
 V prosinci roku 2003 byla za 
podpory starosty MČ založena místní 
organizace (dále MO) Českého 
rybářského svazu v Praze 5 – Velké 
Chuchli se zaměřením na sportovní 
činnost. Tato organizace také usnadní 
vyřizování běžné agendy pro všechny 
současné i budoucí rybáře z Chuchle 
a okolí.
 MO se chce zaměřit na podporu 
mládeže ve sportovním rybolovu. 
Cílem je sestavení týmu mládeže se 

zájmem o závodní činnost v lovu ryb 
udicí na plavanou (tj. lov se splávkem). 
Mezi zakládajícími členy MO jsou 
již zkušení závodníci, reprezentanti, 
asistent státního trenéra reprezentace 
žen a spolupráci přislíbil i asistent 
státního trenéra reprezentace juniorů, 
kteří by rádi své zkušenosti předali 
mládeži. Od 26.1.04 pořádá ČRS 
města Prahy přednášky o lovu ryb 
udicí na plavanou pro děti i dospělé 
v Praze 1, U Sovových mlýnů 1/34 
(na Kampě), bližší informace získáte 
u Michala Švehly na tel. 602 318 482, 
mail: msvehla@cmail.cz nebo 
u Jiřího Janků na tel: 737 159 962, 
mail: juniori.crs@atlas.cz
   MO má zájem o pořádání pražského 
přeboru, divize a 3. kola II. ligy 
v lovu ryb udicí na plavanou v roce 
2004. V současné době má již MO 
sestaven jeden tým mládeže a jeden 
tým dospělých pro soutěž divize 
a ráda sestaví i další týmy.
 O místě a termínu konání závodů 
Vás budeme aktuálně informovat. 
Zájemci o získání rybářského 
oprávnění a jakýchkoli dalších 
informací k činnosti MO ve Velké 
Chuchli se mohou obrátit na Petra 
Štiku na tel. 603 162 674, mail:   
rybarichuchle@volny.cz nebo 
na Břetislava Kliku v restauraci 

„U Kliků“ ve Velké Chuchli.

zájmem o závodní činnost v lovu ryb 

  Absolvovali jste také nějaký ples 
z pestré nabídky, která letos byla 
opravdu bohatá ? Plesy myslivců, 
sportovců, maturitní plesy, 
bály zastupitelstev, politických 
stran, akce všelijakých spolků 
a sdružení, prezentační plesy 
podniků a samozřejmě někde 
i maškarní a karnevalové reje. 
Společenská část roku, tedy jeho 
první měsíce, nám dopomohly, 
abychom po delším čase opět 
provětrali svoje večerní róby, 
plesové šaty, slavnostní obleky 
a  kostýmy. Pro některé z nás 
nastala tvrdá realita vypořádání se 
s nemilým faktem typu ,,Ty šaty 
opravdu již nedopnu nebo módní 
vlna mi neodvratně odplula 
někam do neznáma a moje šaty 
jsou vhodné pouze tak k návštěvě 
sklepa a ne společenského večera, 
kde bude celá řada známých.“ 
Nás muže přeci jen tyto záležitosti 
nedokážou až tak vykolejit, ale 
ženy svolávají rodinnou radu, jak 
celou záležitost vyřešit. V mnohém 
případě, my muži, psychologický 
souboj nevydržíme, sáhneme do 
peněženky a vyšleme své nejbližší 
na honbu za večerní toiletou a ke 
kadeřníkovi. Spokojenost je pak 
na všech stranách a nic nestojí 
v cestě zavelet k večerní zábavě. 
Pro některé z nás je to příležitost 
potkat celou řadu svých přátel, 
známých a kamarádů, se kterými 
v situaci každodenního shonu 
prohodíme jen nejdůležitější 
slova. Proto mám podobné akce 
velice rád. 
  Jestli se chystáte ještě na nějaký 
ples, přeji Vám co nejlepší zábavu 
v okruhu příjemných společníků, 
uchu lahodící hudbu a zajímavou 
tombolu. Můžete si pak zabarvit 
modré políčko společenské akce.  

  V rámci optimalizace školství roz-
hodlo Zastupitelstvo hlavního města 
Prahy v loňském roce o zrušení Střed-
ního odborného učiliště strojírenského 
v Radotíně a o převedení jeho žáků do 
jiných pražských učilišť. Bylo to z dů-
vodu nízkého počtu učňů  v některých 
oborech a zejména pak 
v důsledku stanoviska 
hygienika, který ne-
souhlasil s provozem 
učiliště v nevhodné 
budově, kdysi sloužící 
při výstavbě radotínské 
cementárny jako sou-
část zařízení staveniště. 
Městská část požádala 
Zastupitelstvo hlav-
ního města Prahy o 
svěření celého areá-
lu“po odchodu učiliště“ 
k umístění Sběrného 
dvora a Technických 
služeb. K záměru vedly 
následující skutečnosti. 
V jihozápadním kvad-
rantu Prahy neexistuje žádný sběrný 
dvůr. Nejbližší je na hranici Modřan 
a Libuše a nový se má budovat na 
Jihozápadním Městě.
  Technické služby byly při povodni 
zcela zatopeny a jejich obnova na pů-
vodním pozemku není vůbec možná, 
neboť i před povodní bylo jejich vy-
místění ze záplavové zóny již požado-
váno vodoprávním orgánem a jejich  
provizorní setrvání bylo možné jen za 
podmínky dodržování určitých ekolo-
gických opatření. Význam Technic-
kých služeb pro Radotín, jejich úkoly 
a rozsah činnosti jsou dostatečně zná-
my, neboť zajišťují sjízdnost vozovek 

v zimním období, jejich úklid v létě, 
údržbu zeleně, svoz velkoobjemo-
vých kontejnerů s tříděným odpadem, 
místní značení, údržbu místních ko-
munikací atd. V nové lokalitě budou 
mít soustředěnou veškerou techniku, 
ale také zimní posypy i všechny pra-

covníky. Navíc bude jejich technika 
obsluhovat dopravu kontejnerů a jiných  
materiálů Sběrného dvora.
Sběrný dvůr
  Nejedná se o žádné hromady odpadu, 
které by zde občané začali vytvářet 
navážením nepotřebných věcí, a tím 
se mohla snad vytvářet prašnost, 
zápach atd. Sběrný dvůr bude mít 
stanoviště řady velkoobjemových 
i menších kontejnerů na venkov-
ním, krytém stanovišti, kam budou 
občané pod dohledem pracovníka 
sběrného dvora odkládat, respektive 
třídit svůj odpad. Nebezpečný odpad: 
televize apod. budou odkládány do 

uzavřeného zděného chráněného 
objektu. Občané budou moci zdarma 
odevzdávat: objemný odpad (nábytek, 
zařízení domácnosti), kovový, dřevě-
ný odpad, odpad z údržby zeleně, suť 
z bytových údržeb (do množství 1m3  
zdarma), papír, sklo, plasty, elektro 
zařízení (pračky, televize, rádia, spo-
ráky, videa), nebezpečný materiál 
(barvy, ledničky, autobaterie).
  Sběrný dvůr není určen pro podnika-
tele.Ti musí mít svůj schválený plán 

likvidace odpadů a za jeho uložení 
platí. Projekční a přípravné práce na 
úpravu celého areálu již probíhají a 
předpokládá se, že velká část prací 
bude dokončena ještě letos. O dalším 
průběhu a o termínu zahájení provozu 
Sběrného dvora Radotín a přestěho-
vání Technických služeb vás budeme 
informovat v průběhu prací. Uvedení 
Sběrného dvora do provozu jistě vý-
razně prospěje jak k zamezení zaklá-
dání černých skládek, tak ke zlepšení 
čistoty i kulturnosti životního pro-
středí. A o to,  jakož i o spokojenost 
obyvatel, jde především.

  Burglengenfeld je bavorské městeč-
ko (11500 obyvatel) ležící v Horní 
Falci, severozápadně od Řezna. První 
zmínka o něm je již z 9. století, kdy 
hrabě Lengenfeld v místě založil hrad 
(Burg). Ještě v r. 1542, kdy toto sídlo 
získalo městská práva, se jmenovalo 

„Statt Lengfeldt“ Nad ním se vypínal 

hrad „Schloβ Burckglengenfeldt“, od 
něhož je odvozen dnešní název města. 
V r. 1912 byla v jeho předměstí, na 
pravém břehu řeky Naab, založena 
cementárna (pobočka cementárny 
v Heidelbergu). Radotínská cemen-
tárna (ta původní) v tu dobu již pra-
covala čtyřicet let! Obě cementárny 

tvořily od r. 1990 zárodečná centra, 
kolem nichž krystalizovaly přátelské 
styky. Nejprve mezi zaměstnanci 
obou cementáren, později i mezi 
členy samospráv v obou místech. Na 
základě podnětu burglengenfeldská 
radnice vyústily přátelské styky ve 
smlouvu o partnerství, která byla 
podepsána dne 17.2.1992. V tu dobu 
měl Burglengenfeld již 17 let obdob-
nou smlouvu s francouzským městem 


