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První dny roku 2017
jsou za námi a mnozí
si v nových 365 dnech
začali plnit předsevzetí a
cíle, která jsme si koncem
„starého“ roku stanovili.
Přej i Vám v š e m , aby
nový rok se sedmičkou
na konci byl pro nás po
všech stránkách úspěšný.
To přeji samozřejmě i všem městským částem ze
správního obvodu Prahy 16 a jejím zástupcům,
aby se podařilo vykonat a zajistit pro občany
spoustu potřebných a dobrých věcí.
Z pohledu radotínské radnice mohu
zahájit letošní rok hned několika pozitivními
i n f o r m a c e m i . To u p r v n í j e , ž e d í k y
dlouhodobě dobrému hospodaření máme
v rozpočtu, jenž byl schválen na prosincovém
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16, historicky
největší objem vlastních investičních prostředků,
a to více jak 20 milionů korun. Díky objemu
investic budeme dále pokračovat v zateplování
objektů městské části, budeme moci vykoupit
důležité pozemky například pro pokračování
výstavby protipovodňových opatření, řešit
další bezpečnostní opatření v dopravě
a dofinancovávat projekty, na něž získáme či jsme
získali prostředky od Hl. města Prahy nebo státu.
Již dnes mohu napsat o připravovaných třech
velkých a významných akcích, na které jsme v
Radotíně získali účelové prostředky. Tou první je
v závěrečném kvartálu roku zahájení výstavby nové
hasičské zbrojnice, která nahradí ve vnitrobloku za
kulturním střediskem Koruna stávající, z hlediska
současných standardů již zcela nevyhovující objekt
pro dobrovolné hasiče. O letních prázdninách
bude zahájeno další navyšování kapacity základní
školy v Loučanské ulici. V rámci koncepce rozvoje
areálu 2. stupně bude postavena multifunkční
aula s dalšími stavebními úpravami, čímž dojde
k navýšení o dalších šedesát míst a dva nové
prostory pro samotnou výuku. Tímto krokem by
měla být budoucnost pro umisťování radotínských
žáků kapacitně zcela vyřešena. Koncem minulého
roku Městská část Praha 16 po dlouhodobé
snaze získala i důležitou účelovou investici ve
výši 28 milionů Kč na zahájení stavby nové
protipovodňové betonové stěny v lokalitě Šárovo
kolo. Ta je dimenzována na ochranu místních
občanů a jejich nemovitostí proti padesátileté vodě
s rezervou na průtoky vyšší. V rámci díla dojde k
odbagrování současného valu, který již dávno
neplní svoji funkci. Součástí stavby bude i zavedení
nové splaškové kanalizace a bude rozšířeno těleso
komunikace. Vybudováním chodníku se ochrání
chodci před kolizními situacemi s auty a cyklisty
na zde vedoucí frekventované cyklostezce. Věřím,
že po realizaci se bude lidem v Šárově kole žít
přeci jen klidněji. Na tři uvedené akce je vázáno
získaných „účelových“ 63 milionů Kč.
V druhé půlce roku 2016 jsme zintenzivněli
jednání o dalším pokračování budování technické
vybavenosti (splašková kanalizace, plynofikace)
s Odborem technické vybavenosti HMP. To, že
se více jak dva roky v této záležitosti v Radotíně
nic nedělo a máme stále lokality, které nejsou
napojeny na moderní infrastrukturu, nás na
radnici velice trápí. V současné době se dokončuje
dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu ve
Zderazské ulici, zbytku Otínské a Lošetické ulici a
věřím a udělám pro to maximum, aby Hl. město
Praha tuto stavbu co nejrychleji vysoutěžilo a
zahájilo, a to ještě v letošním roce. Doufám, že i
v této záležitosti Vám budu moci dát co nejdříve
pozitivní informaci.
Klidné a pohodové dny roku 2017 přeje
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Základní škola se bude dále rozšiřovat
Stavební ruch v areálu radotínské
základní školy neutichne ani v roce
2017. V současné době zde probíhá
poměrně rozsáhlá přístavba budovy,
která by měla být dokončena v květnu.
S dalšími stavebními pracemi by se
mělo teprve začít.
V místě stávajícího nevyužívaného atria vznikne zastřešený multifunkční prostor s více než dvěma sty
místy. Sloužit bude nejen pro výuku
hudební a dramatické výchovy, ale
i pro konání školních koncertů, další
zájmové aktivity nebo i pro potřeby
místní základní umělecké školy
a kulturního střediska.
„Na jaře loňského roku jsme získali
účelovou investiční dotaci od Hlavního města Prahy ve výši 10 milionů
korun na projekt ´ZŠ Loučanská –
nástavba dílen´ a mohli jsme tak začít
stavět. V listopadu 2016 naše městská
část obdržela dotaci v rámci operač-

ního programu EU Praha – Pól růstu
ČR s totožným projektem, který jsme
podávali na konci roku 2015 v rámci
výzvy ´Navýšení kapacit základního

ce starosty Městské části Praha 16,
který má v gesci školství a fondy EU.
Tento krok potvrdilo Zastupitelstvo
hlavního města Prahy schválením

vzdělávání´. Požádali jsme Hlavní
město Prahu o převedení deseti milionů na jiný účel v rámci školství,“
uvedl Mgr. Miroslav Knotek, zástup-

usnesení číslo 22/4 ze dne 15. prosince 2016.
„V rámci koncepce rozvoje školního

Lochkov se zazelenil
Investičně náročný rok za sebou má
Lochkov: generální oprava školního
hřiště, nová parková úprava, první etapa rekonstrukce jedné z obecních nemovitostí… Vedle toho zde bylo za celý
rok vysazeno 33 vzrostlých stromů.
Městská část Praha – Lochkov zůstává jako ta nejmenší z obvodu Prahy 16
neprávem trochu stranou, mimo hlav-

Přesto se i zde daří získávat finance
na přínosné projekty. V roce 2016 to
byla například generální oprava či
spíše velká investice na rozšíření a dovybavení hřiště, které slouží pro místní
mateřskou školu: přibyly jak standardní herní prvky (houpačky, skluzavky
apod.), tak i několik netradičních – například letní brouzdaliště ztvárněné

Další kontejnery
půjdou pod zem
Dva roky poté, co byla zprovozněna
první podzemní „hnízda“ s velkoobjemovými nádobami na tříděný odpad, se
jich nyní po Radotíně objeví dalších pět.
Chystaná stavební akce „Čistý Radotín - vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění
komunálního odpadu 2. etapa“ by po
dvou letech příprav měla být zahájena
koncem ledna.
Projekční příprava dalších staveb se

Hektický závěr
roku 2016

ní pozornost. Přitom její centrum se
rozvíjí v posledních letech intenzivně
(zejména projekt Lochkov Los) a další výstavba je v plánu, a to v prostoru
bývalého statku i za stávající zástavbou
na východním okraji.

jako přírodní jezírko, pirátská loď a vše
bude doplněno biokoutkem, kde si děti
budou samy pěstovat rostliny.
„Na tento projekt se nám podařilo
získat dotaci od hlavního města Prahy

Jak to již bývá zvykem, koncem
každého roku se dokončuje řada akcí
většího i menšího charakteru. Nejinak
tomu bylo před měsícem v Radotíně,
kde byly realizovány jak projekty, na
které radnice obdržela účelově vázané
finanční prostředky z hlavního města
Prahy (a měla prostředky využít ještě
před koncem 2016), tak i schválené
vlastní záměry.
O většině projektů jsme již před jejich zahájením podrobně informovali

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Do lednového čísla našich novin patří
přání do právě se rozbíhajícího roku.
Těžko najít společného jmenovatele
pro tužby každého jednotlivého člověka
mezi těmi, které oslovujeme. Jaká máte
očekávání od následujících dvanácti
měsíců? Co byste si přáli ze všeho nejvíc? Ano, právě to je to, co bychom vám
zde společně chtěli popřát: aby se splnilo
to, co nejvíc v tomto roce chcete. To, co
si přejete z hloubi duše.
Kdosi řekl, že největším trestem za
naše přání může být jejich naplnění. Ale
to snad jen v případě, že byla vyslovena
v nerozvážnosti, že si ten, kdo je vyslovil, nebyl vědom, čeho si nejvíce váží
a co nechce nikdy ztratit – výměnou za
cokoli. Anebo si neuvědomil, že přát si
něco pro někoho dalšího vyžaduje úctu
k osobnosti toho druhého. To není jednoduché, ale u většiny těch, kdo myslí
na své blízké, to je snad samozřejmost.
Součástí našeho novoročního přání
tak je i naděje. Velká naděje v naplnění
našich tajných očekávání, ale i ta drobná, každodenní. Ta, která zahání černou
beznaděj i obyčejnou mizernou náladu.
Ta, s níž věříme, že nepovedl-li se dnešek, zítřek to určitě napraví. Ta, která
nám dává sílu znovu dát šanci těm, kdo
nás zklamali (a to i sobě samému – protože sám sebe člověk umí zklamat snad
nejhůř). A k naději patří i víra – v sebe,
v naše blízké, v lidi obecně, i v sám
život. Protože pro toho, kdo by to vše
odvrhl, mnoho naděje nezbývá.
A věřit je třeba i svému přání. Nepovažovat ho za příliš nicotné, nebo
naopak přehnané. Nerozmělňovat ho
na okamžitá chtění. Neodhodit ho jen
proto, že by ostatním mohlo přijít směšné či hloupé.
Ať už si přejete cokoliv, držte se toho.
Jestli to je opravdu to pravé – my vám
budeme držet palce, aby se vám vaše
přání vyplnilo. V pravý čas, v pravé podobě a mezi těmi pravými lidmi.
A mezitím si užívejte každého dne
následujícího roku tak, jak vám to
vyhovuje (pokud možno tak, aby to nepřipadalo příliš nevyhovující ostatním
lidem) i s potřebnou dávkou nadhledu,
jelikož celá řada věcí není taková, jak
vypadají na první pohled anebo tak,
jak se někdy podávají. Proto si nenechte
vnucovat veřejné mínění od vlivných
skupin a vlastníků médií, kteří vedle
nich ve svých rukou soustředí i politickou a ekonomickou moc.
To vám přeje celá redakce Novin Prahy 16 a jejím jménem

