
  

Jak se změní centrum Zbraslavi?

Do pomyslného boje o nejlepší 
webové stránky a elektronické služby 
měst a obcí Zlatý erb 2008 se zapojily 
i dvě městské části našeho správní-
ho obvodu, Městská část Praha 16 
(Radotín) a Praha - Zbraslav, každá 
však v jiné kategorii. 
   Cílem soutěže je podpořit moder-
nizaci místní a regionální veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje 
informačních služeb poskytovaných 
občanům i specifickým skupinám 
uživatelů s v yužit ím internetu 

Bojujeme o Zlatý erb

Na stránkách Novin Prahy 16 jsme 
se již několikráte zabývali plánovanou 
výstavbou v centrální části Radotína. 
Ale změny ve středu městských částí 
se chystají i v dalších MČ. Proto jsme 
oslovili vedení zbraslavské radnice, 
aby záměry poodhalilo. V některém 
z dalších čísel se zaměříme také na 
Lochkov, kde by v areálu bývalého 
statku měla proběhnout výstavba 
bytových domů a vzniknout náměstí 
jako skutečný střed obce. 
Panská zahrada na Zbraslavi
   Bývalá, tzv. Panská zahrada se roz-
kládá v prostoru mezi Zbraslavským 
náměstím a ulicemi U Národní ga-
lerie, Pod Špitálem, Opata Konráda 
a Cisterciácká – tedy přímo v cent-
rální historické části Zbraslavi, v blíz-
kosti Zbraslavského náměstí a zámku, 
kde je řada kulturních památek.
   Koncem roku 2005 bylo zahájeno 
územní řízení pro stavbu domů na 
Panské zahradě. V návrhu bytového 
souboru byla mimo jiné skupina 
tří- a čtyřpodlažních domů, z nichž 
zvláště jeden byl hodně mohutný 

(cca 40 metrů dlouhý, se dvěma patry 
podzemních garáží pro cca 50 vozů). 
Řešení nových staveb v takto citlivé 
lokalitě je jistě obtížné a názory na 
konkrétní architektonický přístup 
(styl staveb) mohou být různé. 
Ale rozhodně by měly 
respektovat ráz okolní 
zástavby, její členění, 
velikost domů a 
zejména jejich výšku. 
A právě v tomto 
ohledu vyjádřilo 
vedení zbra-
slavské radnice 
k návrhu výhra-
dy, podobně jako 
další sousedé i jiní 
účastníci řízení. Na 
základě četných připo-
mínek a nesouhlasu MČ Praha - 
Zbraslav a dalších stran a díky citlivé-
mu posouzení odboru výstavby ÚMČ 
Praha 16 byl po několika jednáních 
návrh zamítnut a územní řízení za-
staveno.
   Občané, kterých se tento projekt 

nejvíce dotýkal, založili občanské 
sdružení „O.S. Zbraslav - staré 
město“, jehož cílem je podle stanov 
„přispět ke snaze o zachování souladu 
nových staveb v centrální historické 

části Zbraslavi 
s  p ů v o d n í m 

s t a v e b n í m 
r á z e m  t é t o 

lokality a o její 
o c h r a n u  p ř e d 

případnými ru-
šivými zásahy 
a dopravními 

vlivy“. Zástupci 
sdružení se ak-
tivně účastni l i 
územního řízení 
i dalších jedná-
ní, souvisejících 

s  v y u ž i t í m  t é t o 
lokality.

   Během roku 2 0 0 6  p r o b í -
hala jednání stavební komise MČ 
Praha – Zbraslav s projektantem 
a investory o možnostech nového 
řešení. Snahou odborníků ze stavební 

Nespolehlivý autobus Novinky v Lochkově
   I když je leden, práce v Městské čás-
ti Praha - Lochkov neustaly. 

V současné době probíhá rekon-
strukce budovy u sportoviště (od-
vodnění budovy a úpravy suterénu 
objektu). Snažíme se získat další 
finanční prostředky na pokračování 
této akce, aby mohla být dokončena 
rekonstrukce celé budovy. Práce 
se týkají výměny všech sítí, oken, 

jezdí jen 165, tak mi nezbývalo nic 
jiného, než si zavolat taxi,“ stěžuje si 
cestující podepsaná jako Sarah. 
   Linka pražské integrované dopra-
vy číslo 165 představuje významnou 
spojnici v jižní části Prahy, obsluhu-
je Jižní Město, Šeberov, Kunratice, 
L i b u š ,  M o d ř a n y,  K o m o ř a n y, 
Zbraslav a Radotín. Je jednou z nej-
delších linek v Praze. Podle Filipa 
Drápala, tiskového mluvčího spo-
lečnosti ROPID (Regionální orga-

nizátor pražské integrované 
dopravy), je zde i proto 
zvýšené riziko přenášení 
nepravidelností z jedné 
oblasti na celou linku. 
Dopravní zácpy jsou prý 
již na denním pořádku 
i v okrajových částech 
Prahy. Jednou z možností 
by bylo i prodloužení jízd-
ní doby linky v obdobích 

hustého automobilového 
provozu. 

Když jsme do rubriky K.O. led-
nového čísla Novin Prahy 16 při-
pravovali článek o nespolehlivosti 
autobusové linky 165, netušili jsme, 
že vyvolá tolik reakcí. Vyzvali jsme 
totiž čtenáře, aby nám sdělili svoje 
zkušenosti s provozem této linky. Na 
webových stránkách www.mcpra-
ha16.cz jsme k tomuto účelu vytvoři-
li diskusní fórum, kde mohli cestující 
vyjádřit svůj názor.

Bohužel, ani jeden z příspěvků 
nebyl pochvalný. Lidé si 
stěžovali zejména na 
nespolehlivost spojů 
a nedodržování jízdních 
řádů. „Jízdní řád je pou-
ze pro ozdobu,“ kon-
statuje Jana Vacková ve 
veřejném fóru. „Pokud 
165 vynechá svůj po-
slední spoj směrem 
na Jižní Město, je to 
nad mé chápání. A to s e 
mi  poslední dva měsíce s t a l o 
třikrát! A protože na této zastávce 

Vážení spoluobča-
né, většina tiskovin 
se s nástupem no-
vého roku zabývala 
více či méně eru-
dovanými nume-
rologickými roz-
bory číslice osm. 
Myslím, že kdyby 

si někdo dal práci s jakýmkoli jiným 
číslem, jistou souvztažnost v událostech 
najde vždy. Většina z nás letopočtu 
jistě nepřisuzuje nějak zásadní význam 
a datum sledujeme hlavně v souvislosti 
se dnem výplaty nebo nejzazším termí-
nem k podání daňového přiznání.

Předpokládám, že málokoho také 
zajímají tisíckrát omleté bulvární zprá-
vy vlezlých redaktorů. Přímost jejich 
charakteru je srovnatelná se světelným 
efektem fyzikálního jevu, po kterém je 
pojmenován plátek jejich chlebodárce. 
Bez zábran a s evidentní chutí ubližují 
každému - živému či mrtvému, jehož 
tvář je součástí veřejného života.

Mnoho našich spoluobčanů má jiné 
starosti. Denně jsou svědky věčné-
ho souboje bezmoci s vychytralostí, 
slušnosti s hulvátstvím a charakteru 
s upadající morálkou: Jak by bylo 
krásné zahájit kariéru finančníka ob-
dařen milionem doneseným v igelitce 
příbuzným – bohužel, ne každý máme 
hodného strýčka! To je pravděpo-
dobnější, že nás osud oblaží rodinou 
v sousedství (nejméně osmičlennou) 
po nocích rušící všem spánek, jejíž 
nezaměstnaná hlava tráví dny pokřiko-
váním na úřednice sociálního odboru 
a noci utrácením státních příspěvků 
v okolních hernách, objížděných dra-
hým autem. A na druhé straně pilnou 
matkou samoživitelkou, která si více-
méně omylem, součtem příjmů ze dvou 
zaměstnání, vydělala o stokorunu více, 
než je životní minimum, a připravila se 
tak o nárok pobírat přídavky na dítě.     
   Každému z nás by se také jistě líbilo 
jezdit vozem, kterému se z výfuku krom 
čerstvého vzduchu line i lehká příměs 
vůně smažených řízků, stejně jako 
zelenému panu ministrovi. On a jeho 
tým propagátorů biopaliv zřejmě mají 
důvod k úsměvům na předních strán-
kách tiskovin. Pokud ovšem zalistujeme 
v odborných časopisech, dočteme se, 
že jedno naplnění nádrže ministrova 
„eko“automobilu znamená pro životní 
prostředí mnohonásobně větší zatížení 
než výroba stejného množství paliva 
klasickým způsobem. Dalších příkladů 
ze všech sfér života by bylo a jistě ještě 
bude na mnoho popsaných stran… 
Vlastní budoucnost je na každém z nás. 
Proto dejme méně prostoru různým 
chytrákům, neurvalcům i politickým 
demagogům.

   V době, kdy budete číst stránky únorového 
vydání Novin Prahy 16, bude možná rozhod-
nuto o obsazení prezidentského křesla na další 
funkční období, na dalších pět let. Dost mož-
ná, že také ne. To proto, že k volbě z důvodu 
poslední situace bezprostředně před klíčovým 
dnem ani nemuselo dojít. Mezi parlamentními 
komorami, tedy mezi Poslaneckou sněmovnou 
a Senátem, se totiž rozhořel spor, jestli volit taj-
ně, či veřejně. Důvod je zcela čitelný. Ať politici 
svůj postoj ohledně volby vysvětlují v médiích 
všelijak, záměr je jasný. Chtějí dle svých stra-
nických postojů a sympatií nastavit z jejich 
pohledu ,,přijatelnější“ systém hlasování pro 
svého prezidentského kandidáta. Úsměvné je, 
že s návrhem veřejného hlasování přišli něko-
lik málo hodin před 8. únorem... 
   Asi každý z nás vnímá prezidentskou volbu 
rozdílně, tak jako oba kandidáty. Václav Klaus 
i Jan Švejnar jsou velice renomovaní muži, 
uznávaní na mezinárodním poli a rozhodně si 
zasluhující naši úctu. Osobnost Jana Švejnara 
pro řadu lidí představuje neokoukanou tvář, 
která není spojována s minulými lety a děním 
v rodící se české demokratické společnosti. To 
Václav Klaus se podílel na polistopadovém vý-
voji v naší zemi, pro níž na oltář položil stovky 
a stovky hodin práce. Působil na významných 
politických postech. Pro mnohé je možná 
kontroverzním politikem z hlediska některých 
názorů, ale dle mého úsudku vrcholný politik 
takový musí být – mít jasný a vyhraněný názor, 
který se nemusí vždy všem líbit. Myslím, že i za 
dobu svého posledního pětiletého mandátu 
nejčelnějšího představitele státu dokázal i přes 
obavu některých, že je osobou nadstranickou, 
jelikož některými svými názory se nebál zamí-
řit i do řad Občanské demokratické strany, kde 
je čestným předsedou. 
   Jedná se však v prezidentské volbě opravdu 
o oba výše jmenované? V případě Václava 
Klause rozhodně. U některých politických 
stran, poslanců a senátorů, kteří bytostně 
rozhlašují podporu profesoru Švejnarovi, se dá 
říci, že by ji hlásali komukoliv, kdo by se stal 
Václavu Klausovi ,,soupeřem“ o prezidentský 
post. Zcela markantní je to v sociální demo-
kracii, jelikož názorová rozdílnost např. v eko-
nomických otázkách zde je, jako kdybychom 
srovnávali den a noc. Pohnutky a cíl těchto 
skupin by se daly shrnout pod heslo: ,,Zvolme 
kohokoliv, jen ne Klause.“ 
   Věřím, že nakonec zdravý rozum našich zá-
konodárců zvítězí a pragmaticky si uvědomí, 
že ať chtějí nebo ne, v současné době v České 
republice prostě lepší kandidát než Václav 
Klaus se všemi jeho klady i zápory, na post 
prezidenta jednoduše není.
  Ať dopadne prezidentská volba tak nebo 
onak, a Vy, vážení čtenáři, již možná výsledek 
znáte, přeji si, aby proběhla důstojně, tak jak 
si zasluhuje. Byl-li prezident zvolen již v pátek 
8. února, měsíc nato bude skládat slib a ujme 
se své funkce prezidenta České republiky. Já 
svého jasného favorita mám.


