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Slovo
starosty
w
Vážení spoluobčané, čtenáři,
úvodem bych
Vá s r á d p o zdravil a popřál
do blížících se
prázdnin a dovolených jejich příjemné prožití.
Letošní léto bude zřejmě počasím
příznivé i pro ty, co budou trávit
dovolenou v České republice.
U nás v Chuchli v době prázdnin zahájíme přestavbu a přístavbu základní školy. Právě v tomto
období prázdnin bychom byli
rádi, aby proběhly ty nejnáročnější
bourací práce a hlavní vytěžení
základů pro výstavbu tělocvičny
s nástavbou. Zhotovitele máme
vybraného a věřím, že se mu podaří dokončit přístavbu v zadaném
termínu, tj. září 2019. Jsem přesvědčen, že vše dopadne dobře.
Celkové náklady rekonstrukce,
přístavby a vybavení „gastro“ pro
kuchyň a stravování je 96 mil. Kč.
Věřím, že se všichni uživatelé budou v nové části základní školy
cítit dobře, jelikož celkové řešení
je koncipováno ku prospěchu nejen žáků, ale i učitelů.
Byl bych také velice rád, aby
dopadly dobře i podzimní volby,
a to nejen ty do zastupitelstev,
ale i do senátu. K volbám je třeba
přistupovat zodpovědně. Myslím, že je důležité si uvědomit
současný stav, kdy o činnosti vlády a vůbec chodu naší republiky
spolurozhodují komunisté. To je
po tolika letech opět hrozba pro
svobodu a demokracii. Važme
si naší krásné země a hodnot
jako jsou právě naše svoboda
a demokracie. Přistupujte proto
k volbě s rozvahou a nenechte
si vnucovat představy rádoby
„zachránců a poctivců“. Věřím,
že se rozhodnete správně, nejde
jen o současnost, ale hlavně o budoucnost naší společnosti.
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Diskutovalo se o budoucí podobě Centra – přímo na místě
O víkendu a ve všední den odpoledne –
to byly časy stanovené pro prohlídky
výstavy pod širým nebem k projektu
další etapy Centra Radotín.
Premiérová komentovaná prohlídka terénní prezentace se oproti
původním předpok ladům hodně
protáhla. Její posluchači se do ní totiž
zapojili s dotazy, které výrazně přispěly k projasnění souvislostí celého
projektu „Centrum Radotín“ – záměru, kterému se zástupci radotínské
samosprávy díky kontinuitě na místní
radnici věnují již 20 let, přičemž posledních pět let nastal v celém projektu významný posun.
V sobotu 12. května se uskutečnilo
první z nachystaných setkání představitelů radnice a investora další etapy
výstavby v centru Radotína se zájemci
z řad veřejnosti. V půl jedenácté byla
zahájena rozmluva u prvního z pa-

nelů, v ulici Na Betonce. Všechny
čtyři tabule rozmístěné po náměstí
Osvoboditelů jsou tematicky zaměřené na konkrétní chystané změny. Tak

Nesouhlas se splavněním Berounky
Tisková konference k vyjádření nesouhlasu se záměrem splavnění Berounky se
konala v Radotíně v pondělí 21. května.
Deklarovat a objasnit svůj jednoznačný postoj a nesouhlas se záměrem
splavnění tohoto vzácně zachovalého
přírodního toku pro motorovou lodní
dopravu přišli představitelé několika
obcí a městských částí a hlavního města

Prahy: Karel Hanzlík, starosta Městské
části Praha 16, Filip Kořínek, starosta
Města Černošice, Michal Popek, starosta
Městské části Praha – Lipence, Stanislav
Fresl, starosta Městské části Praha – Velká
Chuchle, Zuzana Vejvodová, starostka
Městské části Praha – Zbraslav a Jana
Plamínková, náměstkyně primátorky
hlavního města Prahy.
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Setkání se uskutečnilo stylově přímo
u Berounky. Právě záměr splavnění
řeky předpokládá v budoucnu její využití pro rekreační a turistickou plavbu
a tím i realizaci rozsáhlých stavebnětechnických děl. Starostové proto
navrhují změnu zákona, kterou by byla
Berounka vypuštěna z těchto plánů
a byla tak uchráněna před možností
umělých úprav koryta,
budování jezů a zdymadel, jak s tím počítá
generel splavnění.
V případě realizace
by měl tento záměr zásadní dopad na změnu
a přírodní charakter
podoby řeky. „Výstavbou jezu a plavební
komory nedaleko soutoku s Vltavou, na prvním říčním kilometru,
by došlo ke zpětnému
vzdutí a zvýšení hladiny Berounky o jeden a půl až dva
metry. To by mělo okamžitý a podstatný vliv na mnoho staveb, například
v jedné z radotínských lokalit nazvané
Šárovo kolo,“ uvádí radotínský starosta
Karel Hanzlík. Výstavbou vodních děl
by mohlo dojít k zásadnímu snížení
retenční schopnosti celé údolnice od

byly členěny i výstupy radotínského
starosty Mgr. Karla Hanzlíka a v druhém sledu jeho zástupce Mgr. Knotka.

Chytré koše si samy
zavolají o vývoz
Chytré odpadkové koše Bigbelly,
které byly ke konci května instalovány
na třech místech v Radotíně, nahradily
na nejfrekventovanějších místech, kde
se tvoří nejvíce nepořádku, stávající,
povětšinou přeplněné nádoby.
Nové koše jsou plně soběstačné
díky solárnímu panelu. Uvnitř mají
zabudovanou kompresní jednotku,
která vhozený odpad stlačí a zmenší
tak jeho objem. Díky tomu se do koše
vejde několikanásobně více odpadu.

Nedostatek
specialistů už
i v Praze 16
Vzhledem k tomu, že v Radotíně dvě
ze tří současných praktických dětských
lékařek právě ukončily (či končí) svou
praxi, je nyní velké množství dětí bez
péče pediatra. Vedení Městské části
Praha 16 se snaží tuto situaci řešit již
delší dobu, v rámci svých možností.
Z důvodu celorepublikového nedostatku dětských lékařů (tak jako
v případě stomatologů) – a vzhledem
k současné legislativě – s podobným
problémem bojují i v jiných praž ských
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Dobrý den, vážení
spoluobčané
Dobrý den, vážení spoluobčané,
uprostřed už hodně dlouho trvajícího
horkého léta možná přání krásně prožitých letních dnů vypadá trochu podivně – ale přesto vám je chci popřát.
Ačkoliv jsme sluncem a teplem, které
odpovídá spíš Středomoří než české
kotlině, už trochu uondaní, je i tak
stále nač se těšit. Chvíle volna strávené
s rodinou nebo přáteli (nebo i případně hodně daleko od všech a všeho)
se blíží. A ten, kdo si dovolenou ještě
naplánovat nestihl, tak určitě činí
alespoň v duchu. Protože radost z očekávaného vybočení ze dnů všedních je
kolikrát snad ještě větší, než potěšení
z právě prožívaného volna.
Přitom právě to bych vám chtěl
popřát. Abyste, až ta chvíle nastane a vy s horečně pobalenou bagáží vyrazíte směrem pryč a pak dál až
ke konkrétnímu cíli, jste si dokázali
každou minutu i vteřinu užít právě
teď a tady. Úplně naplno. Protože to
je přece důvod, proč vůbec někam
z domova vyrážíme. Nebo ne? Někdy,
když vidím hromady fotografií na
sociálních sítích a sdílených úložištích, přemýšlím, jestli mezi hledáním
nejlepšího záběru (protože ty snímky
bývají opravdu moc hezké) je vůbec
čas si to konkrétní místo ještě pořádně užít. Dotknout se ho, vědět – ano,
teď jsem tady, cítím to každým pórem
těla. Odpovědět úsměvem na zachycený pohled někoho z místních, sednout si do pouliční kavárny a přitisknout si orosenou skleničku k čelu…
To přece přes hledáček nejde.
Takže tohle vám i sobě přeji – aby
dovolená nebyla jen odškrtnutou položkou v kalendáři, kterou si člověk
nejvíc užije až při třídění fotek. Aby
byla úžasná jedním z milionů způsobů, kterým úžasná může být právě
a jen pro kohokoli z nás.
A jestli zrovna na vás přes léto
žádné volno nevyjde, abyste si podle
téměř devadesát let starého nedělního sloupku Karla Čapka dokázali
říct (a procítit), že „přestože ulice
sálají jako výheň, má město v létě své
zvláštní kouzlo, které oceňujeme my,
pozůstalí netruchlící. Abyste věděli,
vy dovolenci, my si tu teď chodíme
zeširoka jako páni; nikdo nám nešlape na paty, nikomu nemusíme dělat
místo, nikomu uhýbat; a kdyby nám
nebylo tak zatroleně horko, řekli bychom rovnou, že se tu máme lépe než
kdykoliv jindy.“
Hezké léto.

