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Slovo
starosty
w
V celém letošn í m roc e
si budeme
připomínat
významné
události v dějinách našeho
státu. Sto let od vzniku samostatného Československa není jednoduchá historie pro naši vlast ani
pro naše rodiny. Roky svobody
a pravdy střídaly ty nesvobodné,
kdy základní oporou systému byl
život ve lži. Po konci komunismu
jsme snadno podlehli dojmu, že
budoucnost může postupovat
pouze jedním správným směrem a základní hodnoty našich
svobodných životů jsou navždy
samozřejmostí. Historická zkušenost nás před takovou iluzí ale
důrazně varuje.
10. výročí vzniku republiky
v roce 1928 oslavili zbraslavští
odhalením pomníku na Zbraslavském náměstí. My ny ní
k 100. výročí připravujeme celkovou rekon s t r u kc i na š eho
p o m n í k u . Restau rátorské
a stavební práce budou rozsáhlé. 90 let je na stavu pomníku
znát. 90 let je znát i na stavu
naší paměti. Pomník byl vztyčen
jako připomínka padlých v bojích
1. světové války a osudy hrdinů,
kteří jsou na pomníku uvedeni,
byly pro naše předky, a jsou i pro
nás, jeho neoddělitelnou součástí.
Chceme si je znovu připomenout
a zachovat i dalším generacím.
Oprava pomníku bude pro nás
nejenom opravou stavby, ale hlavně obnovou zbraslavské historie.
Nejsme o nic moudřejší než
naši předkové, kterým se demokracie přímo před očima změnila ve fašismus či komunismus.
Naše jediná v ýhoda spočívá
v tom, že se z jejich zkušeností
a činů můžeme poučit. Rok 2018
nám dává příležitost.
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Centrum jde do finále, v lednu proběhne veřejné projednání
Podoba Centra Radotín již nemá jen
jasné obrysy a nové zadávací podmínky,
jak jsme v NP16 informovali v srpnu
loňského roku. Na stole je konkrétní návrh, jak by mohla vypadat nová veřejná
prostranství (třída a náměstí), bytové
domy s komerčními prostory v přízemí,
a již dokonce i nová radnice postavená
na základech dnešní kotelny.
Projekt etap „B“ a „C“ byl v roce
2017 dotažen do radikálně odlišné
podoby, než byla do té doby na stole.
Přispěla k tomu úzká spolupráce investora s místní radnicí i změna legislativy
umožňující výstavbu v místech, která
z hlediska stávající hlukové zátěže (tj.
ze železniční trati i hlavní výpadovky
z Prahy do Dolního Poberouní) nejsou
zcela vhodná. Díky tomu se původní,
relativně fádní a směrem na jih (tedy
ke zdroji hluku) „slepé“ objekty, které
navíc příliš ukrajovaly z požadovaného

veřejného prostoru, mohly proměnit
a více vyhovět obecným požadavkům

Ostře sledovaná lávka
Za účasti autorizovaného inženýra pro
mostní konstrukce a držitele oprávnění
pro provádění hlavních a mimořádných
prohlídek mostů Ing. Romana Šafáře,
Ph.D. byla dne 9. a 12. prosince provedena mimořádná prohlídka lávky pro pěší
a cyklisty přes Berounku v Radotíně.
Plánovaná kontrola lávky se uskutečnila o půl roku dříve, aby byla
jistota, že ji bude možné používat až
do té doby, než se otevře nová. Ta by

se měla začít stavět v roce 2018, do
té doby bude režim užívání spojnice
obou břehů nastaven tak, aby nedocházelo k nárazovému zvýšení zátěže
mostní konstrukce.
Lávka pro pěší, která spojuje radotínský a zbraslavský břeh Berounky,
je ve svěřené správě Městské části

Praha 16. Ta již po povodních v roce 2013 zadala R. Šafářovi z ČVUT
kontrolu její konstrukce a na základě
doporučení, která z odborného posouzení vyplynula, objednala zajištění
lávky ocelovou podpůrnou konstrukcí. Dvě masivní podpěry do koryta
řeky instalovala v létě 2014 firma JHP
mosty podle projektu z Pontexu, s.r.o.
(Celková cena činila 2 700 000 Kč).
Na jaře 2018 se měla zopakovat
odborná kont rola,
v reakci na pád lávky
v Praze-Tróji se však
radnice rozhod la
nechat překont rolovat lávku již nyní.
Vizuální posouzení
stavu nosných částí
konstrukce proběhlo
ve dnech 9. a 12. prosince s pomocí člunu,
vysokozdvižné plošiny a horolezecké
techniky.
Podpůrná konstrukce byla navržena a realizována tak, aby lávku
jistila v případě náhlého porušení.
Není s mostovkou přímo spojena, aby
nenarušovala rozložení sil mezi ní
a pylonem, lávka by na ni ale mohla
dosednout, pokud by došlo k naruše-

na v ýstavbu i podmínkám radnice.

Radotín získal
prostředky na P+R
Během posledního období je to už čtvrtý projekt, na který získala Městská část
Praha 16 prostředky z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR (OPPPR).
V rámci výzvy číslo 15 na podporu
Udržitelné mobility a energetických
úspor odsouhlasilo Zastupitelstvo
hlavního města Prahy na svém prosincovém zasedání žádost Městské části
Praha 16 na vybudování záchytného
parkoviště v Radotíně s kapacitou
240 parkovacích míst, z toho čtyři

Předvánoční
potkávání
Sváteční setkání pro seniory pořádá
radotínská radnice pravidelně jak
v Kulturním středisku Radotín v domě
U Koruny, tak i v obou domech s pečovatelskou službou.
Tradiční posezení k lientů obou
místních „pečovatelských “ domů
s vedením radotínské radnice se konalo ve čtvrtek 7. prosince.
Kromě kulturního programu, který
i tentokrát obstarala umělecká agentura
Petra Kubce, se akce zúčastnil starosta

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Možná si mnozí, v kontextu pro naši
zemi významných historických událostí
spojených s osmičkou na konci letopočtu,
dávají otázku, jaký nový rok 2018 bude?
Z numerologického hlediska je osmička velice mocné číslo. Jak jsem se dočetl,
je to číslo symbolizující peníze, ambice,
vůli a logické myšlení. Nic duševního, jelikož značí převážně hmotný svět, zaměřený na získávání majetku a peněz, tedy
moci, ale předurčující i osud. Jak symbolické pro náš stát, dalo by se napsat.
Osmička na konci letopočtu znamenala
v české historii velké milníky v podobě
následné velké zkázy, zmaru a úpadku
nebo naopak velkého příslibu a naděje
do budoucnosti. Nebudu ve svém, prostorem omezeném editorialu vypisovat
všechny významné události spojené
s naší státností, jelikož se všude o nich
píše a bude psát, ale mnohé z nich jsou
pro nás do dnešní doby, aniž si to někteří
zcela uvědomují, velice zásadní.
Jistou osudovost aktuálního roku
2018 můžeme předpokládat už proto,
že se česká společnost ocitla na nové
křižovatce mezi tradiční demokracií
a jakýmsi novým, zjevně autoritativním
a populistickým systémem, k němuž
tíhne a po němž volá část obyvatelstva,
které nemá historickou paměť anebo se
otevřeně hlásí k předlistopadovému období komunistické diktatury. Na vrcholných postech se bez jakékoliv skrupule
ocitají lidé i s problematickou minulostí,
kteří výrazně rozdělují společnost, znovu
jitří národnostní vášně, zpochybňují naše
polistopadové směřování západní orientace, omezují svobodu slova a tisku. Je to
zvláštní, obzvláště v době, kdy se převážná většina lidí má poměrně slušně, může
si dovolit to, o čem se mnohým před listopadem roku 1989 ani nezdálo, rovněž
i v kontextu toho, že žijeme v poměrně
bezpečné zemi.
V tomto roce bude záležet na každém,
kdo chce žít ve svobodné zemi. Nesmíme
být pasivní a vzdávat se. Je třeba usilovat
a pracovat na tom, aby se v této zemi dalo
i v dalších letech svobodně existovat
a dýchat. Aby tu mohli žít lidé s kritickým myšlením, kteří věří v demokratické
principy a ideály.
Tak jaký tedy ten rok 2018 bude? No
přeci takový, jaký si jej skutečně uděláme, o jaký se každý z nás jednotlivě přičiníme a jaký si dle toho zasloužíme.
Všechno jen to nejlepší, hlavně pevné
zdraví, pohodu, úspěch a spoustu přátel,
kterých si můžete vážit a věřit jim, Vám
pro nadcházejících tři sta šedesát pět dní
za redakční radu Novin Prahy 16 přeje

