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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Vážení čtenáři 
Novin Prahy 16, 
dnes se nebudu 
zabývat obecnými 
tématy hýbajícími 
světem, ale věnuji 
sloupek své měst-
ské část i . Máme 
za sebou první 

podzimní dny a bilance letošního léta 
je pro Lipence velice příznivá: sice jsme 
si mohli s kolegou místostarostou do-
volit jen několik málo prázdninových 
dní relaxace, ale útěchou nám bylo, 
že se několik let plánované investič-
ní akce konečně rozeběhly. Zahájili 
jsme, a se začátkem soutěžní sezony 
včas dokončili, rekonstrukci koupelny 
v zázemí fotbalového TJ Sokol, během 
pár týdnů bude dokončena stavba 
multifunkčního hřiště a kanalizace ve 
sportovním areálu, rozběhly se práce 
na rekonstrukci zák ladní budovy 
mateřské školy včetně zateplení, vysta-
věné v sedmdesátých letech v akci „Z“ 
našimi otci a dědy. Běží také pokládka 
živičných povrchů v chatové, a čím dál 
více nastálo osídlované osadě Kazín, 
prováděná radotínskou firmou EKIS. 
Velmi důležité bylo i dlouho očekáva-
né schválení zhotovitele rekonstrukcí 
ulic Na Lhotkách, K Průhonu a tzv. 
obratiště Jílovišťská radou pražské-
ho zastupitelstva. Po třech letech od 
vydání územního rozhodnutí máme 
konečně jistotu, že v jarních měsících 
příštího roku bude stavba významných 
místních komunikací zahájena. Díky 
intenzivnímu jednání s koordinátorem 
pražské hromadné dopravy se nám 
několik dní před prázdninami poved-
lo získat licenci na provoz linky 243 
minibusu mezi vzdálenými částmi 
Lipenců – Dolními Černošicemi a Ka-
zínem, odkud byly docházkové vzdá-
lenosti k MHD okolo dvou kilometrů. 
Na její trase jsme vybudovali zastávky 
vybavené lavičkami. Nejenže je au-
tobus praktickou pomocí pro místní 
obyvatele, ale i turistům zpřístupní 
spolu s výletní lodí na Berounce krásné 
kouty tohoto okraje hlavního města. 
Jediné, co mne jako starostu mrzí, 
je účelová blokace většiny záměrů 
opozicí v zastupitelstvu, schovaná za 
neopodstatněné přesvědčování voličů 
o špatném hospodaření vedení obce.  
Přesto mohu při pohledu zpět s čis-
tým svědomím, spolu s Vančurovým 
mistrem plavčím Antonínem Důrou, 
zvolat „léto budiž pochváleno!“.

Slavnostní odhalení památníku 
pohřebiště u Lahovic

V úterý 27. září byl na místě raně 
středověkého pohřebiště u Laho-
vic odhalen pamětní kámen. Nové 
poutní místo vzniklo pod záštitou 
Mgr. Karla Hanzlíka, starosty Měst-
ské části Praha 16, na křižovatce tří 
cest, u soutoku dvou pražských řek, 
Berounky a Vltavy. 

Událost si nenechalo ujít více než 
padesát lidí z řad veřejnosti, do-
razili sem i představitelé okolních 
obcí – Ing. Zuzana Vejvodová, sta-
rostka Zbraslavi, lochkovský starosta 
Ing. Jiří Rendl, dále pak zástupci spo-
lupracujících firem a osobnosti české 
archeologie – zejména prof. PhDr. Jan 
Klápště, CSc., archeolog, který se 
zaměřuje zejména na archeologii 
středověku.

„Zásluhou členů Letopisecké komise 
Radotín, která je jedním z orgánů Měst-
ské části Praha 16, vzniklo nedaleko 
přístavu nové poutní místo – kromě 
kamenného památníku s bronzovou 

deskou jsou zde instalovány tabule s fo-
tografiemi a popisy se zdejší historií,“ 
uvedl Ing. Petr Binhack, radní a předse-
da Letopisecké komise Radotín. 

Sedmitunový kamenný monolit 
(jde o legendární červený slivenecký 
mramor pocházející z lomu Špička 

u Zadní Kopaniny) byl instalován na 
místě raně středověkého pohřebiště 
nacházejícího se na křižovatce tří 
cest – z Velké Chuchle, nedalekých 
Lahovic a Radotína. Podle arche-

ologických průzkumů se tu začalo 
pohřbívat v polovině devátého století 
a během dvou set let bylo na ploše 
zhruba 135 krát 25 metrů pohřbeno 
přibližně čtyři sta lidí. 

„Nacházíme se na pietním místě, 

Investice do Sídliště 
V průběhu léta a podzimu proběhly na 

radotínském „starém“ Sídlišti čtyři po-
měrně rozsáhlé stavební úpravy, které dále 
přispěly ke zvýšení kvality života v bytech 
v majetku Městské části Praha 16.

V září bylo dokončeno zateplení 
posledních obecních bytových domů – 

Sídliště čp. 1074 a 1075, které probíhalo 
od konce dubna. Firma Alegra s.r.o., 

která práce prováděla, odevzdala 
stavbu zpět investorovi téměř o měsíc 
později. Z toho důvodu byla konečná 
platba snížena o smluvní penále.

Dům byl zateplen stejně jako všech-
ny předchozí – obkopal a odizoloval 
se suterén, stěny i střechy domů se 

zateplily polystyré-
nem, na přiléhající 
kom í nové  t ě l e s o 
byla použita mine-
rální vata. Konečný 
nov ý plá š ť  t voř í 
na střeše plech, na 
stěnách tenkovrstvá 
probarvená omítka. 
Po montáži dešťo-
vých svodů, para-
petů a hromosvodu 
se ještě dokončoval 
úklid okolí, rekul-
t i v a c e  z e l e n ý c h 
ploch a instalována 
byla nová osvětlení 
vstupních dveří.

Další práce pro-
běhly koncem léta 
před vchodem do 

domu čp. 1079. Vysoká podesta nad 

Památník se dočká 
důstojnějšího okolí

Pietní místo zbudované jako upo-
mínka radotínským padlým ve velké 
válce na náměstí Osvoboditelů bude 
zrestaurováno a zasazeno do rámu 
z žulových desek.

Pomní k v pa rku pod domem 
U Koruny je sice nepřehlédnutelnou 
dominantou tohoto místa, vedení 
Městské části Praha 16 však již delší 
dobu zvažovalo rekonstrukci jeho 
podesty, která není v příliš dobrém 
stavu. „V minulých letech jsme se

Obnoví se chodníky, 
opraví schodiště

Díky penězům, které se podařilo 
získat od Magistrátu hlavního města 
Prahy, dojde k výměně asfaltových 
povrchů cestiček v sídlišti na náměs-
tí Osvoboditelů v Radotíně, opravě 
schodišť, která je propojují, a obnově 
trávníků tam, kde budou odstraněny 
nepoužívané chodníky.

Městská část proto vyhlásila za-
dávací řízení na akci „Rekonstrukce 

Snad ještě lépe než zlátnoucí a padající 
listí ohlašuje příchod podzimu do Rado-
tína tradiční Havelské posvícení. Letos jej 
Městská část Praha 16 pořádala o víkendu 
8. a 9. října a i přes nepřízeň počasí se 
akce zúčastnilo obrovské množství nejen 
místních návštěvníků, ale i lidí z blízkého 
či vzdálenějšího okolí. Pravděpodobně 
z největší dálky dorazila dvanáctičlenná 
skupina zástupců partnerského měs-
ta radotínské radnice, z německého 
Burglengenfeldu. Vedle setkání s vedením 
radnice a návštěvy posvícení byla dalším 
cílem koordinace příprav oslav k 25. výročí 
existence partnerství mezi oběma městy, 
jež budou probíhat příští rok . 

Posvícení je organizováno radotínskou 
radnicí více jak půl roku před jeho koná-
ním. Do příprav je zapojeno mnoho lidí, 
místních spolků a organizací a svým roz-
sahem jde jednoznačně o největší lokální 
akci, která navazuje na bývalý církevní 
svátek oslavy úrody a ukončení země-
dělské sezóny. Císař Josef II. historicky 
ve svých reformátorských činech zasáhl 
i do náboženských poměrů. Kromě jiného 
snížil počet svátků a omezil počet procesí. 
Vesnická posvícení, tolik u lidí oblíbená 
a vítaná, byla úředním příkazem z roku 
1785 soustředěna pouze na druhou říjno-
vou neděli, tedy na svatohavelskou a zača-
lo se celostátně prosazovat jednotné, tzv. 
císařské posvícení. Tolik z historie.

Nápad uspořádat Havelské posvícení 
se zrodil v roce 1998. Znovu obnovená 
tradice se rychle ujala, a tak se letos 
uskutečnilo v Radotíně již 19. pokračo-
vání posvícení. Posláním této myšlenky 
je odpočinout si od všedních starostí, 
zastavit se v dnešním uspěchaném ži-
votě, pobavit se a v neposlední řadě si 
pochutnat na posvícenských specialitách 
jako jsou koláče, pečená husa, perník či 
medovina. Tím nejdůležitějším aspektem 
je však možnost setkat se se svými blíz-
kými a známými. Posvícení, to je totiž 
především sousedská zábava. Nic z toho 
v Radotíně nechybělo ani letos!

Tímto článkem bych rád poděkoval 
všem, kteří se větším či menším dílem 
podíleli na spolupráci a součinnosti při 
organizaci letošního ročníku Havelského 
posvícení. Rovněž bych rád poděkoval 
spoluobčanům bydlícím v blízkosti ko-
nání akce, která je logicky omezí a během 
dvou dnů více či méně zasáhne do jejich 
běžného života, za pochopení a trpěli-
vost. Díky této konstelaci je Havelské 
posvícení považováno za jednu z nejvy-
dařenějších akcí v Poberouní.

Věřím, že již nyní se všichni těšíme na 
jubilejní 20. ročník Havelského posvíce-
ní. Pohodový podzim.  


