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Praha 16 ovládla soutěže webů

Podzemí slavnostně otevřeno

Jarní akce na 16

Radnice mění
systém měření

Váš autorizovaný servisní
partner ŠKODA:

FEMAT, spol. s r.o.
Vrážská 1562/24a

153 00 Praha 5 - Radotín
Tel.: 800 400 497, 242 438 910

www.femat.cz

ŠKODA Service®

ŠKODA Orginální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Máte vůz starý 4 nebo více let? Chcete
ušetřit peníze při provedení opravy nebo
výměně opotřebovaných dílu? Pak je
právě Vám určena šeková knížka plná
slev, která obsahuje kupony s 20% slevou
na vybrané opravy a řadu dalších výhod
pro Vás. Pokud šekovou knížku ješte
nemáte, je pro Vás zdarma
připravena u Vašeho
autorizovaného servisního
partnera ŠKODA.

Elektronické služby ze šestnáctky jsou 
i letos špičkou: Praha16.eu letos ovládla 
pražské kolo Zlatého erbu, Chuchle.cz je 
třetím nejlepším webem obce v ČR a ra-
dotínská knihovna je v kategorii středně 
velkých obcí rovněž celorepublikově třetí.   

Radotínské webové stránky zabodo-
valy při vyhodnocení pražského kola 
14. ročníku soutěže Zlatý erb ve všech 
vyhlašovaných kategoriích, jichž se 
mohly zúčastnit. Ve čtvrtek 15. března 
na odpoledním slavnostním vyhlášení 
krajského kola v sále Zastupitelů hl. m. 
Prahy si zástupci Městské části Praha 16 
přišli převzít celkem tři ocenění: cenu 
veřejnosti, cenu za nejlepší elektronic-
kou službu a stříbro pro druhou nejlepší 
stránku města, udělovanou mezi větší-
mi městskými částmi Praha 1 až 22.

Po loňském třetím místě znamená 

letošní druhá příčka další potvrzení 
správného směru vývoje hlavního in-
formačního kanálu Radotína. Všich-
ni, kdo se na jeho tvorbě podílejí, se 
snaží, aby zde byly k nalezení co neju-
celenější informace jak pro místní, tak 
i pro návštěvníky. To ostatně ocenili 

i hodnotitelé, kteří před dvěma lety 
prozkoumali stránky 22 velkých 
městských částí podle metodiky od-
borníků z E-Governance Institute při 
Rutgers University v Newarku. Tehdy 
vyšla přístupnost webu Praha16.eu 

jako nejlepší v celé Praze.
Ne j lepš í  e lek t ron ickou s lu ž-

bou v Praze je lokální burza práce 
(www.praha16.eu/porta l-prace)– 
možnost bezplatně zveřejňovat na 
ofi ciálních stránkách městské části 
pracovní nabídky od všech zaměstna-
vatelů působících v regionu.

V kategorii „obcí“ opět zabodoval 
web Velké Chuchle a letos byl oceněn 
jako nejlepší z přihlášených malých 
pražských městských částí. Díky tomu 
postoupil do celostátního kola a při 
slavnostním ceremoniálu 2. dubna na 
konferenci Internet ve státní správě a sa-
mosprávě v Hradci Králové Chuchle.cz 
obsadila výborné třetí místo.

Stejného úspěchu dosáhla také 
Místní knihovna Radotín. V celostát-
ní soutěži Biblioweb, tedy srovnání 
webových stránek knihoven z celé 
země, obhájili Radotínští skvělé třetí 

i pro návštěvníky. To ostatně ocenili 

i hodnotitelé, kteří před dvěma lety 

Ikony české rockové scény, amatérští 
hudebníci i světově uznávaný kytarový 
mág Štěpán Rak křtili nové CD na nové 
Klubové scéně v Radotíně.

Městská část Praha 16 vydala na 
dvou discích historicky první kom-
pilaci, která je průřezem současné 
bohaté a pestré radotínské hudební 
scény (viz Noviny Prahy 16 č. 3/2012). scény (viz Noviny Prahy 16 č. 3/2012). scény
Jeho křest proběhl v úterý 3. dubna 
večer v nově vybudovaném klubu 
v podzemí Kulturního střediska 

U Koruny za účasti profesora Štěpána 
Raka, zpěváka Jana Kalouska, členů 
skupiny Olympic Milana Peroutky 
a Milana Brouma, sólisty Národního 
divadla Jaroslava Březiny a dalších 
hudebních es. 

„Vedle hudební kompilace se křtil 

i prostor, v němž vše probíhalo. Ten 
vznikl díky pětimilionové dotaci 
hl. m. Prahy v podzemí Kulturní-
ho střediska Radotín (KS) v domě 
U Koruny přestavbou pivních sklepů 
hostince z 19. století. Nevelké, ale 
přesto nesmírně působivé prostory 
využívají všechny půvaby staré prá-
ce zednických mistrů v kombinaci 
s moderním designem,“ říká starosta 
Karel Hanzlík. 

Nezůstává však jen u výtvarné-
ho pojetí (které 
stav í napřík lad 
i na prostorové 
insta laci „Rudé 
ságo“ darované 
a k a d e m i c k ý m 
ma l í řem Lu ká-
šem Bradáčkem), 
za nímž celkově 
stojí vedoucí KS 
Mgr. Dana Rado-
vá. Pro Klubovou 
scénu se připra-
v u j í  z a j í m a v é 
k o n c e r t y,  o r i -
giná lní divadla 
ma lýc h  forem, 

cestopisné pořady, netradiční módní 
přehlídky, talkshow se zajímavými 
osobnostmi, kulinářské večery, ve-
čery improvizace, různé umělecké 
workshopy a akce (aktuálně viz stra-
nu 9 těchto NP16).

Na starém sídlišti v Radotíně se ve 
všech objektech patřících Městské části 
Praha 16 již od 10. dubna osazují nové 
bytové vodoměry a především nové ka-
lorimetry (měřiče odebraného tepla). 
Zavádí se rovněž internetová síť, jež 
umožní okamžitý přístup k těmto úda-
jům – a to nejen správě obecních nemo-
vitostí, dokonce i jednotlivým uživate-
lům bytů a nebytových prostor. A tím 
investice radnice zdaleka nekončí.

Proč se mění stávající systém? 
A proč mají být data on-line? Poprvé 
začali zástupci Městské části Praha 16 
o změně uvažovat před více než dvěma 

22. dubna – Jarní zelené koule 
(pétanque), Radotín 
22. dubna – Pašije, Zbraslav 
25.-28. dubna – Memoriál
Aleše Hřebeského, Radotín
28. dubna – Bezpečné jaro, 
Radotín
5. května – Velké radotínské 
rodeo o Senátorský pohár
11.-12. května – Radotínská radost
12. května – Zbraslavská osma

Vážení spolu-
občané, musím občané, musím 
se na Vás dnes se na Vás dnes 
obrátit s téma-obrátit s téma-
tem, které je nad tem, které je nad 
j i né  z áva ž né , j i né  z áva ž né , 
byť pro mnohé byť pro mnohé 
přek v apuj í c í .  přek v apuj í c í .  
Pří liv nových, Pří liv nových, 

v komunální politice naprosto ne-
zkušených lidí na pražskou radnici, 
vyústil v oprášení staronového ná-
padu, kterým je tzv. „rušení malých 
městských částí“. Říkám staronový 
proto, protože už tu párkrát za 
uplynulých 20 let byl. Historie se 
stále opakuje. Ofi ciálním důvo-
dem vždy byla a je i nyní úspora 
peněžních prostředků. Skutečným 
důvodem vždy bylo a obávám 
se, že také je i nyní, koncentrace 
moci, která zjednoduší manipulaci 
s vytěžením území těch zrušených 
městských částí formou úpravy 
územního plánu a následnému 
přidělení území k zainvestování 
těm pravým. Jedná se totiž vždy 
o území bývalých vesnic, které byly 
v roce 1974 připojeny k Praze a kte-
ré nyní již jako jediné poskytují 
ještě nezastavěná území na okraji 
Prahy pro další rozvoj.

Uvědomme si, že územní plán 
Prahy, který je již více než deset let 
připravován, doposud nebyl schvá-
len a nikdo si netroufne odhadovat, 
kdy vlastně bude. Tak silné to je po-
litikum. V současnosti je nositelem 
této „myšlenky“ radní zvolený za 
‚TOP 09‘ Mgr. Lukáš Manhart. To, 
že zatím nikdo nemá představu, jak 
by byly tyto historicky samostatné 
vesnice spravovány z tzv. „nových 
center“, zřejmě nevadí. Zřejmě 
nevadí ani to, že se proti tomu 
staví zastupitelstva všech těchto 
částí, kterých by se to mohlo tý-
kat. Myšlenka zjednodušit si cestu 
k ovládnutí těchto území je zřejmě 
příliš silná. V minulosti se vždy 
našlo dost rozumných pražských 
zastupitelů, kteří tuto myšlenku 
zavrhli a tyto snahy zastavili dří-
ve, než došlo k jejich ofi ciálnímu 
projednávání. Doufejme, že i nyní 
se tací najdou a území okraje Prahy 
zůstane spravováno lidmi, kteří na 
něm žijí.

Přibližně před měsícem byla v mé-
diích podána zpráva o předražených 
zakázkách Odboru městského investora 
Magistrátu hl. m. Prahy a mezi třemi 
zmíněnými akcemi bylo i řízení na 
pokračování budování technické vyba-
venosti v Radotíně, konkrétně v ulicích 
Otínská, Jelenovská, Dehtínská a Javo-
řická, vysoutěžené koncem minulého 
roku. Snaha nového náměstka primá-
tora pro infrastrukturu ušetřit rozpočet 
Prahy od zbytečných a nadhodnocených 
výdajů je chvályhodná, ale v tomto přípa-
dě bohužel neopodstatněná. Rádoby od-
borný posudek od neautorizované fi rmy, 
o který se opíral, při škrtech v rozpočtu 
akce zcela opomenul problematiku dané 
lokality, a to především šířkové parame-
try uvedených komunikací, technické 
provedení stavby a geologii. Zpochybně-
ním odvozu vykopané zeminy a redukcí 
pažení výkopů by ve finální podobě 
došlo pro občany k znemožnění základní 
obslužnosti jejich objektů, jako je dostat 
se do své nemovitosti, k absenci odvozu 
komunálního odpadu a v případě závaž-
né situace ke stavu, že by se k domům 
nedostala vozidla a týmy integrovaného 
záchranného systému. Vše toto jde 
jednoznačně proti vydanému stavební-
mu povolení, proti stavebním normám 
a bezpečnosti práce. Zarážející je fakt, 
že se zhotovitelé oponentního posudku 
vůbec nekontaktovali se zpracovate-
lem projektové dokumentace a výka-
zu výměr – fi rmou DIPRO s.r.o., která 
pro hl. m. Prahu stavební dokumentaci 
pro budování technické vybavenosti 
v Radotíně vypracovává již více jak 
20 let. V médiích avizované předražení 
zakázky o 30 a více procent a jejich úspo-
ra by byla reálná v podmínkách, kdy by 
se zasíťování provádělo na zelené louce 
s jasnými majetkoprávními vztahy, kde 
se nemusí řešit výše uvedené. Vyhloubí 
se jeden velký výkop, vyrubaná a kva-
litní zemina (ne jako u výše uvedených 
lokalit, kde jsou vápencové a břidličnaté 
horniny absolutně se nehodící ve velké 
míře ke zpětnému zásypu) se dá na 
stranu a po uložení sítí se vše nahrne 
zpět a zhutní. Co to pro nás a radotínské 
občany znamená? Rozestavěnou akci na 
Viničkách, na kterou MČ Praha 16 z roz-
počtu hl. m. Prahy obdržela na dokonče-
ní v letošním roce 40 mil. Kč to neohrozí. 
Problém je ale s pokračováním v ulici 
Otínské a dalších s tím, že je z časového 
důvodu v ohrožení i dočerpání dotace 
z Ministerstva zemědělství, která je vá-
zána do března roku 2013. Snad zdravý 
rozum zvítězí a ze současné mediálně 
politické roviny se vše opět posune do 
té odborné.  


