
ROČNÍK 11                    ČÍSLO 2/2013                         WWW.PRAHA16.EU                      ZDARMA

Města – venkov 0:1 

Nový autobus
pro Chuchli

Radotín má nový
povodňový plán
Městská část Praha 16 koncem roku 

2012 projednala a schválila dva stě-
žejní dokumenty v oblasti krizového 
řízení: Krizový plán a Povodňový plán. 
V tomto čísle Novin Prahy 16 se zamě-
říme na posledně zmíněný.

Jde o základní dokument pro ří-
zení ochrany před povodněmi v Ra-
dotíně. K jeho přepracování bylo 
hned několik důvodů, především 
dokončení a zkolaudování pevných 

Historicky první všelidové volby pre-
zidenta České republiky vyhrál Miloš 
Zeman, který ve druhém kole porazil 
Karla Schwarzenberga o necelý půlmili-
on hlasů voličů. Praha 16 (i celá Praha) 
ale volila jinak.

V prvním kole voleb (11.-12. ledna) 
byl dlouho předem jasným favoritem 
Ing. Jan Fischer, CSc., který však ale 
propadl a nakonec se jako třetí v pořadí 
se ziskem 16,35 % neprobojoval ani do 
druhého kola. Pouze zhruba 42 tisíc 
hlasů voličů, kteří přišli k prvnímu 
kolu, rozhodlo o tom, že vítězem byl 
Ing. Miloš Zeman (24,21 %). V závěsu 
za ním se umístil Karel Schwarzenberg 
s 23,4 % hlasů.

Již první kolo ukázalo, že v České 
republice dochází k relativně ostrému 
rozdělení vol ičské podpor y. Ve 
velkých městech, a v Praze zvláště, 
totiž vítězil Karel Schwarzenberg. 
V metropoli získal bezkonkurenčních 
43,2 % hlasů (přes 261 tisíc voličů). 
Druhý Miloš Zeman získal 17,09 %, 

třetí Jiří Dienstbier 11,98 % a Jan 
Fischer skončil dokonce až čtvrtý 
(10,41 %).

Pokud by o prezidentovi rozhodovala 
jen Velká Chuchle, nebylo by třeba 
2. kola. Schwarzenberg zde totiž již 

o druhém lednovém víkendu získal 
podporu 50,2 % a stal by se novou 
hlavou státu (Zeman 12,03 %, Fischer 
11,36 % a Dienstbier 10,77 %). 

V dalších městských částech šestnáct-

ky výsledky kopírovaly ty celopražské, 
ovšem s výjimkou Lochkova. Zde sice 
rovněž zvítězil Schwarzenberg, ale „jen“ 
s 37,74 % (nejméně v naší oblasti), druhý 
skončil Fischer s 20 % (jediná MČ, kde 
byl 2.) a až třetí byl Zeman (18,02 %).

O dva týdny později se při hlasování 
volební rozdíly ještě prohloubily. 
V celé zemi sice zvítězil Miloš Zeman 

( 5 4 , 8  % )  n a d  K a r l e m 
Schwarzenbergem (45,19 %), 
Praha ale hlasovala opačně 
a  m no he m  v ý r a z n ě j i . 
Nastávající prezident získal 
jen 34% podporu (200 tisíc 
voličů) a Schwarzenberg 
66 % (389 tisíc platných 
hlasů). Prakticky stejný 
v ýsledek zaznamena l i 
Radotín. 

Tahouny neúspěšného 
kandidáta se u nás staly 
Lipence (72,27 %) a Velká

Chuchle (71,9 %), naopak Lochkov 
potvrdil rozložení sil z 1. kola volby 
(Zeman: 37,35, Schwarzenberg 62,64 %).

Závěrečné kolo ukázalo i to, že 

Technické služby mají posily
Díky více než půlmilionové dotaci 

radotínské radnice z konce loňského 
roku mohla být Technickými službami 
Praha - Radotín pořízena tři nová vozi-
dla. Slavnostně byla předána starostou 
Městské části Praha 16 Mgr. Karlem 
Hanzlíkem a jeho 1. zástupcem Mgr. Mi-
roslavem Knotkem začátkem února.

Radotínské Technické služby za-
řadily do své fl otily kromě vozidla 
Piaggio Quargo, o kterém jsme psali 
v prosincovém vydání NP16, také dvě 
další vozidla. Prvním z nich je osobní 

automobil Škoda Citigo červené barvy, 
v pětidvéřové verzi. Dodavatelem vo-
zidla se stala fi rma Femat, spol. s r.o. 
Radotín. Svojí velikostí (délka 3,56 m) 
patří mezi malé automobily přizpůso-
bené městskému provozu. Benzínový 
tříválec, kterým je automobil poháněn, 

má obsah 999 cm3 s kombinovanou 
spotřebou 4,5 l/100 km. Vozidlo bude 
využíváno především pro kontrolní 
činnost a drobnou technickou pod-
poru vedoucím Technických služeb 
Praha - Radotín. 

Druhým přírůstkem je trojstopý 
motocykl Piaggio APE TM oranžové 
barvy. Dodavatelem, stejně jako 
u vozidla Piaggio Quargo, se stala 
v poptávkovém řízení firma I-Tec 
Czech, spol. s r. o. z Ostravy. Tříkolka 
je poháněna motocyklovým moto-

rem s obsahem pouhých 220 cm3

a její nejvyšší přípustné zatížení je 
neskutečných 765 kg. Spotřeba tří-
kolky činí podle technické specifi kace 
v kombinovaném provozu 4 l/100 km. 
Posláním vozidla je zajištění mobility 

Starousedlíci i noví obyvatelé oblasti 
Hvězdárna se mohou těšit na březen 
letošního roku. Tato dosud od MHD 
odříznutá oblast Velké Chuchle se do-
čká nové autobusové linky.

Neděle 3.3.2013 je dnem celostát-
ních změn ve veřejné dopravě v České 
republice a právě po tomto datu se 
může Velká Chuchle těšit na novou au-
tobusovou linku, která bude pendlovat 
mez i  chuche l sk ý m z ávod i š t ě m

Vá ž e n í  s p o -
l u o b č a n é , l u o b č a n é , 
p o  p r o b ě h l ýc h p o  p r o b ě h l ýc h 
prez ident sk ých prez ident sk ých 
volbách jsem prv-volbách jsem prv-
ním přispěvatelem ním přispěvatelem 
tohoto sloupku, tohoto sloupku, 
který má možnost  který má možnost  
vyjádřit se k jejich vyjádřit se k jejich 

výsledku. Protože však zcela jistě nikdo výsledku. Protože však zcela jistě nikdo 
z nás v minulých dnech neunikl stov-
kám všudypřítomných názorů nejen 
odborníků, ale i zarytých odpůrců, 
nebo naopak bezmezných obdivovatelů 
každého kandidáta, nechám si ten svůj 
pro sebe. Dovolte mi jen pár postřehů, 
které spíše pobaví nebo ukážou pravou 
„švejkovskou“ tvář našeho národa, 
který přes veškeré nadávání, reptání 
a nespokojenost obsadil čtvrtou příčku 
v loňském hodnocení nejlépe prospe-
rujících zemí evropské sedmadvacítky. 
Někoho možná zaujmou teenagerovské 
moresy budoucí první dcery, která 
sama sebe na sociálních sítích přejme-
novala na „Katy“ Zemanovou. A tak 
doufejme, že coby avizovaný občasný 
doprovod nového prezidenta prokáže 
zlidovělé verzi jména manželky brit-
ského následníka trůnu jen a jen čest. 
Co mnohé z nás zamrzí, je univerzální 
přítulnost idolu našeho dětství, skvělé 
herečky a dabérky večerníčkových 
bestsellerů, nesmrtelné tety Jiřiny. 
Zažloutlé archivní fotografi e z jejích 
družných rozhovorů s prezidenty ko-
munistického Československa doplňují 
novější snímky ze sedánků s Havlem, 
Klausem i Schwarzenbergem. Sa-
mozřejmě že ve fi niši voleb sbírku 
aktuálně doplnily rozjásané záběry 
z volebního štábu vítěze. Inu, zde se 
přizpůsobivost vždy vyplatila…

A na závěr ještě jeden zpětný po-
střeh: běží první den druhého kola pre-
zidentské volby v Sýkořicích, vesničce 
na Křivoklátsku poblíž řeky Berounky. 
Za asistence desítek, možná stovek sen-
zacechtivých fotografů a novinářů, te-
levizních štábů i pouhých přihlížejících 
do volební místnosti důstojně kráčí 
Karel Schwarzenberg. Zpoza plenty 
přistupuje k urně, rozechvělou pravou 
rukou se drahnou chvíli snaží vsunout 
do jejího otvoru přeložený žlutý voleb-
ní lístek, v levé drží prázdnou obálku. 
Z davu přítomných se ani z jedněch 
úst neozve: „Pane kníže, děláte to špat-
ně!“ Volba je neplatná… Je toto odraz 
českého národa?

Do všech dalších voleb přeji šťast-
nou ruku sobě i Vám.    
       

Již od roku 2005 se radotínská rad-Již od roku 2005 se radotínská rad-
nice snaží systematicky podporovat 
volnočasové aktivity organizací a 
osob působících v oblasti sportu, tělo-
výchovy a kultury na území Městské 
části Praha 16. Pravidelně je na začátku 
každého roku, tedy na přelomu měsíce 
ledna a února, Radou MČ Praha 16 pro-
jednán návrh na vyhlášení Grantového 
programu na podporu volnočasových 
aktivit, sportu a kultury, určeného pro 
nestátní obecně prospěšné a neziskové 
organizace, fyzické i právnické osoby 
a školní kluby se samostatně vede-
ným účetnictvím. Grant je zaměřen 
cíleně na podporu vlastní činnosti 
organizací nebo právnických či fy-
zických osob pracujících na území 
MČ Praha 16 (Radotín). Smyslem je 
především fi nančně pomoci organizo-
vané činnosti oddílů, které se zaměřují 
na práci s mládeží a nebo svojí akcí či 
akcemi propagují MČ Praha 16 v rámci 
hl. města Prahy, republiky anebo do-
konce na mezinárodním poli.

Od roku 2005, kdy byla tehdy uvol-
něna z rozpočtu MČ Praha 16 fi nanční 
částka 300 tisíc Kč, se v letošním roce 
díky dobré fi nanční situaci MČ Pra-
ha 16 a zapojení příjmů od MHMP 
z výherních hracích přístrojů bude 
po 8. březnu, kdy končí termín pro 
podávání žádostí, rozdělovat celková 
částka ve výši tři čtvrtě milionu Kč, 
tedy o 100 tisíc Kč více jak v minulém 
a předminulém roce. 

Díky fi nanční pomoci mohly od-
díly, soubory či kluby v předchozích 
letech pořídit nová vybavení, zajistit 
náklady spojené s činností nebo orga-
nizací aktivit, byla podpořena účast 
radotínských sportovců na vrcholných 
soutěžích, tak jako v případě beach 
volejbalové hráčky Markéty Slukové na 
letních olympijských hrách v Londýně 
nebo přispět na organizaci unikátních 
akcí jako je lakrosový Memoriál Aleše 
Hřebeského, Radotínské rodeo nebo 
červnová Neckyáda. 

Věřím, že i v závěru letošního roku, 
kdy se bude sestavovat rozpočet na 
rok 2014, bude fi nanční situace díky 
zodpovědnému hospodaření příznivá 
a objem uvolněných fi nančních pro-
středků bude minimálně stejný jako 
v tomto roce. 

Obecné podmínky grantového 
programu, detailní harmonogram a 
formuláře žádostí jsou zveřejněny na 
webových stránkách MČ Praha 16 na 
www.praha16.eu.


