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 V roce 1990 bylo naším hlavním  
úkolem vybudovat v Radotíně řádnou 
infrastrukturu a to jak přenosových 

kabelových sítí, tak dopravy medií 
– plynu, vody, splašků i dešťových 
vod. Dalším cílem bylo zlepšení do-
pravních cest a to nejen vozovek, ale 
alespoň pěší propojení se Zbraslav-

ským břehem Berounky a oprava sil-
ničních mostů přes Radotínský potok, 
které byly i na hranici své životnosti. 

Do programu rozvoje spadala i řádná 
péče o obecní budovy, péče  o dříve 
narozené spoluobčany, o zdravotnic-
tví, ale i kulturu.
Kam jsme se v uskutečňování našich 

předsevzetí dostali? Kabelizace všech 
sítí, tj. telefon, veřejné osvětlení, sil-
noproud, kabelová televize a místní 
rozhlas, byly v celém Radotíně 
dokončeny v roce 1998, takže dnes 
má telefonní i televizní přípojku 
každý objekt, ať už ji využívá či ne. 
U trubních sítí, jejichž výstavba jde 
pomaleji a je také fi nančně náročnější, 
je hotova celá část mezi železnicí a 
Berounkou, dokončuje se kvadrant 
od železnice na Lahovskou a byly 
zahájeny práce v ulicích navazujících 
na ulici K Cementárně. Pěší visutá 
lávka s rozpětím 80 m přes Berounku 
umožňuje celoroční bezpečné spojení 
obou břehů a je součástí cyklistických 
stezek. Kompletně byla rekonstruová-
na silnice do Lochkova, komunikace 
v centru Radotína, včetně mostu přes 
potok, ulice Zderazská do Třebotova 
i ulice Na Cikánce, včetně mostu přes 
Radotínský potok, ulička na Vinohra-
dech, náměstíčko u kostela i cesta ke 
hřbitovu u Berounky. V roce 1994 byl 
rekonstruován jeden objekt na Benát-
kách na menší pečovatelský dům jako 
náhrada za starý pečovatelský dům, 
který byl vydán v restituci. Ze stejné-

Vážení čtenáři a obyvatelé správ-
ního obvodu Prahy 16, využívám 
možnosti přiblížit Vám krátce měst-
skou část Lipence. Lipence vznikly 
z historických osad Lipany, Lipence 
Na Bluku (Dolní Černošice) a rekre-
ační oblasti Kazín. První písemná 
zmínka o osídlení tohoto místa je z 
doby knížete Vladislava I. okolo r. 
1115. Lipence patřily ve středověku 
do majetku Ostrovského kláštera u 
Davle, poté králi Přemyslu Otakarovi 
II., do konce 18 stol. pak Zbraslav-
skému klášteru. Od 20. stol. vlastnili 
velkou část lipeneckých pozemků a 
nemovitostí i osvícení průmyslníci 
Bartoňové z Dobenína. Od poloviny 

19. stol. mají Lipence 
vlastní samosprávu, 
obecní škola je zde od 
r. 1868, od r. 1974 jsou 
součástí hl. města Pra-
hy. Lipence mají dnes 
přes 1500 obyvatel, 
zaujímají rozlohu asi 
820 ha. Až po roce 
1990 byly postaveny 
kanalizace, vodovod 
a středotlaký plyno-
vod. V posledních 5ti 
letech jsou opravová-
ny ve větším rozsahu 
místní komunikace, 
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  První dny nového roku máme za 
sebou. Věřím, že pro drtivou většinu 
z Vás byly úspěšné ve všech směrech. 
Již to, že jsme ,,přežili“ hektický zá-
věr roku minulého, který neodvratně 
skončil v propadlišti dějin, můžeme 
považovat za úspěšný vklad do násle-
dujících dvanácti měsíců, které budou 
pod letopočtem 2004. S lehkou koco-
vinou a balancující na novorozenec-
kých nožičkách se nám pozvolna roz-
hlíží. Přes období dětství a dospívání 
se v ročním koloběhu dostane do po-
zice zralosti a posléze do období stáří 
tak, aby v závěru předal štafetu opět 
dalšímu, mladšímu roku. Ale to je ješ-
tě daleko. Jaký asi bude ten dvou tisící 
čtvrtý? Před námi je celá řada záleži-
tostí s globálním hlediskem významu 
a posláním. 1. května se naše země 
stane právoplatným členem Evropské 
unie. Spolu s dalšími devíti zeměmi 
završí etapu přeměn. Ale až delší 
čas ukáže či dá za pravdu zastáncům 
ideje evropské pospolitosti či euros-
keptikům. V nadcházejících měsících 
budeme jistě svědky dalších protitero-
ristických akcí vedoucích k vypátrání 
a dopadení fanatických skupin, které 
ohrožují život a dění ve společnostech 
zastávajících demokratické hodnoty. 
Spoluobčané holdující sportu budou 
netrpělivě vyčkávat na vrcholné akce 
a to na dvacáté osmé olympijské hry, 
které se po sto osmi letech opět vrátí 
do Athén. Dále mistrovství Evropy 
v kopané v Portugalsku, kam bude 
naše reprezentace odjíždět s velikými 
ambicemi. A konečně akce, kterou 
bude hostit naše krásné město, sto-
věžatá Praha, mistrovství světa v 
ledním hokeji. Z hlediska místního 
komunálního významu bude pokra-
čovat celá řada investičních akcí např. 
zlepšujících technickou vybavenost 
lokalit. Započít by mělo budování 
protipovodňových linií kolem Vltavy 
a Berounky a doufejme, že konečně i 
tolik potřebného dálničního obchvatu. 
Ale jaký bude ten aktuální rok je ve 
veliké míře hlavně na nás všech. Hod-
ně úspěchů, optimismu a zdraví. 

Vážení čtenáři,
v začátku nového roku, roku 2004, mám 
možnost promluvit k Vám jako starosta 
Lipenců - jedné z městských částí šest-

náctého obvodu 
hlavního města. 
Není asi na místě 
Lipence obšírně 
p ř e d s t a v o v a t . 
Nejsme od sebe 
tak daleko, aby-
chom o sobě to 
základní nevě-
děli. A i v těch 

několika vydáních tohoto listu jste se též 
o Lipencích něco málo dozvěděli. Velmi 
stručně je možno říci, že Lipence, které 
byly původně obcí s vesnickou zástavbou, 
se v posledních letech stále více proměňují 
v místo s perspektivním a snad i klidným 
bydlením. Přispěly k tomu nové inženýr-
ské sítě a probíhající generální obnova 
komunikací. Ale zatímco se většinu pra-
covního času zabýváme materiální strán-
kou stavu obce, uniká nám čím dál více 
oblast duchovní. Právě uplynulé Vánoce 
a začátek nového roku je vždy příležitostí 
zamyslet se a rozjímat. Nad sebou, nad 
svým konáním, nad svými bližními. Je 
snad smyslem života hromadit věci, pení-
ze a majetek, nebo jsou to jen prostředky, 
které život usnadňují? 
A dokážeme ještě najít čas na rozjímání, ke 
kterému nás tolik, hlasitě a dlouhé týdny 
před Vánocemi vyzývají vánoční koledy? 
A navíc v místech nejméně vhodných, to-
tiž v obchodech všeho druhu, na ulicích, 
v restauracích. Zeptejme se v duchu sami 
sebe: nezapomněli jsme v předvánočním 
mumraji jeden na druhého, na ty, kteří 
čekají na naše vlídné slovo, na naše podě-
kování, na naši návštěvu nebo alespoň na 
upřímné vánoční přání? Dokážeme ještě 
strávit několik klidných chvilek v tichém 
a bezmluvném rozjímání, posedět, podržet 
se za ruce a myslet na radosti i strasti 
alespoň svých nejbližších? Uvědomme si, 
jak křehké a zranitelné jsou dobré vztahy 
mezi lidmi. 
  Jsme na prahu dalšího roku. Mnozí 
v skrytu duše očekávají od nového roku 
opravdu něco nového, jiného. Toto oče-
kávání je nezbytné podpořit přiměřeným 
úsilím a prací, snahou o vytvoření něče-
ho lepšího. Když naše činnost bude mít 
i duchovní obsah a víru, je očekávání 
v mnohém naplněno a můžeme být spo-
kojeni. V opačném případě nás čeká zkla-
mání s hledáním viníka neúspěchu. Právě 
v úsvitu nového roku, kdy jsme ještě plni 
prožitků z Vánoc a snad i odpočatí, přeji 
všem čtenářům a občanům obvodu Pra-
hy 16 šťastné vykročení do nového roku 
2004 a mnoho osobních úspěchů. Všem 
bez rozdílu pak přeji v celém tomto roce 
zdraví, spokojenost a toleranci, vzájemnou 
vůli, pochopení a štěstí. 
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