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Letošní jarní úklid dozná řady změn

Šatní skříňky pro žáky Na granty
o 122 tisíc více

FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
Praha 5 - Radotín

Víme dobře, co si přejete, 
a tak jsme si pohráli s výbavou 

přední mlhové světlomety
centrální zamykání s dálkovým 
ovládáním 
rádio s CD a MP3
klimatizace a mnoho dalšího

Podrobné informace o výbavě akčního
modelu získáte v našem autosalonu.

Tel.: 242 406 320
Zdarma: 800 400 104

Po - Pá 7 - 18, So 8 - 13 hod

s výhodným financováním od ŠKODA Finance www.femat.cz

Radotínská radnice letos radikálně 
mění systém jarního i celoročního 
úklidu. Poprvé se totiž budou postup-
ně čistit úplně všechny ulice a úklid 
se dokonce bude, již bez dopravních 
opatření, několikrát do roka opakovat. 
V ostatních částech šestnáctky vše pro-
bíhá podle scénáře posledních let, s vý-
jimkou Velké Chuchle, kde letos poprvé 
probíhá jarní blokové čištění.

Celý Radotín je nově rozdělen do 
šesti oblastí, které budou na jaře 
celkem v jedenácti termínech (úterý, 
čtvrtek, mimořádně i sobota) po-
stupně kompletně vyčištěny: zahájí se 
16. dubna Rymání a skončí 23. května 
na Lahovské. Další novinkou je citli-
vější rozmisťování dopravního zna-
čení. Vzhledem k tomu, že úklid celé 
oblasti bude probíhat vždy celý týden, 
zákazy zastavení se objeví pouze tam, 
kde auta stojí trvale a kam se tedy tech-
nika nedostane za běžného provozu.

„O nový systém jsme usilovali již 
několik let, vždyť v minulých sezonách 

se oblast blokového čištění neustále 
rozšiřovala. Ale až letos se podařilo, 
díky zásadním změnám v Technických 
službách Praha – Radotín vedoucím 

k lepšímu hospodaření a nákupu nové 
techniky, celý plán přepsat a úklid zajistit 

opravdu v každé radotínské ulici. A ne-
jen jednou do roka,“ zdůrazňuje starosta 
Mgr. Karel Hanzlík. Ještě do začátku 
letních prázdnin by všechny ulice měly 
zakusit kartáče strojů ještě jednou.

Nasazena bude vždy veškerá do-
stupná technika (do ulic například 

vyjede nově pořízený 
čisticí stroj) i lidská síla. 
Odstranit z ulic bude 
muset mj. i 10 tun štěr-
ku, který byl použit na 
zimní údržbu ve skon-
čené sezoně 2012/2013. 
Podrobný rozpis jarní-
ho úklidu s mapou na-
leznete na úřední desce 
ÚMČ Praha 16 i na 
webových stránkách 
Praha16.eu.

Čištění hlavních sil-
ničních tahů v Radotí-
ně, které má na starosti 
Technická správa ko-
munikací hl. m. Prahy, 
proběhlo již na začátku 

dubna (viz NP 16 č. 3/2013).

Díky dotaci od Městské části Praha 16 
mohla radotínská základní škola zcela 
změnit systém šaten v budově druhého 
stupně. Dosavadní klece určené pro jed-
notlivé třídy nahradily uzamykatelné 
skříňky pro jednotlivé žáky.

O těch se zde uvažovalo již nějakou 
dobu, škola však na jejich pořízení 

neměla prostředky. Situace se změnila
poté, co městská část získala spon-
zorský dar od fi rmy Schäff er Menk 

a zvažovala, na co tyto peníze využít. 
Mimo jiné i z důvodu stálého nárůstu 
počtu žáků v základní škole se Rada 
městské části Praha 16 na svém za-
sedání 23. ledna rozhodla vyhovět 
žádosti ředitele na zvýšení rozpočtu 
pro příspěvkovou organizaci Základ-
ní škola Praha - Radotín na rok 2013 

o 420 000 Kč.
Škola pak na zákla-

dě poptávky vybírala 
z nabídek tří fi rem, 
ta v ítězná , Quick 
Offi  ce, s.r.o., nabídla 
jak skříňky kovo-
vé, tak i dřevěné. 
Pro lepší odolnost 
i údržbu byly zvo-
l e n y  c e l o k o v o v é 
(šedý korpus dopl-
ňují žlutá dvířka). 
Smlouvu s vybranou 
fi rmou rada schvá-
lila 6. února. „Je to 
další krok ke zlepšení 
standardu a komfortu 
pro naše děti, který 

odpovídá trendu zkvalitňování zázemí 
radotínské školy. Vstup do školy získal 

Radotínská radnice i letos podpoří 
formou grantů přínosné projekty pře-
devším těch subjektů, které pracují 
s místními dětmi a mládeží. V březnu 
rozdělená a schválená částka je rekord-
ní, jde o téměř 750 tisíc korun.

Zastupitelstvo městské části Praha 16 
na svém zasedání dne 27. března 2013 
schválilo přidělení finančních pro-
středků na projekty v oblasti volnoča-
sových aktivit, sportu a kultury, a to 
dle platných Grantových pravidel. 

Co se od mého po-
sledního příspěvku sledního příspěvku 
stalo v Chuchli zají-stalo v Chuchli zají-
mavého? Každoroční mavého? Každoroční 
masopustní průvod masopustní průvod 
v Chuchli, pořádaný v Chuchli, pořádaný 
místním Sokolem, místním Sokolem, 

byl opět jedinečný. Cestou byl občerstvo-byl opět jedinečný. Cestou byl občerstvo-
ván dobrovolníky, hudba hrála zvesela 
a ani počasí si nikdo nemohl přát lepší. 

Dlouho očekávaná zkouška mobilní-
ho hrazení v Chuchli se uskutečnila ve 
středu 27. března 2013 v ulici Dostihové. 
Zhotovitel stavby spol. Zakládání Group, 
a.s. tak předal, za účasti náměstka pri-
mátora HMP pro oblast infrastruktury 
Ing. Pavla Richtera a dalších hostů, jednu 
z posledních částí protipovodňových zá-
bran této lokality. Dobudováním hrazení 
na ulici Strakonické v Malé Chuchli bude 
dokončena poslední etapa výstavby pro-
tipovodňového systému v Praze. Přesto 
budeme doufat, že k faktickému použití 
těchto zábran nikdy nedojde. 

Další dobrou zprávou je, že jsme obhá-
jili 1. místo z minulého ročníku v soutěži 
Zlatý Erb 2013 – o nejlepší obecní webové 
stránky v Praze. Na druhém místě se 
umístil web Dolních Počernic a na třetím 
web Městské části Troja. 

Již měsíc je v provozu nová autobuso-
vá linka č. 172, zajišťující dopravní 
obslužnost pro lokalitu Hvězdárna. Po 
dvou měsících provozu vyhodnotíme ve 
spolupráci s Ropidem využití této linky 
a budeme jednat o možnostech a fi nanco-
vání víkendového provozu.

Stejně jako minulý rok se naše městská 
část připojila k akci Vlajka pro Tibet. 

Českého lva za loňský rok získal do-
kument Láska v hrobě. Produkční a stři-
hačkou fi lmu je chuchelská občanka Kra-
simira Velitchková. Spoluproducentem, 
autorem a režisérem je David Vondráček. 
Tento dokument měli možnost zhlédnout 
naši občané jako jedni z prvních v rámci 
promítání dokumentů s autory v kultur-
ním areálu K8. 

Závodiště patřilo v zimních měsících 
Skiparku Chuchle. O jeho oblibě svědčí 
návštěvnost za posledních sedm týdnů 
přes 30 tisíc lidí a 58 škol z Prahy a střed-
ních Čech.  

Podstatným zásahem do vzhledu 
Chuchle bude předpokládaná výstavba 
Hobby centra v prostoru mezi Malou 
a Velkou Chuchlí. Městská část v součas-
né době jedná o kompenzacích vzhledem 
k dopadu uvažované výstavby na samot-
nou obec a její dopravní zatíženost. 

Přeji Vám více prosluněné jarní dny.

Již pátý korálek byl navlečen na po-
myslný náhrdelník nesoucí jméno Ra-
dotínská radost. Vy zasvěcenější víte, že 
se nejedná o žádný šperk, ale o festival 
amatérských divadel, který se v kulturním 
domě U Koruny konal letos již po páté. 
Od roku 2009 je připravována příjem-
ná esence a mix ochotnického nadšení 
a kumštu, které v mnohých případech ne-
mají daleko k výkonům profesionálních 
hereckých kolegů. O tom, že i v tomto 
roce bude nabídka zajímavá, přesvědčila 
hned zahajovací páteční černá komedie 
v podání divadelního souboru Křoví. Pří-
běh náhodného setkání dvou žen rozdíl-
ných generací s rozdílnou cestou životem, 
z nichž jedna utíká od rodiny a druhá 
z domova důchodců, roztáčí neuvěřitelné 
příhody, které během několika málo dnů 
oběma nastaví zrcadlo jejich dosavadního 
života a priorit v něm. Další ,,bonbónky“ 
následovaly v sobotu a v neděli, mezi 
nimi i vystoupení domácího divadelního 
spolku Gaudium s roztomilými Zpěvy 
sladké Francie, pořadem sestaveným ze 
staré francouzské poezie a písní, prováza-
ných dialogy, tanci a hříčkami vesničanů, 
kteří lodí plují na trh do Paříže. Letošní 
novinkou bylo rozšíření festivalu na 
celý víkend a i to, že se vedle tradičního 
velkého sálu hrálo i v suterénním klubu 
kulturního domu.

Při zahajovacím ceremoniálu bylo vzpo-
menuto i na jednoho z patronů festivalu, 
na nedávno zemřelého skvělého mode-
rátora, herce, ale i charismatického člo-
věka Vladimíra Čecha, pro mnohé z nás 
nezapomenutelného představitele krále 
a císaře Karla IV., jenž vždy na začátku 
června se svojí družinou střežící koru-
novačními klenoty projížděl přes Rado-
tín na Karlštejn. Pan Čech měl k městské 
části na levém břehu Berounky opravdu 
hluboký a vřelý vztah, což projevoval 
svojí velice častou přítomností na celé 
řadě zdejších kulturně společenských 
akcí, anebo při minigolfových akcích na 
hřišti u vlakového nádraží. Proto jeho 
patronát nad ochotnickou přehlídkou 
byl takřka samozřejmostí. Celý festival, 
vedle toho, že byl tentokrát ,,cukrát-
kový“, byl věnován i jeho památce. 
A jelikož Vladimír velice miloval dobrý 
humor a ochotnické divadlo, myslím, 
že by byl s letošní přehlídkou opravdu 
spokojený. Závěrem bych si dovolil jako 
rychtář radotínský pronést následující 
větu: ,,Císaři náš a pane, milý Vladimíre, 
budeme na Tebe s lidem radotínským 
stále vzpomínat s velkou úctou.“

Přijďte si zasoutěžit, mimo jiné i o vstu-
penky do aquaparku, na Dětské doprav-
ní hřiště v areálu Základní školy v Praze 
ulice Loučanská! Zde bude dne 27. dub-
na od 13.30 hodin probíhat další ročník 
bezpečnostně-preventivní akce Bezpečné 
jaro 2013  určené především pro mladší, 
ale i nejmladší ročníky cyklistů.

Zábavnou formou se jim dostane in-
formací od strážníků Městské policie 
hl. m. Prahy, preventistů Policie České 
republiky, jak se chovat v silničním 

Bezpečné jaro 
2013


