
Mobiliář bude v létě hotov

Oblast Benátek zklidněna
možnost zneužívat ho pro průjezd vozi-
del odbočkou od tenisu. Navíc tak moh-
lo být legalizováno parkování v tomto 
úseku po pravé straně, které dosud bylo 
v rozporu s pravidly silničního provozu 
(při stání ponechat na obousměrné ko-
munikaci šířku 6 metrů).

Další důležitou úpravou v ulici 
U Jankovky bylo dosaženo téhož 
účelu, a navíc je zde pohyb bezpeč-
nější pro cyklisty, kteří mohou i po 
osazení značek jezdit ulicí obou-
směrně, od Vrážské ve zvláštním 
jízdním pruhu. Změna také vyřešila 
letitý problém na křižovatce Věštín-
ská – U Jankovky, kde se v minu-
losti stala řada nehod kvůli nedání 
přednosti zprava vozidly jedoucími 
vzhůru Věštínskou ulicí.   

Souhrn změn v kostce
»     zjednosměrnění části ulice Věš-

tínské v úseku mezi ulicemi Ma-
tějovského a Kraslická, směrem 
k Penny Marketu,  

» zjednosměrnění ulice U Jankovky 
směrem od Věštínské k Vrážské,

» vyznačení pruhu pro provoz 
cyklistů v protisměru a pruh pro 
parkování v ulici U Jankovky, 

» zúžení vozovky vyznačením vo-
dorovného dopravního značení 
v ulici U Jankovky u výjezdu 
z areálu firmy Pragosound, 

» zamezení průjezdu nákladních 
vozidel v ulicích V Parníku 
a Na Benátkách,

» zkrácení parkovacího pruhu 
a úprava zeleně ve Vrážské u vý-
jezdu z ulice U Jankovky (pro 
bezpečný vjezd na hlavní silnici).

na možnost sezení na několika místech 
v centru v druhé půlce června. „V ně-
kterých momentech jsme nemohli být 
spokojeni s prací dodavatelské firmy, 
především v prodlevě mezi demontáží 
stávajících laviček a umístěním nových 
a také s nedodržením termínu,“ říká 
radotínský starosta Mgr. Karel Hanz-
lík. „Věřím ale, že občané tyto nepří-
jemnosti přijali s pochopením a uvítali 
zbrusu nové prvky v ulicích.“

Vedle již avizovaných součástí no-
vého mobiliáře hrazeného z účelové 
dotace poskytnuté hlavním městem 
Prahou (viz box) je snaha uskutečnit 
jako poslední a také nejsložitější sou-
část nový novinový stánek spojený 
s veřejným WC, který nahradí stáva-
jící trafiku na křižovatce Věštínská – 
Vrážská. „Po zvelebení ploch kolem 
autobusového terminálu včetně vý-

sadby nové zeleně se stánek 
stal posledním hyzdícím 

prvkem. Místo jeho pouhé výměny je 
záměr vrátit do ulic Radotína veřej-
nou toaletu a zajistit náhradu dříve 
zrušených včetně WC v budově vla-
kového nádraží,“ vysvětluje Hanzlík. 
Do vyhlášeného výběrového řízení na 
dodavatele se přihlásily dva subjekty 
a aktuálně probíhá vyhodnocení jejich 
nabídek.

Co všechno je součástí nového mobiliáře?
» lavičky
» odpadkové koše
» stojany na kola
» květinová výzdoba
» plakátovací plochy

» informačně orientační značení 
(směrovky)

» velkoplošné mapy Radotína
» informační tabule při příjezdu
        do MČ

Pasování na čtenáře
Ve středu 2. června byli všichni prv-

ňáci z radotínské školy plni očekávání. 
Chystalo se pro ně totiž slavnostní Paso-
vání na čtenáře. Někteří si možná ještě 
neuměli úplně představit, oč půjde – pil-
ně ale s paní učitelkami připravovali 
malé vystoupení pro rodiče.

Přiblížila se hodina H, kulturní 
středisko Koruna praská ve švech. 

V 17 hodin vše začíná!
Každá ze čtyř prvních tříd se při-

pravila po svém. 1.A se představila 
s dramatickým ztvárněním Červené 
Karkulky podle F. Hrubína, 1.B pak 
ukázala, jak zvládá abecedu. 1.C se 
přidala s dalším pojetím abecedy a 1.D 
s představením Kočičí náměstí. Všich-
ni tleskali, děti měly radost z úspěchu 

a paní učitelky si trochu oddechly. 
Přeci jen u prvňáčků nikdy nevědí, jak 
budou na nové prostředí a velké publi-
kum reagovat. 

Nastal hlavní okamžik deštivého 
podvečera. Pan ředitel přepásaný šer-
pou za zvuku fanfár vstoupil do sálu  
a uvedl obřad přečtením Čtenářského 
slibu. Všechny děti slíbily, že budou 
s knihami hezky zacházet, proto moh-
lo začít očekávané pasování.

Každý žáček prvňáček byl pasován 
panem ředitelem poklepáním koženou 
knihou na rameno, poté dostal od své 
paní učitelky knížku se záložkou se 
slibem čtenáře, pasovací památeční 
listinu a roční průkaz do knihovny.

Celou akci prolnula náležitě slav-
nostní atmosféra. Věříme, že děti na 
ni budou rády vzpomínat a do života 
si odnesou pěkný vztah ke knížkám 
a ke čtení.

Vyvedená neckyáda
Všem divákům i porotě hodnotící 

styl a výtvarné provedení se tak od-
vážní námořníci postarali o dobrou 
zábavu. V tomto směru se asi nejvíc 
osvědčila posádka Dobřichovické stře-
ly, která nedorazila ani tak po hladině, 
jako spíš hluboko pod ní. Poztrácela 
sice mnoho cenných bodů i veškerou 
obuv a skončila beznadějně poslední, 
ale to náladu nevzalo ani jí, ani jejím 
fandům, kteří si oddechli v okamžiku, 
kdy se tato pokojová ponorka konečně 
protáhla cílem.

A kdo dosáhl na stupeň nejvyšší? 
Opět Rosťa Hrych coby Přemysl Oráč 
se svým sobím potahem v doprovodu 
Bivoje, Libuše i Tety. (Volci prý kupo-

divu nebyli k mání, ale kdo může říct, 
že Přemysl neoral právě se sobem?)

Berounšt í vodníci s početnou 
vodnickou omladinou usazenou pod 
vrbou nápadně připomínající palmu 
byli stříbrní, pro bronzový pohár si 
přišli černošičtí Sudyboys, na dalších 
příčkách je následovala sokolnická 
posádka Falkon, Poberounský kata-
marán pod vedením radotínského 
starosty, Air India, osamělý mladičký 
kapitán Mechorost a již zmíněná Dob-
řichovická střela.

K náladě povedeného odpoledne 
a večera pak přispěla i hudba kapel 
Stopaři a Kdoví. Třetí ročník Rado-
tínské neckyády uzavřel na začátku 
července Harmonikafest.

Přehlídka plavidel z dílen zručných 
srandistů zčeřila v sobotu 19. června 
jinak poměrně klidné vody Berounky 
a byla testem pevnosti bránic všech 
přihlížejících, protože smát se opravdu 
bylo čemu! 

A také bylo co obdivovat - v prvé 
řadě ochotu se v nepříliš letním počasí 
řádně omočit. Možná to nebylo v plá-
nu všech závodníků, ale pořadatelé se 
už postarali, aby na koupele došlo. 

Hned první úkol - dojet si přes 
řeku pro startovací číslo - se ukázal 
jako velmi záludný. Lehounké kajaky 
se projevily jako dokonalý nástroj na 
polovičního „eskymáka“. Je pravda, že 
někteří plavci svou stabilitu poněkud 

narušili speciálním pitným režimem 
a další nechtěli nořit nohy do útrob 
lodě, takže se následně ponořili celí. 
A pokud se objevil někdo, kdo vratkou 
loďku bravurně ovládl, záchranáři už 
zařídili, aby se potopil také. (Koho by 
jinak zachraňovali, že?)

Samotnou plavbu od radotínských 
říčních lázní k lávce u kostela většina 
plavidel zvládla bez potápění, přesto 
bylo nutné místy seskočit a přetáh-
nout koráby přes mělčiny. Nejtěžší 
úkol však čekal v cíli, kde bylo třeba 
naházet čtyři balonky do koše zavě-
šeného z lávky, vysoko nad hlubokou 
vodou. Tady mnozí dali přednost 
hodu ze stoje téměř pod vodou před 
střelbou z nestálé paluby.

V centrální části by problém měla do 
budoucna vyřešit realizace projektu 
Centrum Radotín, jehož součástí bude 
i parkovací dům a systém časových 
a rezidenčních stání.
   Obyvatelé Sídliště získají během let-
ních prázdnin díky realizaci projektu 
městské části 35 nových parkovacích 
stání. Všechna budou situována u ob-
jektu, v němž sídlí Oddělení správy 
obecních nemovitostí (dříve Domovní 
správa Radotín). Parkoviště před „do-
movkou“ bude rozšířeno o 7 parko-
vacích míst. Stávající povrchy budou 
zrekonstruovány, parkovací zálivy 
osazeny zatravňovacími dlaždicemi. 
Součástí úprav bude i vybudování 
nového přístupového chodníku. Javor, 
který zde roste, bude přesazen a celá 
plocha bude odvodněna. 

Druhé a větší parkoviště vznikne 
ve dvoře při objektu čp. 1075. Málo 
využívaný prostor tak dostane funkci, 
která obyvatelům Sídliště zjednoduší 
parkování v uzavřeném rezidenčním 
stání. Vybouráním stávajících pří-
střešků a úpravou povrchu vznikne 
28 nových míst. Parkovat se zde bude 
na asfaltu i na zatravňovacích dlaždi-
cích. Celý areál bude osvětlen a uza-
mčen – ve vjezdu budou posuvná vrata 
a nový přístup vznikne propojením 
parkoviště s chodníkem za domem čp. 
1076-1077. Součástí investiční akce je 
i doplnění 3 nových sloupů veřejného 

osvětlení při pěším propojení mezi 
domy čp. 1076-1077 a budovou zdra-
votnického zařízení. 
   Nového vzhledu se dočká i prostor 
před podchodem železniční tratě. 
Od přechodu přes vlečku bude podél 
vlečky vybudován nový chodník ke 

stávající komunikaci podél soba-
lového hřiště. Mezi chodníkem od 
přechodu k podchodu a komunikací 
spojující ulici U Starého stadionu 
a podchod ČD bude zrealizováno ob-
ratiště pro auta svozu komunálního 
odpadu. Nové pěší propojení vznikne 
i od obratiště k hlavnímu parkovišti 
u sportovní haly. 
   Na všechny tyto úpravy, které budou 
sloužit především obyvatelům Sídliště, 

získala městská část investiční pro-
středky ve výši 5 mil. Kč v rámci do-
tačních vztahů hl. m. Prahy z rozpoč-
tové kapitoly dopravní infrastruktury. 
Upraven bude rovněž prostor bývalé-
ho dopravního hřiště, kam se uvažuje 
do budoucna přesunout od sportovní 

haly U-rampu. Díky tomu zde budou 
lepší možnosti pro skateboard nebo 
street bike.
   „Celková částka, kterou se podařilo 
vedení městské části v oblasti Sídliš-
tě a Karlické ulice proinvestovat na 
dopravní infrastruktuře, technické 
vybavenosti a modernizaci objektů 
(především výměna oken), dosahuje 
od roku 2007 více než 140 mil. Kč,“ 
shrnuje starosta Hanzlík.

Rozšíření parkování a pěších propojení na Sídlišti

Knihovna plná fotografií
Místní knihovna Radotín nabízí 

od 19. července do 30. září výstavu 
fotografií radotínské rodačky Marcely 
Haspeklové. Ta sice již dvacet let žije 
a pracuje v Prachaticích, ale protože 
se stále považuje za „Radotíňačku“, 
rozhodla se uspořádat výstavu ve svém 
rodném městě, kde žijí její rodiče a kam 
se stále ráda vrací. 

Kdo je Marcela Haspeklová? Na-
rodila se 16. září 1962 v Radotíně, 
kde také chodila na základní školu 

a gymnázium. Poté vystudova-
la Pedagogickou fakultu Karlovy 
university v Praze. Po promoci na-
stoupila jako učitelka do základní 
školy. V roce 1988 se odstěhovala 
do jižních Čech. Nyní více než dva-
cet let učí na Střední pedagogické 
škole a Vyšší odborné škole soci-
ální v Prachaticích, kde také žije.
Ráda zpívá, je členkou ženského 
komorního sboru Maraveja a Hora 
zdola, režíruje studentský divadelní 

spolek Dutam, ráda cestuje a fotogra-
fuje - v listopadu 2009 proběhla vý-
stava jejích fotografií v Zimní zahradě 
Nové radnice v Prachaticích.


