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Předčasné volby jsou za dveřmi
Jsou před námi nové
parlamentní volby, bohužel, opět předčasné.
Na první pohled je jasné,
že konkrétním důvodem
těchto voleb je pád Nečasovy vlády kvůli tragikomické love story a fatálnímu selhání jedince, který sice nekradl,
ale jaksi mu uniklo, že premiérem je on a ne
jeho budoucí. Jaká je ale naše politická scéna, že takto směšný příběh uvrhne zemi do
takové krize, že řešení je až v předčasných
volbách. A budou ty volby skutečným řešením? Nevzejde z nich premiér, který bude
stejně slabý, jako ten předcházející, jen roli
paní N. bude hrát jistý pan H.? A jak to
bude vypadat v parlamentu? Jeden podnikatelský projekt bezpečnostní agentury,
jehož cílem byly provize ze státních zakázek, právě doběhl. Nevíme, do jaké míry
se podařilo naplnit cíle částky, stanovené
v podnikatelském plánu, ale snad máme
jistotu, že již skončil. Jenže další máme na
volebních lístcích. ANO, je to tak. Jak asi
dopadne? Povede se mu lépe? Naplní strategický marketingový cíl na sto procent? A co
je ten cíl? Je to blaho občanů nebo udržení
obrovských státních dotací do nerentabilní
přeměny řepkového oleje na bionau? Či
něco úplně jiného? Těžko říci. Volební sliby
většiny jsou v duchu hesla „každému z Vás
přidáme, ale celkově ušetříme, budeme
přece zodpovědní“. A co máme jako voliči
dělat? Ten, kdo moc nepřemýšlí, se na volby
buď vykašle, nebo se naivně nadchne pro jeden z nabízených projektů. Ale co ten, kdo
přemýšlí? Má nějakou alternativu? Existuje
vůbec? Moje východisko je v následující
úvaze: k volbám chodím ne proto, abych
volil to nejlepší, ale proto, abych volil to
nejméně špatné. Prostě, politiku a politiky
tu musíme mít, bez nich to nejde. Dávno se
ví, že demokracie (= vláda lidu) je mnohem
horší, než vláda osvíceného panovníka.
Jenže co když ten panovník nebude osvícený? Když to nebude Karel IV., ale Hitler?
A politiku dělají nejlíp, ač to zní paradoxně,
velké politické strany. Ty mají své vnitřní
volby a každý lídr je volen podmínečně.
Buď se osvědčí, nebo odejde. V projektech
„jednoho muže“ jsou lídři jmenováni zakladatelem projektu. Přitom hlavním kritériem
výběru je naplnění marketingové cíle. A to
není dobře, protože tento cíl není veřejný.
Zkuste si představit, že máme jen dvě silné
strany, Jednu napravo, jednu nalevo. Ta,
která by vyhrála, by vládla celé čtyři roky.
A taky za to nesla odpovědnost. Nebyly
by žádné výmluvy na koaličního partnera,
který silou pár hlasů může katapultovat
cokoliv. Za čtyři roky by se vidělo. Proto
si myslím, že nejmenší zlo je volit velkou
stranu. Podle osobní preference napravo
či nalevo. Dát jí silný mandát a tím i velkou
odpovědnost, bez možnosti výmluv. A taky
si myslím, že ten, komu záleží na něm a jeho
blízkých, by měl jít volit. Jsou prostě v životě
věci, které za vás nikdo neudělá. A když ano,
tak to není dobře.

Rozpad nejsilnější koalice za poslední dekádu, opakované spory a hašteření a policejní komando (nejen) na
Úřadu vlády. To vše vyústilo v předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které nás čekají o posledním říjnovém víkendu.
Počáteční „stoosmnáctka“, která
dávala dvojici pravicových stran ve
spojení s překvapením voleb 2010,
Věcmi veřejnými, silný mandát a téměř ústavní většinu v dolní komoře
českého zákonodárného sboru, nestačila. Spory, vnitřní rozepře ve Věcech
veřejných rozštěpených na dvě větve
(uskupení LIDEM nadále zůstávalo
vládním) a v poslední fázi i v Občanské demokratické straně, kterou
diskuse hlavně o daňových změnách a nakonec „kauza Nagyová“,
rozpoltily a následně – po „útěku“
další dvojice poslanců – vedly ke
konečnému pádu řádné Nečasovy
vlády a nastolení Rusnokovy (Ze-

manovy) prezidentské vlády.
Jediným možným řešením se pak
staly předčasné volby do Poslanecké
sněmovny. V těch
můž e m e o pr o t i za žit ý m z v yklostem se 4-5 politickými uskupeními očekávat až
dvojnásobek subjek t ů zastoupených v parlamentních lavicích, jak
naznačují volební
modely i renomov a nýc h a g e nt u r.
Voliči, bez ohledu
na vize a programy
uskupení, z je v ně
zoufale hledají alternativy k tradičním parlamentním stranám a netrápí se politickým „striptýzem“ Věcí
veřejných a nových, jim podobných

Jak vypadá studie Centra Radotín?
Po deseti letech příprav projektu
Centrum Radotín se podařilo dotáhnout celý proces až do fáze studie
zpracované investorem. Ta bude představena veřejnosti na setkání v domě
U Koruny dne 5. listopadu, v základních bodech ji přiblíží už tento text.
Nejprve krátké ohlédnutí – požadavek na vznik skutečného centra
městské části je starý několik desetiletí. Místo, kde do 60. let stála cemen-

tárna, je přirozeným komunikačním
středem Radotína, plocha, která
zůstala volná po výstavbě sídliště
a nákupního centra Berounka, se proto stala námětem architektonických
studií a soutěže. Na jejich základě

vypracoval v roce 2007 Útvar rozvoje
hlavního města Prahy Zastavovací
podmínky Radotín – Centrum, které
stanovily základní pravidla pro budoucí centrum.
V roce 2009 připravila radnice na
základě podkladů z magistrátu podmínky výběrového řízení na partnera
pro přípravu developerského záměru
Centrum Radotín. Po jednáních s vítězem výběrového řízení nakonec radnice od soutěže
o d s t oupi l a ,
důvodem byla
zátěž území
a nev ýhody
budoucí kupní smlouv y.
Na z á k l a d ě
těchto zkušeností nechala
radnice zpracovat studii
proved itelnost i, k terá
obsahuje 7 variant ekonomických propočtů projektu. Jako ekonomicky nejvýhodnější pro městskou část vyšla
varianta přemístění radnice za Kulturní středisko Radotín v domě U Koruny,

a v jejich šlépějích jdoucích „stran“.
Pro Prahu 16 znamenají na druhou
stranu volby určitou naději. Bude v nich
mít na vysokých místech hned dvě
želízka v ohni: Mgr. Karla Hanzlíka
kandidujícího na 4. místě listiny ODS

(starosta MČ Praha 16) a Ing. Karla
K límu na 5. místě kandidát k y

Povodňový účet
rozdělen
Radotínská radnice zahájila začátkem října výplatu příspěvku povodní
postiženým, po všech nezbytných procedurálních krocích. Na Povodňovém účtu
se do poloviny září sešlo přes 300 tisíc Kč
a radnice jej navýšila o dalších 600 tisíc
korun z vlastního rozpočtu.
Na základě rozhodnutí Povodňové komise Městské části Praha 16
a Krizového štábu Městské části Praha 16 byl dne 8. června 2013 zřízen

Rekonstrukce
střechy úřadu
V první polovině září započala
rekonstrukce střechy hlavní budovy
radotínské radnice v ulici Václava
Balého 23. Celá střecha byla v havarijním stavu, padající střešní krytina ohrožovala kolemjdoucí a do
objektu opakovaně zatékalo.
Přestože provedení investiční akce
v letošním roce je nevyhnutelné, ještě
v srpnu bylo vše s otazníkem. Proč?
Podobně jako u jiných stavebních

ZDARMA

Zcela jasně proběhlo hlasování při
jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne
19. září, deset minut před osmou hodinou
večerní, v případě projednávání materiálu,
který v programu toho dne nesl označení
Z-2018 s pojmenováním tisku ,,K návrhu
usnesení Zastupitelstva hlavního města
Prahy ke schválení originárního nabytí
vlastnického práva k nemovitosti do
majetku hl. m. Prahy“. Jelikož byl materiál
zastupiteli jednomyslně přijat, zdálo by se, že
se nejednalo o nějaký zásadní bod programu.
Opak je pravdou a zvlášť pro nás zástupce
radotínské radnice se tak po 20 měsících
uzavírá neskutečná anabáze kolem veřejné
soutěže na výběr zhotovitele na budování
technické vybavenosti v oblasti ulic Otínská,
Jelenovská, Dehtínská a Javořická, vypsanou
Odborem městského investora hl. m. Prahy
již začátkem roku 2011. Nebudu se již
rozepisovat o populistickém kroku bývalého
náměstka primátora Ing. Richtera, jenž celou
soutěž zpochybnil a zrušil na nepodložených
argumentech, což se začátkem letošního
roku potvrdilo rozhodnutím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),
který neshledal ve vlastním průběhu
a výsledku soutěže žádné pochybení a
nařídil Radě hl. m. Prahy revokovat svoje
usnesení a vyhlásit výsledek výběrového
řízení známý od konce roku 2011. Naštěstí
místo Ing. Richtera nastoupil nový náměstek
primátora Ing. Nouza, kterému bych naopak
rád poděkoval, jelikož okamžitě pochopil,
že v celé kauze není zásadní rozpor a svůj
slib, pomoci realizaci technické vybavenosti
ve výše uvedených radotínských lokalitách,
dodržel a materiál na jednání pražského
zastupitelstva předložil. Vlastní akt přípravy
a předjednání byl však složitější, než pak
vypadalo konečné hlasování, jelikož bylo
potřeba před jednáním zastupitelstva obejít
zastupitelské kluby, aby byl vysvětlen obsah
projednávaného materiálu, jelikož červnový
předklad bývalým náměstkem byl obsahově
zcela špatný a zmatečný, a proto nebyl před
prázdninami projednán.
V současné době tedy již nic nestojí v
cestě v zahájení výstavby toliko očekávané
dešťové a splaškové kanalizace a rozvodu
plynu v oblastech ulic Otínská, Jelenovská,
Dehtínská a Javořická. Věřím, i s hořkostí
v pocitu, že za logického průběhu by v
současné době byla výstavba již dnes hotová,
že tato informace přinese radost nejednomu
radotínskému obyvateli z uvedené lokality,
už z toho důvodu, že se podařilo v rekordně
krátkém čase uzavřít na OMI smlouvu se
zhotovitelem a na radotínské radnici se
začínají připravovat organizační schůzky
s občany z dotčených ulic tak, aby vlastní
průběh stavby byl zahájen koncem října
a probíhal co nejplynuleji. Zdálo by se, že
pohádka se šťastným koncem je ve svém
závěru, ale úplně tomu tak není. Nyní je
potřeba opět tlačit na Magistrát z hlediska
zohlednění průběhu výstavby do rozpočtu
hl. m. Prahy na příští rok.. Ale o tom zase
příště.

FEMAT Vás připraví na zimu - PROFESIONÁLNÍ ZIMNÍ PÉČE O VÁŠ VŮZ
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KOMPLETNÍ zimní kola
za výhodné ceny.
Připravujeme pro Vás: Velká vánoční soutěž s www.give.cz o softshellové bundy Hannah již v listopadovém vydání Novin Prahy 16!

