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Slovo starosty
Vel mi s i  vá-

žíme možnosti 
pozdravit pro-
s t ř e d n i c t v í m 
N o v i n  P r a -
hy 16 naše sou-
sedy z okolních 

městských částí. V minulých 
letech jsme ze Zbraslavi pokuko-
vali k vám a ptali jsme se, jak je 
možné, že jinde to jde. Popravdě 
řečeno naše hrdost Zbraslaváků 
poněkud trpěla při pohledu na 
stagnaci rozvoje naší městské 
části. Myslíme si, že v okolí je 
čím se inspirovat.  

Jedny z našich prvních kroků 
proto mířily k sousedům do Ra-
dotína, abychom se zeptali, jak to 
dělají oni. Měli jsme připravený 
seznam dotazů, které nám trpělivě 
zodpověděli. Dostali jsme odborné 
rady a vedle nich důležitou zprá-
vu – za vším stojí profesionalita, 
lidská otevřenost, vůle, nadšení, 
zodpovědnost a pracovitost. 

Letos určitě nepostavíme no-
vou školku či sportovní areál. 
Věříme však, že se nám podaří 
změnit atmosféru Zbraslavi.  
Tento rok nám nabízí jedinečnou 
příležitost. Připomínáme si totiž 
900 let od první historické zmín-
ky o Zbraslavi, kterou obsahuje 
zakládací listina Kladrubského 
kláštera z roku 1115. Vyhlásili 
jsme Rok pro Zbraslav, rok plný 
zajímavých akcí určených k po-
ctě Zbraslavi. Nabízíme model 
zapojení všech aktivních lidí 
a věříme, že se nám společně 
podaří popostrčit věci dopředu. 
Budeme rádi, když přijmete naše 
pozvání a připojíte se k oslavám 
místa, které je naším domovem.

Zbraslav vidíme nejen jako sa-
mostatnou městskou část. Cítíme 
se pevnou součástí jižního okraje 
Prahy, krajiny, kde začínají Brdy, 
místa na soutoku Vltavy a Be-
rounky. Jsme rádi, že tu žijeme 
společně s vámi.  

Popelnice jsou pod zemí
Na pěti místech v Radotíně se po-

stupně objevily hluboké výkopy, které 
ale poměrně rychle nahradily malé 
kovové budníčky, prozatím pečlivě 
obalené fólií. Jedná se o podzemní vel-
kobjemové kontejnery na tříděný od-
pad, které nahradí současná stanoviště 
určená pro sběr těchto odpadků.

Jejich zbudování je možné díky 
úspěchu projektu Městské části Pra-
ha 16 v rámci 58. výzvy operačního 
programu Životní prostředí. Zvládla 
se i urychlená příprava celé stavební 
akce, a tak mohla radnice počítat s de-
vadesátiprocentním pokrytím nákladů 
z peněz fondu, z radotínského rozpoč-
tu jde zbývající desetina z celkové 
smluvní ceny 6 943 176 Kč bez DPH.

„Projekt se připravoval v roce 2013 
a vyhlášení výzvy zdrželo Minister-
stvo životního prostředí. Navíc náš 
návrh byl původně na 8 stanovišť, 
3 z nich jsme ale nemohli realizovat 

kvůli majetkovým záležitostem – ne-
souhlasu majitelů sousedních pozem-
ků,“ vysvětluje Mgr. Miroslav Knotek, 

1. zástupce starosty, do jehož kompe-
tence spadají strukturální fondy.

Pod zemí jsou nyní „popelnice“ 
na pěti místech – tři stanoviště mají 

sestavy pro papír, sklo a plast: na ná-
městí Osvoboditelů mezi nákupním 
centrem a ulicí Na Betonce, na Sídlišti 
proti restauraci Na Viničkách a na Ho-
rymírově náměstí. Další dvě mají navíc 
ještě podzemní nádobu na tetrapakové 
obaly: na Sídlišti naproti zdravotnické-
mu zařízení (na místě, kde dosud stály 
popelnice na směsný odpad) a v Prvo-
májové ulici u křižovatky s Vinohrady.

Jak jsme již informovali, vzhledem 
k tomu, že společnost EKIS narazila 
na dvou místech v průběhu hloubení 
výkopu na kabelová vedení umístě-
ná jinde, než byla zakreslena, došlo 
k 24. listopadu k přerušení běhu lhůty 
realizace díla. Ta se znovu rozběh-
la 19. ledna a od tohoto data by do 
40 dní mělo dojít k předání stavby. 

Na 17. února byla svolána schůzka 
s Pražskými službami a zástupci Ma-
gistrátu hlavního města Prahy. Na ní 
by se měl dohodnout nový svozový 
systém i to, ze kterých míst zmizí 
kontejnery nad zemí. 

Novinky v Lochkově
Městská část Praha – Lochkov je jed-

nou z nejmenších pražských čtvrtí s ne-
celými sedmi stovkami trvale přihlá-
šených obyvatel. Vedení městské části 
má dlouholeté zkušenosti, ve funkci 
je již šesté volební období. Novinek je 
v Lochkově řada. Podívejme se alespoň 
na některé z nich. 

Z vlastního rozpočtu by městská 
část mnoho investičních akcí nezapla-
tila, snaží se tedy využít evropských 

a dalších dotací. Přihlásila proto 
několik svých projektů do 13. výzvy 
Operačního programu Praha - Kon-
kurenceschopnost týkající se oblasti 
podpory tzv. revitalizace a ochrany 
území. Šlo o projekty na obnovu dět-

ského hřiště a parku, revitalizaci par-
ku v centru Lochkova a volnočasové 
centrum Praha – Lochkov. Ani jeden 
z těchto návrhů nebyl doporučen 
k realizaci. 
Rekonstrukce dětského hřiště

V červnu loňského roku pražské za-
stupitelstvo schválilo Lochkovu dotaci 
1 mil. korun na obnovu dopadových 
ploch v jediném místním dětském 
hřišti. Nachází se v centrálním parku 

v ulici K Lahovské, 
je volně přístupné 
veřejnosti a využívá 
ho i místní mateřská 
škola. Zakázku rea-
lizovala firma 4soft, 
s.r.o., která postu-
povala podle grafic-
kého návrhu z dílny 
Ing. Jiráka. Původní 
a s f a l tovou  p lo c hu 
t a k  na h rad i l  nově 
potažený bezpečný 
dvouvrstv ý povrch 
Smar tSof t  z  l i tého 

EPDM  granulátu.
K původním hracím prvkům tak 

přibyla multifunkční herní plocha, 
která září barvami, může sloužit i jako 
malé dopravní hřiště pro odrážedla 

Doprava u přejezdu 
v Chuchli

Koncem minulého roku hýbalo regio-
nem Prahy 16 zkušební zjednosměrnění 
Radotínské ulice z důvodu nevyhovující 
dopravně bezpečnostní situace u želez-
ničního přejezdu ve Velké Chuchli, které 
se díky iniciativě vedení Městské části 
Praha 16 podařilo termínově zkrátit 
a zamezit jeho hrozícímu přeměnění na 
trvalý stav. Mělo to však několik podmí-
nek, které se nyní začínají plnit.  

Díky dvěma uskutečněným velkým 
jednáním představitelů dotčených 

Granty 2015
Městská část Praha 16 rozdělí letos 

v rámci grantů pro volnočasové aktivi-
ty, sport a kulturu celý 1 milion korun. 
Je to o sto padesát tisíc Kč více než 
v uplynulém roce. Přidělování grantů 
ze strany radotínské radnice je tradiční 
záležitostí, finance jsou udělovány kaž-
doročně od roku 2005. 

O rozdělení prostředků v rámci 
Grantového programu v oblasti vol-
nočasových aktivit, sportu a kultury 
pro rok 2015 rozhodla Rada městské 
části Praha 16 na svém řádném zase-
dání konaném dne 28. ledna 2015.

A byl tu zas ples. Radotínský bál 
zdejší radnice pořádala již podvacáté! 
O tom, o jak oblíbenou akci se jedná, 
svědčilo již to, že lístky byly téměř bles-
kově vyprodány.

A právě proto, že se jednalo o jubilej-
ní ročník, byl pro to o to větší důvod. 
Protože vedle tradičního gymnaziální-
ho předtančení a vystoupení profesio-
nálů se tu tentokrát objevil také Roman 
Vojtek se svou tanečnicí ze Star Dance. 
Kromě tance předvedl i zpěv a pomáhal 
při losování hlavních cen tomboly.

A právě tady bych chtěl poděkovat 
všem sponzorům, kteří svou podporou 
umožnili nabídnout tak bohatý pro-
gram a hlavně pestrou tombolu. Ten, 
kdo na bále byl, ví, o čem mluvím – slo-
sovatelné lístky se měnily za neuvěřitel-
né množství výher a nebyl snad nikdo, 
kdo by si některou z nich domů nenesl. 
První dvě obnášely dokonce velkofor-
mátovou televizi.

To vše se podařilo shromáždit díky 
vstřícnosti podnikatelských subjektů 
a fyzických osob. Věřím, že se mnou 
budete souhlasit, pokud jim i Vaším 
jménem poděkuji – díky všem, kteří 
přispěli i třeba malým darem do této 
tradiční součásti skoro každého plesu 
či bálu, ten radotínský nevyjímaje. 
Dík je na místě nejen ze slušnosti, ale 
především proto, že finanční částka 
získaná za prodej lístků do tomboly 
je v průběhu roku a především v před-
vánočním období zapojena a použita 
na sociální projekty Městské části 
Praha 16, například ve formě dárků 
pro osamělé seniory či sociálně slabé 
rodiny s dětmi. 

Ti, kdo sledují akce pořádané v Rado-
tíně, asi vědí, že stejným směrem míří 
i výtěžky tak oblíbených adventních 
koncertů, které se odehrávají naopak 
v samém závěru zdejšího ročního kul-
turního dění. A protože se prokázalo, 
že zmíněné projekty mají smysl, snaží-
me se neustále jejich záběr rozšiřovat 
a roste tak i počet akcí, z nichž na ně 
jdou příspěvky. Pro radotínské to zase 
znamená další možnosti kulturního 
vyžití, jejichž paletu každý rok o něco 
zpestříme.

Proto děkuji všem, kdo nám přispí-
vají a nyní konkrétně těm, kdo věno-
vali jeden či více předmětů do tomboly, 
která nakonec čítala rekordní počet cen 
s rekordní hodnotou. Přispěli nejen 
k úspěchu jubilejního 20. Radotínského 
bálu, ale mohou mít dobrý pocit také 
z toho, že letos bál přispěje do poklad-
ničky sociálních programů více, než se 
kdy doposud podařilo.


