
  

   V neděli 22. dubna v odpoledních 
hodinách se tento fakt stal skutečnos-
tí. Kanadský tým Green Gaels vyhrál 
finálové utkání 14. ročníku Memori-
álu Aleše Hřebeského – Jimi Dlouhý 
Cup 2007 nad družstvem TJ Malešice 

suverénním způsobem 8:1. Hodně 
překvapivé finále, ze strany Malešic, 
ukončilo jeden z nejvydařenějších 
lakrosových turnajů v České repub-
lice. Počasí, vyprodaný sobotní večer 

a nedělní finále, zastoupení osmi stá-
tů, přenos České televize, to jsou jen 
některé atributy této vydařené akce.
   Turnaj nabídl 35 zápasů, včetně 
sobotního, ze záznamu televizí vy-
sílaného all stars game. Na turnaj, 

k t e r ý  s e  h r á l 
p o d  z á š t i t o u 
n á m ě s t k y n ě 
primátora Hany 
Žižkové, si našlo 
c e s t u  m n o h o 
známých osob 
ze společenského 
a spor tov ní ho 
života – před-
s e d a  Č S T V 
Ing. Srb, asistent 
trenéra hokejo-
vých mistrů ze 
Sparty Marian 
Jelínek, basketba-

lové legendy otec a syn Zídkovi nebo 
Zlatý Anděl - zpěvák Matěj Rupert.
   Neúčast domácího LCC ve finále 
turnaje byla největším překvape-

   Zvýšit nájemné u obecních bytů 
s tzv. regulovaným nájemným 
rozhodly radnice čtyř městských 
částí správního obvodu Prahy 16 
– Lochkov, Radotín, Chuchle i Zbra-
slav – ještě před komunálními volba-
mi 2006. V Lipencích se tato otázka 
nijak neřešila. Podle tajemnice úřa-
du Hany Schwarzové měly Lipence 
k dispozici pouze dva byty, přičemž 
v současné době probíhá prodej 
domů, v nichž se tyto dva byty a další 
nebytové prostory nacházejí. 
   Zvýšit nájemné umožnil pronají-
matelům zákon č. 107/2006 Sb., který 
nabyl účinnosti 31. března 2006. Ten 
ve své první části upravuje možnost 
jednostranného zvyšování nájemné-
ho z bytu, které je možné uplatnit 
během čtyřletého období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2010. Jste-li 
nájemcem obecního bytu či Vás tato 
tématika prostě jen zajímá, nahléd-
něte do výše uvedeného zákona a do 

Sdělení Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 333/2006 
Sb. Nezbytné dokumen-
ty pro výpočty lze rov-
něž nalézt na webových 
stránkách ministerstva: 
www.mmr.cz.
   Všechny „naše“ měst-
ské části se rozhodly, že 
nájmy zvýší v nejbliž-
ším možném termínu, 
tak jak umožňuje litera 
z á kona ,  t e dy  j i ž  o d 
1. ledna letošního roku. 
V Radotíně schváli la 
zvýšení místní rada již 
na své schůzi 9. srpna 
2 0 0 6 ,  na  Z br a s l av i 
odsouhlasili radní zvý-
šení nájmů 23. srpna 
loňského roku a mate-
riál pak byl předložen 
a schválen na jednání 
zastupitelstva 20. září. 

Změny mezi
Berounkou a Vltavou
   Uplynulé měsíce přinesly překvapi-
vý vývoj na radnicích městských částí 
Zbraslav a Lipence. 
   Ani ne půl roku po komunálních 
volbách má největší městská část 
šestnáctého obvodu novou koalici 
i radní. Původní smlouva koalice 
ODS a SNK ED, která vedla zbraslav-
skou radnici celé minulé volební ob-
dobí, byla vypovězena koncem února 
a následovala jednání představitelů 
zbraslavské ODS o širší koalici, která 

Lahovice se dočkají 
kanalizace

   Po více jak jednoroční přestávce 
způsobené nedostatkem financí byla 
v dubnu opětovně zahájena výstavba 
kanalizace v Lahovičkách.
  Stavba TV Zbraslav, kanalizace 
Lahovičky, započala již v říjnu 2004 
a během následujícího roku se zhoto-
viteli, firmě Čermák a Hrachovec a.s.,

T e c h n i c k á 
vybavenost Ra-
dotín - západ
Jedna z nej-
rozsá h le jš ích 
i n v e s t i č n í c h 
akcí na území 
R a d o t í n a - 
budování tech-

nické vybavenosti v západní oblasti 
městské části - byla koncem dubna od-
startována v celém rozsahu. Na konci 
minulého roku a v březnu byla v rám-
ci této akce provedena plynofikace, 
pokládka nové kanalizace a rozvodu 
vody v části  komunikací Na Viničkách 
a Týřovická. V průběhu měsíce září by 
po dokončení měla být zasíťovaná další 
velká část Radotína, a to od křižovatky 
ulic Karlické se Zderazskou až po ob-
last Staňkovky, včetně Sídliště. Občané 
zde žijící tak budou konečně moderně 
,,zasíťováni“ s tím, že před svými ob-
jekty budou mít i kvalitní komunikace 
a chodníky.
   Bezprostředně poté, kdy bylo jasné, 
že se podařilo zajistit investiční krytí 
více jak stomiliónové stavby, jsme na 
radnici věděli, že nás v následujících 
měsících  čeká složitá situace a řešení 
problémů. Je to vždy, když z podob-
ných důvodů musíte stavební činností 
omezit občany v jejich každodenních 
stereotypech. Věřte, že jsme se s inves-
torem, projektanty a dopravními od-
borníky snažili naplánovat vše tak, aby 
stavba plynule pokračovala bez zásad-
ního omezení Vás všech v dotčených 
lokalitách. Bohužel od samého začátku 
jsou problémy především s částí na 
Sídlišti. Firma Energie Kladno nepři-
stoupila k svému úkolu s dostatečnou 
intenzitou a zodpovědností. Z důvodu, 
že financování je realizováno  Odbo-
rem městského investora, respektive 
jeho mandatáře společnosti Zavos 
přímo firmám, musíme naše zásadní 
připomínky k průběhu stavby řešit 
v případě, že je prováděcí firma  nechce 
respektovat, především s nimi. Nedis-
ponujeme tak bohužel nejdůležitějším 
motivačním prvkem, a to že by platbu 
firmě prováděla na základě odvedené 
práce městská část. Přesto se nechci 
vyhýbat zodpovědnosti a jsem otevřen 
jakémukoliv podnětu i stížnosti, tak 
abychom ji mohli řešit. Prosím však, 
aby docházelo k vnímání celé stavby 
v širokém kontextu.

   Velice rádi píšeme či otiskujeme na 
stránkách Novin Prahy 16 články, ve 
kterých můžeme vyzdvihnout nějaký 
zajímavý čin či událost propagující 
oblast Prahy 16. Že těchto redakčních 
možností je během roku vždy celá řada, 
nemusím pozorným čtenářům Novin 
Prahy 16 či spoluobčanům sledujícím 
společenské dění na území v blízkosti 
soutoku Vltavy s Berounkou připomí-
nat. U jedné události bych se ale přesto 
rád zastavil a vyzdvihnul její společen-
ský význam. Tou událostí je akce, která 
je pořádána od roku 1994 v Radotíně, 
v posledních letech vždy předposlední 
dubnový víkend v areálu Sokola, v ulici 
Vykoukových. Kdo hádáte, že se jedná 
o lakrosový turnaj pořádaný jako 
vzpomínkový akt na tragicky zesnu-
lého kamaráda, syna a sportovce Aleše 
Hřebeského, věřte, že hádáte dobře.
   Za třináct let se podařilo organizá-
torům memoriálu udělat z čistě regio-
nální události podnik mezinárodního 
významu, při kterém se můžete setkat 
s mnoha zajímavými osobnostmi z ob-
lasti sportu, politiky i kultury. V pevně 
stanovený termín se z Radotína stává 
bez nadsázky Mekka světového lak-
rosu, což potvrzují svojí účastí týmy 
z kolébky tohoto sportu, ze Severní 
Ameriky. Je neuvěřitelné, jak skupina 
lidí, kteří se hlásí ke vzpomínce na své-
ho kamaráda, každým rokem vylepšuje 
celý turnaj. Účastníci, a to jak sportov-
ci, tak i diváci, se mohou pokaždé těšit 
na nějakou novinku. Letošní ročník 
nebyl výjimkou. To je pro tuto akci 
typické a pro organizátory jiných 
společenských a sportovních událostí 
inspirativní. Ať je to inspirativní i pro 
nás všechny, a to nejen svým lidským 
odkazem, ale i tím, že se dá neustále 
něco zlepšovat, zdokonalovat. 
   Skláním klobouk před partou nad-
šenců, kteří již několik měsíců před 
tím, než zazní hvizd rozhodčího při 
zahajovacím utkání, začínají tvořit 
časový harmonogram přípravy me-
moriálu. Tito lidé mnohdy nehledí na 
volný čas, ba ani peníze. 
14 .  r o č n í k  M e m o r i á l u  A l e š e 

Hřebeského je historií. Turnaj skončil 
obrovským ohlasem. Budiž to satisfak-
cí pro organizátory. Já osobně se těším 
již na ročník příští.       


