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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Radotín • 21.5. Rodeo • 28.5. Dětský den • 4.6. Královský průvod • 5.6. Minigolf • 18.6. Neckyáda

Jarní investiční akce v Radotíně
Další z vlastních investičních akcí 

radotínské radnice se rozjely ve čtvr-
tém měsíci. Zahrnuly jak poslední 
oplášťování v rámci vlastního bytové-
ho fondu, tak i celkovou opravu další 
lávky přes Radotínský potok u ulice 
K Cementárně.

Městská část Praha 16 již má za-
teplené téměř všechny bytové domy 
na „starém“ Sídlišti, „oblékání“ zbý-
vajících dvou – čp. 1074 a 1075 pro-
pojených s budovou Oddělení správy 
obecních nemovitostí bylo zahájeno 
v posledním dubnovém týdnu.

Práce provádí firma Alegra s.r.o., 
která vyhrála výběrové řízení vy-
hlášené letos v lednu. Soutěže se zú-
častnilo rekordních 26 firem, cenové 
rozpětí realizace se v jejich nabídkách 
pohybovalo ve velmi velkém rozsa-
hu, stropem bylo 5.331.737,38 Kč bez 
DPH. Alegra by měla práce provést, 
i po doplnění zadání, za tři a půl 
milionu korun. Po schválení Radou 

městské části Praha 16 na jejím břez-
novém zasedání s ní byla 30. března 
podepsána smlouva o dílo. 

Postup by měl být stejný jako při 
zateplování ostatních bytových domů. 
Po odkopání a odizolování suterénu 
budou stěny i střechy domů zateple-
ny polystyrénem a opatřeny novým 

finálovým pláštěm – střecha z ple-
chu, stěny z tenkovrstvé probarvené 
omítky. Nové budou i zde svody vody, 
parapety a hromosvod. 

Trochu jiný postup je zvolen pro 
přiléhající komínové těleso, které 

bude z jihu překryto mi-
nerální vatou, na niž rov-
něž přijde vrchní omítka. 
Se zateplováním se nyní 
začíná na střeše a severní 
stěně, postupně budou za-
hájeny práce i na západní 
a východní části pláště. 
Předání staveniště zpět 
investorovi, tedy městské 
části, by mělo proběhnout 
koncem srpna.

Další investiční akce, 
oprava lávky pro pěší přes 
Radotínský potok v ulici 
K Cementárně, byla za-

hájena v pondělí 25. dubna. Stavební 
firma s prací započala hned v den, 
kdy převzala staveniště. 

Potřeba oprav byla zjištěna u několika 

Linky 172 a 244 doznaly změn
Dlouhodobé úsilí radotínské a chu-

chelské radnice slaví od 1. května ko-
nečný úspěch: linka 172 je opět přímým 
spojem mezi Velkou Chuchlí a Smí-
chovským nádražím a 244 je přitom 
jen kosmeticky omezena v ranní špičce.

V uplynulých měsících jsme opako-
vaně informovali o vážné bezpečnost-
ní situaci na železničním přejezdu ve 
Velké Chuchli, dopravních nehodách, 

které se zde staly a jen shodou náhod 
neskončily zraněním či úmrtím lidí 
v autobusech, a dalších, širších souvis-
lostech (dlouholeté „přešlapování“ ko-
lem nadjezdu či podjezdu, zbrzdění re-
konstrukce železniční trati atd.) – po-

drobně jsme analyzovali např. v NP16 
č. 2/2015 a 1/2016.

V důsledku všech faktorů bylo vy-
nucené rozhodnutí o zákazu odbočení 
pro vozidla delší než 9 metrů, a to 
oboustranně mezi ulicemi Radotín-
ská a Starochuchelská. Opatření vedlo 
k nezbytnému „napřímení“ linky 244, 
aby nepřekonávala trať, a linka 172 
musela být striktně obsluhována krát-

kými autobusy (avšak 
v původní trase jen po 
Velké Chuchli), obojí 
od začátku ledna 2016.   

Nyní, po řadě jedná-
ní, která byla svolána 
starostou Městské čás-
ti Praha 16 Mgr. Kar-
lem Hanzlíkem a jeho 
chuchelským kolegou 
Stanislavem Freslem 
(na úrovni jak míst-
ní, tak i celopraž-
ské  –  s  ROPI Dem,  
Dopravním podnikem 

hl. m. Prahy a hlavně s náměstkem 
pražské primátorky Petrem Dolínkem) 
a která byla vedena na pozadí nesoula-
du protichůdných faktorů (bezpečnost 
cestujících vs. nezvyšování nákladů 

Mezi odborné lékaře, kteří jsou ra-
dotínským k dispozici přímo v místě 
jejich bydliště, přibyli dva další. Díky 
tomu už není třeba daleko dojíždět ani 
na cévní ani ke kardiologovi. Postupně 
je tak doplňováno spektrum lékařské 
péče. K jejímu postupnému rozšiřování 
dochází i ve Zbraslavi, kde byla otevře-
na nová poliklinika.

Novou cévní ordinaci otevřela 
prvního dubna v přízemí radotínské 

Praha 16 opět 
rozdělí až

milion korun
Radotínská radnice i letos podpoří 

formou grantů přínosné projekty přede-
vším těch subjektů, které pracují s míst-
ními dětmi a mládeží. V březnu rozděle-
ná a schválená částka je 905 600 Kč, za 
celý rok 2016 se předpokládá přidělení 
až 1 milionu korun.

Zastupitelstvo městské části Praha 16 
na svém zasedání dne 30. března 2016 

Nové ordinace 
specialistů

Asi všichni jsme 
zažili pocit, kdy jsme 
byli na něco velice 
hrdi. Hrdi například 
na to, co se podařilo 
nám osobně nebo ně-
kterému z rodinných 
členů či příbuzných. 
Obzvláště intenzivní 
je hrdost rodičů na 

svoje děti v okamžiku, kdy se jim podaří 
velice důležité a zásadní kroky v jejich životě. 
Při úspěších našich sportovců při vrcholných 
akcích mnozí rovněž prožívají hrdost, tento-
krát hrdost vlasteneckou. Ta se ovšem mnohdy 
několik málo dnů po skončení šampionátu či 
olympiády vytratí. Ne, nechci vypisovat všech-
ny situace, kdy můžeme být hrdi, ale rád bych 
se podělil o svůj pocit, kdy jsem byl opravdu 
obzvláště velice hrdý a pyšný, že jsem Radotí-
ňák a starosta této městské části z jihozápadní-
ho předměstí hlavního města. Ten pocit se mne 
zhostil opět po závěrečném hvizdu finálového 
zápasu, tentokrát již 23. ročníku boxlakrosové-
ho Memoriálu Aleše Hřebeského. Bytostně si 
uvědomuji, co organizační tým místního Soko-
la za více jak 20 let existence turnaje dokázal. 
Jak z akce lokálního významu udělal celosvěto-
vě uznávaný turnaj ve sportu, který v českých 
podmínkách nemá, jak se říká, na růžích 
ustláno. Vše toto dokumentují projevy uznání 
od zahraničních účastníků z kolébky lakrosu, 
z Kanady a Spojených států. Tím největším 
oceněním jsou pak slova profesionálních hrá-
čů ze severoamerické národní ligy, kteří celý 
turnaj považují za jednu z nejlepších sportov-
ně společenských akcí, které se zúčastnili. Bý-
valý profesionální hráč a útočník týmu Green 
Gaels Jonas Derks doslova řekl: „Hrál jsem na 
mistrovství světa, roky jsem působil v nejlepší 
soutěži světa. Lepší akce, než je tento turnaj, 
jsem se nezúčastnil. Ztělesňuje všechno, co 
lakros představuje. Každý, pro koho naše hra 
něco znamená, by měl do Radotína přijet.“ To 
nepotřebuje další komentář.

Jsem hrdý a vážím si toho, jak až velice 
dojemně organizátoři uchovávají vzpomínku 
na svého kamaráda Aleše Hřebeského, který 
tragicky zahynul v pouhých dvaceti letech. 
Jsem hrdý na úžasný systém, který v rámci So-
kola funguje, který dnes produkuje díky pečlivé 
a systémové práci s mládeží individuality, které 
dokážou svými výkony konkurovat profesio-
nálním hráčům ze severní Ameriky. Jsem pyšný 
na všechny místní trenéry, pomocníky a orga-
nizátory, kteří na úkor svého volného času při-
spívají k rozvoji mládeže a i důležitého pocitu 
reprezentace Radotína. To, že radotínští hráči ve 
vyrovnaném finálovém zápase, který se rozhodl 
až v prodloužení, nenavázali na vítězství z roku 
2013 je pro některé, především pak pro samotné 
hráče, zklamání, ale svojí nezměrnou bojovnos-
tí a touhou po vítězství nezklamali a patří jim 
právem uznání za jejich reprezentaci. 

Děkuji organizátorům za další skvělý 
ročník místně nejvýznamnější sportovně 
společenské akce, díky níž i za „velkou louží“ 
vědí o Radotínu. 

V sobotu 14. května jsme si připomněli 
důležité výročí, 700 let od narození bezesporu 
nejvýznamnějšího českého panovníka a císaře 
Svaté říše římské Karla IV. Otec vlasti, který vedle 
toho, že byl mimořádně ambiciózním vladařem, 
prozíravým politikem, diplomatem a urbanistic-
kým vizionářem, byl i velice vzdělaným a inteli-
gentním mužem, což mělo velký podíl na jeho 
schopnosti vládnout a řídit rozsáhlá území, která 
spravoval. Významně podporoval vzdělanost, 
kulturní rozvoj a hospodářskou prosperitu. Za 
zmínku stojí i jeho láska k vlasti a k Praze, kde 
se v uvedený květnový den roku 1316 narodil 
a o 62 let později zemřel. Vždyť právě on z Prahy 
udělal mocenské centrum a pozvedl ji na hlavní 
město tehdejší Evropy. Česká země za jeho vlády 
zažívala vrchol a rozkvět.

Svým působením a odkazem ovlivnil dění 
nejen na území Koruny České, ale takřka v celé 
Evropě. I proto byl o 7 století později vyhlášen 
v roce 2005 vítězem v divácké anketě Největší 
Čech, pořádané Českou televizí, v níž se volila 
„největší osobnost naší historie i současnosti“, 
jež se zasloužila o společenský rozvoj na tomto 
území a významně ovlivnila jeho život. Jelikož 
jako osobnost naprosto vynikal nad středověkými 
i pozdějšími standardy, zvítězil zaslouženě. Založil 
univerzitu, podporoval kulturu, nechal postavit 
významné památky. Jen v naší zemi najdete přes 
250 míst spojených s Karlem IV., a to především 
města, obce, hrady, tvrze, lázně, vinice apod.

Na jeho počest je po celé České republice le-
tos připravováno nepřeberné množství různých 
kulturně společenských, ale i vzdělávacích akcí. 
Ne jinak tomu je i v Praze 16, kde vrcholem 
bude již X. jubilejní ročník Královského průvo-
du s korunovačními klenoty na hrad Karlštejn. 
Karel IV. se svou chotí Alžbětou Pomořanskou, 
za doprovodu rytířů, jezdců a dalších příslušníků 
královského dvora vyjede ve vší slávě v sobotu 
dne 4. června z Radotína. Dále bude pokračovat 
přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde 
stráví noc. V neděli se průvod vydá z Dobřicho-
vic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň 
na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně 
uložil korunovační klenoty. Již tradiční průvod 
s korunovačními klenoty volně navazuje na 
historickou tradici poutě spojené s vystavová-
ním císařských korunovačních klenotů v Praze 
na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí) vždy 
první neděli po Velikonocích.

Ve všech obcích a městech na trase průvodu 
bude připraveno slavnostní uvítání na počest 
císaře a vy, kdo chcete nejslavnějšího vladaře naší 
historie doprovázet, můžete se k průvodu bez 
problému přidat.

Na příjezd Otce vlasti se v Radotíně budou 
připravovat rodiče s dětmi již o týden dříve 
28. května, a to při Velkém dětském dni v Říč-
ních lázních, který bude organizován jako Turnaj 
krále Karla IV. Zde si naši nejmenší mohou vedle 
zkoušek rytířské udatnosti, vyzkoušet i svoje 
dějepisné vědomosti, pomoci vyrobit některou 
ze soch na Karlův most nebo pro sebe vyrobit 
královskou rekvizitu v podobě koruny, dobové 
pečeti, rodového erbu, dukátu, přilbice či věnce 
pro rytíře. Ti nejšikovnější pak budou pasování 
na rytíře a princezny. A možná se na cestě z lovu 
zastaví i sám král český a císař Svaté říše římské 
a my věrní poddaní budeme moci provolat 
,,Vivat Karel IV. Vivat císař“.  Přijďte se pobavit 
a připomenout si jednu z nejslavnějších epoch 
naší historie.  


