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Modernizované kuchyně už vaří

Jezera na soutoku Vltavy a Berounky

„REP“ v Modřance

Kogenerační jednotka
v Chuchli

FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5 - Radotín
Tel.: 800 400 104
www.femat.cz

Staňte se skutečnými pány svého času s novým vozem ŠKODA Citigo. Užívejte si prostor,
komfort a bezpečí velkého vozu při nízké spotřebě a překvapivé manévrovatelnosti. Do centra,na nákupy 
nebo do přírody se tak nyní mužete vydat, kdykoliv chcete a potřebujete.

Na předváděcí jízdu
Vás zve
Váš autorizovaný prodejce
vozů ŠKODA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2  modelu ŠKODA Citigo: 4,5-4,7 l/100 km a 105-108 g/km

V souvislosti s plánovanou změnou 
územního plánu hl. m. Prahy se dostaly do 
popředí zájmu ekologických skupin a sku-
piny občanů otázky plánování a realizace 
jezer na soutoku Berounky a Vltavy v katas-
tru Radotína, Zbraslavi a Velké Chuchle.

Reakcí na záměr nového územního 
plánu bylo i setkání, které se uskutečnilo 
25.10. na radnici Městské části Praha 5. Na 
tuto schůzku navazovalo jednání v rado-
tínském gymnáziu dne 29.11. Bohužel in-
formace, které byly podány občanům, byly 
neucelené a zavádějící. Vycházely pouze 
z informací z tisku a jednotlivců, kteří se 
o danou problematiku zajímají z vlastní 
iniciativy. Je škoda, že před tímto setkáním 
se organizátoři na příslušných úřadech 
neinformovali o stavu přípravy realizace 
jezer. Chaotičnost jednání potvrdili svou 
neznalostí stavu věcí pozvaní zástupci 
městských částí Praha 5, Velké Chuchle 
a Zbraslavi. Důvod jejich neinformovanos-
ti byl jednoduchý – jezera nejsou na jejich 
úřadech projednávána. 

Jezero na zbraslavské straně vznikne na 
místě, které je od 50. let minulého století 
definováno jako výhradní báňské ložisko 
a povolení řeší Obvodní báňský úřad se 
sídlem v Kladně v souladu s hornickým 

zákonem. Území budoucího zbraslavského 
jezera je převážně v majetku subjektu Ká-
men Zbraslav spol. s r.o. 

Jezera na radotínské straně podléhají 
standardnímu povolení pověřeného sta-

vebního úřadu Prahy 16. Majetkově je zde 
situace složitá. Část pozemků je ve vlast-
nictví hl. m. Prahy, které s tímto záměrem 
v minulosti počítalo. Velký díl pozemků 
je ve vlastnictví společnosti Brudra s.r.o. 
Pozemky kolem ulice Výpadové až k Šá-
rovu kolu jsou v majetku mnoha desítek 

fyzických osob. Tato situace v současné 
době není a ani nebyla nijak řešena. Jediné 
ověřené informace k záměru výstavby jezer 
na radotínské straně může poskytnout pro-
pagátor tohoto plánu, a to je vedení hlavní-
ho města Prahy. Radotínská radnice se jako 
jediná zúčastnila jednání a připomínkovala 
jednotlivé studie a záměry výstavby jezer 

v katastru Radotína 
a i záměr změny územ-
ního plánu. Geneze 
vývoje projektu je po-
měrně složitá, a není 
to ani nová myšlenka. 
První návrh jezer v ob-
lasti Radotína se objevil 
v územním plánu Pra-
hy, tzv. směrném plánu, 
již v roce 1948.

Po povodni v roce 
2002 byly zahájeny 
přípravné a projekční 
práce na zpracování 
urbanistické studie na 
„Rekreační areál Velká 

Chuchle – Radotín“, který zahrnoval 
výstavbu rekreačních jezer a rekreačních 
ploch na soutoku Vltavy a Berounky. Na 
základě předmětné studie byl tento záměr 
zahrnut do platného územního plánu hl. m. 
Prahy. Následně bylo zpracováno několik 

Den před termínem dokončení, v pá-
tek 30. prosince 2011, byly převzaty 
k užívání modernizované kuchyně 
radotínské mateřské školy.

Množné číslo tu není použito 
omylem, rekonstruovala se totiž 

varná centra ve všech třech škol-
kách. První na řadě byl Hastrmánek 
z náměstí Osvoboditelů 1367, který 
krmí i předškoláky ze sousedního 
Modřínku a nějakou dobu měl na 
starosti navíc Slunečnici ze Sídliště 
a Kulíška z Býšovské. To po dobu, 
kdy probíhaly stavební úpravy tam-
ních kuchyní.

Práce podle původního projektu 
prováděné firmou InterGast, a.s. pře-
kročily původní rozpočet (5,7 mil. Kč) 
jen o 29 tisíc korun.

Další investici si vyžádaly prá-
ce a zařízení, které si Městská část 
Praha 16 objednala až v průběhu 
stavebních úprav. Došlo tak například 
na celkovou výměnu dlažby a obkladů 
tam, kde se původně počítalo pouze 
s náhradou poškozených kusů, měnil 
se tlakový ohřívač vody či sprcha. 
Těch se již nemohl týkat pětimilionový 
grant od hl. města Prahy.

To vše je již dokončeno a počínaje 
2. lednem se kuchařky otáčí mezi no-
vými „mašinkami“ na vaření. Zaučení 
pro jejich obsluhu totiž absolvovaly hned 
po dokončení první, hastrmánkovské 
kuchyně.

V prostorách Základní školy Char-
lotty Masarykové ve Velké Chuchli 
byla spuštěna kogenerační jednotka. 
Místní „alma mater“ byla vytipovaná 
jako jedna z deseti základních škol, 
které stály před nutností rekonstrukce 
zastaralého a nevyhovujícího zdroje 
zásobování teplem.

V původní kotelně byly nainstalo-
vány čtyři plynové kotle o celkovém 
výkonu 0,375 MWt. Při rekonstrukci 
byla uvedena do chodu kogenerační 

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16 (Radotín)

Špičkovými technologiemi
nabitý Hastrmánek

O čem je řeč? „REP“ je zážitkově-pre-
ventivní akce, resocializační program níz-
koprahového Klubu Radotín, který se již 
počtvrté uskutečnil od 21. do 24. listopadu 
právě uplynulého roku.

Výjezdy se konají pod záštitou Občan-
ského sdružení Proxima Sociale v rámci 
primární prevence kriminality, kterou 
toto sdružení mimo jiné vykonává.

Čtyřdenní pobyt proběhl v rekreač-
ním objektu Městské části Praha 12, 
Chatě Modřanka v Desné v Jizerských 

Pravidelně mám tu 
čest popřát Vám v prv-
ních dnech nového roku 
prostřednictvím rubriky 
v Novinách Prahy 16 
ú s p ě š ný c h  d v a n á c t 
měsíců, tentokráte roku 
2012. Chtěl bych Vám 

všem vinšovat především dobrou kondici 
a pevné zdraví, které jsou bez pochyb zákla-
dem každého úspěchu jak v osobním, tak 
i profesním životě. Je přirozené si vždy přát, 
abychom si o roku, který odchází, mohli 
říct, že byl dobrý, a zároveň si přát, aby ten 
nový, nastupující byl ještě lepší. To Vám bez 
rozdílu, ať jste z Radotína, Zbraslavi, Chuch-
le, Lipenců či Lochkova, přeji všem. 

V budoucnu nebude pravděpodobně 
rok 2011 považován za nějaký historicky 
významný mezník, který se do dějin zapsal 
něčím mimořádným, ale přesto bych se 
u dvou událostí zastavil. Tou první bylo 
pokračující hledání léku na globální eko-
nomickou krizi a snaha evropských poli-
tiků čelit další eskalaci problému. Druhou 
pak smutná zpráva o úmrtí bývalého pre-
zidenta Václava Havla, již jsme se dozvěděli 
na sklonku roku, poslední adventní neděli. 
Dvě zdánlivě nesouvisející události, které 
mají ale mnoho společných odkazů do 
budoucna. Troufám si říct, že za současnou 
hlubokou krizi může především morální 
úpadek společnosti, ve které dnes hraje 
jednoznačnou prioritu materiálno a honba 
za co největšími zisky bez ohledu na okol-
nosti. Právě Václav Havel, který neváhal 
v totalitním režimu nastavovat svůj život 
v boji za svobodu a demokratické prin-
cipy, hovořil v poslední době velice často 
a veřejně o úpadku morálních hodnot ve 
společnosti, o tom, že pro spoustu lidí se 
korupce, závist a bezohlednost staly běž-
nou normou a vzorem pro jejich počínání. 
Věřím, že si mnoho lidí při uctění památky 
člověka, který měl možná paradoxně v za-
hraničí větší politickou prestiž jak v České 
republice, tento odkaz uvědomí. Uvědomí 
si i to, že největšími hodnotami v lidském 
životě je moci říkat svobodně svůj názor, 
mít okolo sebe přátele a lidi, které máte 
rádi a již mají rádi Vás a pro které stojí žít. 
To je jedno z nejcennějších, co můžeme 
mít. Snad si i přední politici uvědomí to, že 
lék na finanční krizi není jen v ekonomic-
ko - politickém řešení, ale i v narovnávání 
morálních hodnot a v naslouchání lidem, 
tedy v tom, co Václav Havel opravdu uměl. 
Čest jeho památce!

Přeji Vám, milí čtenáři, ať je pro vás 
rok 2012 úspěšný a ať máte kolem sebe co 
nejvíce lidí, kteří Vám dokáží opravdově 
naslouchat. 

Letos vstupují Noviny Prahy 16 do 
svého jubilejního desátého ročníku. A to 
je důvod k oslavě! Za to, že ještě stále 
vychází, mohou poděkovat i Vám, na-
šim laskavým čtenářům, za Vaši přízeň 
a kladné či někdy méně kladné ohlasy, 
z nichž máme možnost se poučit. 

Za celé uplynulé období jsme otiskli 
tisíce článků – reportáží, novinek, 
upozornili na neřád či nelad okolo 
nás, oslovili velké množství osobností, 
organizací, podniků, které v Lipencích, 
Lochkově, Radotíně, Velké Chuchli či 
na Zbraslavi působí a snad i trochu 
pobavili – třeba různými tipy na výlet, 
soutěžemi o ceny za vyluštěné křížov-
ky či sudoku a nebo četnými střípky 
z „policejní vysílačky“, které by ale 
čtenář v mnohých případech neměl 
brát až tak na lehkou váhu a měl by si 
z nich pro sebe vzít poučení. Přinesli 
jsme řadu rubrik, do nichž máte mož-
nost se zapojit i Vy a podílet se s ostat-
ními čtenáři o své příspěvky či postře-
hy. Do konceptu jsme zapojili i webové 
stránky úřadu www.praha16.eu, kam 
mohou ti, kteří v novinách inzerují, 
umístit svou reklamu.

Změnila se i grafika, od prvních 
výtisků v tříbarevném provedení 
jsme se dostali až k vydání celobarev-
nému, od osmitisícového nákladu až 
k rovným 10 000, což je dáno i tím, 
že došlo k nárůstu obyvatel správní-
ho obvodu Prahy 16.

Vraťme se ale k událostem, které 
nás čekají – tou nejvýznamnější 
společenskou událostí v rámci Měst-
ské části Praha 16 je Radotínský bál 
(18.2.), u něhož jde již o 17. ročník. 
Informace k němu najdete uvnitř to-
hoto čísla a návštěvou a zakoupením 
lístku do tomboly, jež je nedílnou 
součástí plesu, si můžete užít překva-
pení, vyzkoušet štěstí, udělat si radost 
a navíc přispět na sociální účely 
Městské části Praha 16.

Za celou redakci „Novin“ věřím, že 
Vás bude periodikum vydávané ra-
dotínskou radnicí Prahy 16 provázet 
i nadále a pro tento cíl uděláme vše, 
co bude v našich silách. Srdečně Vám 
proto do toho již utíkajícího roku 
s mayovskou koncovkou 2012 přeji 
vše nejlepší a nechť se zprávy o pří-
chodu jakési blíže nespecifikované 
celosvětové katastrofy či dokonce 
světa nenaplní. 


