
 Městská část Praha-Lipence
 Starosta: Ing. Miroslav Čížek
 Narozen: 1948
 Politická příslušnost: ODS

1. Níže uvedené „akce“ a záměry 
byly zmíněny nejen ve volebním 
programu ODS, ale i v úvodním 
slovu starosty po znovuzvolení na 
ustavujícím zasedání Zastupitelstva 
Městské části Praha-Lipence 6. listo
padu 2006. Jedná se tedy o dokončení 
rozestavěných staveb inženýrských 
sítí, zejména kanalizace v Dolních 
Černošicích a zajištění realizace nově 
připravované stavby tělocvičny pro 
základní školu; pro větší bezpečnost 

Představujeme nová vedení radnic správního obvodu Prahy 16
   Vítězové loňských říjnových voleb do zastupitelstev obcí jsou známi, radnice, na rozdíl od české vlády, fungují na 
plné obrátky. V tomto čísle Novin Prahy 16 bychom Vám, našim čtenářům, chtěli jednotlivá vedení městských částí 
správního obvodu Prahy 16 představit. Kromě fotografi e, jména, data narození a politické příslušnosti jsme se starostů 
a zbraslavské paní starostky zeptali na dvě otázky: 1. Jaké jsou hlavní úkoly radnice pod Vaším vedením, tedy co 
zásadního byste chtěli ve vaší městské části uskutečnit do roku 2010? 2. Máte svá oblíbená místa, kam v našem 
správním obvodu chodíte nejraději?
   Jak se s nimi jednotliví starostové poprali, posuďte sami. Aby byly informace kompletní, uvádíme rovněž jména zástupce 
nebo zástupců starostů.

Městská část Praha-Zbraslav
 Starostka: Mgr. Renata Hůrková
 Narozen: 1965
 Politická příslušnost: ODS

1 .  M e d i c - C e n t r u m ,  v ý s t a v b a 
protipovodňové ochrany, povrchy silnic.
2. Borovičky, Belveder
Zástupci starostky: Filip Toušek, 
Ing. Petr Valenta

 Městská část Praha-Lochkov
 Starosta: Ing. Jiří Rendl
 Narozen: 1958
 Politická příslušnost: ODS

1. Dokončení započatých investičních 
akcí – 2. etapa rekonstrukce komu-
nikací, rekonstrukce parku v centru 
obce, oprava bývalé požární nádrže, 
příprava nových území dle urbanis-

 Městská část Praha-Velká Chuchle
 Starosta: Stanislav Fresl
 Narozen: 1948
 Politická příslušnost: ODS

1. Nezadluženost městské části, vý-
stavba sportoviště u ZŠ, vybudování 
hřiště u mateřské školy, řešení doprav-
ní infrastruktury u naší městské části.
2. Chuchelský háj.
Zástupce starosty: 
Mgr. Lenka Felixová

rozšířit veřejný bezdrátový rozhlas 
a prosadit provedení lokálních 
a přiměřených protipovodňových 
opatření v oblasti Dolních Černošic; 
navrhnout a instalovat orientační 
a směrový  systém v Lipencích; 
připravit a prosadit jako městskou 
investici přístavbu mateřské školy; 
připravit a zřídit, za pomoci dalších 
fi nančních zdrojů, dětské hřiště; 
pokračovat v rekonstrukcích místních 
komunikací ulicemi Černošická 
a Josefa Houdka, „lesního“ úseku 
Jílovišťské; připravovat rekonstrukce 
cest Na Lhotkách, propojení lokalit 
a ulic Ke Štěrkovně - Nad Žlábkem 
- Ke Kyjovu - U Žlábku a zřízení 
obratiště pro MHD v Jílovišťské; 
perspektivně připravovat další 
připojení Lipenců na vodovodní síť 
ze Zbraslavi.
2. Vyhraněná místa pro procházky 
nemám. Zajímavými místy, která 
navštěvuji častěji, je cyklistická 
stezka okolo Berounky, lesy okolo 
vrchu Cukráku a zámecký park na 
Zbraslavi. 
Zástupci starosty: Vladimír Milota, 
Michal Popek

v realitu. Samozřejmě nejzásadnější 
pro nás na radnici je, aby se 
spoluobčané v naší městské části cítili 
dobře. Pro to já i moji zástupci chceme 
udělat maximum. 
2. Jsem patriot a naši oblast, 
jihozápadní části Prahy, miluji. 
Nedovedu si představit, že bych měl 
žít někde jinde. Velice rád chodím 
či jezdím na kole se svým synem 
Davidem kolem Berounky. Na podzim 
rádi zabrouzdáme do lesů Na Pískách 
a Klapici. Rádi uděláme rodinný 
výlet do zoo koutků na Zbraslavi 
a v Chuchli. Především při výšlapu 
k tomu chuchelskému doporučuji 
všem u kostela sv. Jana Nepomuckého 
navštívit místo s krásnou vyhlídku na 
povodí Vltavy.  
Zástupci starosty: Ing. Milan 
Bouzek, Mgr. Miroslav Knotek

tické studie, která je ve schvalovacím 
řízení, oprava domů v majetku obce, 
údržba zeleně a péče o životní prostře-
dí, rozvoj kulturního dění v obci, roz-
voj péče o staré spoluobčany, podpora 
činnosti příspěvkové organizace, tj. 
Mateřské školy Praha–Lochkov, pod-
pora činnosti dobrovolných sdružení. 
2. Okolí Lochkova.
Zástupce starosty: Eva Filipová Městská část Praha 16

 Starosta: Mgr. Karel Hanzlík
 Narozen: 1965
 Politická příslušnost: ODS

1. Jelikož v Radotíně díky přízni 
voličů suverénně zvítězila ODS, je 
mým jednoznačným cílem naplňovat 
jednotlivé body našeho volebního 
programu, se kterým jsme šli do 
podzimních komunálních voleb. Mezi 
nejdůležitější záměry patří dokončení 
vybudování technické vybavenosti 
(kanalizace, voda, plyn) na zbývající 
asi třetině radotínského území. Dále 
připravit k realizaci, tedy na úroveň 
projektové dokumentace, zástavbu 
centrální části Radotína včetně řešení 
dopravy. 
  Věřím, že v roce 2010 budou 
sportovci moci využívat novou 
sportovní halu, pro jejíž výstavbu je 
počítáno s pozemkem městské části 
na starém stadiónu. Chceme rozšířit 
bezpečnostní kamerový systém 
a vytvořit podmínky a zázemí pro 
navýšení počtu strážníků Městské 
policie. Mezi další hlavní úkoly 
řadím řešení neúnosné dopravní 
situace a budování protipovodňových 
opatření. 
   Jsem přesvědčen, že za čtyři roky 
bude moci volič konstatovat, že 
ambiciózní program radotínské ODS 
byl v převážné většině naplněn a že 
předvolební sliby byly přetvořeny 
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1 .  M e d i c - C e n t r u m ,  v ý s t a v b a 

   Školní 
jídelna v Ra-

dotíně v Lou-
čanské ulici byla 
otevřena roku 1969 
spolu s ostatním areá-
lem školy. K systémové 
změně v organizaci 
poskytovaných stravo-

vacích služeb došlo až 
v roce 2001, neboť se jí-

delna stala samostatným 
právním subjektem. Došlo na kom-
pletní rekonstrukci kuchyně a skladů 
a to vzhledem k faktu, že bylo nutné 
morálně i technicky zastaralé zařízení 
kuchyně vyměnit za provozní tech-

nologie splňující náročné hygienické  
předpisy - požadavky Evropské unie 
pro poskytování těchto služeb včetně 
systémových opatření dle HACCP. 
Výměnou starých stolů a židlí za nové, 
včetně nezbytných stavebních úprav, 
byla jídelna rekonstruována v roce 
2002. V následujícím roce pak byla 
provedena obnova šaten a sociálního 
zařízení. 
   Nyní je ve školní jídelně přihlášeno 
cca 1000 strávníků, počínaje žáky zá-
kladní školy a studenty Gymnázia Oty 
Pavla ve státem dotovaném školním 
stravování až po zaměstnance základ-
ní školy a gymnázia, zaměstnance 
radotínského úřadu a dále ostatní cizí 

strávníky. Tato kategorie strávníků je 
označována jako závodní stravování 

   Nové zákaznické centrum ve Škodo-
vě paláci v Jungmannově ulici v Praze 
1 otevřely počátkem prosince Pražské 
služby, a. s. Pražané si tak budou moci 
vyřídit všechny potřebné náležitosti 
na jednom místě, zatímco až doposud 
museli absolvovat cestu z jednoho 
konce Prahy na druhou. „Konkrétně 
v nové kanceláři si mohou občané, 
správci a vlastníci obytných budov, 
ale i živnostníci, podnikatelé a fi rmy 
uzavřít, změnit nebo ukončit smluvní 
vztah na odvoz odpadu, domluvit si 
termín na dodání či výměnu nádoby 
na odpad, získat potřebné informace, 
např. o sběrných dvorech, i podat 
stížnost,“ shrnula mluvčí společnosti 
Miroslava Egererová.
 Zákaznické centrum naleznete 
v přízemí moderní pasáže spojující 
Charvátovu a Jungmannovu ulici. 
Vlastní budova se nachází nedaleko 
důležitého pražského dopravního 
uzlu stanice metra Můstek. Přímo 
sousedí s městským objektem Adria, 
v němž se nachází mj. Infocentrum 
EU, Pražská energetika a Pražská 
plynárenská. Pražské služby jsou tak 
další fi rmou, která se začlenila do 
projektu „One Stop Shop“. V pasáži 
spojující oba vchody budovy mohou 
občané mj. využít dvě informační 
centra, kopírovací centrum, kancelář 
Dopravního podniku hl. m. Prahy 
a Technické správy komunikací, 
podatelnu, ověřování podpisů nebo 
prosklené kanceláře odborů MHMP 
a služebnu Městské policie.

a řídí se zvláštními předpisy. 
   Strávníci si mohou vybírat ze dvou 
kaloricky i senzoricky odlišných jídel. 
V ceně oběda je zahrnuta polévka, 

hlavní jídlo, ná-
poj a buď mouč-
ník, ovoce nebo 
salát.
   Pokud budou 
čtenáře zajímat 
další informace 
o školní jídelně 
včetně aktuální-
ho jídelníčku, za-
řízení a dalšího 
info materiálu, 
najdou nás na we-
bových stránkách 
www.sjradotin.cz.

Gymnázium Oty Pavla na výstavě Schola Pragensis
   V listopadu letošního roku se konal 
10. ročník akce Schola Pragensis, na 
níž hlavní město Praha představuje ve-
řejnosti pražské školství. Gymnázium 
Oty Pavla se zde poprvé představilo 
v roce 2003, kdy v Kongresovém cen-
tru Praha byla výstava koncipována 
jako přehlídka pražských středních 
škol, středních odborných učilišť, 
uměleckých, vyšších odborných 
a soukromých škol.
   Schola Pragensis slouží jako nabídka 
pro žáky a jejich rodiče, kteří se roz-

hodují pro studijní 
obory. Gymnázium 
Oty Pavla se pre-
zentovalo expozicí 
fotografi í ze života 
školy, studentských 
výtvarných prací 
a především podrob-
nými informačními 
materiály o studiu. 
Na četné dotazy 
návštěvníků odpoví-
dali přítomní učitelé 

a studenti. Zájem byl značný, mnoho 
rodičů a žáků využilo možnosti ná-
vštěvy Dne otevřených dveří školy, 
který se konal týden po výstavě.
  Stánek na Schole Pragensis má 
Gymnázium Oty Pavla již každý rok 
– letos tedy již počtvrté. Koncepce se 
osvědčila a v podstatě se nemění. Jsou 
aktualizovány informace o nových 
studijních možnostech, mimoškolních 
činnostech apod., instalují se nové ob-
razové materiály. Počet škol, které se 
výstavy účastní, se rok od roku zvyšu-
je stejně jako zájem návštěvníků.

Pražské služby 
nově

   Střední škola dostihového sportu 
a jezdectví Praha - Velká Chuchle. 
Nevíte, o jakou školu se jedná? Ur-
čitě ano. To je nový název bývalého 
Středního odborného učiliště v Praze 
- Velké Chuchli. K přejmenování do-
šlo v roce 50. výročí založení tohoto 
specializovaného vzdělávacího zaří-
zení - 1. listopadu loňského roku.
   K tomuto významnému jubileu 
dostala škola nejlepší dárek od svých 
absolventů, když získali šampionáty 
profesionálních jezdců a zvítězili 
v nejvýznamnějších dostizích sezóny. 
Václav Janáček mezi rovinovými 
jezdci, včetně Českého derby, a Josef 
Bartoš na překážkách, když dokázal 
zvítězit i ve Velké pardubické steeple-
chase cross country. 
   Nový název jistě lépe vystihuje 
vzdělávací nabídku školy, která nadále 
zůstává jediným komplexním výchov-
ně vzdělávacím zařízením v České 
republice pro přípravu dostihových 
jezdců, vedoucích pracovníků na 
úseku chovu koní a trenérů dostiho-
vých a sportovních koní. V současné 
době nabízí škola získání kvalifi kace 
v těchto oborech: Jezdec a ošet-
řovatel dostihových koní - tříletý 
obor vzdělání s výučním listem pro 
absolventy základních škol (denní 
studium a studium při zaměstnání), 
Trenérství dostihových a sportov-
ních koní - tříletý obor vzdělání pro 
absolventy oboru jezdec a ošetřovatel 
dostihových koní a příbuzných oborů, 
zakončený maturitní zkouškou (studi-
um při zaměstnání), Vzdělávací kurz 
specializovaný na problematiku 
sportovních koní - roční kurz pro 
absolventy středních škol s maturitou 
(studium při zaměstnání).
   Bližší informace o činnosti školy, 
možnostech a průběhu studia mohou 
zájemci získat na těchto kontaktech: 
U Závodiště 325/1, Praha 5 - Velká 
Chuchle, e-mail: sou-chuchle@sou-
-chuchle.cz, www.sou-chuchle.cz, 
tel. 257 941 094, 257 940 225, fax 
257 940 269.

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
Pražských služeb, a. s. 
Pasáž Škodova paláce 
Jungmannova 29, Praha 1 
Tel.: 236 002 889, 236 002 986 
E-mail: info@pas.cz
Provozní doba:
pondělí, středa: 8 - 18 hod.
úterý, čtvrtek, pátek: 8 - 15 hod.


