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Nová tvář starého sídliště

Prezident otevřel Pražský okruh

Výběrové řízení
TV Viničky

Váš autorizovaný servisní partner Škoda

Prstenec rychlostního obchvatu ko-
lem hlavního města je hotov z poloviny. 
Slavnostního otevření jihozápadní čás-
ti se vedle ministra dopravy Víta Bárty 
a pražského primátora Pavla Béma 
zúčastnil i prezident České republiky 
Václav Klaus.

Právě přítomnost hlavy státu potvr-
dila význam postavené spojnice zápa-
du a východu republiky. Zdůraznil, že 
stavba byla opravdu potřeba. „Je dob-
ře, že je dokončena, že ji pan ministr 
ještě nestihl zarazit,“ navázal Václav 
Klaus na předchozí slova i kroky no-
vého ministra dopravy, který zastavil 
několik důležitých dopravních staveb 
a u jiných podmínil jejich další pokra-
čování výraznými úsporami na straně 
zhotovitelských firem.

Vít Bárta ale na úvod své řeči po-
strašil desítky hostů prohlášením, že 
z technických důvodů se nové úseky 

Pražského okruhu vůbec nemusely 
otevřít. Příčinou jsou nedokonale 

těsnicí spáry na konstrukci jednoho 
z mostů, kvůli nimž se na poslední 

chvíli rozhodovalo o dalším osudu 
stavby. Nakonec ale ministra pře-
svědčili čeští odborníci i specialisté 
z Innsbrucku. 

Primátor hlavního města Prahy 
pa k zdů ra zn i l ,  ž e  
otevíraná rychlostní 
komunikace R1 je 
„hezkým dárkem“, 
k ter ý a le nestač í .  
Dokončena je totiž 
jen polovina celého 
okruhu, od rychlost-
ní silnice R7 na Cho-
mutov po brněnskou 
dá ln ic i  D1 včetně 
klíčového úseku mezi 
D5 a D1 zkracujícího 
na polovinu průjezd 
kolem Prahy. Zbývá 
celá severní část od 
R7 až po Černý most 
a východní část od 

Štěrboholské spojky po D1. 

Vedle průběžné péče o vlastní nemo-
vitosti investuje Městská část Praha 16 
nemalé částky do jejich postupných re-
konstrukcí. To se v prvé řadě týká by-
tových domů v ulici Sídliště, kde letos 
stavební ruch prošel nejen budovami, 
ale i jejich okolím.

Co se dělo při zemi? Souběžně 
s nově upravovaným propojením 
od budovy zdravotnického zařízení 
k podchodu pod tratí, které bylo 
prodlouženo směrem ke sportovní 
hale, se budovala i parkovací místa, 
jichž je zde nedostatek.

Problémy s parkováním netrápí 

samozřejmě jen oblast Sídliště. Ale 
tady, kde poměrně hustá bytová 
zástavba vznikala v době, kdy jen 

málo obyvatel mělo osobní automobil, 
je téměř stejně zoufalé najít poblíž 
vlastního prahu místo k zastavení, 
jako třeba v okolí nádraží. Proto došlo 
nejen k úpravě a rozšíření parkoviště 
před budovou ÚMČ – Oddělení  
správy obecních nemovitostí, ale 
bylo zbudováno i jedno zcela nové ve 
dvoře za ní.

Tato plocha poskytne 20 nových 
parkovacích míst, přičemž areál bude 
uzavíratelný. Městská část Praha 16 
nabízí tato parkovací místa k pronájm
u občanům Radotína: fyzické osoby 
budou platit 600 Kč za měsíc, právnické 

1200 Kč měsíčně. Přednost 
b u d o u  m í t  z á j e m c i 
s  t r v a l ý m  b y d l i š t ě m 
v ulici Sídliště s vlastním 
s o u k r o m ý m  a u t e m , 
p a k  t i  z e  S í d l i š t ě 
s  f i r e m n í m .  P o k u d 
zbude ještě nějaké to 
m í s teč ko ,  maj í  š a nc i 
i ostatní radotíňáci, opět 
dříve ti se soukromým 
a u t e m ,  p a k  t e p r v e 
m ů ž e  p ř i j í t  n a  ř a d u 
služební, zcela poslední 
v řadě jsou pak firmy se 
sídlem v Radotíně. Přesná 

kritéria i žádost o parkovací místo jsou ke 
stažení na stránkách www.praha16.eu.

Rada hlavního města Prahy potvrdi-
la na svém zasedání dne 21. září výsle-
dek výběrového řízení na výstavbu in-
ženýrských sítí a komunikací v oblasti 
radotínských Viniček. Pokud se žádná 
z neúspěšných firem ve čtrnáctidenní 
lhůtě neodvolá, výstavba bude zaháje-
na v nejbližších týdnech.

Ve výběrovém řízení byla zvo-
lena nejvhodnější nabídka podaná 
ve veřejné zakázce zájemcem Eko-
logické a inženýrské stavby, spol. 
s.r.o., která byla podle jednotlivých 

Koruna se mění
Plynofikace, nové vytápění, nová 

tvář sálu a snad i nový klub – to jsou 
a budou změny nachystané pro Dům 
„U Koruny“, v němž se usadilo radotín-
ské kulturní centrum.

V průběhu léta se sál Kulturního 
střediska Radotín připravoval na no-
vou divadelní sezónu. Ano, divadelní. 
Program se tu totiž od tohoto podzi-
mu začíná hustě plnit představeními 
jak pro dospělé, tak pro děti. A tomu 
bylo třeba přizpůsobit vybavení. Nová 
opona a důkladné závěsy pro všechna 
okna, které byly zhotoveny během 
prázdnin, sice nezměnily hlavní 

Dne 15. a 16. října 
budeme mít mož-
nost svým volebním 
hlasem podle trva-
lého bydliště zasáh-
nout do politického 
složení na radni-

cích obcí, měst, městských částí po celé 
České republice pro následující čtyřleté 
období. Zajímavé budou tím, že o přízeň 
v mnoha případech budou usilovat nové 
politické subjekty. Při této příležitosti si 
kladu otázku. Vznikla by např. v Radotíně 
nová kandidátní listina, kdyby na politic-
kém trhu nebyla nová strana? Kde lidé 
z této kandidátní listiny doteď byli? Proč 
neměli o práci v komisích a výborech 
zájem dříve? Vždyť na radnici jsme rádi 
za každého občana, jenž si ubere ze svého 
času a přispěje k řešení místních otázek. 
Není to přeci jen více účelové než upřím-
né? Jak si mám vysvětlit, že do volebních 
komisí, které budou pracovat a fungovat 
při volbách, dodali svoje zástupce poli-
tické subjekty, které v Radotíně figurují 
dlouhodobě, a jediný nominovaný zá-
stupce za nováčky, a to ještě ne místní, se 
bez omluvy vůbec nedostaví na důležité 
proškolovaní a organizační schůzku? 

Strašit občany jednobarevností místní 
rady či zastupitelstva je nepochopitelná 
věc, tak jako komentovat situaci, že za-
stupitelstva probíhají klidně, bez funkční 
opozice, bez komplikovaných diskusí 
a obstrukcí. Snažit se prosazovat to, čeho 
jsme svědky při přenosech ze sněmovny, 
do komunální rétoriky a zničit politickou 
kultivovanost. No nevím, jestli to je pro 
rozvoj správný směr. Bylo by dobré zjistit 
si mechanizmus projednávání materiálů, 
než dojdou do zastupitelstva. Že v mno-
ha případech předchází projednávání 
v komisích, ve výborech, v orgánech, 
ve kterých jsou opoziční zastupitelé 
a nestraníci, že před každým zasedáním 
jsou důležité materiály předjednávány. 
V komunálu je to hlavně o lidech, o li-
dech, které znáte, a o kterých víte, jestli 
něco dělají nebo ne. Pro mne osobně jsou 
a byli v našem zastupitelstvu vždy „rado-
tíňáci“, které jsem neškatulkoval podle 
toho, jestli jsou opoziční nebo koaliční, 
ale podle toho, co pro Radotín udělali, 
a já jim za to děkuji. Politická témata 
prakticky nikdy neexistovala.  

Vážení spoluobčané, věřím, že půjde-
te k volbám a že Vaše rozhodnutí bude 
správné pro místo, kde bydlíte. Věřím, 
že racionálně dokážete zvážit nabízené 
volební programy na základě zkušeností 
a reálného plnění těch předchozích. Že 
opisování volebních programů s do-
plněním „budeme to dělat lépe“ (bez 
zkušeností a důležité kontinuity) u Vás 
nezabere. Úspěšné rozhodování.

Druhý ročník Burčákfestu přivedl 
před radotínskou radnici velké množství 
spoluobčanů a mnoho lidí z okolních 
městských částí. Příjemné počasí, stánky 
s burčákem od jedenácti vinařství, taneční 
hudba, swing, cimbál, sýry, olivy, pekařské 
výrobky nebo grilované jehněčí byly vy-
nikající kulisou setkání sousedů ze všech 
koutů Radotína. 

Všechny podobné akce naplňují a mě-
ní v realitu jednu z hlavních myšlenek 
vedení městské části v čele se starostou 
Karlem Hanzlíkem. Tím je setkávání 
spoluobčanů v rámci různých kulturních 
nebo společenských projektů. Během 
roku přibližně patnáct akcí pořádaných 
nebo přímo podporovaných městskou 
částí tvoří ideální prostor pro setkávání se 
s přáteli, sousedy, známými nebo možnost 
poznat v rámci akce ty, jež známe pouze 
z běžného kontaktu nebo od vidění. Pro 
jednotlivé zastupitele je to i výborné místo, 
kde lze komunikovat s voliči. Informace 
o obecních záležitostech, projektech, 
záměrech nebo i možnost vyslechnout si 
kritiku tak dostává daleko příjemnější ráz 
a lidé jsou mnohem otevřenější a sdílnější. 
Mohou si tak vytvořit daleko lepší obrázek 
o zastupitelstvu než se spolehnout jen 
na místní sdělovací prostředky, zprávy 
z druhé ruky, volební materiály či samotné 
úřední jednání zastupitelstva. I pro mě 
osobně je to příjemnější prostředí pro 
diskuzi a komunikaci s těmi, kteří nás 
volí, nebo i pro ty, jež nám hlas nedají. 
Podobné akce přinášejí i další zajímavé 
situace a poznání. Jeden z mých známých 
mi popisoval hovor s jedním z kandidátů 
na zastupitele z nové konkurenční strany. 
Na otázku, co by chtěl lepšího pro Radotín, 
odpověděl, že chce rozbít jednobarevnost 
vedení radotínské radnice. Při opakování 
dotazu zazněla od adepta na zastupitele 
odpověď ve formě známé repliky z filmu: 
„To neřeš.“ Někomu to možná stačí jako 
základní volební heslo, osobně bych přiví-
tal větší ambici a ideje. 

Věřím proto, že většina občanů zváží 
výsledky a záměry jednotlivých uskupení 
a nespokojí se pouze s tím, že je potřeba 
pouze zrušit to, co přináší a již přineslo 
kontinuální výsledky. Ovlivňovat a připo-
mínkovat vývoj v Radotíně bylo a je mož-
né i prostřednictvím výborů a komisí rady. 
V minulosti bylo některým ze současných 
zájemců o zastupitelstvo nabídnuto člen-
ství v komisích rady městské části, ale tato 
nabídka nebyla vyslyšena. Nezbývá než 
doufat, že současný zájem o správu věcí 
veřejných není dán pouze úspěchem v par-
lamentních volbách, ale snahou pracovat 
pro svou obec.


