
a všech kompetentních pracovníků konané 
dne 22. října se údržba změní jen ve vybra-
ných úsecích místních komunikací, zejména 
na některých chodnících dosud neudržova-
ných. Všechny úpravy směřují k tomu, aby 
došlo ke zlepšení oproti minulým sezonám, 
žádný z dosud udržovaných úseků „nevy-
padne“ z Plánu zimní údržby. Nově bude na-
příklad udržován vjezd do ulice Na Říháku 
(vozovka), chodník ve Štěrkové ulici či oba 
chodníky ve Věštínské ulici v úseku Matě-
jovského – U Jankovky.  

Stejně jako v minulých letech jsou v Rado-
tíně dva rozdílné typy komunikací. O hlavní 
silniční tahy, tedy páteřní komunikace 
(všechny silnice II. třídy a dále například 
ulice Vrážská, Přeštínská či Na Cikánce), se 
stará Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy (TSK), pro niž práce zajišťuje subdo-
davatelsky soukromá firma PROSTOR a.s. 
Závady ve sjízdnosti se telefonicky hlásí na 
dispečink TSK: 224 231 856.  

Městská část Praha 16 zajišťuje úklid 
místních komunikací, včetně například trasy 
autobusu 245 na Lahovské, prostřednictvím 
příspěvkové organizace Technické služby 
Praha - Radotín (TS). Jako v předchozí zimě 
pět pracovníků TS při sněhové nadílce či 
náledí vyráží do ulic již ve 4 hodiny ráno. 
Ostatní zaměstnanci TS, jejichž stav je na 
toto období posílen, se k nim přidají nejpoz-
ději v 7.00 hod. I zde je zřízena nepřetržitá 
služba, dispečink TS: 603 212 287. 

V ulicích je rozmístěno 32 očíslovaných 
nádob na posypový materiál určených pro 
veřejnost, pokud občané pomohou radotín-
ské radnici s úklidem chodníků před svými 
domy. Klíčový je samozřejmě úklid chod-
níků ve svažitých ulicích, ale nádoby jsou 
umístěny i v rovinatých lokalitách. V někte-
rých místech dojde k jejich posunu blíže ke 
schodištím či jiným kritickým místům. 

I letos je vytipováno několik vhodných 
míst, kde bude ukládán odhrnutý sníh, aniž 
by překážel na chodnících či na silnicích, 
pro případ, že by se opakovaly záplavy sně-
hu ze zim 2009/2010 a 2010/2011.

V digitalizované mapě zveřejněné na webo-
vých stránkách Praha16.eu i na úřední desce 
v ulici Václava Balého je zobrazen podrobný 
plán úklidu vozovek i chodníků včetně toho, 
v jakém pořadí a sledu jsou místa uklízena.

Již druhou sezonu nabízí radotínská rad-
nice on-line sledování trojice vozidel zimní 
údržby (dvě multikáry a chodníkový stroj) 
na adrese http://vozidla.praha16.eu. Každý 
občan se může kdykoli celou zimu podívat 
na to, kde se právě provádí zimní údržba 
strojově, a dokonce i to, kde byla prováděna 
v uplynulých hodinách (v mapě je zakres-
lena stopa za všemi vozy). Navíc v případě 
mimořádné situace může při úklidu Rado-
tína v zimě pomoci i nový čisticí stroj, který 
poslední říjnový den dodala firma Kärcher.
Zbraslav

Podle Štěpána Vacka, DiS., vedoucího 
Odboru místního hospodářství Městské 
části Praha - Zbraslav, bude zimní údržba 
komunikací na Zbraslavi probíhat dle plat-
ného Plánu zimní údržby, který je každoroč-
ně schvalován Radou MČ.

Motoristické komunikace ve správě MČ Pra-
ha - Zbraslav (komunikace III. a IV. třídy) 
budou udržovány pluhováním a posypem 
inertního materiálu. Motoristické komuni-

kace jsou rozděleny dle jejich charakteru 
a důležitosti do dvou pořadí údržby. I. po-
řadí: místní komunikace III. nebo IV. třídy, 
dopravně důležité, spojující nebo navazující 
na komunikace, po nichž je vedena dopravní 
zátěž veřejné hromadné dopravy či příjezdy 
ke zdravotnickým zařízením a místní ko-
munikace zajišťující obslužnost školských 
zařízení a II. pořadí: svažité a ostatní místní 
komunikace III. a IV. třídy. K jednotlivým 
okruhům jsou stanoveny časové limity, ve 
kterých musí dojít nejprve ke zmírnění a ná-
sledně k odstranění závad ve sjízdnosti ko-
munikace. Tyto časové limity vychází z plat-
né legislativy. Městská část Praha - Zbraslav 
tak udržuje zhruba 30 km komunikací.

Komunikace  pro  p ěš í  ve  správě  
MČ Praha - Zbraslav (chodníky, stezky pro 
pěší) jsou rozděleny na ty, na kterých se zimní 
údržba provádí, a na komunikace, které jsou 
ze zimní údržby vyřazeny v souladu s naříze-
ním č. 18/2010 Rady hl. m. Prahy, o vymezení 
úseků místních komunikací, na kterých se 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňová-
ním sněhu a náledí, ve znění pozdějších před-
pisů. „Důvodem, proč městská část neudržuje 
všechny úseky spravovaných komunikací 
pro pěší, je zejména vysoká finanční zátěž 
a obrovský rozsah ploch, kdy je velmi obtížné 
technicky údržbu zajistit. Dle našeho názoru 
nebyla změna legislativy v této věci vůbec 
šťastná. Závady ve schůdnosti se odstraňují 
v rozsahu chodníku, který slouží výhradně 
k chůzi. I chodníky jsou podobně jako mo-
toristické komunikace rozděleny do dvou 
pořadí údržby,“ vysvětluje Štěpán Vacek.

Zimní údržbu provádí pracovníci Od-
boru místního hospodářství zařazení do 
oddělení komunálních služeb a externí 
dodavatelé dle rozdělení, které je součástí 
Plánu zimní údržby. 

Rozsah udržovaných úseků místních 
komunikací se oproti loňskému roku nijak 
výrazně nezměnil, pouze byly úseky přes-
něji definovány. Plán zimní údržby je od 
1. listopadu ke stažení na webových strán-
kách www.mc-zbraslav.cz.
Další městské části

V Městské části Praha - Velká Chuchle 
nedojde podle informací zdejšího starosty 
Mgr. Martina Melichara v této sezoně oproti 
loňsku k žádné změně v rozsahu úklidu. 
Vzhledem k tomu, že Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy si doposud nepře-
vzala ulici Na Hvězdárně, pokračuje městská 
část i v jejím úklidu. Harmonogram zimní 
údržby, který schválilo zastupitelstvo, bude 
zveřejněn na stránkách www.chuchle.cz. 

Ani Lochkov neplánuje v údržbě žádné 
změny, vše bude probíhat jako každoročně. 
Do úklidu budou zapojeny dva stroje – trak-
tor s radlicí a sypačem a menší stroj Avant 
s možností užít též radlici nebo koště. „Dou-
fáme, že to zvládneme, tak jako vždy,“ dodá-
vá zástupkyně starosty Eva Filipová.

Dle slov Michala Popka, starosty Městské 
části Praha - Lipence, bude zimní údržba v Li-
pencích letos probíhat ve stejném rozsahu jako 
v minulých letech. Páteřní komunikace Josefa 
Houdka, Černošickou a Jílovišťskou udržuje 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy. 
Místní komunikace technická četa ÚMČ. „Pro 
letošní zimní sezonu máme přesto novinku. 
V zájmu urychlení úklidu stanic autobusu 
a na ně navazujících chodníků zakoupila 
městská část čtyřkolku vybavenou sněhovou 
radlicí a posypovým vozíkem. Od tohoto 
stroje si slibujeme významné urychlení úklidu 
nejpoužívanějších tras pro docházení k dopra-
vě a ulehčení práce naší pouze dvoučlenné 
technické četě.“ 

Zimní údržba 
2013-2014 Už pošestnácté uspořádala Městská 

část Praha 16 Havelské posvícení, které 
v uplynulém víkendu přilákalo na ná-
městí Sv. Petra a Pavla i do přilehlých 
ulic velké množství návštěvníků. A to 
navzdory uplakané sobotě.

Po tradičním vystoupení trubačů, 
kteří v sobotu těsně před devátou ho-
dinou fanfárou z oken fary slavnostně 
zahájili letošní posvícení, proběhla 
v kostele sv. Petra a Pavla bohoslužba 
slova pátera Zdeňka Skalického. Jak 
během ní zaznělo, nepřipomíná místní 
posvícení svěcení kostela zdejšího, ale 
toho z druhého břehu. I ten však k his-
torii Radotína neoddělitelně patří. 

A co už se neoddělitelně pojí se zdej-
ším posvícením? Především příjemná, 
i když hodně živá atmosféra trhu 
– a spousta kulturních zážitků. Ty opět 
uvedlo Old Fashion Trio v tradičně za-
mlženém dopoledni. Na hlavním pódiu 
se pak vystřídali Jiří Helekal, Třehusk, 
Tó víš a Cirkus Ponorka, kteří, déšť 
nedéšť, hráli pro spokojené poslucha-
če usazené pod stany či pod deštníky. 
Druhou polovinu trávníků před starou 
budovou základní školy obsadilo Alot-
rium, které se tu rvalo napříč staletími. 

Malé pódium hrálo velké kusy nejen 
pro malé: podzimně laděná vystou-
pení mateřských škol Petrklíč a Jeden 
strom střídala Vodníkova Hanička Di-
vadelního spolku Gaudium a dva blo-
ky pohádek Víti Marčíka jr. O pořádně 
dunivou tečku se 
postarala Bube-
nická show Zá-
kladní umělecké 
školy Klementa 
Slavického.

Třet í jev iště 
s  m i m o ř á d n ě 
z a p l n ě n ý m 
hledištěm letos 
pře d s t avov a l i 
sporáky Kluků 
v akci.

A  m e z i  t í m 
vším kráčel chů-
dař, pouliční per-
former a houslis-
ta kapely Feketeseretlek Jiří N. Jelínek, 
který na vyžádání publiku u svých 
nohou (chůd) vystřihl bez váhání i třeba 
Mozartovu Malou noční hudbu.

Korunou sobotního programu byl 
opravdu hojně navštívený koncert 

Xindla X. Následovalo ho vystoupení 
formace U Prag, která hrála i navzdo-
ry lijavci a výpadkům proudu.

V neděli se trh probudil do úplně 
jiného dne. Nebe vykoupané do mod-
romodra, rozesmáté slunce a zářivě zlaté 
listí na stromech i na zemi jakoby všem 
chtěly vynahradit sobotní nepřízeň po-
časí, a tak vymalovaly Radotín do těch 

nejzářivějších barev. A mezi nimi se hrá-
ly pohádky, Divadlo KUFR provozovalo 
Roztodivné kejkle a Balady na chůdách, 
k poslechu hrálo zas Old Fashion Trio 
i Třehusk a k nim se přidala sharkass 
a Qjeten a nakonec i Burma Jones. 

Posvícení mezi kapkami deště

Letošním školním rokem slaví Gym-
názium Oty Pavla v Praze 16 význam-
né výročí – 60 let trvání střední školy 
v Radotíně.

V roce 1953 byla v budově Masa-
rykovy měšťanské školy, vystavěné 
v roce 1928, založena nejprve jede-
náctiletá, později dvanáctiletá střední 

škola, v roce 1961 střední všeobecně 
vzdělávací škola. Školním rokem 
1968/69 bylo v  tehdejší ČR jednot-
né střední školství zrušeno a škola 
získává oficiální název „Gymnasium 
v Radotíně“. V roce 2000 byl radotín-
skému gymnáziu udělen čestný název 
Gymnázium Oty Pavla.

Oslavy 60. výročí založení střední 
školy v Radotíně se uskutečnily v pá-
tek 18. října 2013. Zahájil je reportér 
Josef Klíma, absolvent radotínského 
gymnázia, který společně se sou-
časnými studenty vzpomínal na svá 
studia v Radotíně, studentské kapely 
a relativní radotínskou studentskou 

svobodu v době 
„ n e s v o b o d y “ . 
S l a v n o s t n í h o 
Dne otevřených 
dveří se účastnila 
radní pro škol-
st v í  Mgr. Lud-
m i l a  Š t v á nov á 
a starosta Městské 
č á s t i  P ra ha 16 
Mgr. Karel Han-
z l í k ,  k t e r ý  s e 
vyznal ze svého 
vz ta hu ke té to 
škole: „Já osobně 
jsem velice hrdý, 

že i v mém životě hrálo gymnázium, 
které dnes nosí čestný název po vý-
znamném spisovateli Otovi Pavlovi, 
významnou roli na cestě za poznáním, 
věděním, ale i dospíváním. Vždy se 
budu bez ostychu a srdečně hlásit k to-
mu, že jsem jedním z absolventů (v ro-
ce 1984).“. Součástí oslav bylo také od-

polední setkání bývalých i současných 
profesorů a zaměstnanců radotínské-
ho gymnázia. Příjemné odpoledne 
zpestřilo vystoupení „studentské“ ka-
pely KON-TIKI složené z absolventů 
gymnázia z let 1964 až 1967.

Unikátního setkání bývalých i sou-
časných pedagogů a zaměstnanců ško-
ly se účastnily tři poslední ředitelky, 
20 bývalých profesorů a obě hospo-
dářky z posledních 46 let. Všichni se 
shodli na tom, že léta strávená v Rado-
tíně patřila k těm nezapomenutelným 
a nejkrásnějším. Mnozí se svěřili, že si 
školu na pražské periferii nevybrali 
ze své vůle a radotínské gymnázium 
zpočátku považovali jen za „přestup-
ní stanici“, právě ti se ale nakonec se 
školou jen těžko loučili. Bylo příjemné 
slyšet, když o nenapodobitelném ge-
niu loci hovořili nejen pamětníci, ale 
i jejich pokračovatelé – současní mladí 
profesoři, kteří na svou školu nedají 
dopustit. A snaží se ji rozvíjet tak, aby 
pověstný „genius loci“ krásné budovy 
Gymnázia Oty Pavla a přátelská at-
mosféra zanechaly svůj otisk, trvalou 
stopu v každém absolventovi.

Den otevřených dveří (podrobné 
informace o studiu, učebních plá-
nech a přijímacím řízení) – 3. pro-
since 2013 od 16.00 hodin v budově 
školy.

GOP oslavilo 60. narozeniny

V sobotu 7. prosince oslaví krásné kulaté 
narozeniny výrazný umělec a radotínský 
občan Rudolf Kamenický. Narodil se před 
devadesáti lety v Kosoři.

Před pár dny v plné síle a vitalitě navští-
vil Kulturní středisko U Koruny, kde šířil 
dobrou náladu a vyprávěl o časech dávno 
minulých i plánech do budoucna. 

A co nejvíce ovlivnilo jeho tvorbu? Od 
dětství rád modeloval a jeho otec si přál, 

aby vystudoval kamenickou školu. A právě 
tato škola, kterou absolvoval v Hořicích, ho 
nejvíce ovlivnila. V mládí velmi obdivoval 
jednoho z největších sochařů 19. století Au-
guste Rodina, kterým začala éra moderního 

sochařství. Dalším jeho vzorem byl anglický 
sochař Henry Moore. Byl žákem profesora 
Laudy na AVU. Studia však nedokončil 
z důvodu vyvíjeného tlaku Komunistické 
strany na jeho osobu. Proto také v roce 1949 
emigroval do Austrálie, kde se živil v tech-
nických profesích a ve volném  čase dělal 
sádrové plastiky. Před návratem do České 
republiky se o něj začala zajímat galerie 
v Melbourne, kde léta žil. 

Během života se naučil anglicky, němec-
ky a rusky a do dnešní doby čte anglické, 
německé i ruské klasiky v originále. V ro-
ce 1976 se vrátil z Austrálie kvůli nemocné 
mamince. Při této zpáteční cestě proces-

toval svět – lodí přes Havajské 
ostrovy, mexické Acapulco, Be-
nátky a vlakem pak do Paříže. 
V Chebu byl vysazen z vlaku 
a vyslýchán. V letech 1977 až 
1990 pracoval ve štukaturně 
filmového studia Barrandov, 
kde se podílel na výrobě deko-
rací k filmům. V současné době 
žije a stále aktivně tvoří v Ra-
dotíně. Zabývá se abstraktní 
plastikou a hlavní materiál, 
který používá, je umělá prys-
kyřice. Pravidelně se účastní 
Salonu radotínských výtvarní-

ků v kulturním středisku U Koruny.

Gratulujeme k narozeninám a přejeme 
hodně zdraví a elánu do další umělecké 
tvorby.

Gratulace
pro sochaře

Logopedická školka a denní 
pobyty pro seniory

V centru Zbraslavi vzniklo unikátní 
zařízení, kde lze cestou do práce na 
jednom místě ponechat předškoláka 
i starší rodiče. O obě skupiny se posta-
rají v historické vile Julie, pro tyto účely 
zrekonstruované. Koncept péče o dvě 
generace potřebných pod jednou stře-
chou sem přišel ze západní Evropy, kde 
s ním mají výborné zkušenosti. 

Zbraslav a okolí novou školku nutně 
potřebují, tato je o to cennější, že ro-
diče zbaví dennodenní péče o správné 
vyjadřování předškoláků.

Pod dohledem uznávané logoped-
ky PaedDr. Jitky Stejskalové pracuje 
školka v Julii s logopedickou prevencí 
pro předškolní děti předtím, než děti 
zasednou do školních lavic.

Školka obývá celé první patro vily, 
má zvláštní kuchyň, hernu, sociální 
zařízení a šatnu. Ráno v přízemí 
a během dne na přilehlé zahradě se 
děti setkávají s babičkami a dědečky, 
kteří docházejí do denního stacioná-
ře. Zahraniční zkušenosti ukazují, 
že takovéto propojení nejmladších 
a nejstarších obě generace velmi po-
zitivně ovlivňuje. 

Senioři, tak jako to bývalo po 
sta letí, zůstanou i přes den v ro-

lích babiček a dědečků, kteří děti ráno 
vítají ve společné 
místnosti, vyprá-
vějí jim, zpívají 
a ukazují nové 
věci. Ve školce 
o patro výš mají 
děti dopoledne 
a  o d p o l e d n e 
svůj samostatný 
pr o g r a m ,  a l e 
s dědečky a ba-
b i č k a m i  s i 
h r a j í  z a  he z-
kého počasí na 
zahradě u vily, 
k d e  j s o u  d i -
daktické prvky 
na podporu logopedie, jemné i hru-
bé motoriky. Hřiště je koncipováno 
pro obě generace. 

Pět odhodlaných profesionálek, 
z jejichž iniciativy centrum Julie 
vzniklo, vytvořilo unikátní prostředí, 
kde jsou děti i dospělí obklopeni zá-
jmem více generací. Podobná zařízení 
úspěšně fungují v Rakousku, Švédsku, 
Německu a Anglii. Takzvané sendvi-
čové generaci matek a otců umožňují 
udržet si své zaměstnání i ve chvíli, 

kdy děti a prarodiče nemohou nechat 
doma samotné. Projekt, který od-
povídá nejpřísnějších požadavkům 
na sociální zařízení, je podporován 
Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a MČ Praha - Zbraslav. Založen je 

ale především na nadšení a odborné 
zdatnosti svých zakladatelek, pečova-
telů a učitelů. Kromě denních pobytů 
nabízí už teď Julie řadu kroužků, na 
které mohou docházet také ostatní 
děti a senioři.

O dalších programech Julie – Den-
ního stacionáře pro seniory a škol-
ky s logopedickou péčí se dočtete na 
www.vjednomdome.cz


