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Slovo starosty

Ano, je to již 70 let, co i obce, které 
jsou dnes městskými částmi našeho 
správního obvodu, naplno zasáhlo 
válečné běsnění. Stalo se tak v samém 
závěru války, počátkem května 1945. 
Boje v Lahovicích, Radotíně, Velké 
Chuchli a Zbraslavi významně přispěly 
k úspěchu Pražského povstání.

Praha samozřejmě nebyla jediným 
(a ani prvním) místem v Protekto-
rátu Čechy a Morava, kde vypuklo 
ozbrojené povstání. Pro ustupující 

německé jednotky však měla klíčo-
vý význam. Evakuace armád Střed 
(Mitte) měla probíhat právě přes tento 
komunikační uzel. Proto jej Němci 
chtěli za každou cenu udržet ve svých 

rukou. A proto se revoluční bojovníci 
při soutoku Vltavy a Berounky utkali 
s mnohem silnějším protivníkem, než 
původně čekali. Jejich boj však nebyl 
marný. Německé jednotky zdrželi svým 
odporem dostatečně dlouho a zabránili 
jim tak obsadit vnitřní Prahu.
Voláme všechny Čechy

Admirál Dönitz prohlásil 4. května 
Prahu za lazaretní město, aby zde 
udržel klid (o tři týdny dříve jím však 
Praha byla vyhlášena pevnostním 

městem, které mělo být 
hájeno všemi prostřed-
ky jak proti vnějšímu, 
tak proti vnitřnímu 
nepříteli). 

V rozjitřené atmo-
sféře strachu na obou 
stranách a zároveň ob-
rovské naděje místních, 
že se konečně přiblížil 
okamžik osvobození, 
sna hy ok upač n í ho 
vedení uk l idnit at-
mosféru působily spíš 
jako roznětka. Všude. 

K večeru téhož dne zachvátilo Prahu 
strhávání německých nápisů, firem-
ních štítů a dvojjazyčných orientačních 
cedulí úřadů, škol, tramvají. A všichni 

Konec války u soutoku řek

Co se letos vybuduje v Radotíně
Městská část Praha 16 má i pro 

letošní rok naplánovanou celou řadu 
investičních akcí – ať již z vlastního 
rozpočtu, nebo z peněz, které se poda-
řilo získat z jiných zdrojů.

Jedna ze staveb je již dokončena: 
rozšíření parkoviště u Biotopu Rado-
tín v prostoru základní školy. I zde 
jsou, stejně jako na loni otevřeném 
parkingu, pojezdné plochy řešeny 
v kombinaci zámkové dlažby a štěrku. 
Koupaliště tak má pro novou sezonu 
k dispozici dalších 28 parkovacích 
míst. Areál však před létem čekají 
i další úpravy: již jsou zde osazeny 
venkovní toalety – jedna buňka pro 
ženy, druhá pro muže. Upraven bude 
i letní vstup, k němuž přibude třetí 
buňka coby sezonní kasa. 

Na jiné akce již proběhlo, či je právě 
ukončováno, výběrové řízení. Tak je 
tomu v případě instalace vzduchotech-
nického zařízení do bytů, v nichž byly 

naměřeny zvýšené hladiny radonu. 
Tyto úpravy se budou týkat 42 bytů. 
Jejich cílem je snížení výskytu zmí-
něného plynu na hodnoty pod 200 Bq 
při současném zajištění tepelné poho-

dy v obytných místnostech. Práce by 
měly být hotovy nejpozději do listopa-
du tohoto roku.

Do podzimu by se měla ukončit 
i další etapa zateplování bytových 
domů na starém sídlišti. Ta se ten-
tokrát bude týkat čísel popisných 
1069 – 1071. I u nich bude barevné 
řešení pláště navazovat na již dokon-
čené části – vše vychází z původní 
studie nového vzhledu Sídliště. 

Další plánované akce 
se týkají rekonstrukce 
fontány v parku před 
hotelov ý m domem, 
opravy lávky pro pěší 
přes potok v ulici Pr-
vomájová a další lávky 
o něco výše proti prou-
du. Co se týče nové po-
doby fontány, čeká se, 
jaké řešení navrhnou 
oslovené firmy. Nemě-
lo by jít jen o opravu 
sáknoucího bazénu, 
ale i celkově estetičtější 

výraz celé stavbičky, u níž by zároveň 
měla být co nejsnazší údržba. U lávek 

E-Aukce pro občany 
a podnikatele

Ještě stále se divíte, kolik každý měsíc 
platíte za elektřinu a plyn? To pak asi ne-
patříte k těm více než 300 domácnostem, 
které díky radotínské radnici šetří i více 
než 30 % svých původních nákladů!  

První elektronickou aukci pro ob-
čany a podnikatele v regionu Prahy 16 
uspořádala radotínská radnice ve spo-
lupráci se společností eCENTRE v ro-
ce 2013. Ti, co neváhali a přihlásili 
se, nelitovali: celková úspora pro 299 
domácností činila více než 3,6 mili-
onu korun a průměrně 27,85 % z cen 

Letošní rok, a především začátek 
měsíce května, je pro celou Evro-
pu obdobím významného jubilea. 
Již sedmdesát let uplynulo od 
posledních bojových operací spo-
jeneckých armád na evropském 
bojišti v rámci 2. světové války, 
vedoucích k definitivní porážce 
hit lerovského Německa. Právě 
oblasti středních Čech a Prahy 
se staly posledními místy odporu 
fašistických okupantů, proti kte-
rým povstali naši otcové, dědové, 
předci. Boj o Český rozhlas na 
Vinohradské třídě a úpěnlivé vý-
zvy o pomoc linoucí se z ampliónů 
odstartovaly Pražské povstání.

Snad každá pražská čtvrť má 
svoji historii spojenou s událostmi 
z před sedmdesáti lety, svoje míst-
ní hrdiny a oběti. Hrdiny, kteří se 
i přes vidinu blížícího se konce 
války v podobě nezadržitelného 
postupu Rudé armády a americ-
kých jednotek od západu, nebáli 
nasadit a položit svoje životy za 
svobodu a lepší zítřky svých ro-
din a spoluobčanů. I oblasti na 
jihozápadním předměstí Prahy na 
soutoku Vltavy a Berounky, místa 
dnešních městských částí správ-
ního obvodu Prahy 16, se staly 
významnými lokalitami, kde do-
šlo z hlediska Pražského povstání 
k velice významným historickým 
událostem. O mnohých se můžete 
dozvědět z článků, autentického 
vyprávění a přetisku dobových 
fotografií v aktuálním květnovém 
vydání Novin Prahy 16, jež máte 
právě v rukách. 

Při této příležitosti si s úctou 
vzpomeňme na všechny oběti šest 
roků trvajícího nejstrašlivějšího 
a nejhrůznějšího válečného běsně-
ní v historii lidstva, které přineslo 
zmaření milionů a milionů nevin-
ných lidských životů. Ať je naše 
vzpomínka a úcta při probíhajícím 
výročí Pražského povstání a pře-
devším při oslavách a pietních ak-
cích k 70. výročí ukončení druhé 
světové války v Evropě všudypří-
tomná. Čest jejich památce. 

Sobota 23. května:
Opět na rodeo!

Už tradiční součást bohaté kulturně 
sportovní nabídky v Radotíně Velké 
radotínské rodeo o Senátorský pohár 
je opět „na dostřel“! Rodeový „mazec“ 
vypukne 23. května už v 10.00 hodin 
dopoledne.  

Diváci se mohou těšit na pestrou 
paletu dobytkářských i rychlostních 
disciplín – o vzrušující okamžiky 
nebude pochopitelně nouze. Všechny 
detaily programu se diváci včas dozvě-
dí z tradičních žlutočerných plakátů. 

Přestože se dnes 
setkáváme s tím, 
že pro převážnou 
část naší popu-
lace je II. světová 
v á l k a  p o u h o u 
kapitolou v děje-
pise, její odkaz je 
v kontextu sou-

časného geopolitického vývoje pro 
naši budoucnost stále významnější. 
Neustále se snažíme pochopit, jak se 
mohlo stát, že hrstce demagogů, kteří 
využili ekonomické a politické situace, 
se podařilo ovládnout národ Johanna 
Sebastiana Bacha, Friedricha Schillera, 
Göteho, Kanta a způsobit nejhrůznější 
tragédii v dějinách lidstva. 

Není snadné si přiznat, že na zákla-
dě aktuálního dění ve světě se může-
me velmi snadno dostat do situace, 
která před 70 lety vyústila ve váleč-
nou apokalypsu. Ano, mám na mysli 
posilování extrémistických tendencí 
ve společnosti, mám na mysli naši 
lhostejnost k tradicím z nichž vzešel 
tento stát. Mám na mysli i obsahovou 
povrchnost současné společnosti, 
v níž si mnozí neuvědomují, že víra 
v základní hodnoty lidstva, demo-
kracii a svobodu, mají vždy daleko 
zásadnější význam, než je touha po 
politické či ekonomické moci.

Jako bychom zapomněli na to, jaké 
utrpení a kolik lidských životů pro-
vázelo obhájení naší samostatnosti, 
svobody a skutečné demokracie. Je asi 
přirozené, že se tato fakta z naší paměti 
pomalu vytrácejí, stejně tak jako váleč-
né hrůzy. Troufám si však říct, že za-
pomínat anebo zcela ignorovat příčiny 
války je velice ošidná záležitost, jelikož 
pouze tak můžeme pochopit opravdo-
vou hodnotu svobody a míru.  

Pokud si dokážeme připomínat 
výročí ukončení II. světové války, 
pak je důležité si i připomenout, že 
máme morální povinnost vůči lidem, 
kteří položili život za naši současnou 
svobodu, abychom ji chránili a nikdy 
nezradili. Nezradit mimo jiné zname-
ná nezapomenout a chránit to, proč 
miliony lidí ve válce zemřeli. 

Varujme se ve společnosti před 
lidmi zpochybňujícími hrdinství těch, 
kteří padli za mír nejen v této zemi. 
Varujme se toho, abychom zpochyb-
ňovali úlohu a rozhodnutí těch, kteří 
v tehdejší nelehké době bojovali za 
navrácení naší politické svobody 
a dejme jasně najevo svou hrdost 
a sounáležitost ke své vlastí a úctě 
k padlým. Máme být na co hrdi.

 


