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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

hlavní bezpečnostní riziko. 
Vše změnily až dopravní nehody, 

při nichž šlo o život. Obě se staly 
v půlce října (12. a 13.10.), v obou 
zůstal stát na železničním přejezdu 
mezi závorami autobus, a dokonce 

šlo i o školní linku 561. Naštěstí se 
podvakrát podařilo duchapřítomně 
zasáhnout. „V obou případech záď 
autobusu opouštěla kolejiště v době, 
kdy do průjezdu vlaku zbývalo cca 15, 
max. 20 s,“ uvádí zpráva Služby 

Dlouhodobá jednání a snaha o vše-
obecnou shodu při řešení nevyhovující 
dopravní a bezpečnostní situace u že-
lezničního přejezdu ve Velké Chuchli 
nevedla ke kýženému výsledku. Až 
dvě události z půlky října, při nichž šlo 
o lidské životy, věci posunuly razantně 
dopředu. Od 4. ledna 2016 se proto 
změnilo dopravní značení a trasy au-
tobusů 172, 244 a 561.

Jak Noviny Prahy 16 opakovaně 
informovaly (naposledy v čísle 2/2015), 
na podzim 2014 se díky dvěma uskuteč-
něným velkým jednáním představitelů 
dotčených městských částí, pražského 
Magistrátu, Policie ČR a silničního 
správního úřadu svolaným radotín-
skou radnicí k situaci, která vznikla 
po zjednosměrnění ulic Radotínská 
a Mezichuchelská, podařilo o více 
než týden zkrátil termín dočasného 
dopravního opatření (jednosměrná 
Radotínská) a především nastínit další 
výhled a konkrétní úkoly. 

Dílčí činnosti (například úprava do-
pravního značení, osazení středových 
sloupků – balisetů atd.) se podařilo 
v roce 2015 realizo-
vat, nicméně rozho-
dování o budoucí 
podobě mimoúrov-
ňového křížení trati 
(nadjezd, podjezd, 
tunel) se neposunu-
lo ani o krůček dál. 
Rovněž o změně 
tras autobusových 
linek se jen opako-
vaně jednalo s Re-
gionálním orga-
nizátorem Pražské 
integrované dopravy (ROPID), který 
změny navrhované městskými částmi 
Praha 16 a Velká Chuchle opakovaně 
odmítal a naopak předkládal pro 
občany ne zcela vhodné protinávrhy. 
Přitom průjezd dlouhých autobusů 
přejezdem se dlouhodobě jevil jako 

Autobusy mění trasy. Kvůli bezpečnosti

V lesní ZOO 
se předávaly 

odchytové vozy
Pražská záchranná stanice pro volně 

žijící živočichy hl. m. Prahy v prosinci 
převzala od Odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy dva nové od-
chytové vozy.

Nová auta, která pracovníci stanice 
potřebují ke každodenním výjezdům za 
zraněnými živočichy po celé metropoli, 
nahradí dvě dosavadní nevyhovující 

Vážení spoluob-
čané, usmálo se 
na mne štěstí tím, 
že mé „Slovo sta-
rosty“ je prvním 
v tomto roce, a tu-
díž mne zavazuje 

k tématu přání do nového roku. 
Velmi si vážím té možnosti moci 
popřát najednou tolika lidem, jako 
je čtenářů Novin Prahy 16. O to víc 
je však svazující, co Vám vlastně 
mám přát, abych se této příleži-
tosti zhostil důstojně, jak se na 
takovouto chvíli sluší. Jako první 
mě napadá Hodně zdraví, Hodně 
štěstí, Hodně lásky, Vám i Vaším 
blízkým – to je jistě vhodné, to 
všichni potřebujeme. Ale co ještě? 
Čeho je nám ještě třeba, čeho není 
nikdy dost? Napadají mne (vedle 
peněz) dvě věci. Moudrost a odva-
ha. Ty také každý z nás potřebuje. 
Moudrost je zvláštní v tom, že ji 
vlastně každý máme, ale nikdo jí 
nemáme dost. Navíc se občas sta-
ne, že naše stará moudrost se nám 
najednou až tak moudrá nezdá. 
Že se tak nějak změnila. Někdy 
v nejistotu, jindy přímo v hlou-
post. A s odvahou je to podobné. 
Někdy jí máme přebytek, jindy 
chybí zcela. Jako by se změnila ve 
zbabělost. Tak snad nic nezkazím, 
když nám všem popřeji co nejvíce 
odvahy k tomu, abychom se snažili 
být moudrými, abychom měli od-
vahu si přiznat, že někdy naše stará 
moudrost už není dost moudrá, že 
je načase nabrat moudrost novou. 
Přiznat si, že je mnoho chytřejších, 
než jsem já sám. A od těch se učit. 
A taky přeji nám všem dost moud-
rosti k tomu, abychom poznali, že 
mnoho těch, co nás chtějí učit, je 
mnohem hloupějších, než my sami. 
A odvahu je neposlouchat, i když 
jsou zrovna populární. Mít odvahu 
říci svou moudrost nahlas, stát za ní, 
i když mi dav zrovna nebude aplau-
dovat. Ano, odvaha a moudrost si 
jistě zaslouží být na seznamu novo-
ročních přání. A ještě pochopení pro 
druhé, pro jejich pravdy a moudros-
ti. Tak všechno NEJ.

Ve druhém pololetí roku 2015 se 
v Radotíně realizovaly hned tři pro-
jekty snížení energetické náročnosti ob-
jektů, které jsou ve vlastnictví Městské 
části Praha 16.

Z vlastních prostředků se financo-
valo zateplení bytových domů Sídliště 
1069-1071. Práce na této stavbě byly 
zahájeny v závěru října, její převzetí 
(bez závad) proběhlo 8. prosince. Nyní 

je tedy v novém kabátě již celá linie 
bytových domů podél Karlické ulice. 
Stejně jako u sousedních objektů i zde 
se zateplovalo od soklu suterénu až po 
střechu. Ta je díky tomu zcela nová, 
včetně odvodnění. Vzhledem k tomu, 
že zateplované domy jsou součástí 

dlouhého bloku, byla zvolena stejná 
barevná kombinace fasády – v odstí-
nech béžové. Práce prováděla firma, 
která zvítězila ve výběrovém řízení: 
Alegra s.r.o. z Prahy 8, jejich konečná 
cena byla 3 013 275 Kč bez DPH.

Další dvě akce bylo možné realizo-
vat díky tomu, že se podařilo zajistit 
financování z prostředků Evropské 
unie v rámci Fondu soudržnosti 

a z Operačního progra-
mu Životní prostředí 
Státního fondu životního 
prostředí ČR. 

Projekt snížení energe-
tické náročnosti budovy 
Kina Radotín realizova-
la firma Nikastav spol. 
s r.o. Ta zahájila práce 
již v druhé polovině září. 
I kino se zateplovalo 
kompletně celé, včetně 
ploché st řechy. Právě 
práce na ní musely pro-
běhnout tak, aby veškerá 

technika kina, která je zde umístěna, 
zůstala v době promítání funkční. 
Zateplení v tomto případě probíhalo 
o něco pomaleji i proto, že se v průbě-
hu stavby měnily některé plánované 
postupy. Například bylo nutné najít 

Zateplení budov městské části Výstavba první 
etapy Centra 

zahájena
Revitalizace Centra Radotín začíná 

s etapou A – výstavbou obytného sou-
boru při ulici Na Betonce.

Firma VCES Property Development 
a.s. zahájila první práce na ploše, 
kde by měly vyrůst nové domy, jejím 
vyčištěním a demolicí pozůstatků 
různých technických budov. To vše 
probíhalo již od listopadu 2015. 

Tradičně mám tu čest jménem redakční 
rady Novin Prahy 16 popřát Vám v prvních 
dnech nového roku prostřednictvím pravi-
delné rubriky úspěšných dvanáct měsíců, 
tentokráte roku 2016. Chtěl bych Vám všem 
vinšovat především dobrou kondici a pevné 
zdraví, které jsou bez pochyb základem kaž-
dého úspěchu jak v osobním, tak i profesním 
životě. Rovněž Vám přeji hodně štěstí a životní 
pohodu. Je přirozené si vždy přát, abychom si 
o roku, který odchází, mohli říct, že byl dobrý, 
a zároveň si přát, aby ten nový, nastupující, byl 
ještě lepší. To přeji Vám, občanům z šestnácté-
ho pražského obvodu. 

Asi si mnozí klademe otázku, co nám nový 
rok se šestkou na konci letopočtu přinese 
a jaký asi bude? To, že v mnohém bude přelo-
mový, mimořádný i bohatý na různé události, 
se shodují geopolitici, bezpečnostní analytici 
i ekonomové, což potvrzují hned právě první 
lednové dny, kdy Severní Korea ohlásila svůj 
zdánlivě první test miniaturizované vodíkové 
pumy a přispěla tím tak k další eskalaci napětí 
ve světě. 

Nás osobně asi nejvíce z geopolitického 
pohledu zajímá, jak se bude vyvíjet situace 
v Evropě a dále na Blízkém východě, odkud 
se dá očekávat směrem k příhodnějším kli-
matickým měsícům další kulminace náporu 
běženců. Bude záležet především na tom, jaké 
se v jednotlivých státech unie a v samotném 
vedení EU objeví realistické politické síly, 
které si problémy uvědomí a začnou je řešit. 
Pokud k tomu nedojde, může se EU v podstatě 
ze dne na den rozpadnout. Jediná šance jak 
tomu zabránit je reformovat unii tak, že opustí 
naivní ideologii otevřené náruče, zdemokrati-
zuje instituce a vrátí se k základním prvkům 
své existence jako je svobodný ekonomický 
prostor a zajištění bezpečnosti všech evrop-
ských zemí. Jinak nás čeká chaos z důvodu 
nezvládnuté masové imigrace. O pevnosti unie 
se možná přesvědčíme záhy, a to v červnu, kdy 
může dojít k vyhlášení referenda o setrvání 
Velké Británie v EU.  

Významným okamžikem pro celkové dění 
ve světě budou listopadové volby v USA, kdy si 
Američané zvolí nového prezidenta. Uvidíme, 
zdali si demokraté udrží i nadále prezidentské 
křeslo. O tři měsíce dříve, konkrétně 5. srpna, 
začnou XXXI. letní olympijské hry v brazil-
ském Rio de Janeiru. Tato bezesporu největší 
sportovně politická událost bude poprvé orga-
nizována na jihoamerickém kontinentu. V tu 
dobu bude již znám i fotbalový mistr Evropy. 

Fotbalový šampionát se koná po čtyřech 
letech, opět za účasti českého týmu. Poprvé 
v historii se turnaje hraného od 10. června 
zúčastní 24 mužstev. Z hlediska celkové bez-
pečnostní situace se dá očekávat, že všechny 
podobné podniky budou probíhat za velice 
zpřísněných opatření. V obou případech bude-
me velice držet palce českým reprezentantům, 
aby příkladně reprezentovali naši vlast a do-
sáhli na ta nejvyšší umístění.  

Ač některé pasáže vedou k určitým roz-
pakům a pochybnostem nad jistotami, pevně 
věřím, že naše životy budou celý rok naplněny 
optimismem a radostmi, které budeme sdílet 
s našimi nejbližšími. Buďme si jistotami mezi 
sebou navzájem. Ať se naplní všechna Vaše 
očekávání a předsevzetí. Úspěšný rok 2016.  


