporná opatření přijímala 
lépe, kdyby zde nebyla pachuť miliardo-
vých prohraných arbitráží či podivných 
veřejných zakázek, za kterými jsou pode-
psáni naši vrcholoví politici parlamentních 
stran. Možná si kladete i otázku, zda vedle 
ekonomické krize tu souběžně není i krize 
společnosti v morální rovině a zda v tom 
není ten „zakopaný pes“ všeho problema-
tického, s čím se musíme vypořádat.

Kladu si otázku, jestli je vše tak špatné, 
jak se nás dennodenně naše periodika 
v mnoha případech až nechutně bulvár-
ně snaží přesvědčit. Že je vše předem 
dojednané a zmanipulované, aby z dané 
záležitosti měl ten nebo onen profi t. Že 
ten, kdo je úspěšný a má i majetek, tak 
toho dosáhl pouze tím, že někoho pod-
platil a vše nakradl. Ano, i to je možné, 
dělo se to ve všech společnostech a dít se 
to bude i dál, jelikož to záleží na morální 
kvalitě lidí. Ale nějak mi v každodenních 
záplavách zpráv chybí články či reportáže 
o lidech, kteří si každodenně vzorně plní 
svoje povinnosti, úkoly.  Kteří pracují den-
ně i více jak dvanáct hodin a jejich úspěch 
a majetek jsou vykoupeny tvrdou dřinou. 
Jsou nezajímaví? Dáme v touze po senzaci 
raději přednost zprávě o nějaké katastrofě, 
dopravní nehodě a nebo bankovní loupe-
ži? Jsem rád, že kolem mne jsou především 
spolupracovníci a lidé, kteří mají zdravý 
a reálný náhled na svět a dění v něm, 
kteří mají svoje konkrétní cíle, vize, ale 
i optimismus. Je to obohacující. Obklopte 
se podobnými lidmi. Uvidíte, že rok 2011 
bude hned lepší. 


