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V soutěži vyhlášené Evropskou sítí pre-
vence kriminality pro rok 2011 na téma 
„Sport, věda a umění v prevenci kriminality 
dětí a mládeže“ opět získala národní cenu 
Proxima Sociale, o.s., která provozuje také 
Klub Radotín.

Zmíněná cena každoročně ohodnocuje 
nejlepší evropský projekt na poli prevence 
kriminality a podporuje výměnu zkušeností 
dobré praxe v rámci Evropské unie na zvo-
lené téma. 

Nejlepší projekty národního kola oce-
nili zástupci Ministerstva vnitra 7. února. 

Vítěz – občanské sdružení Proxima So-
ciale – se v projektu „Zdravý a kreativní 
volný čas“ orientuje na „sídlištní“ mládež 
ve věku od třinácti do devatenácti let. 
Pomocí zajímavých volnočasových aktivit 
získalo způsob, jak předcházet drobné 
kriminalitě mladistvých, experimentům 
s návykovými látkami, nudě, a v nepo-
slední řadě tak zajišťuje „dohled“ dospě-
lých osob nad neorganizovanou mládeží.
Tento vítězný projekt byl prezentován 
v rámci každoroční konference Best Prac-
tice pořádané EUCPN na konci minulého 
roku ve Varšavě.
POZOR!
Klub Radotín má novou otevírací dobu:
Pondělí, středa a čtvrtek 14.00-20.00 hod.

územní rozsah zůstává stejný jako 
v předchozích dvou letech, kdy se 
komplexně čistí oblast od Ametystové 
ulice po Výpadovou, resp. od Štěrkové 
po Týřovickou. Využita bude veškerá 
dostupná technika a zaměstnanci TS, 
zapojí se i nezaměstnaní smluvně za-
jištění z Úřadu práce hl. m. Prahy.

Přehledná mapa s barevnou legen-
dou bude umístěna na úřední desce 
v ulici Václava Balého i na webových 
stránkách www.praha16.eu.    

Stejně jako každý začátek jara 
bu d ou  k o mu n i k a c e  v e  s p r áv ě 
MČ Praha - Zbraslav uklízeny for-
mou blokového čištění, kdy v ulicích 
určených k úklidu bude sedm dní 
předem instalováno dopravní znače-
ní zakazující stání vozidel. Letos ale 
Zbraslavany čeká řada změn. „Oproti 
minulým létům se Odbor místního 
hospodářství, pod který od října 2011 
spadá i oddělení komunálních služeb, 
rozhodl, že přerozdělí okruhy tak, aby 
byl na čištění jednotlivých ulic dosta-
tek času a byl proveden jak úklid posy-
pového materiálu, tak ruční odstraně-
ní náletové zeleně z okrajů silničních 
obrub,“ uvedl pro Noviny Prahy 16 
Štěpán Vacek, DiS., vedoucí Odboru 
místního hospodářství zbraslavského 
úřadu. Počet okruhů se tak rozšířil 
z loňských devíti na letošních osmnáct 
(celkem bude uklizeno 92 ulic, což je 
cca 28 km vozovek). 

Další změnou je, že práce budou 
probíhat dvakrát týdně, a to vždy 

v úterý a ve čtvrtek (mimo dne svátku 
práce 1.5. a státního svátku 8.5. – v ty-
to dny se úklid přesune na následující 
den, tedy středy 2.5. a 9.5.). Do ulic 
bude nasazena veškerá technika 
MČ Praha - Zbraslav a pracovníci 
ručního úklidu. Přesný rozpis čištění 
naleznete i na www.mc-zbraslav.cz.

Další novinkou v systému úklidu na 
Zbraslavi je, že zametací stroj již od říj-
na 2011 s ohledem na počasí pracuje na 
úklidu ulic a chodníků denně a pomocí 
vysavače, který je součástí stroje, čistí 
pracovníci Odboru místního hospodář-
ství Zbraslav od pohozených odpadků, 
nedopalků či psích exkrementů.

Vedle čištění zajišťovaného měst-
skými částmi bude probíhat i úklid 
páteřn ích komuni kac í  ve sprá-
vě Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy. V Radotíně to bude 
v úterý 3. dubna v ulicích Vrážská 
a Pod Klapicí, na Zbraslavi ve středu 
4. dubna v ulicích Elišky Přemyslovny, 
U Národní galerie a Žabovřeská.

A jak to bude v menších městských 
částech? Oproti předchozím rokům 
žádné zásadní změny, ve všech zajiš-
ťují činnosti vlastními silami a bez do-
pravních opatření. Zahájení zpravidla 
plánují na polovinu března. „Přímo na 
jarní úklid a čištění nemáme nikoho 
nasmlouvaného. Minulý rok jsme si 
nechali udělat několik nabídek, bo-
hužel náš rozpočet je dost malý. Úklid 
v naší obci obstarává pracovní četa, 
která má 3-4 zaměstnance,“ shrnuje 
za všechny Ing. arch. David Vokurka, 
zástupce starosty ve Velké Chuchli.

Harmonogram čištění komunikací s dopravními omezeními

Zbraslav (vždy 7.00 až 15.00 hod.) 
3. dubna (I.) – Opata Konráda, Cisterciácká, U Lékárny, Hauptova, Zbraslavské náměstí, 
Vladislava Vančury, Pod Špitálem
5. dubna (II.) – U Malé řeky, U Hudební školy, K Přístavišti, Kaškova 
10. dubna (III.) – Boženy Stárkové, K Interně, U Prádelny, V Bílce, U Klubovny
12. dubna (IV.) – Košíkářská, U Stárovny, K Havlínu, U Karlova stánku
17. dubna (V.) – Podéšťova, Pod Havlínem, Matjuchinova, Pod Urnovým hájem
19. dubna (VI.) – Romana Blahníka, Pod Špejcharem, Matjuchinova
(Elišky Přemyslovny – Žabovřeská)
24. dubna (VII.) – U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Mašína,
Jaroslava Švehly, za Zbraslavankou
26. dubna (VIII.) – Žabovřeská, Karla Michala, Fuchsova, Tadrova
2. května (IX.) – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeisterové, Na Plácku, 
Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovova, V Hluboké, Spojařů, 
Ke Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice
3. května (X.) – Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Vilímkova
9. května (XI.) – Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční, Lesáků, 
Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, Nad Dálnicí
10. května (XII.) – K Výtopně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Svépomoci, Sulova
15. května (XIII.) – Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy
17. května (XIV.) – Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole, Nad Kamínkou
22. května (XV.) – Zvonařská, Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou, Žofie Podlipské, 
Nad Parkem
24. května (XVI.) – Na Královně, Zdeňky Nyplové, Gutfreundova, Výtvarnická
29. května (XVII.) – Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, plácek Na Mlíčníku
31. května (XVIII.) – Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační

Po roce 1990 byla vápenka vrácena do rukou rodiny bývalých majitelů, která ji ve spolupráci s Hl. m. Prahou v závěru minulého století nechala 
zrekonstruovat. Cílem prací bylo zachránit dochované části vápenky. Dostavovalo se jen tam, kde bylo třeba zpevnit narušenou konstrukci 
(opěrné zídky, část klenby a vrcholové části komínů), tak, aby se nenarušil původní objem památky. Celkový dojem neruší ani blízká stavba, 
kterou Ing. Jahn rovněž zrekonstruoval a provozuje v ní ubytovnu, 
poskytující levné a příjemné ubytování uprostřed zeleně.

Kulturní památka č. 1691 
Pacoldovy vápenné pece 
je jako jeden z mála 
zachovaných podobných objektů evidována i Národním technickým muzeem. Stojí v údolí na konci Velké Chuchle, kde 
byla postavena kvůli možnosti těžby zdejšího vápence.

Pacoldova vápenka ve Velké Chuchli

Podkladem stavby z druhé třetiny 19. století byl 
projekt dvojitých pacoldových vápenných šachtových 
pecí, které byly patentem profesora České techniky 
Jiřího Pacolda (1834-1907) a umožňovaly pálení 
netříděného vápence. V Chuchli jsou použity dvě 
dvojice těchto pecí.

V roce 1928 matka současného majitele 
Ing. Vladimíra Jahna zahájila dílčí 
modernizaci vnějšího příslušenství v té době 
již odstavených pecí (postaven byl např. nový 
výtah na zavážení vápence). Fotografie je 
z roku 1930, kdy byla vápenka po úpravách 
znovu uvedena do provozu.

Po válce se vápenka dostala do majetku bývalých Rudných dolů Ejpovice a bez údržby 
začala chátrat. Do devadesátých let 20. století se z vápenky dochovaly pouze dvě dvojice 
vypalovacích pecí. Vlastní vypalovací pec je masivní věžovitá stavba z lomového kamene, 
vyztužená zdivem z pálených cihel. Cihly jsou použité na nárožích, v klenbách a na 
římsách. Na vrcholu pece je dvojice omítnutých cihelných komínů.
Z obslužných a zavážecích lávek se dochovaly jen dvě dvojice kamenicky zpracovaných 
pískovcových konzolek – opěr.

Veškeré podklady, obrazové i textové, poskytl majitel vápenky Ing. Vladimír Jahn.
Současné fotografie: Emil Souček

Radotín (vždy čtvrtek 7.30 až 15.00 hod.)  
5. dubna (I.) – Na Betonce, náměstí Osvoboditelů (mimo parkoviště před OD Albert, viz 
19. dubna), Na Výšince (po vlečku), Hadravská
12. dubna (II.) – Prvomájová, Vinohrady (včetně parkoviště u Prvomájové),
U Starého stadionu
19. dubna (III.) – Sídliště – úsek od parkoviště před poliklinikou ke Karlické, parkoviště 
před Správou obecních nemovitostí, náměstí Osvoboditelů – parkoviště před OD Albert
26. dubna (IV.) – Sídliště – úsek od ul. Na Viničkách ke konečné BUS MHD a dále zpět 
k Týřovické, Týřovická, parkoviště za zdravotnickým zařízením vč. příjezdu
3. května (V.) – Věštínská, Matějovského, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách,
tzv. malá Výpadová (u DPS), U Jankovky 
10. května (VI.) – Pod Klapicí (slepá část), Slinková, Strážovská (po Ametystovou), 
Ametystová, Jaspisová, Achátová, Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská, 
Čedičová, Štěrková (po Ametystovou)
17. května (VII.) – Tachovská, Josefa Kočího, Zbynická, Nýřanská, Horymírovo náměstí, 
Loučanská, Václava Balého


