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Nové dětské dopravní hřiště
Vážení čtenáři Novin Prahy 16, dovolte
mi, abych Vás
jménem svým
i jménem
chuchelských
obča nů pozdravil a alespoň několika
slovy bych Vás rád telegraficky seznámil
s novinkami v naší městské části.
Na začátku dubna 2009 nainstaloval
Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci
s TSK Praha cyklostojany na kola pro
potřebu obyvatel Velké a Malé Chuchle.
Od 13. března funguje opět Infokanál
kabelové televize Velká Chuchle každý
den v době od 14.00 do 15.00 hod. a od
17.30 do 19.30 hod. Je umístěn v nabídce
Mini na místě programu ARD.
Od 16. dubna spustil ÚMČ novou
službu v rámci Czech POINTU - výpis
z insolvenčího rejstříku.
Od 1. května došlo k úpravě autobusové trasy linky 172 v oblasti Chuchle
a Radotína. Občané naší městské části
mají dobré spojeni nejen do Prahy, ale
i na vlakové nádraží a do Radotína.
Pokračuje výstavba propojení dálnic
D1 - D5, na jehož dokončení se jistě těší
nejen obyvatelé Radotína, ale i Velké
Chuchle, kterým by jeho otevření mělo
přinést snížení průjezdnosti motorových vozidel v jejich městských částech.
Technická správa komunikací chystá
celkovou rekonstrukci komunikace
Starochuchelská v úseku od mostu Pod
Akáty až k náměstí Chuchelských bojovníků - předpoklad zahájení 1.7.2009,
což způsobí neprůjezdnost ve směru
Chuchle – Slivenec a tím i dopravní
komplikace tímto směrem.
Připravuje se ražba tunelu pro ČD,
jež má propojit Prahu s Berounem
s vyústěním v Malé Chuchli. Obyvatelé
Malé Chuchle a vedení radnice zásadně nesouhlasí s navrženým řešením
organizace výstavby a umístěním zařízení staveniště budoucí stavby v Malé
Chuchli.
Potěšila mne skutečnost, že naše
Městská část Praha – Velká Chuchle obsadila 2. místo v kategorii obce v krajském kole 11. ročníku soutěže Zlatý erb
2009 - soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Věřím, že se občané celého správního
obvodu zúčastní voleb do EP v hojném
počtu a budou mít při výběru kandidáta
šťastnou ruku.

Městská část Praha 16 otevřela
v pondělí 27. dubna nové dětské
dopravní hřiště. Slavnostního přestřižení pásky se ujal radní hlavního
města Prahy pro oblast dopravy Radovan Šteiner společně s Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou Městské
části Praha 16.
„Nové dětské dopravní hřiště
je jedna z dalších akcí, které naše
městská část realizuje v rámci
preventivních opatření. Věřím,
že tak jako jiné projekty, které
jsme dotáhli do konce, tak i tento
splní svůj účel. Zejména pokud si
hřiště najdou budoucí účastníci
silničního provozu, ať už se bude
jednat o chodce nebo budoucí řidiče
ze zdejší základní školy, ale i z řad
našich předškoláků, kteří by sem
rovněž měli chodit,“ uvedl starosta
Hanzlík.
Dopravní hřiště určené nejen pro
vzdělávání dětí v dopravní výchově, ale i pro širokou veřejnost, se
nachází v areálu místní základní

školy v Loučanské ulici. Na ploše
o velikosti 250 m 2 nabízí například
simulovanou jízdu v provozu přes
světelnou křiž ovat k u, ž elezniční přejezd, kruhový
objezd či jednosměrnou
komu n i k a c i .
V blízkosti
doprav ního
hřiště jsou
k dispozici
i další sportov iště - nejen
na pétanque,
ale též na beach volejba l,
fotbal či atletický stadion.
Investo rem stavby je Městská část
Praha 16. Z celkové část k y 1,5
milionu korun vynaložené na výstavbu dětského dopravního hřiště,

Pábení odstartuje divadelní festival
Druhý ročník Radotínského pábení,
jehož organizátorem či spolupořadatelem je Městská část Praha 16, odstartuje
v sobotu 16. května. Program je tentokrát obohacen o jednu novou akci, která
bude ten letošní seriál zahajovat. Tou je
divadelní festival amatérských souborů.
Všech pět akcí, které se v rámci tohoto kulturního podniku uskuteční,

má společný cíl – rozšířit kulturní
nabídku občanům všech věkových
skupin a dále podpořit radotínské
volnočasové oddíly, sdružení, ale

i školní zařízení, jež by se díky
spolupořadatelské činnosti mohly
prezentovat a oslovit tak potencionální zájemce pracovat a účastnit se
na dění v těchto subjektech. Velice
důležitým motivem je i sjednocení
a navázání spolupráce mezi volnočasovými sdruženími, která si tak
mohou navzájem předat užitečné
zkušenosti.
,,Po dlouhém zvažování jsme k oficiálnímu
pojmenování kulturního projektu použili hrabalovský novotvar, který vyjadřuje polaskání,
navnadění či nalákání
k dobrému pocitu, a to
je přesně vše, co bychom
prostřednictvím připravova ných předprá zdn i nov ých a kcí chtěl i
na na š e r adot í n s ké
lidičky všech věkových
skupin přenést tak, aby
přišli a dobře se bavili,“
vysvětluje původ a smysl „pábení“
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské
části Praha 16.

tvořily dotace Hlavního města Prahy cca 90 %.
„Částka 1,5 milionu se může
zdát jako částka vysoká, pokud ale
dopravní hřiště poslouží k prevenci
dětí ať už předškolních či školního

věku a zachrání byť jen jeden lidský
život, myslím, že investovaná částka
je investovaná správně,“ uvedl pražský radní Šteiner.

S koněm i s pistolí
Vykydat hnůj, vyhřebelcovat koně,
uklidit kobližky, nenechat se vyhodit ze
sedla a ještě u toho budit respekt. Člen
jízdní jednotky městské policie má tvrdý chlebíček.
Rybář v gumové bundě na břehu
Berounky poklimbává. „Dobrý den,
váš rybářský lístek.“ Rybář se otočí,
vykulí oči… Nad ním stojí kůň. Tedy
vlastně dva. A na každém sedí policista. A oba dva ho přísně pozorují.
Městská policie povýšila do sedel.
„Že ze mě bude policajtka a ještě
u toho budu jezdit na koni, tomu bych

Memoriál opět
ovládl Boston

Tým Megamen Boston se stal vítězem
16. ročníku boxlakrosového Memoriálu Aleše Hřebeského a zopakoval
svůj loňský triumf. Ve finále porazil
SK Lacrosse Jižní Město 9 : 3.
Turnaje, který je největší lakrosovou akcí svého druhu v Evropě,
se zúčastnilo 16 týmů z devíti zemí.
Megamen Boston přešel čtvrtfinálem

ZDARMA

Všichni příznivci dobré zábavy, a to všech
věkových skupin i rozličného zaměření, si
budou moci přijít na své v průběhu května
a června. Radotínská radnice připravuje již
druhým rokem seriál kulturně společenských akcí, které jsou zahrnuty v projektu
nesoucím název Radotínské pábení.
Po loňské premiéře se do programu
dostává i jedna novinka - festival amatérských divadelních scén, jež celý seriál
zahajuje 16. května v sále Kulturního střediska „U Koruny“. Během soboty budou
k vidění představení pro děti i dospělé,
vedle pohádek i například recitační pásmo Kainarových básní v podání spolku
Gaudium nebo Knellerův letní tábor od
ToTO divadla, se kterým se soubor dostal
na letošní Jiráskův Hronov. Všechny děti
jsou 30. května zvány na oslavu jejich dne
do Říčních lázní u Berounky. Na odpoledni plném soutěží, her a programu na jevišti
se bude podílet hned několik radotínských
subjektů. Každý, kdo přijde, určitě nebude litovat. Litovat nebudeme ani my,
organizátoři, jelikož není nad odměnu
v podání rozzářených dětských očí či smíchu. Milovníci historie budou netrpělivě
vyčkávat na již třetí ,,novodobou“ cestu
českého krále a císaře římského Karla IV.
z Pražského hradu na Karlštejn. I letos se
královská družina zastaví na náměstí mezi
radnicí a radotínskou školou. Bude tomu
6. června přibližně v 15 hodin. Vše bude
doplněno o bohatý doprovodný program,
který bude pokračovat do pozdních večerních hodin. Na závěr je pro účastníky
kulturní akce připraveno velké překvapení. Kdo ho chce spatřit, musí vydržet až do
závěru celého pořadu. Podnik, který má za
sebou nejdelší dobu existence a je součástí
i 2. Radotínského pábení je velké rodeo
o primátorský pohár, organizované v relativně netradičním termínu, a to týden po
průjezdu Karla IV. Atraktivní podívaná
na soutěžní klání jezdců z celé republiky
si dlouhodobě na nepřízeň diváků nemůže
rozhodně stěžovat. Nejinak tomu bude i letos. Posledním článkem připraveného projektu bude splavování Berounky na netradičních plavidlech – Radotínská neckyáda.
Organizátoři věří, že letošní startovní pole
bude ještě bohatší a zajímavější, než tomu
bylo při úspěšném loňském startu. Mnozí,
kteří se připravují a konstruují improvizované plavidlo, spřádají již dnes správnou
taktiku na 20. červen, kdy se prokáže
odolnost jejich vodního dopravního prostředku. Součástí bude opět doprovodný
program v Říčních lázních a samozřejmě
vyhlášení vítězů a úspěšných posádek.
Na závěr mi dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozval na program
2. Radotínského pábení a popřál příjemnou zábavu.

