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Slovo k březnu
„Tento způsob
února zdá se mi
poněkud nešťastným,“ bych konstatoval, kdybych
parafrázoval slova
klasika Vančur y
z jeho známého
díla. Prožili jsme
nejteplejší a nejsušší únor za posledních
osmdesát let. Zimu na horách připomínají
jen bílé pruhy sjezdovek, v nížinách stačí
jarní oblečení.
Podivný únor přinesl i novou vládu,
která byla jmenována po historicky nejdelším období z hlediska horizontu voleb
a jejího jmenování. Konečně nahradila
podivnou vládu, kterou prezident jmenoval a označil jako vládu svoji. Ještě neuschl
inkoust na jmenovacích dekretech a dva
šéfové koaličních stran demonstrovali
nejednotnost slovní přestřelkou, kdo má
více „kmotrů“.
Snad budou požadavky na zpětné dorovnání dotací pro majitele bioplynových
stanic ojedinělé. Snad flagrantní střet
zájmů člena vlády nebude předmětem
neustálých podezření. Snad podivná
vyjádření komunistických poslanců
v období připomínky výročí 25. února
nebudou mít dopad na význam chápání
této události. Snad vyjádření o „spravedlivých a demokraticky“ smýšlejících vyšetřovatelích StB a prokurátorech v procesu
s doktorkou Miladou Horákovou, nebo
kladné historické hodnocení tajemníka
Vasila Biľaka nebudou novým standardem vnímání období 1948-1989. Jedna
moudrá osobnost nazvala tato vyjádření
a názory „duševním úrazem“. Nezbývá,
než s tím souhlasit.
O postupu Ruska vůči Ukrajině lze
smýšlet v duchu staré Brežněvovy doktríny: „Kde žijí Rusové, tam je Rusko“, což
pravděpodobně přinese dlouhodobou
politickou krizi ruku v ruce s krizí ekonomickou (ropa, plyn). Pokud by tomu
tak nebylo, šlo by pro všechny o překvapující řešení.
Českou republiku čeká i bez těchto
událostí rušný volební rok. Možná i v této
otázce by mohlo dojít ke zjednodušení
a snížení nákladů. Sjednocení krajských
a obecních voleb do jednoho termínu, tak
jak to má Praha, by bylo logickou cestou.
Úspora by mohla putovat do zdravotnictví za zrušené poplatky. Snaha o přesunutí
pražských magistrátních voleb do termínu ostatních krajských voleb logiku moc
nemá. Vlastní úsudek a zkušenosti jsou
nezastupitelné – vnímat totiž politiku
pouze přes „sjednocená“ média je cesta do
rozbouřených a neznámých vod.
Krásné jarní dny…
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Biotop se staví celou zimu
Z prozatímního průběhu zimy mají
radost vedle občanů, kteří díky teplotně
nadprůměrným měsícům v prosinci až
únoru ušetří nemalé finanční částky
na vytápění, především stavbaři a stavební firmy. Ti využívají příhodných
klimatických podmínek k pokračování
a dokončování rozestavěných akcí.
Nejinak je tomu i v případě výstavby přírodního koupaliště, tzv.
biotopu, v oblasti za druhým stupněm
radotínské základní školy, kde se
dříve nacházela nefunkční a značně
bezpečnostně problematická čistička
odpadních vod.
Zhotovitelská fi rma využívá podmínek, které od začátku roku panují,
a s velkou intenzitou pokračuje v budování nejen koupací části areálu, ale
i potřebného zázemí. Dle ujednání se
zástupci radotínské radnice a s investorem akce, hlavním městem Prahou, je
snaha akci dokončit do začátku letní se-

zóny, tak aby areál s veškerým zázemím
mohl fungovat ke všeobecné spokojenosti návštěvníků již tento rok. Stavba
by tudíž měla být dokončena přibližně
o dva měsíce dříve,
než je dáno uzavřenou smlouvou
mezi investorem,
tedy hl. m. Prahou,
a zhotovitelskou firmou Ekis, s.r.o.
Z důvodu výše
uvedeného, tedy
rozestavěnosti biotopu, ale i z důvodu řešení následného provozu celého zařízení, přijal dne
10. února pozvání starosty Městské
části Praha 16 Karla Hanzlíka zástupce
investora, a to 1. náměstek primátora
Jiří Vávra, aby se přímo na místě přesvědčil o postupu výstavby ojedinělého
a unikátního přírodního koupaliště na

Horymír opět v Radotíně
V pořadí druhá sváteční a triumfální jízda neumětelského vladyky
a bájného hrdiny Horymíra skončila
v sobotu 1. března po čtvrté hodině
odpolední před radotínskou radnicí.
Ostatně také kde jinde?
Jak vladyka ve svém pozdravném
projevu ke starostovi Mgr. Karlu
Hanzlíkovi a všem zúčastněným občanům neopomněl zdůraznit, v Radotíně našel při svém bájném úprku

z Vyšehradu odpočinek a přátelské
přijetí. A proto je mu Radotín navěky
přátelským a milým místem.
Vladyka se svým doprovodem, který
tvořilo 14 jezdců a jezdkyň, vyrazil
z Neumětel už v půl deváté ráno. Při
rozloučení pochopitelně nechyběl sta-

rosta Neumětel Luděk Kuniak, který ve
slavnostním projevu vyzdvihl historický význam této jízdy a přátelství mezi
oběma obcemi z této akce plynoucí.
Horymírovi pak předal slavnostní
poselství pro starostu radotínského.
Pak ještě Horymír se starostou nechali
položit u Šemíkova památníku věnec
a ekipa vyrazila na cestu.
Cesta – s přestávkou na oběd
v Řevnicích – uběhla, přes varování
neumětelského starosty před
rozzuřenými kovkopy, příjemně a pohodově a v půl páté již
vladyka se svojí družinou byli
bouřlivě pozdraveni našlapaným náměstím Sv. Petra a Pavla. Radotínští občané totiž poté,
co si od pravého poledne užívali zabíjačky, trdelníku, horkého
punče a jiných příjemných věcí,
přišli „svého“ Horymíra pozdravit v nebývalém počtu.
Po slavnostních projevech,
kdy starosta Hanzlík přečetl poselství z Neumětel, byla slavnostně
fanfárou O. Procházky zahájena v Radotíně a okolí jezdecká sezóna 2014.
Těšme se společně, milí čtenáři, již teď
na Horymírovu jízdu v roce 2015.

území hl. m. Prahy. Náměstek Vávra
vyslovil spokojenost nad postupem
prací, rovněž vyzdvihnul atraktivnost
projektu, který i dle jeho úsudku bude
mít velký ohlas v podobě zájmu nejen
místních radotínských občanů, ale patrně i občanů ze širokého okolí.

Pro vlastní úspěšné dokončení záměru je vše v pořádku i ohledně dofinancování celé akce. Při zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy v prosinci 2013 byla
ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy
odsouhlasena i částka na dofinancování
výstavby přírodního biotopu.

Kritický stav lávky
přes Berounku
Pravděpodobně již většina radotínských občanů zaregistrovala technická
opatření instalovaná na konci minulého roku na lávce přes Berounku, a to
z důvodu jejího okamžitého zabezpečení proti shromažďování většího počtu
osob či pohybu těžkých břemen (koně,
motorky apod.).
Důvodem jsou alarmující výstupy
z posledního měření pohybu konstrukce, které se každoročně provádí
a jež prokázalo aktuální nadměrný

Měří se radon v bytech
Na radotínském Sídlišti odstartovalo v polovině února měření objemové aktivity radonu v obecních bytech. Při něm
je nutná součinnost všech nájemníků.
Městská část Praha 16 ve spolupráci se
Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. se
sídlem Bartoškova 28, 140 00 Praha 4,
zajistila dodání náměrových krabiček,
které se umisťují do určených prostor
obecních bytů na Sídlišti (v jednotlivých pokojích včetně kuchyně). Nájemníci současně obdrží informační
leták spolu s tiskopisem, do kterého
zapíší čísla jednotlivých krabiček

ZDARMA

I v letošním roce se mohou občané těšit, tak jako v minulých letech, na bohatý
seriál kulturně společenských akcí organizovaných radotínskou radnicí. Programy
jsou připravovány minimálně ve stejném
rozsahu a již v tradičních termínech. Díky
této nabídce se návštěvníci mohou pobavit
při pořadech, které v mnoha případech
dosahují vysoké umělecké úrovně. Cílem
těchto aktivit je nabídnout radotínským
občanům, ale i zájemcům z okolí kvalitní kulturu, kterou mají za minimální
vstupné, ale v mnoha případech i zdarma,
k dispozici. A tak mohli diváci v předcházejících letech na otevřených akcích před
radotínskou radnicí spatřit vystoupení
excelentních zpěváků Kamila Střihavky,
Jana Kalouska, Ivana Hlase a Anny K.
nebo skupin Eddie Stoilow, Ready Kirken
či YoYo band. Velký ohlas sklidily i programy s klasickou vážnou hudbou, které
jsou nabízeny v průběhu roku na scéně
kulturního střediska či v rámci přenosů
z nejslavnějších divadelních a koncertních světových scén v radotínském kině.
Velkou oblibu, díky svojí kvalitě, mají
i adventní koncerty. Dnes mezinárodně
uznávaná sopranistka Markéta Mátlová
či jeden z nejuznávanějších světových klasických kytaristů profesor Štěpán Rak by
každý rok koncertní sály zaplnili po sobě
několikrát. Je skvělé, že se v poslední
době na programech podílí neustále více
a více radotínských osobností a skupin či
souborů. Je úžasné například pozorovat
kvalitativní umělecký posun radotínského divadelního souboru Gaudium, který
dnes nabízí představení srovnatelná s některými pražskými činoherními kluby.
Tak tomu bylo i při soutěžní víkendové
Pražské oblastní přehlídce amatérských
divadel, kterou na začátku března poprvé
v historii přivítalo kulturní středisko Koruna, a kde divadelní soubor navazující na
slávu radotínských ochotníků z minulého
století odehrál komedii Podivné dueto od
Neila Simona. Myslím, že všichni přítomní se velice příjemně pobavili.
Za snahou radotínské radnice o rozvoj
kulturního dění je vedle nabídky a alternativy na příjemné prožití volného času
i úsilí o maximální rozdýchání kulturně
společenského života a navázání na tradice spolkového života, které má Radotín
opravdu historicky bohaté. To, že se při
podobných akcích lidé setkávají, seznamují a hlavně identifi kují s místem, kde žijí,
je samozřejmé a velice důležitým faktem,
obzvlášť v této hektické době. O programové nabídce se dozvíte vždy v Novinách
Prahy 16 nebo na webových stránkách
Městské části Praha 16. Na setkání na
některé z kulturně společenských akcí, ať
před radnicí, v kulturním středisku Koruna, v kině či někde jinde (a že se bude na co
koukat či poslouchat) se těší

