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Podzim ve znamení...
objekty čp. 1061 až 1063. Na jaře ještě 
budou dokončeny úpravy trávníků 
poškozených během výstavby. Původ-
ní cenová nabídka (3,978 milionu Kč) 
byla dodržena.

Od jara probíhala výstavba inže-
nýrských sítí a komunikací v oblasti 
„Na Viničkách“, konkrétně v ulicích 
Dehtínská (v několika etapách, posled-

ní z nich zahrnula celý podzim) a Ja-
vořická, a v ulici Jelenovská. O něco 
později, v červenci, zahájila společnost 
Čermák a Hrachovec a.s. práce v Otín-
ské směrem od urnového háje vzhůru. 
Investorem těchto akcí je hl. m. Praha, 
přesto se zde podařilo dohodnout 
změny oproti původnímu projektu: 
na žádost obyvatel se měnily šířkové 
parametry vozovky a chodníků, u čás-

ti z nich i povrch. Prodloužilo se tak 
ovšem dokončení, a to až do prosince.

Další část výstavby infrastruktu-
ry Otínské byla zahájena 6. ledna, 
předběžně je termín dokončení prací 
stanoven na 8. června. V tomto ter-
mínu zde také platí úplná dopravní 
uzavírka v úseku od křižovatky s ulicí 
Jelenovská až po čp. 988/8 s objízdnou 
trasou ulicemi Karlická, Zderazská 

a Otínská. Do poloviny 
roku by zde technická 
vybavenost měla být 
hotová až po horizont. 
Od místa, kde se ulice 
sklání opačným smě-
rem, musí být vybudo-
vání kanalizace spojeno 
s výstavbou sítí ve Zde-
razské. Předběžně na 
ni bylo pro letošní rok 
přislíbeno 50 milionů 
z pražského rozpočtu, 
zda bude tato položka 
schválena, však dopo-
sud není jasné (pražské 

zastupitelstvo prozatím schválilo pouze 
rozpočtové provizorium – pozn. red.). 

Další stavby jsou rozpracované: díky 
úspěšné žádosti o grant s názvem „Čis-
tý Radotín – vybudování podzemních 
kontejnerů pro zlepšení systému třídě-
ní komunálního odpadu“ vznikají prv-
ní zdejší podzemní stanoviště na tří-
děný odpad. Bude jich pět: na náměstí 
Osvoboditelů mezi nákupním centrem 

a ulicí Na Betonce, na Sídlišti poblíž 
restaurace Na Viničkách a na Horymí-
rově náměstí budou mít sestavu pro 
papír, sklo a plast, další dvě – naproti 
zdravotnickému zařízení (na místě, 
kde dosud stály popelnice na směsný 
odpad) a v Prvomájové ulici u křižo-
vatky s Vinohrady – k tomu budou mít 
navíc i kontejner na tetrapak. Původně 
se počítalo s tím, že vše bude hotovo 
do konce roku, ale vzhledem k tomu, 
že společnost EKIS narazila na dvou 
místech v průběhu hloubení výkopu 
na kabelová vedení umístěná jinde, než 
byla zakreslena, došlo k 24. listopadu 
k přerušení běhu lhůty realizace díla 
do doby, než správci kabelových vedení 
zajistí jejich přeložení. Do konce ledna 
by však radotínská podzemní pětka 
měla být hotová, pak bude ještě třeba 
zajistit svozovou firmu, která bude 
schopna tyto kontejnery vyvážet. 

Přibližně pět let poté, co bylo při-
slíbeno rozšíření veřejného osvětlení 
do „staré“ Výpadové, tedy na příjez-
dovou cestu k bytovým domům u ře-
ky, se v samém závěru roku podařilo 
jeho vybudování začlenit mezi inves-
tiční akce plně hrazené Městskou 
částí Praha 16.

V ulici přibylo 10 nových světel, ty 
firma MIKU dokončila v předstihu, 
svítí pěším na cestu již od 19. prosin-
ce.  Kompletní rekonstrukci chodníku 
chybí ještě svrchní koberec, pokud bude 
počasí vhodné pro jeho pokládku, mělo 
by být vše dokončeno v průběhu tohoto 
měsíce.  

O tomto sportu tu již v našem seriálu 
řeč byla – v květnu jsme se ohlédli za 
uplynulými ročníky Memoriálu Aleše Hřebeského. Poslední díl věnujeme lakrosu jako takovému.
Původní hra indiánského kmene Irokézů zakotvila v Radotíně na počátku osmdesátých let. Lacrosse Club Custodes 
Radotín (LCC) byl založen v září roku 1980, původně se zúčastnil ligy v jednoručním, tzv. českém lakrosu.
Po deseti letech bez vlastního zázemí se stal součástí Sokola Radotín, kde dnes má vlastní arénu a několik oddílů –
od dětských po seniorské. Povětšinou velmi úspěšné.

Sport v Radotíně - LAKROS

Zápas v Černošicích (kde mužstvo 
i trénovalo) v roce 1986

Tamtéž o dva roky později, foceno po zápase

Muži LCC v radotínských říčních lázních

Zápas s Malešicemi koncem 80. let v hale 
na Štvanici, která je již jen vzpomínkou

První podoba 
radotínské 
lakrosové arény, 
otvírala se na 
podzim 2000

A ještě jednou v Černošicích, 
tentokrát je fotografie 
z utkání se Švédy v roce 1991

Šatny v sokolovně sloužily během 
výstavby hřiště současně i jako 
sklad (rok 2001)

Březen 2001 – V tomto roce dostala plocha nový povrch, na fotografii 
je vidět i nově navrstvené náspy pro budoucí tribuny. Ty první byly 
provizorně sestaveny z lešení

Hráči z Tokia při nástupu prvního mezinárodně obsazeného turnaje 
v roce 2001

Na veteránském 
turnaji v roce 2009
se původní sestava 
sešla po 25 letech

Priority Zbraslavi
ale zároveň i plánování projektů tak, jak 
jsme si vytyčili v rámci priorit, definova-
ných během volební kampaně. 

Naším cílem je pracovat na pěti zá-
kladních tématech, obsahujících podté-
mata, jejichž podrobný výčet lze najít na 
www.100prozbraslav.cz. Těmi hlavními 
jsou veřejný prostor, otevřená radnice, 
komunitní život, školství a zdravotnic-
tví a laguny, řeky, nábřeží. Na uskuteč-
nění každé z priorit jsme již začali pracovat 
a současně plánujeme projekty pro jejich 
úspěšnou realizaci. Co chystáme aktuálně? 
Veřejný prostor – se zapojením veřejnosti 
a místních spolků připravujeme vylepšení 
systému svozu tříděného odpadu, iniciovali 
jsme místní organizace k oživení náměstí 
a nábřeží společně zorganizovanými Zbra-
slavskými jarmarky a chystáme projekt, 
jak v podobných aktivitách pokračovat. 
Připravujeme projekty pro navázání větší 
spolupráce s městskou policií (preventivní 
programy a lokalizace „krizových“ míst), 
posilující bezpečnost na Zbraslavi. Zabývá-
me se opatřeními pro zvýšení bezpečnosti 
chodců (zlepšení osvětlení přechodů pro 
chodce). 
Otevřená radnice – již na ustavujícím 
zastupitelstvu jsme prosadili „lidštější“ 
možnost interpelací veřejnosti a jmenovité 
zaznamenání, jak který zastupitel hlasoval. 
Zavedli jsme zveřejňování schůzek, které 
uskuteční radní, a iniciovali jsme širokou 
veřejnost pro práci v komisích (poradních 
orgánech rady), přičemž většina z nich 
pracuje již od prosince 2014. Připravu-
jeme projekt otevřená data pro web MČ 
(uveřejňování výběrových řízení a smluv, 
rozk l ikávací rozpočet) a informační 
strategii MČ (web, Zbraslavské noviny). 

Komunitní život – připravujeme oslavy 
900 let Zbraslavi a 600. výročí upálení 
J. Husa – Rok pro Zbraslav, do kterého 
zapojujeme veřejnost i místní spolky a or-
ganizace, dále projekt sociální služby pro 
Zbraslav, pracujeme na nových grantových 
pravidlech a podpoře grantových projektů, 
připravujeme se na zavedení Komunitního 
plánování a agendy MA 21 pro naši měst-
skou část. 
Školství a zdravotnictví – zajistili jsme 
hospodárný postup při realizaci přístavby 
místní ZŠ, začali jsme jednání, týkající se 
zkvalitnění lékařské pohotovostní služby 
a jednání s majiteli objektů, v nichž se naše 
školská a zdravotnická zařízení nacházejí 
a kde usilujeme o optimalizaci provozu. 
Laguny, řeky, nábřeží – uskutečnili jsme 
první schůzky s organizacemi a jednotlivci, 
kteří mají zájem řešit situaci (především 
v oblasti soutoku Vltavy a Berounky), a to 
jak s cílem zabránění krizovým stavům 
(skládka, těžba štěrkopísku, povodně), 
tak plánování veřejně prospěšných aktivit 
v místě soutoku a nábřeží. 

Správa Zbraslavi, to nejsou jen priori-
ty, ale také každodenní práce na řešení 
nutností, které by v obci, jako je ta naše, 
měly být již vyřešeny (cesty, kanalizace, 
správa majetku atd.). Těšíme se, že se nám 
podaří nejen odvalit balvan záležitostí, 
které na Zbraslavi chybí, ale také zreali-
zovat nápady, jež vychází z potřeby našich 
občanů - žít pěkný život v místě, které má 
nejen silnou historii, ale i potenciál pro 
zajímavou přítomnost a budoucnost. Bez 
místních spoluobčanů by se nám naše 
záměry nemohly podařit, a proto je znovu 
vyzýváme, aby spolu s námi zůstali aktiv-
ní ve spolupráci a prosazení svých ideálů 
pro Zbraslav. 


