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Vážení spoluobčané, čtenáři Novin
Prahy 16, dovolte,
abych Vám všem,
sice již v druhém
měsíci roku 2017,
popřál zdraví,
hodně štěstí a úspěchů v roce 2017.
Doufám, že tento rok bude pro nás
všechny občany lepší a úspěšnější než
rok 2016, který i tak nebyl špatný. Samozřejmě se pokaždé vše nepovede.
V letošní krásné zimě se podařilo
několika chuchelským nadšencům
(J. Janouš ml., D. Vokurka, D. Šefara,
J. Schönbauer) vytvořit přírodní kluziště u ZŠ ve Velké Chuchli. Patří jim
velké poděkování, vše odpracovali
ve svém volnu. Kluziště využívá ZŠ
i MŠ, mládež i dospělí. Další zimní
sportoviště vzniklo na chuchelském
závodišti, kde je uměle zasněžená
trať pro běžkaře.
Teď něco z chuchelské radnice.
Chceme a určitě zahájíme přestavbu
a přístavbu ZŠ. Nejen, že dojde k navýšení počtu učeben, ale zároveň se rozšíří a zkvalitní zázemí ZŠ, a to hlavně
družiny, vývařovny a jídelny pro žáky.
Pro letošní rok na tuto činnost máme
investiční prostředky poskytnuté
z MHMP. S tím je spojena částečná rekonstrukce K8 (bývalý FEMAT), kde
bude vytvořeno zázemí pro potřeby
ZŠ po dobu přestavby a přístavby.
Z prostředků MHMP proběhne
v první polovině roku 2017 úprava –
prohloubení potoku Vrutice podél ulice Dostihová, aby se odstranila nádrž
a usazeniny kalu pod mostkem v křižovatce u železničního přejezdu.
Doufám, že se nám podaří prostřednictvím MHMP zahájit odvodnění povrchových vod spodní části
Velké Chuchle, a to mezi ulicemi
Strakonická a Mezichuchelská. Jeden z velkých plánů je zahájit přípravu využití prostor bývalého areálu
FEMAT. Bude třeba vybrat kvalitní
projektovou kancelář, se kterou budeme řešit veškeré návrhy na základě
podnětů občanů Chuchle. Věřím, že
se to povede ke spokojenosti a rozumnému úsudku všech.
Krásný a bohatý rok 2017 Vám
přeje
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MČ Praha 16 může - a bude - rekordně investovat
Radotínská samospráva má letos,
i díky dosavadnímu dobrému hospodaření, k dispozici doposud nejvyšší
částku na vlastní investiční akce a chce
je také co nejlépe využít.
Vedle projektů, které se budou postupně během roku dokončovat (další
stanoviště pro podzemní kontejnery,
rekonstrukce chodníků na náměstí
Osvoboditelů, Místo u řeky II), jsou
v plánu další velké stavební akce ve
veřejném prostoru.
V rozpočtu schváleném na prosincovém zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 16 je totiž pro tento rok vyčleněn zatím největší objem vlastních
investičních prostředků: více než
20 milionů korun.
Hned na prvním lednovém zasedání Rady městské části Praha 16 bylo
schváleno uzavření smlouvy o dílo
v rámci poptávkového řízení na
zpracování projektové dokumentace

na akci „ZŠ Loučanská – vestavba
školní auly do atria budovy ZŠ“.
Projekt bude zpracovávat radotínská
společnost Czech Consult, spol. s r. o.
na základě studie Ing. arch. Borka
Strádala. Se stavbou by se mělo začít
v okamžiku, kdy se
škola vyprázdní –
o letních prázdninách. Podrobnější popis dalšího rozšíření
kapacity základní
školy byl z veřejněn v lednových novinách, proto
jen krátké shrnutí: díky tomu, že se
podařilo na již probíhající nástavbu
dalšího patra nad školní budovou
dílen získat unijní dotaci, schválilo
Hlavní město Praha přesun přidělených peněz na přeměnu nepoužívaného atria mezi šatnami a tělo-

Akce Šárovo kolo v režii radnice
28 milionů korun z rozpočtu Hlavního města Prahy získala Městská část
Praha 16 na stavební akce v Šárově
kole. Poskytnutí účelové dotace schválilo 15. prosince Zastupitelstvo hlavního
města Prahy.
O projektu, který řeší vybudování
ochranného opatření před povod-

ní, jsme již informovali (viz Noviny
Prahy 16 č. 10/2015). „Po více jak roce
a půl se mi podařilo přesvědčit zástupce Hl. m. Prahy, aby naší městské
části byla účelově převedena strategická dotace na stavbu protipovodňových opatření v Šárově kole,“ sděluje
starosta Mgr. Karel Hanzlík a uvádí

argumenty pro tento krok. „Důvodem
byla skutečnost, že jsme si celý projekt
připravili projekčně a při současné
komplikovanosti postupů magistrátního Odboru technické vybavenosti
např. již jen při výběru zhotovitele
zadávací dokumentace nebylo vůbec
jasné, kdy dojde k výběru zhotovitele a k vlastnímu
z a hájení stavby.
Ta k h l e s i v š e ,
v souladu s platnou
legislativou, můžeme maximálně
rychle zprocesovat
sami.“
Obla st Šá rova
kol a s e n a c h á z í
v těsné blízkosti
ř e k y B e r ou n k y,
zároveň se jedná
o příjezdovou komunikaci k rodinným domům, bez
chodníku pro pěší, a současně o cyklostezku velmi frekventované trasy A1.
V případě, kdy se zvedne hladina
Berounky, jsou domy v Šárově kole
vystaveny velkému náporu vody. Koryto řeky zde totiž tvoří meandr, ze
kterého řeka při vyplavení ohrožuje

cvičnou v zastřešený multifunkční prostor. Vznikne tak nejen aula
pro větší setkání a kulturní akce, ale
i nová sborovna. Na místě té stávající
bude prostor pro další třídu, součástí

projektu je ale i nástavba nad šatnami školní jídelny, kde vznikne kabinet pro vyučující I. stupně školy. Celkově tyto změny přinesou navýšení
kapacity školy o dalších šedesát míst,
což by mělo pokrýt i další očekávaný
nárůst počtu radotínských školáků

Radotínský web
umí anglicky
Webové stránky Praha16.eu mají
svou historicky první „světovou“ verzi
a jako průkopnický jazyk, do něhož
jsou klíčové oblasti a příspěvky přeloženy, je angličtina.
Po více než půlroční přípravě byly
začátkem roku 2017 finalizovány
a spuštěny webové stránky radotínské
radnice, tedy Městské části Praha 16,
v angličtině. Návštěvník na nich najde všechny důležité informace, které

Dotační řízení 2017
Rada městské části Praha 16 na svém
zasedání 25. ledna 2017 rozhodla o vyhlášení Dotačního (dříve grantového)
programu v oblasti volnočasových
aktivit, sportu a kultury pro rok 2017.
Rozděleno bude celkem 1,1 milionu Kč.
Dotační pravidla se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním
obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li
právnickými osobami s účetnictvím
vedeným samostatně od účetnictví

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Paní zima se nám po novém roce
zas po delší době představila v plné
síle. Přívaly sněhových vloček zakryly
k raji nu bělavou př i k r ý vkou na
dlouhou dobu i v místech, kde jejich
existence má zpravidla jepičí ráz.
Zasněžené střechy domů, bělostnou
nadílkou obalené stromy a souvislá
několikacentimetrová vrstva sněhu v zahradách a parcích zvláště ve
večerních hodinách navozovala romantickou atmosféru. Možná i vzpomenutí na obrázky typické české zimy,
které tak rád maloval pan Josef Lada.
Vše ještě bylo umocněno dlouhodobějším mrazivým počasím stlačujícím rtuť teploměrů hluboko pod bod
mrazu. Opět po létech jsme si mohli
i v Praze 16 zabruslit anebo zahrát hokej na zamrzlých přírodních vodních
plochách a někteří i s mírným rizikem
na řece Berounce, na Krňáku pod
zbraslavským zámkem anebo ve slepých ramenech Vltavy. To byla zase ta
opravdická zima, která vytváří ledové
ornamenty na sklech oken a červené
tváře na našich obličejích i při krátkém pobytu mimo vyhřátý domov.
Dětské veselí ze zimních radovánek
a hrátek, procházky na běžkách v bílé
stopě po blízkém okolí a bruslení na
přírodních kluzištích jsou zážitky, které nebývaly dříve ničím neobvyklým.
Jen jsme jim za poslední roky odvykli.
Někteří možná rádi. Sníh a mráz totiž
s sebou v mnoha případech přináší
i problémy. Starost s odklízením
sněhu a náledí z chodníků, se zprůjezdňováním komunikací a parkovacích ploch byly v druhé půli ledna
a na začátku února takřka na denním
pořádku. Nekonečná a vysilující práce
od časných ranních hodin. Očekávané
oteplení bylo pozvolné, a tak uvolněné
kusy ledů plovoucí korytem řeky Berounky a Vltavy, představující veliké
potencionální nebezpečí, prověřily
pouze bdělost povodňových orgánů.
Naštěstí vše dopadlo dobře. V pořádku
je i to, že jsme mohli zas pocítit zimu
se vším, co k ní v našem zeměpisném
pásmu patří. Možná to i Vám vlilo
do mysli trochu naděje, že následující
roční období budou taková, jaká vždy
byla. Pohodové dny zbývajícího zimního období přeje za redakční radu
Novin Prahy 16
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