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V Radotíně jezdí nový pomocník
Vážení spoluobčané, ve svém posledním příspěvku
jsem psal o zkoušce
mobilního hrazení
27. dubna 2013
v ulici Dostihová
ve Velké Chuchli.
Nečekal jsem, že za několik měsíců je
budeme stavět naostro. Všichni víme,
jaké záplavy byly, a proto jsem rád,
že můžu konstatovat - naše městská
část má všechna jednání s pojišťovnou ukončena a opravy po povodních
hotové.
Co se nám dále podařilo - opravit
márnici, vchody na hřbitov a kapličku
u pramene Mariánsko-lázeňského potoka
v Chuchelském háji, pořídit nový a kvalitnější povrch hřiště u základní školy,
otevřít parkurové hřiště (druhé v Praze)
a navýšit parkovací místa pro rodiče.
Mimoúrovňové křížení ulice Starochuchelská s železniční tratí je ve stadiu
rozpracování jedné varianty nadjezdu
a dvou variant podjezdu. Studie bude
dokončena po Novém roce.
Od dubna proběhlo v Chuchli mnoho
kulturních akcí, jako festival Slunovrat
nebo 2. ročník Babího léta, mnoho
divadelních představení chuchelských
ochotníků a v poslední době mezinárodní projekt pod záštitou Evropské unie „Týká se nás to“, který se zaměřuje na
graffiti a street art v městském prostoru.
Také poslední měsíc v roce je spojen
s kulturou, ať už to jsou proběhnuvší
kreativní dílna v kulturním centru - K8
nebo tradiční vánoční setkání starosty
se seniory v restauraci Na Závodišti.
DTJ Chuchle pořádala 15. prosince oblíbenou akci s divadlem Minor „Opět
přijdou Lucie“.
A krásný m zakončením ob dobí
adventu bude divadelní představení
„Vánoční ladění“ v K8 22. prosince od
17 hodin, opět v podání chuchelských
ochotníků. Hostem bude také Bohnická
divadelní společnost.
Ze zimních sportovních aktivit se
můžete opět těšit na oblíbený Skipark lyžování pro děti i dospělé na dostihovém závodišti.
Se zimou nás čekají starosti s odklízením sněhu. Přestože jsme na zimu
připraveni, dovolil bych si tímto požádat
občany, aby pomohli s odklízením sněhu na chodnících před svými vlastními
domy.
Všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší do nového
roku.

Nový čisticí vůz byl firmou Kärcher
dodán do Radotína poslední říjnový
den. Radnice zaplatí 10 % pořizovacích
nákladů, zbytek je hrazen z dotace ze
strukturálních fondů Evropské unie.
Jak jsme informovali v zářijovém čísle
NP16, radotínská radnice se pravidelně
snaží získat z ministerských i evropských dotačních programů peníze na
projekty, které by měly zlepšit životní
prostředí v Městské části Praha 16. Letos byl díky tomu pořízen první, menší
stroj na čištění komunikací z trojice
plánovaných. Zbylé dva stroje budou
dodány do konce roku 2013. V rámci
projektu na svoz bioodpadu byl vybrán
dodavatel. Nákladní vůz pro svoz kontejnerů a kontejnery budou dodány do
15. března 2014. Intenzivně se realizuje
zateplení budovy zdravotnického zařízení na Sídlišti. Připravují se i další projekty pro SFŽP na zateplení veřejných
budov a řešení nakládání s odpady.
Nový zametací stroj od firmy Kärcher byl dodán v rámci Projektu Čis-

tého Radotína, který vznikl už před
více jak dvěma lety, teprve letos ale
byla výzva ze Státního fondu životního prostředí schválena Evropskou
unií. „Celý projekt je součástí snahy
o snižování imisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů, což je
v Radotíně, městské části s intenzívní
tranzitní dopravou a řadou průmyslových podniků, velmi potřebná záležitost,“ vysvětluje Mgr. Miroslav Knotek,
1. zástupce starosty MČ Praha 16.
„V souladu s naším záměrem rozšíření
celkového rozsahu činností Technických služeb Praha - Radotín, které již
několik let přebírají práce vykonávané
externími firmami, bylo nutné doplnit
i jejich strojové vybavení. V příštím
roce se v radotínských ulicích objeví
tři zametací stroje, které přispějí k lepšímu životnímu prostředí.“
Firma Kärcher dodala menší chodníkový stroj pro celoroční použití:
vysávací stroj se zametáním MC 50
Advanced, který má pohon všech kol,

Advent: čas očekávání i charity
Advent je v plném proudu, Štědrý
večer za dveřmi. Vánoce jsou snad těmi
nejočekávanější svátky v roce, zejména
pro děti, ale i pro většinu dospělých.
Reklama se na nás hrne ze všech stran,
vyzývá nás k nákupům, utrácení těžko
vydělaných peněz, napovídá dětem, co
by si měly pod stromeček přát a co jim
doma rozhodně nesmí chybět.
Co se týká reklamy, jedním z důvodů může být i to, že množina vánočních motivů je snadno vyčerpatelná.
Santa Klausové, čertovsky dobré nabídky, kapři, rolničky, cukroví, koledy
znějící snad ve všech obchodech. Na
stránkách radotínského Facebooku
jsme položili rychlou otázku, jaká jsou
pro Radotínské nejšílenější vánoční
klišé. Jedna z diskutujících píše, že se
útoky komerce nenechá rozhodit, těší
se na Rybovku v kostele, zvonohru,
šneky a ústřice na Staroměstském
náměstí. (Rybova mše a zvonohra
v Radotíně budou!) Jiný respondent
uvádí, že dříve byl jednou z hlavních
vánočních postav Děda Mráz a teď je
to pro změnu Santa Claus. Dodal ještě, že doufá, že alespoň někdo má stále
svého Ježíška. Nenechme se komercionalizací Vánoc vyvést z míry, nena-

kupujme zbytečně, co nepotřebujeme,
a pomáhejme si navzájem.
Vánoce jsou také o pomoci bližním,
rodině, přátelům či těm, kteří to prostě

Čisticí vůz byl zástupcům
radotínské radnice předán
koncem října

což umožňuje celoroční nasazení i na
příkrých ulicích. Navíc je možné ho
dovybavit dalšími nástavbami a může
například i vypomoci v zimní sezoně, pokud by ostatní plně vystrojená
technika nedostačovala.

Omezení
provozu na lávce
Lávka přes Berounku v Radotíně
není po letošní druhé velké povodni
v dobrém stavu, statický posudek doporučil okamžitou realizaci úpravy
režimu na ní.
Od čtvrtka 21. listopadu 2013 proto došlo k úpravám provozu lávky
pro pěší přes Berounku. Na základě
statického výpočtu ČVUT Praha,
které bylo předáno radotínské samosprávě 10. listopadu, bylo proti jejímu

Změna režimu
na parkovišti P+R

Kousek radotínských Vánoc
přivezla Letopisecká komise
do Burglengenfeldu. Jedna z
rekonstruovaných věží tohoto
partnerského bavorského
města slouží jako výstavní
prostor „českých Vánoc“

Od 1.1.2014 bude na záchytném
parkovišti P+R v Radotíně zrušeno
veškeré rezidentní stání, neboť v průběhu posledního půlroku docházelo
v pracovních dnech k naplňování tohoto parkoviště, a jeho základní poslání
bylo tudíž zcela potlačeno.
Přibližně za půl roku bude toto
opatření vyhodnoceno a budou přijata případná další opatření. Kapacita
tohoto parkoviště je 57 parkovacích
míst.

Do Vánoc a následných svátků
zbývá již jen pár dní a převážná většina z nás se snaží ze všech sil odolat
hektičnosti závěrečných hodin, které
nás ještě dělí od okamžiku, než nastane snad nejkouzelnější a nejkrásnější
den v roce. Možná si mnozí uvědomujeme, jak nás vánoční čas sbližuje
a spojuje a více jak jindy vede k rozjímání a uvědomování si sebe sama.
Uvědomujeme si daleko intenzivněji,
jak jsou pomíjivé materiální hodnoty
a naopak jak je v životě důležité přátelství, láska a sounáležitost s našimi
blízkými. Vnímáme, jak v době Vánoc mají lidé k sobě blíže, chovají se
k sobě ohleduplněji. Vnitřně si přeji,
aby tato atmosféra a chování v nás
vydržely co nejdéle. Myslím, že vše
by šlo daleko lépe.
Samozřejmě bych v pravidelné
rubrice chtěl především popřát Vám
všem, čtenářům Novin Prahy 16,
i všem vašim blízkým klidné a spokojené prožití svátečních chvil posledních dní roku, rovněž i to, abyste
zvládli zbývající dny do Štědrého dne
pokud možno co v největší pohodě,
kterou budete šířit okolo sebe, ve svém
rodinném kruhu, mezi svými přáteli.
Vždyť závěr roku by měl být spíše
veden v duchu příjemného rozloučení s uplynulými dny končícího roku,
k rozjímání a setkávání se s příbuznými a s přáteli. V mnoha případech je
právě to, že si vzpomeneme a navštívíme někoho z blízkých, tím nejlepším dárkem. Vždyť mnozí z nich nám
v životě hodně pomohli. Všem dětem
bych chtěl popřát, aby se splnila jejich
očekávání v podobě vánočních dárků
pod ozdobeným stromečkem. Každý
dárek, který dáte svým nejbližším
z lásky, upřímně potěší. Všichni jsme
pak určitě zažili pocit, kdy radost
osoby nám milé z něj je pak krásným
dárkem i pro nás. Všichni víme i to,
že nejhezčí dárek vlastně nic nestojí,
jelikož to je přívětivé a ohleduplné
chování jeden k druhému nejen na
Vánoce, ale i během celého roku.
Závěrem bych chtěl Vám všem
z „šestnáctky“ popřát co nejúspěšnější vstup do roku 2014, pevné
zdraví, štěstí, pohodu a hodně lásky
a pochopení především od lidí, které
máte rádi.

