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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Ulice pana 
továrníka

Ulička v právě dokončené (a čerstvě 
i zkolaudované) první části Centra 
Radotín dostala jméno po muži, který 
na počátku 20. století založil v těchto 
místech továrnu na tělocvičné nářa-
dí, která zaměstnávala 200 dělníků. 
Současně byla oficiálně prodloužena 
ulice Jaspisová vstupující do komplexu 
budov od ulice Prvomájové. 

Josef Vindyš se narodil roku 1842 
v Radimi u Jičína. Vyučil se strojní-
kem, nastoupil do továrny na dělnické 

Cisterna pro dobrovolné hasiče
Novou cisternovou automobilovou 

stříkačku CAS 30 pro radotínskou 
jednotku dobrovolných hasičů přebí-
rala Městská část Praha 16 již v pátek 
5. května. K slavnostnímu předání 
družstvu pak došlo na Dni s IZS.

Mezi vší představovanou technikou, 
kterou využívají složky Integrovaného 
záchranného systému, se tentokrát vyjí-
mal i nový vůz, který posunuje vybavení 
dobrovolných hasičů mezi profesionály. 
Uprostřed dopoledne soboty 13. května 
si vůz převzal velitel Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Radotín od před-
stavitelů radotínské radnice a Městské-
ho sdružení hasičů hl. m. Prahy.

Kdo a jakou stříkačku pořídil? Pe-
níze šly z Prahy – na svém loňském 
květnovém zasedání Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy schvalovalo investice 
do přestaveb hasičských zbrojnic pro 
jednotky dobrovolných hasičů a jejich 
dovybavení cisternovými automobi-

lovými stříkačkami. Radotínský sbor 
je jeden ze sedmi, kterým byla dosud 

chybějící velkoobjemová cisterna 
„odklepnuta“. (Stejným usnesením 
byly Radotínu schváleny peníze i na 
výstavbu nové zbrojnice.)

Pěší spojení do srpna neprůchozí
Ve středu 10. května byla zahájena 

kompletní rekonstrukce schodiště 
z Karlické ulice a navazujícího pěšího 
propojení s ulicí U Starého stadionu. 
Vzhledem k rozsahu prací musí být 
schodiště až do úplného dokončení 
opravy zcela uzavřeno.

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu 
stavu jak samotného schodiště a jeho 
zábradlí, tak i koruny opěrné zdi nad 
tělesem vlečky do cementárny (na 
které v poslední době přišlo něko-
lik stížností od občanů), byl zadán 
projekt studiu Top Con Servis s.r.o. 

Na jeho zá k ladě pa k by lo 
vyhlášeno výběrové řízení 
na zakázku malého rozsahu. 
Jediná nabídka, která byla 
v jeho rámci podána, byla na 
doporučení výběrové komise 
usnesením Rady městské části 
Praha 16 přijata.

Smlouva o dílo byla uzavře-
na s firmou BM Construction, 
spol. s r.o., která již v Radotíně 
opravovala jedno mostní těle-
so a dvě lávky. Celkové nákla-
dy na rekonstrukci jsou stano-
veny na 1 048 497 Kč bez DPH, 
z toho téměř 820 tisíc půjde na 
rekonstrukci schodiště a zby-
tek na opravu chodníku.

Čeho všeho se dotkne opra-
va? Obě boční opěrné zdi 
schodiště z cihelného zdiva 
měly povrch narušený nato-
lik, že je bylo nutné strhnout 

Na kabelovce
se stále pracuje
Další jednání zástupců radotínské 

radnice a firmy UPC Česká republika, 
s.r.o., jež koupila technologii pro roz-
vod kabelové televize a internetového 
připojení v Radotíně od společnosti 
TV NET, se uskutečnilo ve středu 
24. května. Řešily se na něm stížnosti 
některých občanů na výpadky v kvalitě 
poskytovaných služeb.

Městská část Praha 16 jako majitel 
některých rozvodů instalovaných ve 
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Posíláme k vám předprázdninové 
číslo – jak doufáme – naplněné informace-
mi až po okraj. V chvatu příprav všech ma-
teriálů k tisku jsme si téměř neuvědomili, 
jak rychle se přiblížilo léto, konec školního 
roku a čas dovolených. Ale najednou je to 
všechno tu, skoro za rohem, kalendářní 
dveře do léta jsou na dohled, počasí je 
dávno předehnalo a touha užít si pořádné 
prázdninové dobrodružství jakbysmet. 
Proto jsme měli čas uvědomit si, že to, co 
vám tu chceme popřát ze všeho nejvíc, 
je pořádné léto. Ať už si ho přejete horké 
nebo deštivé, líné, nebo plné akce, o samo-
tě nebo uprostřed lidí – anebo ode všeho 
trochu, přejeme vám (i sobě) nadcházející 
měsíce právě podle osobní objednávky. 
Ať se nám všem podaří si vychutnat tu 
správně prázdninovou náladu, i když už 
nás třeba nárok na prázdniny dávno mi-
nul. Ať nás navštíví třeba skrze vůni lijáku, 
který se spustil do zaprášené polní cesty, 
skrze klapot kol vlaku na dlouhé cestě na 
dosud nikdy nenavštívené místo, v lese na 
houbách nebo na břehu moře. Abychom 
alespoň na chvilku vrátili zpátky pocit, že 
právě teď začíná to nekonečné dlouhé slib-
né cosi mimo dosah běžných povinností 
všedního dne. Zkusme si ho dopřát třeba 
jen na chvilku, během pár dnů dovolené, 
nebo alespoň o víkendu.

Dovolme si – ne únik – jen plné prožití 
každé minuty dne. V létě k tomu někdy 
stačí zažít menší bouřku venku pod širým 
nebem. Najednou si uvědomíme, jaký je 
zázrak, že žijeme, dýcháme; prožíváme 
to každou buňkou těla s neuvěřitelnou 
intenzitou. Síla toho vnímání někdy až 
vyráží dech. Což dává naději, že na ta-
kový zážitek hned nezapomeneme, že si 
budeme vážit právě toho, čeho bychom 
si vážit měli.

Léto budiž požehnáno, dává plnými 
hrstmi – teplo, světlo, barvy, zvuky… 
A vůně. Voní ozónem po bouřce, senem 
po senoseči, těžkou vůní prosluněných 
květinových záhonů, opojnou vůní mateří-
douškové stráně, rozpálenými borovicemi 
na skále nad vodou. Nebo je také cítit 
thérem a asfaltem svlaženým kropicím 
vozem uprostřed města. Také zní po fon-
táně uprostřed parku, po křiku racků nad 
vodou. Odráží se v duhových křídlech vá-
žek a slibuje skoro všechno. A něco z toho 
i může dát. Třeba radost z volné chvilky, 
z lenošení, nebo naopak z poznávací cesty, 
silných prožitků…

Přejeme vám, abyste si takovou radost 
dokázali dát, aby vám jí léto mohlo přinést 
tolik, kolik jí potřebujete. Ať se na jeho 
sklonku můžeme sejít naplnění energií do 
další práce.

Z a úč a s t i  s tovek 
a tisíců diváků a účast-
níků nejen z obcí a měst 
z Dolního Poberouní, 
které více jak deset let 
spoluorganizují spek-
takulární akci Králov-
ský průvod, se i díky 
př ívět ivému letn ímu 
počasí a v pohodové 

atmosféře nesla velkolepá a dnes již tradiční 
slavnostní cesta jeho Výsosti Karla IV., z Boží 
milosti císaře Římského, a českého krále. 
V doprovodu své choti Alžběty Pomořanské, 
nejbližších členů královské rodiny, předsta-
vitelů moci světské i církevní, rytířů a jezdců 
letos opět bezpečně skončila na královském 
hradě Karlštejně. V příštím roce se bude konat 
již dvanáctý ročník této připomínky historické 
pouti, při níž byly korunovační klenoty dopra-
veny z Prahy až na královský hrad panovníkem 
z rodu Lucemburků.   

Obnovení slávy, letos ve dnech 3. a 4. června 
a ve zkrácené trase začínající v Radotíně, se ko-
nalo v roce připomínky 670 let od korunovace 
Karla IV. českým králem a rok po připomenutí 
jeho výročí 700 let od narození. Úžasná dobová 
atmosféra se nepodařila zhatit ani organizáto-
ry nezvaným návštěvníkem, exministrem fi-
nancí, který na svých elektronických profilech 
tuto akci zneužil ke své propagaci.  

Proč nás vlastně tento jedenáctý český král, 
vítěz ankety Největší Čech s velkým náskokem 
před novodobými osobnostmi T.G.M. a Václavem 
Havlem, stále a po tak dlouhé době tolik fascinuje? 
Je to jen vzpomínka na „staré dobré“ časy, kdy se 
„naše“ říše rozkládala od Baltu až po Středozemní 
moře? Nebo to je v kontextu, že naše společnost 
aktuálně postrádá skutečné morální osobnosti, 
čestné, zásadové a pracovité autority?

Po téměř sedmi stoletích nahlížíme na Otce 
vlasti stále jako na jakýsi vzor, vládce, kterému 
na jeho zemi opravdu záleželo, který se snažil po-
stavit rozvrácenou krajinu na nohy, vléval svému 
národu naději do žil. Zasadil se o řadu stavebních, 
ale také kulturních a duchovních počinů. Jistě, 
z dnešního pohledu vidíme dějiny černobíle, 
prizmatem kronik sepisovaných jen omylnými 
(a někým vyplácenými) lidmi. Výsledky vlády 
Karla IV. jsou ale neoddiskutovatelné.

Dnešnímu světu vládne snaha o rychlé 
zbohatnutí, maximalizaci moci v rukách pár 
vyvolených, kteří berou lež, zradu a podvod 
jako každodenní součást businessu. Blaho lidí, 
národa, zájmy země už snad nikoho nezajímají. 
Takový je mediální obraz dnešní doby. Honba 
za senzací, průšvihem, přešlapem, zničením 
člověka jsou příliš silné. A mediální koncerny 
(vlastněné třeba i politiky) vytvářející veřejné 
mínění, nastavují nepravdivé politické zrcadlo 
a především přestávají plnit roli nejzásadnější, 
a to bránit demokratické principy ve společ-
nosti. Smutné ale je, pokud médiím podlé-
hají i ti, co by měli být nezávislí, objektivní 
a striktně rozlišovat mezi přešlapem morálním 
a trestním činem. Po nedávné „vládní krizi“, 
vynášení informací ze živých kauz, odposle-
chů, permanentním souboji policejních složek 
a státních zástupců a přes rozpačité verdikty 
soudů je zřejmá jedna věc: Karla IV. by dnes 
novináři, policisté, státní zástupci, případně 
samotní voliči pod vlivem mediální masáže 
32 let (tedy dnešních 8 volebních období!), 
vládnout nenechali. A toho, co Otec vlasti vy-
budoval, se za pár let dosáhnout nedá. Máme 
ještě někdy v budoucnu naději na dalšího osví-
ceného panovníka na trůně?    


