Zdravím všechny
občany správního
obvodu Prahy 16,
rád bych Vás dnes
k rátce sezná mi l
s rozvojem a výstavbou ve Velké
a Malé Chuchli.
V brzké době bude
dokončena komunikace mezi Malou
a Velkou Chuchlí (předpokládaný termín - červen nebo červenec 2007), což
našim občanům zkrátí a zrychlí cestu
směrem ku Praze. Významná bude
i v tom, že se řidiči vyhnou křižovatce
u Lahovického mostu.
V současné době probíhá územní řízení na realizaci přemostění ČD ve Velké
Chuchli a rovněž by měl být připraven
i projekt peronů zastávek vlaků ČD
v prostoru křižovatky ulice Dostihová
a Starochuchelská („u Startu“) v návaznosti na integrovanou dopravu. Tím by se
zvýšila možnost použití vlaků ČD a velmi
by se zkrátila cesta do centra Prahy nebo
na druhou stranu Vltavy, tzn. do Vršovic,
Hostivaře nebo Libně. Pevně věřím, že se
realizace těchto zastávek podaří.
V první polovině roku 2007 bude
zahájena výstavba komunikace Na
Hvězdárně, a to první etapa tzv. „serpentiny“. Doufám, že tato stavba bude
realizována tak, aby omezení provozu
na Hvězdárnu probíhalo v co možná
nejkratší době. Rovněž bych chtěl
občany ujistit, že za pokácené stromy
bude provedena výsadba náhradní, a to
v daleko větším počtu nových stromů,
než byl stávající. Nově vysazené stromy
budou již vyšlechtěné na městský provoz,
což znamená větší odolnost vůči spadu
smogu v Praze, a investor má za povinnost
pečovat o tuto výsadbu po dobu 5 let.
Dále jsme začali s výstavbou dětského hřiště u nové mateřské školy, a to
na pozemku ve vlastnictví naší městské
části. Doufám, že realizace se povede v co
nejkratším možném termínu, aby se ještě
v letošním roce dalo hřiště využít nejen pro
potřeby mateřské školy, ale i pro veřejnost.
Bohužel ne vždy se tyto stavby setkávají s pochopením všech chuchelských
občanů, což samozřejmě chápu, ale
jsem přesvědčen, že i tito občané časem
přijdou na to, že jsou pro jejich dobro
a směřují k dalšímu rozvoji a rozmachu
Chuchle. Je pochopitelné, že se vždy
nedají realizovat stavby, které by vyhovovaly všem občanům.
Příště Vás budu informovat o dalších
připravovaných aktivitách v naší MČ
a na závěr tohoto krátkého příspěvku
si Vám dovoluji popřát klid a pohodu
v nadcházejícím jarním období.

Zastupitelé Městské části Praha 16
při svém veřejném zasedání, které
proběhlo 28. března, jednomyslně
odsouhlasili předložený návrh na
ukončení provozu jeslí. Podpořili
tak tři týdny staré usnesení rady
městské části. Při rozhodování hrál
roli především fakt dlouhodobě
nízké docházky do zařízení z řad
dětí radotínských občanů, vysokých
nákladů na provoz a budoucí využití uvolněného oddělení pro potřeby
mateřské školy. Radotínští zastupitelé tak přistoupili ke kroku, který již
v minulosti realizovaly jiné pražské
městské části.
O ukončení provozu jeslí se v Radotíně uvažovalo již v roce 2000.
Tehdy však zásadní rozhodnutí nepadlo z důvodu pozvolna se zvyšující křivky narozených dětí. Bohužel
tento trend, který vrcholil čtyři roky

poté, se ve zvýšeném zájmu o jesle
neprojevil. ,,Prakticky od roku 2001
až do současnosti jsou jesle, které
mají celkovou
kapacitu 20
dětí, v y užívány dětmi
r a d ot í n s k ýc h
občanů pouze
do padesáti
procent ,“ popisuje d louhodobější
situaci v organizaci, jejímž
zřizovatelem je
MČ Praha 16,
zástupce starosty Mgr. Knotek.
Radotín tak
sanoval službu pro občany především z oblasti Poberouní. Přesto

15 let jsme partneři
Druhá březnová sobota roku 2007
se nesla v Burglengenfeldu v duchu
všeobecně
pohodové
atmosféry
a střízlivých, ale o to příjemnějších
oslav. A k nim byl vskutku důvod:
vždyť v únoru letošního roku uplynulo již 15 let od stvrzení partnerství
mezi Radotínem a tímto malebným
bavorským městem. A pro naše německé přátele byly oslavy dokonce
dvojnásobné, neboť ve stejné době
také uplynulo půl druhé dekády od
uzavření smlouvy se saským městem
Johanngeorgenstadt.

Celý program se odehrával v Městské hale, která je součástí rozvo-

jové části města v místě zvaném
Naabtalpark (Naab je řeka protékající
městem – pozn. red.), v němž se nachází školní zařízení a hlavně nová
pýcha – aquapark s vnitřním i venkovním vyhřívaným bazénem, jenž
byl k vodním hrátkám využit i při
našem odjezdu po 21. hodině.
Po úvodním vystoupení místního
orchestru St. Vitus se slova ujali starostové. Prvním v pořadí byl starosta
hostitelského města Heinz Karg,
který uvítal přítomné a politoval, že
slavnostního setkání se kvůli nemoci
nemohli zúčastnit čeští „otcové
zakladatelé“
František Vláčil
a Jiří Holub.
Starosta Karg
ta ké vzpomenul na 17. únor
1992, den, kdy se
obě partnerství
zrodila, a zdůraznil význam
toho roku (450
let od povýšení
Burglengenfeldu
na město, 30 let
od uzavření partnerství s francouz-

nedostával od dotčených samospráv
obcí žádnou finanční kompenzaci
na provoz. Ještě v průběhu loňského

roku byla měsíční platba za tuto služ-

Karlická se zavře
na půl roku
Po několika měsících očekávání
začátek dubna potvrdil, že klíčová
radotínská komunikace bude uzavřena až do konce září.
Ulicí Karlickou je vedena silnice
II. třídy číslo 115, která do Prahy
přivádí dopravu z celého dolního
Poberouní, z rozvojového regionu
s narůstající výstavbou rodinných
i bytových domů a stovkami rekreačních objektů. Významná dopravní tepna bude od 23. dubna až do
30. září úplně uzavřena, což způsobí

TSK mění
plán úklidu
Několik let nazpět se Radotín
i Zbraslav snažily o to, aby důkladným jarním úklidem prošly i páteřní
komunikace, které v Praze spravuje
Technická správa komunikací (TSK),
a aby tento úklid zahrnoval i parkovací zálivy. Letos se konečně čištění
uskuteční, avšak pozdní oznámení
způsobilo nesoulad plánů TSK
a městských částí.

Svoboda slova a svobodné vyjadřování názoru je základem demokratické společnosti. Právo, které
bylo po roce 1948 upřeno několika
generacím, se stalo běžnou součástí našeho života. Dokážeme však
s těmito demokratickými výsadami
a principy zacházet a v jejich duchu
konat? Myslím, že v převážné většině ano, ale jsou v naší společnosti
i tací, kteří si principy demokracie
pletou s anarchií. Především jelikož
si neuvědomují, že ruku v ruce jdou
s našimi právy i povinnosti a odpovědnost. Povinnost a zodpovědnost
především každého z nás za sebe, za
zajištění svých nejbližších, ale i za
míru spoluúčasti na stavu svého
okolí a na vývoji ve společnosti.
U posledně jmenovaného, tedy na
vývoji ve společnosti, se můžeme
podílet v případě, že nepohrdneme
významem a váhou svého hlasu při
volbách, kterých jsme si v minulém
roce užili hned několikrát. Míru
spoluúčasti na dění ve svém okolí
můžeme například vykázat dobrovolnou aktivní prací v některých
poradních orgánech radnic a komunálních institucí, ale i aktivním
postojem ke společenským otázkám. A že těch současných důležitých otázek je celá řada, nemusím
zdůrazňovat. Připomeňme si například vážné téma možného umístění
radarové základny protiraketového
systému, kandidaturu Prahy na
uspořádání letních olympijských
her, diskutované státní reformy či
budoucí stavbu a umístění kontroverzního objektu národní knihovny
na Letné. To jsou jen ty nejdůležitější, které v poslední době polarizují
veřejnost na několik táborů.
Vedle těchto globálních otázek
jsou samozřejmě i důležité otázky
lokální či místní. V obou případech je však důležité zvážit svůj
názor podle faktických a věcných
argumentů. Ty by měly ve spojení
s názorem odborníků či kompetentních lidí hrát hlavní roli při formulování soukromého mínění, jež
by nemělo být ovlivněno osobním
zájmem či užitkem.

