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Pražský okruh přinesl úlevu i problémy Opravy komunikací

Váš autorizovaný servisní partner Škoda

Školky mají zateplení

Občané k volbám přišli
Šestnáctka není jednobarevná, 

přesto tu stále má ODS velmi silnou 
podporu. Tam, kde zvítězila, jsou hla-
sy pro ni především oceněním toho, 
co se vykonalo, a souhlasem s kon-
tinuálním pokračováním v načaté 
práci. Poněkud jinak ovšem vypadají 
výsledky voleb do Zastupitelstva hl. 
m. Prahy – tam nejvíce hlasů získala 
nová strana TOP 09.

Do senátu se ve správním obvodu 
Prahy 16 tentokrát nevolilo, takže se 
všichni mohli plně soustředit na volby 
komunální. Že jim to, kdo zasedne 
právě na té jejich radnici, není jedno, 
je patrné již z čísel, vypovídajících 
o volební účasti:

» Hlavní město Praha – 44,43 %  
oprávněných voličů
»  Lipence 60,74 %
»  Lochkov 51,98 %
»  Radotín 54,78 %
»  Velká Chuchle 66,00 %
»  Zbraslav 49,28 %
Městské části: propastné rozdíly

V Lipencích tentokrát přibyl ODS 
konkurent v podobě Sdružení pro 
Lipence a získal hned 37,5 %. 
V Lochkově jsou volby stále rozho-
dováním o jediné kandidátní listině, 
takže ten, kdo volil, dal hlas součas-
ným zastupitelům. 

Radotín, tedy Praha 16, je modrou 
baštou, ODS tu měla nejsilnější pod-
poru v celé Praze, volilo ji celkem 

63,2 % voličů. Přestože musela dvě 
zastupitelská místa přenechat místní 
TOP 09, která dosáhla na 14,54 %, 
pořád jich má 10 z 15. Zisky, ČSSD 
i  KSČM jsou podobné jako minule, 
12,13 % a 5,85 %.

Totožný je vítěz voleb i ve Velké 
Chuchli, kde je však výsledné spekt-
rum mnohem barvitější. ODS zde zís-
kala 37,09 %, TOP 09 26,03 %, Strana 
zelených 14,93 % a ČSSD 17,47 %.

Zbraslavšt í rozděl i l i své hlasy 
dokonce sedmi politickým subjek-
tům: Nezávislí dosáhli zisku 21 %, ODS 
20,72  %, TOP 09 16,81 %, Strana zelených 
12,88 %, ČSSD 15,45 %, Nová Zbraslav - 
Věc veřejná 7,09 % a KSČM 5,53 %.

Dvacátý zářijový den se pro městské 
části na jihu hlavního města stal přelo-
movým. Nová rychlostní komunikace 
s kvapem se střídajícími technologicky 
náročnými částmi (celkem 3 mosty 
a 3 tunely) ukázala od prvních oka-
mžiků své klady, ale i zápory.   

Otevření Pražského okruhu zname-
nalo zklidnění centra Radotína, který 
byl dlouhé roky předtím sužován těž-
kou nákladní dopravou a dlouhými 
kolonami aut ze tří směrů v denních 

i nočních hodinách. Náhle jakoby 
městečko oněmělo, i přes den se dá 
přejít hlavní silnice bez minutového 
čekání, zmizely kolony od cemen-
tárny i od tenisu, z Černošic jsou jen 
v ranních hodinách a mnohem kratší, 
zhluboka nadýchnout se dá při pose-

zení na lavičkách v parku u Koruny.
Vše pozitivní má však i svou odvrá-

cenou stranu: z okruhu se do širokého 
okolí rozléhá hluk. Stížnosti se hrnou 
především z oblasti Lahovské, a to 
přesto, že na podnět vedení Městské 
části Praha 16 se protihlukové stěny 
na Radotínském mostě (viz strana 3, 
Nová jména mostů) na poslední chvíli 
zvyšovaly na dvojnásobek oproti 
projektu. Ani to však, zdá se, zcela ne-
pomohlo. Hluk trápí i nejblíže bydlící 

Lochkováky.       
Další vývoj závisí 

na výsledcích pro-
vedených měření 
hladiny hluku ve 
stanovených oblas-
tech autorizovanou 
f i r mou .  Mě ř e n í 
momentálně pro-
bíhá v Lochkově 
a  v  n e j b l i ž š í c h 
dnech bude zahá-
jeno v Radotíně. 
„V případě, že bu-
dou naměřeny vyšší 

limity, než povoluje zákon, budeme 
jednat s investorem akce, Ředitelstvím 
silnic a dálnic, o způsobech řešení. 
Zatím je předběžné spekulovat, ale 
zástupci investora byli informováni 
o písemných podnětech, které jsem 

S otevřením Pražského okruhu jsou 
spojeny návazné akce – postupně se uza-
vírají všechny radotínské páteřní komu-
nikace na bývalé spojnici D5 a R4 a pro-
cházejí menšími či většími opravami. 

První na řadě byly ulice K Ce-
mentárně a Pod Klapicí s návazným 
úsekem náměstí Osvoboditelů. Jako 
další se opravovala Výpadová ulice od 
Věštínské za skleníkový areál a o před-
posledním říjnovém víkendu ulice 
Pod Lochkovem. Poslední letošní velká 
oprava uzavřela ulici Na Cikánce. 

Všechny tyto práce byly dlouhodo-
bě dojednávány s Ředitelstvím silnic 

Městská část Praha 16 investuje díky 
dotaci hlavního města do zateplení 
a fasád svých předškolních zařízení 
přes 6 milionů korun.

Pro letošní rok je v plánu celkové 
dokončení zateplení obvodových 
plášťů u budov v Býšovské ulici a na 
náměstí Osvoboditelů. Zde jde nejen 
o samotnou obecní školku, ale také 
další navazující objekty, které dnes 
využívá Petrklíč (soukromá MŠ) 
a Základní škola praktická (zřizova-
telem je hlavní město Praha).

Práce  by ly  z a hájeny v í tě z em

Výsledky komunálních voleb na šestnátce
V Radotíně ODS dosáhla drtivého vítězství, 63 % hlasů • Zbraslav je stále rozpolcena: všech 
7 kandidujících subjektů má svého zastupitele, nikdo ale nezískal více než 4 • Ve Velké 
Chuchli má ODS jen 4 zvolené z 11 míst • V Lipencích kandidovaly oproti minulým volbám 2 subjekty • Lochkovu 
bude nadále vládnout jednobarevné zastupitelstvo • Praha zůstala pravicová, ODS ale prohrála boj s TOP 09

Dovolte mi, 
abych v úvodu 
rubriky Slovo 
starosty poděko-
val Vám všem, 
kteří jste přišli 
k  v o l e b n í m 
urnám vyjádřit 
svůj názor při 

říjnových komunálních volbách 
do zastupitelstev městských částí 
ve správním obvodě Prahy 16. Je 
potěšující, že tak jako před čtyřmi 
roky a tak jako v případě letošních 
květnových voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České repub-
liky byla zdejší voličská účast opět 
nad celorepublikovým průměrem. 
Svědčí to o občanské zodpovědnosti 
a sounáležitosti lidí z šestnáctky 
s místy, kde žijeme. 

Osobně bych chtěl poděkovat 
všem radotínským občanům, kteří 
ohodnotili čtyřleté pracovní úsilí 
a výsledky práce představitelů 
místní samosprávy a dali svůj hlas 
volebnímu programu a zástupcům 
na kandidátní listině radotínských 
občanských demokratů. Opakující 
se výrazná voličská důvěra, které si 
nesmírně cením a vážím, je pro nás 
velice zavazující. Dosažený volební 
výsledek je pro mne i pro mé kolegy 
rovněž obrovskou motivací do další 
nelehké práce.

Taktéž bych chtěl pogratulovat 
všem zvoleným zástupcům do 
Zastupitelstva městské části Pra-
ha 16, jak těm, kteří obhájili svůj 
mandát, tak i novým, kterých je 
hned šest, což je více jak třetina 
zastupitelského týmu. Před námi 
je další funkční období, ve kterém 
bychom chtěli realizovat řadu zá-
měrů a projektů, jenž by měly dále 
zkvalitnit a zpříjemnit život všem 
věkovým skupinám v městské části 
na levém břehu Berounky. Věřím, 
že tak jako v předcházejících voleb-
ních obdobích bude mezi zastupiteli 
převládat korektní a konstruktivní 
přístup k řešení stanovených úkolů 
a vzniklých situací, tedy stav, ze 
kterého bude Radotín jednoznačně 
profitovat, a že prací navážeme na 
výsledky z předchozích let. Když se 
ohlédnu zpět, vidím spousty dobré 
práce, která byla odvedena. Vidím 
ale i nedodělky a další úkoly, které 
je potřeba řešit. Budu se maximál-
ně snažit, aby těchto věcí bylo co 
nejméně.

Podzim naplno ukázal svou tvář 
a život se v jednotlivých městských 
částech vrací do normálu. Politické 
kampaně a přesvědčování voličů 
o správnosti volby jednotlivých 
kandidátů a sdružení skonči ly. 
Zastupitelstva dostala konkrétní 
podobu a známe nové starosty a slo-
žení městských rad. Nastal čas práce 
pro obec a prokazování schopností 
nových radních a jednotlivých členů 
zastupitelstev. Program vítězných 
stran a uskupení určí vývoj a projekty 
směřující pro lepší a spokojenější život 
v našich městských částech. Nezbývá 
než všem držet palce pro co největší 
úspěšnost připravovaných a reali-
zovaných projektů a pro co nejlepší 
službu občanům jednotlivých zastu-
pitelstev a úřadů. 

Spolu s řešením aktuální situace 
v jednotlivých městských částech pro-
bíhají však souběžně i projekty, které 
jsou už tradiční a nedílně patří k před-
vánočnímu času. Radotínská radnice 
už několik let pořádá sérii adventních 
koncertů, které získaly velkou oblibu 
mezi radotínskými spoluobčany. Prv-
ní z nich představí opravdovou lahůd-
ku v podobě světoznámého radotín-
ského rodáka profesora Štěpána Raka. 
Sál kulturního střediska v Koruně 
bude 28. listopadu od 17 hodin svěd-
kem mistrovství jednoho z nejlepších 
světových hráčů na kytaru. 

Vycházející hvězda operního zpěvu 
Markéta Mátlová, která koncertuje po 
celém světě, představí svůj repertoár 
v kostele sv. Petra a Pavla o týden poz-
ději, 5. prosince od 17 hodin. Předsta-
vení divadelního uskupení Gaudium 
(hudba i poezie) bude na programu 
12. prosince od 17 hodin v sále kul-
turního střediska v Koruně.

Tradičním vyvrcholením advent-
ních koncertů bude společné vystou-
pení sboru SUDOP, členů Pěveckého 
sdružení pražských učitelů a Orches-
tru učitelů Základní umělecké školy 
Klementa Slavického 19. prosince již 
od 15 hodin v radotínském kostele. 
Programem bude tradiční Rybova 
Česká mše vánoční a výběr ze staro-
českých rorátů. 

Koncerty tak opět přinesou mož-
nost potkat známé a sousedy ze všech 
koutů Radotína a strávit v předvánoč-
ním čase společnou chvilku s lidmi, 
které známe, a nemáme třeba mož-
nost je potkat jinak. Příjemný a hlav-
ně klidný zbytek roku 2010.


