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Volby bez zřejmého vítěze
Dlouze a zodpovědně jsem zvažoval svoji
několikanásobnou nominaci na kandidátní
listinu za Občanskou
demokratickou stranu
v předčasných volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
za pražský region. Rozhodování to nebylo
jednoduché, už z důvodu, že se poslanci
mezi obyvateli netěší velké popularitě,
v některých případech zcela oprávněně,
ale především z důvodu vnímání obrovské
důvěry Vás, spoluobčanů, kterou jste mi při
posledních komunálních volbách projevili
a kterou jsem nechtěl zklamat.
To, že jsem nakonec s kandidaturou souhlasil, záviselo na dvou mých podmínkách,
a to že na kandidátní listině za pražský region nebude žádná kontroverzní osoba a především skutečnost, že jsem od radotínského
místního sdružení dostal silnou podporu,
abych i v případě úspěchu a získání mandátu poslance nadále vykonával funkci starosty a mohl tak pokračovat v rozdělané práci.
Jednotná podpora byla pro mne klíčovou
záležitostí, jelikož práce pro Radotín je pro
mne tím nejdůležitějším. To, že moje kandidatura nakonec nevyšla, je demokratickým
výsledkem voleb a neúprosným zrcadlem
pro politické strany, které byly od 90. let
hegemonem na české politické scéně.
Já osobně ze svého výsledku zklamán
nejsem. Získal jsem nové a nezastupitelné
zkušenosti a dosáhl jsem především toho,
že v Městské části Praha 16, tedy v Radotíně, získala ODS, patrně díky mé nominaci,
jediného vítězství na území hl. m. Prahy a já
osobně jsem zde od voličů získal nejvíce
preferenčních hlasů, více než lídři všech
politických stran a hnutí ucházející se
o přízeň v předčasných volbách. Rok před
komunálními volbami je to pro mne velká
satisfakce a obrovský impuls do další práce
pro místo, kde žiji a které miluji. V kontextu
komunikací s desítkami Pražanů v době volební kampaně, při které mi sdělovali, že ze
stavu v politice jsou zklamáni a postrádají
elementární jistotu, jsem rád, že pro mnohé
z Vás tou jistotou jsem opakovaně právě já
a moji kolegové na radotínské radnici. Velice si této důvěry vážíme.
Chtěl bych poděkovat za obrovskou
podporu, kterou jste mi v průběhu volební
kampaně vyjadřovali, a především pak za
Vaše hlasy, jež jste vhodili do volebních
uren. Bohužel to nestačilo, jelikož se ve velice krátké volební kampani nepodařilo další
voliče přesvědčit o postupné rehabilitaci
a změnách, které v naší straně a především
v pražském regionu probíhají a že ODSku
stojí za to opět volit. Rozumím tomu. Mnozí
čekáte na markantnější výsledky, a to je
dobře. Ještě jednou děkuji Vám všem za těch
více jak 3 tisíce preferenčních hlasů. Je to pro
mne motivace do další práce a boje za získání důvěryhodnosti politické strany, která na
naší politickou scénu jednoznačně patří.

Letošní předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky přinesly zajímavé výsledky,
a to nejen v celorepublikovém, ale
i lokálním měřítku: na šestnáctce jsou
vítězové hned tři.
Jasného vítěze voleb by v těchto
dnech našel málokdo. Nejen proto,
že dopředu zřejmý subjekt s nejvyšším počtem hlasů – Česká strana
sociá lně demok ratická – získa la
pouze 20,45 procenta, s nimiž nejenže nesestaví jednobarevnou vládu se
zády krytými z KSČM, ale ani jinou
silnou levicovou exekutivu. Navíc po
rozporech v nejužším vedení ČSSD
těsně po volbách se tato strana začala stávat lehce nedůvěryhodným
partnerem.
Skutečným vítězem tedy je zcela
nový subjekt na domácí politické scéně, hnutí miliardáře Babiše ANO 2011.
Přestože jeho lídr od začátku kampaně
hovořil o tom, že do vlády v žádném

případě nemíří, nyní se musí rozhodovat mezi vládní odpovědností (tolerancí) a nezodpovědným vyvoláním
předčasných voleb. Bez podpory tohoto hnutí totiž nikdo vládu nesestaví.
Volebním fiaskem skončilo vládnutí pravice po roce 2010. Výprask
dostala nejen TOP 09, strůjce všech
nepříjemných ekonomických reforem, včetně opakovaného zvyšování
daňových sazeb, ale hlavně ODS,
která dosáhla pouhých 7,72 % všech
hlasů a jen o procento „porazila“
další velké překvapení voleb, Úsvit
přímé demokracie Tomio Okamury,
a do Parlamentu se opět vracející
lidovce (KDU-ČSL).
Situace v Praze je tradičně odlišná,
zde pravice nadále vítězí, ale s výrazně horšími výsledky než dříve.
V metropoli sice vyhrála TOP 09
s 23 procenty, ale již druhé bylo ANO
v závěsu s ČSSD. ODS skončila až
čtvrtá s necelými 12 %.

Nová hřiště díky biotopu
Nové víceúčelové hřiště za II. stupněm základní školy v Radotíně už slouží nejen žákům, ale i široké veřejnosti
(v odpoledních hodinách). Původní
hrací plocha uvolnila místo budově,
která bude patřit zázemí biotopu. A na
„Elbrusu“ vzniká špičkové hřiště na
pétanque.
V areálu školy je nyní k dispozici atletická dráha, dopravní hřiště

a nově víceúčelové hřiště určené
pro m íč ové sp or t y. I nve s torem
a kce bylo H lav n í město Pra ha .
Slavnostní předání řediteli základ-

Zveme Vás
na předváděcí
jízdu

ní školy Mgr. Zdeňku Stříhavkovi
se konalo 15. října a zúčastnil se ho
Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské
části Praha 16, se svým zástupcem
Mgr. Miroslavem Knotkem, v jehož
gesci je školství a sport. „Nedávno
vyšel v Mladé frontě DNES článek
o vztahu dětské populace ke sportu,
podmínkách pro sportování a nedostatku dobrovolných trenérů. V Radotíně je situace s podporou sportu přesně opačná. Vytvářet podmínky
pro to, aby děti mohly
sportovat, a podporovat
sportovní organizace, to
je u nás ve srov ná ní
s Pra hou a širokým
okolím věc zcela ojedinělá,“ uvedl Mgr. Miroslav Knotek.
Výstavba hřiště nestála radotínskou radn ici
ani korunu, neboť jde
o součást realizace celého areálu budoucího
bi ot opu (t j . s a mo č i s ticích jezer, která budou sloužit
jako koupaliště). Tím ovšem přesun
sportovišť v rámci této velké inves-

Ne j j i ž n ě j š í
část Prahy
se tentok rát
u k á z a la ja ko
vel m i ne je dnotná. Zatímco
pražský vítěz
TOP 09 se nenechala nikým
před st i h nout
v Lipencích, Velké Chuchli ani Zbraslavi (vysoké zisky 26 až 30 %), Lochkov byl jednou z pražských městských
částí, kde ANO porazilo všechny
ostatní (ač TOP 09 jen o 0,5 procenta).
Zcela výjimečným místem se nakonec
stala samotná Praha 16. Pouze a jen
v Radotíně dokázala v celé Praze
zvítězit ODS, a to díky čtyřce na její
kandidátce, místnímu starostovi (druhá TOP 09 zde zaostala o 3 a ANO
o téměř 7 procent). Přímo Karla Hanzlíka zakroužkovalo 675 voličů, tedy
72,34 % z těch, co podpořili ODS.
Z dalších výsledků, které jsou
přehledně zpracovány v tabulce, je

Zimní údržba
2013-2014
Noviny Prahy 16 přinášejí tradičně
na prahu zimní sezony souhrnné informace o údržbě komunikací ve všech
městských částech šestnáctky. Co zůstává stejné a co je letos nového?
Radotín
V kostce se dá říci, že Městskou
část Praha 16 nečeká letos v zimní
údržbě žádná revoluce. Po vedených
jednáních a závěrečné organizační
schůzce starosty Mgr. Karla Hanzlíka

Na grantech rozděleno
1,7 milionu
Městská část Praha 16 rozdělila v letošním roce radotínským neziskovým organizacím částku 1 670 503 korun. V ní
jsou zahrnuty i prostředky pro subjekty
poškozené červnovou velkou vodou.
Grantový program určený pro nestátní neziskové organizace působící
v oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit „Rekonstrukce,
odstranění havárií nebo modernizace zařízení v majetku organizací
v MČ Praha 16 (Radotín) a nebo

ŠKODA RAPID SPACEBACK již v prodeji
s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu

od 269.900 Kč

ZDARMA

Jak jsme vás informovali již v minulých Novinách Prahy 16, po více
jak 20 měsících konečně skončila
neuvěřitelná anabáze kolem veřejné soutěže na výběr zhotovitele na
budování technické v ybavenosti
několika radotínských ulic, ve kterých stále chybí dnes již standardní
infrastruktura. Pro obyvatele ulic
Otínská, Jelenovská, Dehtínská a Javořická to znamená, že se po dlouhé
době dočkají kompletní výstavby
vodovodní sítě, dešťové a splaškové
kanalizace, plynovodu a realizace
nového povrchu komunikací včetně
definitivních úprav chodníků, což
bude mít i významný estetický vliv.
K předání staveniště a tedy k zahájení prací došlo 10. října, poté co byla
v rekordně krátkém čase od posvěcení
akce Zastupitelstvem hl. m. Prahy
podepsána na Odboru městského
investora hl. m. Prahy smlouva se
zhotovitelem stavby – firmou Čermák
a Hrachovec, a.s. To pro radotínskou
radnici znamená, že do konce roku,
za předpokladu příhodných klimatických podmínek, bude poměrně slušná
rozestavěnost celé stavby, což je samozřejmě dobré pro argumentaci pro
plynulé financování celé akce z rozpočtu hl. m. Prahy i na příští rok.
Do poloviny listopadu se stihne
postavit prvních sto metrů splaškové
kanalizace, a to v ulici Dehtínská. Po
pokládce dočasného povrchu se práce
přeruší a pokračovat se s nimi bude
na jaře příštího roku. V ulici Javořické
by pravděpodobně ještě před zimou
měla být zahájena stavba čerpací stanice pro splaškovou kanalizaci.
První schůzky s občany dotčených
ulic již proběhly – k dalšímu setkání
dojde přibližně v březnu až dubnu
následujícího roku. To se se zástupci
radotínské radnice, investorem a projektantem sejdou obyvatelé z dalších
dotčených ulic, kde má být budována
nová infrastruktura. Pozvánka jim
bude doručena přímo do schránky.
Kompletně technicky vybavené
by měly být tyto lokality do konce
května 2015. Celá akce, jejímž investorem je hlavní město Praha, by
podle nabídkové ceny měla vyjít na
106,5 mil. Kč bez DPH.

