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Staví se skatepark i podzemní klub

Elektromobily pro Radotín

Pokračování 
TV Viničky: jaro 2012?

„Domeček“ pro
lochkovskou techniku

Svým úvodním 
slovem navážu 
na svého kolegu 
z Lipenců, který 
se v minulém 
úvodníku také 
zabýval otázkou 
škol  a  školek . 

Zajištění všech základních stupňů 
předškolního a školního vzdělání 
je bez diskuze základní priorita, 
kterou má obec řešit.

Pokud se řekne, že Zbraslav 
umístila všechny přihlášené děti 
do školek, tak to na první pohled 
vypadá jako ideální stav. Bohužel 
není. Část rodičů samozřejmě 
umísti la děti do soukromých 
a polosoukromých školek. Dalším 
důvodem je navýšení kapacity re-
konstrukcí mateřské školky Eliška, 
což ale znamená, že základní škole 
byly zabrány další dvě třídy. Je evi-
dentní, že se jedná pouze o krátko-
dobé řešení. 

Dalším problémem je, že objekt 
mateřské školky Matjuchinova byl 
vrácen soukromým vlastníkům. 
Nabízené podmínky nejsou měst-
skou část akceptovatelné, a pro-
to je nutné řešit nové prostory. 
Naštěstí došlo konečně ke svěření 
objektu Žabovřeská 1227, který 
je použitelný po rekonstrukci na 
mateřskou školku, která by svoji 
kapacitou řešila problém MŠ Eliška 
a Matjuchinova. Zbývá jen detail, 
a to cca 30 mil. Kč. 

Školu má Zbraslav umístěnou 
ve dvou loka l itách. Zat ím d le 
předpok ladů demogra f ického 
vývoje by kapacita školy měla do 
budoucna stačit (pokud se uvolní 
třídy MŠ Eliška). Situaci bude ak-
tuálně komplikovat rekonstrukce 
sanity a elektrorozvodů. Vzhledem 
k termínu získání dotace již nebylo 
možné technicky zajistit rekon-
strukci během prázdnin.

Problémy jsou samozřejmě všu-
de, ale díky velmi úzkému kontak-
tu s vedením škol a školek se je daří 
řešit. Nevím, jak jsou na tom kole-
gové starostové, ale tato atmosféra 
aktivní komunikace a spolupráce 
mě určitě značně pomáhá v cel-
kové konsolidaci zbraslavského 
školství.

Výhody a komfort elektromobilů 
Peugeot iOn může od začátku října 
testovat Městská část Praha 16. Dva 
vozy předala jejím zástupcům Skupina 
ČEZ v rámci partnerství, na základě 
něhož se tak má Radotín možnost po-
dílet na vývoji elektromobility v České 
republice.  

Skupina ČEZ se v rámci koncepce 
FUTUR/E/MOTION zaměřuje také 
na rozvoj elektromobility v republice 
a spolupracuje na vytváření bezemis-
ní dopravy nejenom s firmami, ale 
také městy a obcemi. „Cíl je jasný, 
předně chceme, aby bylo auto co 
nejvíce v provozu, čím více kilometrů 
najezdí, tím větší máme možnost 
zjistit o schopnostech elektromobilů 
celou řadu nových informací, které 
potřebujeme znát při výstavbě dobí-
jecích stanic,“ říká Tomáš Chmelík, 
manažer útvaru čistých technologií. 
Jeden automobil bude využívat kurýr 
úřadu, který zajišťuje spojení mezi 
jednotlivými radnicemi správního 

obvodu Prahy 16, druhý bude sloužit 
městské části a zaměstnancům úřadu. 
Získání elektromobilů je výhodné 
také pro Městskou část Praha 16. „Vy-
užíváme moderní technologie, které 
podporují ekologii. Jsme součástí 

velkého města, a proto se snažíme 
přispět k rozvoji co nejčistší dopravy 
a kvalitního života v něm, a zároveň 
jsme na hranici chráněné krajinné 
oblasti Český kras a z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje chceme přispí-

vat k šetrnému přístupu k místu, kde 
žijeme,“ uvedl Karel Hanzlík, starosta 
Prahy 16. „V prosinci 2009 jsme se 
k projektu přihlásili a jsme jediná 
městská část v Praze a druzí v ČR po 
městě Vrchlabí, kteří jsou součástí to-
hoto prestižního projektu,“ doplňuje 
Miroslav Knotek, zástupce starosty 
a gestor projektu za městskou část.

Elektromobily nabízejí 
řadu výhod: při provozu 
nevypouštějí žádné emise 
škodl iv ých plynů (oxid 
uhličitý, oxidy dusíku atd.), 
jsou minimálně hlučné 
a mají mnohem menší ná-
roky na údržbu, náklady na 
pohonné hmoty jsou u elek-
tromobilů v přepočtu na ki-
lometr již nyní levnější než 
u běžného auta na spalovací 
motor. Celkové náklady na 

provoz jsou srovnatelné s běžnými 
vozy a do budoucna lze očekávat je-
jich výrazné snižování. 

Více na: www.praha16.eu, 
www.elektromobilita.cz

Před očima obyvatel radotínského 
„starého“ Sídliště se v těchto dnech mění 
nevábně vyhlížející areál bývalého do-
pravního hřiště. Do konce roku tu má pro 
mládež vyrůst nový skatepark. A nejen 
pro mladé vzniká ve sklepení kulturního 
domu Koruna nová klubová scéna. 

„Rozhodnutí umístit skatepark 
právě do těchto míst na konci ulice 
U Starého stadionu bylo vedeno naší 

snahou smysluplně využít zanedbané 
místo,“ uvádí Mgr. Karel Hanzlík, sta-
rosta Městské části Praha 16. V úvahu 
ale vedení města vzalo i zkušenosti 

okolních obcí, jejichž obyvatelé si 
stěžovali na hluk z tohoto typu hřišť. 
V Radotíně naproti tomu mají skater-
ské dráhy vzniknout v bezprostřední 
blízkosti železnice a s projíždějícím 
vlakem co do hlučnosti určitě žádný 
skateboard soutěžit nemůže. 

Do výběrového řízení na radotín-
ský skatepark se přihlásily dvě firmy, 
vítězem se stala společnost Mystic 

Const r uc t ions s . r.o . , 
která areál vybuduje za 
necelé tři miliony korun. 
Ty uhradí především 
městská část, částečně 
půjdou z půlmilionové 
dotace ministerstva vni-
tra určené pro projekty 
na prevenci kriminality. 

V současné době se 
v prostoru, který dlouho 
sloužil jako dopravní 
h ř i š t ě  pro  dě t i ,  od-
straňuje stávající zeleň 
a bourají se zde asfaltové 
povrchy. K pracím, kte-

ré budou dokončeny ještě do konce 
letošního roku, dále patří hlavní 
stavba železobetonového skateparku 

Technické služby Městské části 
Praha - Lochkov jsou již docela dobře 
vybaveny technikou potřebnou pro 
údržbu obce, která se ale tísní v areálu 
využívaném místními dobrovolnými 
hasiči. Brzy by se to mělo změnit.

Veškeré technické vybavení by do 
konce roku mělo získat nejen vlastní 
prostor, ale především střechu nad 
hlavou. Za fotbalovým stadionem, 
na místě, kde dlouho stály buňky 
sloužící jako ubytovna pro stavebníky 

Výstavba inženýrských sítí v radotín-
ské oblasti „Viniček“ bude pokračovat 
pravděpodobně na jaře příštího roku.

Budování inženýrských sítí (kanali-
zace, vodovod, plynovod, komunikace) 
v oblasti „Viniček“ byla koncem srpna 
zastavena z důvodu nedostatečného 
financování stavby. Na základě tlaku 
vedení Městské části Praha 16 na in-
vestora stavby, Magistrátu hl. m. Pra-
hy, byla finanční částka prostavěnosti 

Radotínská radnice se dlouho-
době snaží podporovat organiza-
ce nabízející v době pracovního 
klidu a ve všední dny v odpo-
ledních hodinách alternativu 
využití volného času a zaměřující 
se především na práci s mládeží. 
Každoročně jsou vypisovány 
grantové projekty na podporu 
jejich činnosti. I přes všeobecně 
složitou finanční situaci, která 
má dnes dopad na každý subjekt, 
a hlavní město a jeho dotační 
vztahy k městským částem ne-
vyjímaje, se daří na tyto účely 
uvolnit z rozpočtu částku vyšší 
jak pět set tisíc korun.

Díky dobrému hospodaření se 
zástupcům samosprávy MČ Pra-
ha 16 v minulém roce podařilo 
vypsat i grantové řízení směřující 
k radotínským volnočasovým 
subjektům, které mají ve vlast-
nictví nějaký nemovitý majetek. 
A tak byly částkou jeden a půl 
milion korun podpořeny moder-
nizace a rekonstrukce sportovišť 
či technologie snižující provozní 
náklady objektů a další. Smysl 
této podpory je zcela jasný, pomoc 
vytvořit co nejlepší podmínky pro 
rozšíření zázemí organizací, tak 
aby do svých řad mohly přijmout 
co nejvíce zájemců. To je jeden 
z klíčových preventivních fakto-
rů v boji proti sociopatologickým 
jevům, které jsou v dnešní době 
bohužel v mnoha případech 
smutným jevem. Dle oficiálních 
statistických údajů však může-
me konstatovat, že i díky výše 
uvedeným aktivitám a činnosti 
mnoha radotínských organizací 
má městská část na levém břehu 
řeky Berounky jednu z nejnižších 
kriminalit na území hl. m. Prahy.

V této chvíli, kdy se začínají 
sestavovat rozpočty na další rok, 
mohu s potěšením napsat, že 
v rozpočtu i na příští rok budou 
prostředky, které budou opět 
účelově směřovat ke sportovním, 
kulturním a výchovně vzděláva-
cím institucím na podporu jejich 
činnosti. Pohodový podzim.


