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Zemřel František Vláčil

Radotín otestuje auta na baterky

Vyhlídka Nickerle

Radnice plná
zvratů

Po předložení kuponu
a vyplnění registrační
karty  budete zařazeni

do bohaté tomboly. 
www.femat.cz

Kupon

Přijďte slavit s námi 20 let výročí naši společnosti.
Dne 21.5.2011 od 12 do 15 hodin pořádáme den otevřených dveří v prostorách 

fi rmy FEMAT (AUTOSALON VÝPADOVÁ - AUTOSERVIS VRÁŽSKÁ - FITNESS - STK). 

Femat slaví 20 let ► Program pro děti

► občerstvení

► tombola

Mgr. Martin Melichar
starosta MČ Praha - Velká Chuchle

V hromadné dopravě funguje elektři-
na bezproblémově již řadu let. Trolejbus 
ani tramvaj sice na celé šestnáctce nepo-
tkáte, ale vlaky ano. Vedle nich ovšem 
také osobní auta, spousty osobních 
automobilů. A s nimi všechna negativa, 
která k nim patří. Elektromobil se lo-
gicky zdá dobrou alternativou. A to už 
zdaleka ne jen fiktivní. 

Dosud bylo možné na českých silni-
cích potkat s elektropohonem pouze 
hybridy – tedy vozy, jejichž spalovací 
motory během jízdy například po dál-
nici dobíjejí baterii, která pak energii 
vydává během popojíždění po městě, 
kdy pracuje elektromotor. Jiný způ-
sob, jak dostat proud do baterie, nebyl. 
To se teď ale začíná měnit. 

Rada městské části Praha 16 schvá-
lila již v roce 2008 spolupráci se spo-
lečností ČEZ, která nyní dostává re-

álnou podobu. Během léta by měly být 
v Radotíně vybudovány čtyři dobíjecí 
stanice, dvě veřejné a dvě 
neveřejné. Do konce roku 
se pak v ulicích objeví 
hned dvě speciální auta 
Peugeot i0n. S jedním 
bude jezdit Pečovatelská 
služba Praha – Radotín, 
s tím druhým kurýr úřa-
du, ten ovšem křižuje celý 
správní obvod Prahy 16. 
Prvé vozidlo bude za-
půjčeno, to druhé bude 
městská část financovat 
formou leasingu. Obě 
budou součástí testova-
cího provozu, z něhož by 
se měla veškerá data prů-
běžně vyhodnocovat.

To, že se projekt skutečně začíná 

realizovat, potvrdili zástupci skupiny 
ČEZ i francouzské automobilky na tis-
kové konferenci uskutečněné 3. května 
v Praze. Tam také představili všechny 
smluvní partnery. Vedle Prahy 16 

Ve věku 85 let zemřel 12. dubna po 
krátké nemoci Doc. Dr. Ing. Franti-
šek Vláčil, CSc., dlouholetý zástupce 
starosty a předseda komise životního 
prostředí radotínské radnice. Před téměř 
20 lety stál u zrodu partnerství s němec-
kým Burglengenfeldem, a to společně 
s tehdejším starostou Ing. Jiřím Holu-
bem, kterého jsme požádali o pár slov.

Velmi mne, ale to asi nás všechny, 
překvapila nesmírně smutná zpráva, že 
nás František Vláčil navždy opustil. Jak 

už z titulů plyne, byl František Vláčil 
nesmírně vzdělaný člověk, a to nejen 
v chemii a její technické aplikaci, ale 
měl široký rozhled i v historii, kultuře 
a v celkovém pohledu na život. Přitom 

byl velmi skromný, zodpovědný a vždy 
ochotný pomoci, když byl požádán.

Ačkoli jsme oba vyrostli v Radotíně, 
blíže jsme se seznámili až v roce 1990, 
kdy jsme začali spolupracovat na rad-
nici, kde byl po dvě funkční období 
zástupcem starosty a rovněž dlouho-
letým předsedou komise životního 
prostředí. Jeho zásluhou se například 
naprosto vyjasnil vztah mezi cemen-
tárnou a obcí v tom smyslu, že postup-
ně její výroba přestala obtěžovat rado-

tínské občany a dnes nedochází 
ke stížnostem na její hlučnost 
a prašnost. Při své rozsáhlé práci 
v oboru životního prostředí dbal 
vždy o rozumné a reálně podlo-
žené řešení ve prospěch občanů 
Radotína. To bylo také vždy jeho 
snahou při jeho široké činnosti.

Zasloužil se rovněž o dlouho-
leté přátelské vztahy navázané 
s Burglengenfeldem – bavor-
ským městem, kde působí též 
cementárna na okraji zástavby 
a spadá pod stejného majitele 
jako v Radotíně.

Odešel dobrý člověk. Člověk, 
kterého budeme všichni, kteří ho 
znali nebo s ním přišli do styku, 

postrádat a vždy na něj s obdivem 
a smutkem vzpomínat.

Františku, byl jsi pro mne vždy 
vzorem, nezapomenu.

V březnových Novinách Prahy 16 
lákal zbraslavský starosta na nejkrás-
nější výhled na tuto městskou část 
a přislíbil poslat více podrobností. Zde 
je tip na nevšední výlet, ideální v čase 
jarních výšlapů. 

Na vyhlídku Nickerle nad Břežen-
ským údolím, odkud je jeden z nej-
zajímavějších pohledů na Zbraslav, se 
dostanete ze žluté turistické značky, 
která vede mezi zbraslavským vla-
kovým nádražím a Točnou. Na jejím 
nejvyšším bodě je rozcestník Šance, 
ze kterého vede po skalním hřebeni 
přímo na jih naučná stezka až na 
vyhlídku, když konec po kamenném 
poli a několika schůdcích vytesa-
ných ve skále je spíše pro zdatnější,

Vážení spoluobča-
né, rád bych Vám za 
naši městskou část 
popřál co nejkrás-
nější prožití květ-
nových dnů, co nej-
více pohody, radosti 
a lásky, tedy všeho, 

co k jaru patří. Já, zastupitelé i pracovníci 
radnice se budeme snažit co nejvíce Vám 
jarní i letní dny v obci zpříjemnit a nadále 
vypracovávat a rozvíjet projekty, které se 
v obci realizují a o kterých bych Vás chtěl 
nyní informovat. 

Na prvním místě je to navázání 
vynikaj íc í  spolupráce s  Městskou 
policií, která ve Velké Chuchli otevřela 
novou služebnu. Náplní práce strážníků 
bude hlídková činnost, zejména pak 
na přechodech u škol, dále prevence
kr imina l i t y  a  ře š en í  doprav n ích 
přestupků v obci. Chceme od strážníků, 
aby nejen důsledně plnili své povinnosti, 
ale také aby navazovali dobré vztahy 
s našimi občany. Rádi bychom docílili 
toho, aby každý obyvatel městské části 
znal nejen svého strážníka jménem, ale 
aby k němu měl důvěru a věděl, že se na 
něj může kdykoli obrátit. 

Dalším projektem, který plánujeme 
realizovat, je přestavba severní části 
Základní školy Charlotty Masarykové, 
kde se stávající objekt se dvěma třída-
mi snažíme rozšířit na nový pavilon, 
v němž bude tříd šest. Vedle toho bu-
dou pro volnočasové aktivity dětí ote-
vřena dvě nová hřiště. První je ve Velké 
Chuchli u základní školy. Povrch hřiště 
je s umělou trávou a umožňuje tak celo-
roční provoz. Otevřeno bude 1. června. 
Druhé hřiště je v Malé Chuchli u mostu 
„Inteligence“, je vybaveno herními 
a posilovacími prvky pro děti a dospělé. 
Má umělý povrch a bude zde možné 
hrát volejbal, nohejbal a košíkovou. 

Poté co byly velmi kladné ohlasy na 
zájezd našich seniorů do Lysé nad Labem 
na výstavu květin, chce zastupitelstvo 
v tomto úspěšném trendu pokračovat 
a naši senioři se mohou těšit nejen na 
další zajímavé výlety, ale i na různé akce, 
které pro ně v budoucnu chystáme. 

Radnice vedle těchto projektů pracuje 
i na své kvalitní prezentaci a v dohledné 
době bude opět vylepšovat své interne-
tové stránky, se kterými se umístila 
na 2. pozici v soutěži městských částí 
o nejlepší webové stránky Zlatý erb.

Vážení spoluobčané, ještě jednou 
Vám přeji krásné a slunné májové dny 
a těším se na Vaše nápady, názory a při-
pomínky.

Od konce března prochází chuchel-
ská radnice řadou personálních změn: 
pokus o odvolání starosty vlastní koa-
licí, vedoucí úřadu podává rezignaci, 
svých postů se vzdávají před půl rokem 
zvolení zastupitelé.  

Vše začalo koncem března, kdy na 
svolaném zastupitelstvu (28.3.) měl 
být volen nový starosta, aniž by nej-
prve byl odvolán nebo sám rezignoval 
ten dosavadní. Desítky občanů, kteří 

I v tomto volebním období a v době 
všeobecně problematické ekonomické 
situace se snaží radotínská radnice držet 
nastavenou laťku kulturně společenských 
akcí, které mají vedle hlavního cíle, a tím 
je zajímavým programem pobavit příchozí 
diváky, přispět i k poznávání nových přátel 
a sousedů a k prohlubování vztahu lidí 
k místu, kde žijí. Vedle již tradičního pro-
gramového scénáře Radotínského pábení 
letos zahájeného Velkým rodeem o primá-
torský pohár můžeme konstatovat, že byly 
Městskou částí Praha 16 oživeny i další 
nové projekty. Jedná se především o akce, 
které jsou zaměřeny na skupinu rodičů 
s dětmi. První z nich je dopolední promítá-
ní v radotínském kině. Od letošního března 
tak mohou maminky či tatínkové se svými 
ratolestmi jednou měsíčně přijít do kina, 
kde je pro obě skupiny připraven program. 
Zatímco si děti za tlumeného světla hrají 
na pódiu či pod ním pod dozorem perso-
nálu z o.s. Petrklíč, tedy subjektu, jenž na 
projektu participuje, může rodič nerušeně 
sledovat film. Vytváří se tak vskutku nefor-
mální prostředí. Tento měsíc bylo společné 
promítání a hraní v Baby Biu Rado(s)tín již 
potřetí a z důvodu velkého zájmu na sebe 
další pokračování určitě nenechá dlouho 
čekat. V sobotu 7. května měl svoji premiéru 
i zájezd rodičů s dětmi do ZOO a safari ve 
Dvoře Králové. Jedná se tak jako v případě 
zájezdů pro radotínské seniory o finančně 
dotovaný zájezd městskou částí. I v tomto 
případě plný autobus „výletníků“ jasně 
ukázal, že jde o dobrý záměr, který se o svůj 
okruh zájemců nemusí bát.  

Po vydání publikace Kniha o Radotínu 
mapující dění místa na břehu Berounky 
od nejstarších dochovaných informací po 
současnost, má „šestnáctková“ radnice nový 
záměr, a to vydat na CD nosiči přehled sou-
časné moderní hudební scény v Radotíně. Je 
neuvěřitelné, jak i v této oblasti je Radotín 
bohatý a může nabídnout opravdu široké 
spektrum hudebních skupin či hudebníků, 
a to i těch, kteří mají prestiž nejen na čes-
ké, ale i mezinárodní scéně. A tak již dnes 
vznikají profesionální hudební nahrávky, 
které vyplní hudební nosič a jež, věřím, 
potěší nejednoho „radotíňáka“. Radost bude 
rozdávat mimo jiné i profesor Štěpán Rak, 
světově uznávaný klasický kytarista, dále 
hráč na bicí v legendární skupině Olympic 
Milan Peroutka se svojí jazzovou formací 
Bartas Band a nebo Petr Henych, excelentní 
rockový kytarista doprovázející v poslední 
době Kamila Střihavku, který se představí 
se skupinou G-bod. Slavnostní křest CD 
nosiče by měl proběhnout v závěru roku 
v rekonstruovaných suterénních prostorách 
KS Koruna, které budou znamenat rozšíření 
zázemí pro místní kulturní činnost.


