
Měla to být běžná noční kontrola 
strážníků. Bohužel ale nebyla.

Noviny Prahy 16 měly jedinečnou 
příležitost zúčastnit se akce Měst-
ské policie hl. m. Prahy. Termín byl 
dlouho dopředu stanoven na 23. října 
a v plánu byla kontrola restauračních 

zařízení na celé šestnáctce a vytipo-
vaných lokalit s častým výskytem lidí 
bez domova a hledaných osob. Plány 
ale vzaly záhy za své.
   Sraz jsme si domluvili ve 20.00 hod. 
přímo na radotínské služebně strážní-
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Cementárna snižuje emise i hluk

Smutný konec jedné akce Výstavba stěn
odstartovala

Zima je za dveřmi!

A ZIMA VÁS UŽ NEZASTAVÍ
ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

Radotínská cementárna je dnes již 
neodmyslitelně součástí průmyslové 
historie a současnosti regionu. Zároveň 
patří mezi významné znečišťovatele ži-
votního prostředí v Praze. Jaký je život 
u cementárny dnes?

Článek, který vyšel v regionální 
př í loze Mf Dnes 2 . ř íjna 2008, 
vyznívá pro Radotín a další městské 
části a obce v okolí cementárny 
nepříznivě – nedýchatelný vzduch, 
největší znečišťovatel v Praze… 
Dokonce se prý v blízkosti závodu 
nesmějí ani stavět domy, jak je zde 
„zamořeno“, protože „magistrátní 
odbor ochrany životního prostředí 
stavbu nepovolí“. 

Když pomineme fakt, že odbor 
s uvedeným názvem vůbec na 
Magistrátu neexistuje, musíme se 
zeptat na místním úřadu, jak se věci 
ve skutečnosti mají. „Jako příslušný 
stavební úřad, který povoluje stavby 
na našem správním území, jsme 
se dosud nesetkali se stanoviskem 
odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy, který by jako 

dotčený orgán při povolování staveb 
zakázal stavby rodinných domů 
v blízkosti cementárny z důvodu 
špatného ovzduší. Pro stavby 

rodinných domů je v současnosti 
bezprostředním problémem doprava 
v ulici K Cementárně, která okolí 
zatěžuje zplodinami a hlukem,“ 
říká Ing. Lenka Böhmová, vedoucí 
odboru výstavby, dopravy a životního 
prostředí ÚMČ Praha 16.

Cementárna svůj provoz dlouhé 
roky modernizuje a investice se 
o d  r o k u  1 9 9 0  p o h y b u j í  j i ž  
ve  s t a m i l ione c h  kor u n .  Nav íc 
nejpodstatnější část investic za 
poslední 2 roky směřovala právě do 
oblastí spojených s vlivem na životní 

prostředí. „Opatření 
pro snižování vlivu 
našeho závodu na 
ž ivot n í  pros t řed í 
nejsou dány pouze 
zákony, emisními 
limity či nařízeními 
orgánů státní správy. 
R e a l i z a c e  t ě c ht o 
rozsáhlých investic 
vychází z naplňování 
p r i n c i p ů  t r v a l e 
u d r ž i t e l n é h o 
rozvoje společnosti 
Č e s k o m o r a v s k ý 
cement,“ zdůrazňuje 

pro Noviny Prahy 16 ředitel závodu 
Ing. Ladislav Damašek. 

Apl i k ace nov ých tech nolog i í 
p o m á h á  s n i ž o v a t  j a k  e m i s e , 
tak i spotřebu elektrické energie či 
fosilních paliv. Typickým příkladem 

ků v ulici U Starého stadionu. Připra-
vena byla čtyřčlenná hlídka. Pár minut 
po osmé dorazila i dvoučlenná hlídka 
místního oddělení Policie ČR, ve 
spolupráci s níž měla celá akce zdárně 
proběhnout. Policisté s sebou přivezli 
i přístroj na měření alkoholu v dechu 

pro případ, že by bylo 
podezření na konzumaci 
alkoholu mladistvými.

Ve chvíli, kdy jsme 
opouštěli služebnu (20.09), 
zvoní telefon. Po krátkém 
hovoru nastává změna 
plánu: na Zbraslavi v ulici 
K Vejvoďáku je podezření 
na únik plynu v rodinném 
domě, uvnitř mají být dva 
lidé. Naskakuji společně se 
strážníky do terénní san-
tany, prudce se rozjíždíme, 

strážník na místě spolujezdce spouští 
majáky a sirénu. Policisté nás ve felicii 
následují. Výpadovou ulicí projíždíme 
více než stokilometrovou rychlostí, 
jen u Přeštínské zpomalujeme, řidič 
audiny před námi ignoruje ohlušující 

Je polovina listopadu a Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) 
má za sebou první 2 týdny zimní poho-
tovosti.

TSK má na začátku zimy ve skla-
dech 8500 tun posypové soli a 380 
tun roztoku chloridu vápenatého. 
Kapacita skladů je tak zcela naplněna 
a v případě potřeby je TSK připravena 
dokoupit další posypový materiál.

  Před více než šesti lety postihla část 
šestnáctého pražského obvodu rozsáh-
lá a ničivá povodeň. Meteorologové 
i dnes varují před výraznými změnami 
v atmosféře, kolísavými výkyvy počasí, 
častějšími výskyty přívalových dešťů 
a povodní. Ochrana před povodněmi je 
nutná. A s výstavbou na šestnáctce se po 
řadě odkladů konečně začalo.

Už v říjnu byly zahájeny práce na 
hradidlové komoře v areálu Základní 
školy v Loučanské ulici v Radotíně. 
Podle informací Ing. Jana Dománě ze 

Vá ž e n í  č t e -
n á ř i  N o v i n 
Prahy 16, do-
volte mi, abych 
Vá s  j m é n e m 
svým i jménem 
chuchelsk ých 
občanů pozdra-
v i l a a lespoň 
několika slovy 
Vás seznámi l 

s událostmi, ke kterým ve Velké Chuchli 
v uplynulém období došlo. Sedmnáctého 
září byla za přítomnosti primátora hlav-
ního města Prahy Pavla Béma a radního 
Petra Štěpánka slavnostně otevřena cyk-
listická stezka mezi Malou Chuchlí a La-
hovicemi. Stezka vede podél řeky Vltavy 
a koresponduje s její navigací. Tento pro-
jekt je spolufinancován prostřednictvím 
programu OPPK, který je podpořen z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj. 
Byl realizován v období květen až září 
2008 a jeho náklady činily 7,2 mil. korun. 
Příspěvek Společenství činil 6,1 mil. 
korun, příspěvek z národních veřejných 
zdrojů pak 1,1. mil. Kč. V současné době 
probíhá ve Velké Chuchli poměrně roz-
sáhlá rekonstrukce komunikace ulice Na 
Hvězdárně, která hlavně v počáteční fázi 
výstavby přinesla kvůli její uzavírce oby-
vatelům řadu nepříjemných situací. Nyní 
je komunikace již provizorně zprovozně-
na a do konce roku má být kompletně, 
včetně povrchu, dokončena. 

Druhého listopadu se konal na chu-
chelském závodišti poslední dostihový 
den sezóny 2008 a hlavním bodem pro-
gramu byl 89. ročník Ceny prezidenta 
republiky CK Martin Tour. Dostih se 
konal pod záštitou prezidenta republiky 
Václava Klause, který byl na závodišti 
osobně přítomen a jehož přivítání jsem 
se také zúčastnil. Po dostihu, v němž 
zvítězil kůň Oligarch s jezdcem Jiřím 
Chaloupkou, předal pan prezident celé-
mu realizačnímu týmu vítězného koně 
čestné ceny. Byla to již pátá návštěva pana 
prezidenta na chuchelském závodišti. 

Vážení čtenáři, jak jistě dobře víte 
a určitě sledujete, pokračuje výstavba 
propojení dálnic D1 - D5, na jehož 
dokončení se jistě těší nejen obyvatelé 
Radotína, ale i Velké Chuchle, kterým 
by jeho otevření mělo přinést snížení 
průjezdnosti motorových vozidel v jejich 
městských částech. 
   Vážení, čas velmi rychle utíká, a než se 
nadějeme, přijdou vánoční svátky, a tak, 
i když vím, že je to s určitým předstihem, 
bych Vám rád popřál jejich klidné prožití 
a hodně štěstí a zdraví v novám roce, ve 
kterém se spolu opět setkáme na strán-
kách Novin Prahy 16. 

Jako malý kluk, tak asi jako všech-
ny děti, jsem velice miloval pohádky. 
Je to samozřejmé. Jasný scénář, ve 
kterém vždy dobro vítězí nad zlem 
čisté dětské duši musí vždy učaro-
vat. Malý človíček si tak díky tomu 
získává takřka idylickou představu 
o světě. Postupem času a získáváním 
životních zkušeností však každý z nás 
zjišťuje, že ten skutečný reálný život 
je úplně o něčem jiném. Že dobro 
ne vždy vítězí nad zlem, že pravda 
a dobrý úmysl jsou občas poraženy 
a vytlačeny někam v ústranní… Rea-
litou je i to, že v případě, že se chceme 
míti lépe, nemůžeme vyčkávat na tři 
sudičky, kouzelného dědečka či jinou 
nadpřirozenou pohádkovou bytost, 
která nám pomůže, ale musíme se 
o to přičinit sami. Nikdy a nikdo 
nám nedá nic zadarmo. A to obrazně 
i fakticky. Ani sociálně demokratická 
strana a jiné levicově orientované 
skupiny, které se dnes k sobě legitim-
ně přibližují. 

Každý z nás si spravujeme nějaký 
finanční objem prostředků. Když si 
chceme někde ,,přilepšit“,  znamená 
to hmotné přesunutí financí z jedné 
účelové hromádky na druhou, s tím 
že v oslabené oblasti musíme být 
šetrnější a nebo se vystavovat riziku 
zadlužení sebe, své rodiny, svých 
dětí. Je to elementární a zcela jasné. 
Je to ale i o zodpovědnosti – zodpo-
vědnosti k sobě, ke svým blízkým, ke 
společnosti. Současná světová finanč-
ní krize je právě o této zodpovědnosti 
a knižní ukázkou toho, kam neustálé 
zadlužování může dojít. Výsledkem 
je pak omezování výroby z důvodu 
malého odbytu produktů na trhu, 
následné snižování stavu zaměstnan-
ců. To je ekonomická realita, která se 
v historii několikrát potvrdila.

Skutečnost je však zřejmě taková, 
že u celé řady lidí v naší společnosti 
asi přetrvává to dětské srdce a sen 
o pohádkové zemi, kde létají pečení 
holubi do úst. Jak si jinak vysvětlit, 
že zvítězí ti, jenž proklamují laciné 
populistické sliby, které jsou prázdné 
a nereálné. A nebo jen máme krátkou 
paměť a již si nevzpomínáme a ne-
vybavujeme situaci před sametovou 
revolucí? 
   


