
  Vážení čtenáři, poprvé mám možnost se 
na Vás obrátit z místa, které bylo zatím  
určeno pro starosty. Doufám, že po mně 
dostanou prostor i další zástupci starostů.
  C h t ě l  b y c h 

se krátkou úvahou 
vrátit k nedávné 
události, která se 
dotkne každého 
o b č a n a  n a š e h o 
správního obvo-
du. A to svěcení 
sv. Barborky na 
průzkumné štole 

Silničního okruhu. Tímto slavnostním 
okamžikem byla nezvratně zahájena jeho 
výstavba. Byl to zajímavý pocit, když jsem 
se na  plošině vysoko nad tratí,  v prvním 
nesmělém jarním slunci, podíval dolů do 
údolí, které protne dálnice, a pod sebou 
jsem měl Radotín, naproti Zbraslav s Hav-
línem, nalevo  soutok Berounky s Vltavou, 
Lahovice a Lahovičky a v pozadí Komořa-
ny a Šance. Za zády jsem měl černou díru, 
správně průzkumnou štolu, která se dle 
informačního letáku zavrtává dovrchně od 
Radotína a úpadně od Lochkova do svahu. 
Člověk se najednou ocitl na místě, na které 
je zvyklý se dívat z druhé strany a  bylo 
pro něj jen zeleným svahem nad tratí.  Na 
místě, které pro něj nebylo ničím mimo-
řádně přitažlivé a zajímavé. A to začne 
uvažovat, že zde bude pět pruhů silnice, 
že sem zatím není jiný přístup než přes 
část Radotína. Že obytné domy zase ne-
jsou až tak daleko. Nechci dále popisovat 
radotínskou situaci, o ní jsou místní jistě 
lépe a přesněji informováni. Chci se jen 
pozastavit nad tím, jak něco, co nám při-
padá známé a případně i ne moc zajímavé, 
vás najednou svojí určitou změnou  stavu 
a významu donutí k pozornosti a k zaujetí 
určitého stanoviska. To je situace,  kterou 
by měl člověk v našem postavení očekávat. 
Svým způsobem je to na této práci asi to 
nejzajímavější. Takový ten určitý neklid, 
proměnlivost. Na druhou stranu má člověk 
rozděláno tisíce věcí a pořád má pocit, že 
nic není hotové a ne všemu se věnuje po-
řádně do hloubky.
  Ale abych se vrátit ke štole. Pro mne už  
toto místo nikdy nezůstane tím anonym-
ním zeleným svahem. Když tímto místem 
za pár let pojedu autem, nebude to pro 
mne, na rozdíl od ostatních řidičů,  jen vý-
jezd z tunelu na dlouhé či krátké cestě. 
Filip Toušek, místostarosta MČ Praha 

- Zbraslav                       
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  Duben je podle mne jeden z nej-
hezčích měsíců v roce. Úchvatné 
a čarovné proměny probouzející 
se přírody defi nitivně oznamují, 
že zima předala svoji moc a vládu 
do rukou jarnímu období. Kmeny 
a větve stromů se zahalují do ze-
lené róby z nových listů. Parky, 
louky a zahrádky se pozvolna 
začínají vybarvovat různoba-
revnými kvítky. Zahrádkáři po 
provedení vstupních sezónních 
prací využívají postupného 
oteplování k vysazování chou-
lostivějších odrůd zeleniny.  Ani 
fauna nezůstává pozadu. Zpíva-
jící ptáci, radující se svým tryl-
kováním z opětovného obrození 
přírody, nám při procházkách 
a odpočinku venku připadají jako 
nejúžasnější orchestr. V trávě se 
to zase hemží všelijakými drob-
nými živočichy, které známe ze 
Sekorových povídek o Ferdovi 
mravenci a jeho příteli brouku 
Pytlíkovi. Nejen v přírodě, ale 
i ve společnosti se blíží významné, 
ba historické okamžiky. Koncem 
měsíce budou vrcholit přípravy 
na slavnostní vstup naší země 
do společenství zemí Evropské 
unie. Popřejme České republice, 
aby ten první krok 1. května byl  
rázný a pravou nohou. My, kteří 
máme sportovního ducha, již 
netrpělivě očekáváme zahájení 
mistrovství světa v ledním hokeji, 
které bude skoro po deseti letech 
opět hostit Praha s Ostravou. Za-
hajovací duely šampionátu, v 
pořadí již šedesátého osmého, 
budou sehrány  24. dubna. Držme 
palce hokejistům, kteří v posled-
ní době přispěli velkou měrou  k 
zviditelnění naší země. Kéž by 
byl každý z nás ve svém oboru  
tak úspěšný jako tito sportovci! 
Zlomte vaz. Dojděte co nejdále 
a přibližte se co nejvíce zisku 
historicky jedenáctého titulu mi-
strů světa pro naši zemi v tomto 
sportu, který patří ve světě mezi 
nejpopulárnější.     

Posvěcení sošky sv. Barbory - patronky horníků se 
zodpovědně ujal radotínský farář Evžen Hlaváček, bedlivě 
sledován ministrem dopravy Ing. M. Šimonovským. (vlevo).

  Realizace projektu silničního okru-
hu kolem Prahy - více jak osmdesáti-
kilometrového systému rychlostních 
a víceproudých  komunikací a staveb, 
které mají za úkol odvést a pomoci 
odlehčit hlavnímu městu od doprav-
ní zatíženosti, získal zase reálnějších 
obrysů. ,,Již se blýská na lepší časy“, 
řekl při svém slavnostním projevu 
primátor hl. města Prahy MUDr. 
Pavel Bém a dále dodal: ,,Máme sice 
desetiletý skluz proti reálu, ale pevně 
věřím, že v roce 2011 bude mít hlavní 
město svůj silniční obchvat zcela 
hotový“. Projev pronesl 15. března 
v rámci slavnostního aktu k ofi ciál-
nímu začátku ražby průzkumné štoly 
k tunelu mezi Radotínem a Lochko-
vem, který se odehrál na radotínské 
straně budoucího vyústění ze dvou 
tunelových tubusů nad železniční 
tratí Českých drah. Tunel je součástí 
projektu jihozápadní části pražského 
okruhu, konkrétně části 514 Lahovi-
ce - Slivenec. Ve své řeči primátor  
též poděkoval starostům městských 
částí, přes které zmiňovaný obchvat 
povede, za vstřícný přístup a inicia-
tivu vedenou za urychlení provedení  
okruhu. Ministr dopravy Ing. Milan 
Šimonovský zase poznamenal, že 
v současné době není v České re-
publice významnější a důležitější 
dopravní stavby. Dále řekl: ,,Dobu-
dování pražského okruhu je prioritou 
vlády“. Nejdůležitější informace byla 
o fi nančním krytí stavby: ,,Vláda 
rozhodla o podání žádosti na Ev-
ropskou investiční banku o poskyt-
nutí úvěru nejen na stavbu štoly, ale 
i tunelů a mostů v této jihozápadní 
části“, informoval ministr.  Podle 
ředitele Státního fondu dopravní 
infrastruktury Pavla Švagra by úvěr 
měl činit 310 miliónů eur, což odpo-
vídá přibližně 10ti miliardám korun. 
Zbývajících deset miliard korun by 
měl hradit ze svých prostředků stát. 
Významné role, posvěcení sošky 
sv. Barbory - patronky horníků, se 
zodpovědně ujal radotínský farář Ev-

žen Hlaváček. Následně byla soška 
umístěna do schránky upevněné na 
portálu průzkumné štoly.
  Štola je ražena novou rakouskou 
tunelovací metodou používanou 

v celém světě k ražbě důlních děl 
především tam, kde se často mění 
geologické podmínky, jako je tomu 
v tomto případě. Postup prací spočívá 
v tom, že okamžitě po vyražení jed-
noho až dvou metrů díla se na stěnu 
osadí ocelová armovací síť. Na ní se 
nastříká 20 až 30 cm silná vrstva 
speciálně vyrobeného betonu, který 
musí  na stěně i stropu výrubu nejen 
držet, ale i rychle tuhnout a posléze 

Poprvé v samostatné České republice 
a již poosmé od založení Českoslo-
venské republiky v r. 1918 proběhlo 
dne 1. března 2001 sčítání lidu domů 
a bytů. Zjištěné výsledky umožnily 
charakterizovat populaci žijící na 
našem území a spolu  s výsledky 
minulých sčítání (poslední v roce 
1991), která měla velmi podobnou 
obsahovou stránku umožnila vyhod-
notit vývoj naší společnosti z mnoha 
hledisek. Sčítání lidu domů a bytů 
je vždy nezbytnou statistickou akcí 
přinášející mnoho údajů, které nelze 
jiným způsobem efektivně zjistit, 
přestože existují různé evidence či 
statistiky. Ojedinělost spočívá v zís-

kání informací podle stanovených 
kritérií o obyvatelstvu, domovním 
a bytovém fondu k jednomu datu, 
v tomto případě k 1. březnu 2001. 
Soubory dat o obyvatelstvu a domác-
nostech lze navíc propojit s ostatními 
zjišťovanými charakteristikami 
a z takových kombinací lze získat ob-
rovské bohatství informací. Všechny 
získané a vyhodnocené údaje pak 
slouží pro hodnocení dlouhodobého 
vývoje země i správních regionů, 
pro mezinárodní srovnání a přede-
vším pro potřeby státní správy obcí, 
výzkumných a vědeckých institucí 
a v poslední době i pro podnikatel-
skou sféru. Sčítání organizoval a řídil 
Český statistický úřad, ve spolupráci 

pokračování na 2. straně
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