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Slovo starosty
Milí sousedé,
podstatnou součást
života naší městské
části utvářejí
z á j m o v é s p o l k y,
k luby a spor tov n í
or g a n i z a c e . D í k y
jejich od hod lá ní
a energii je tak
Z br a s l av z ají m av ý m a př íje m ný m
místem k životu. Jako starostka jsem
na to přirozeně velmi pyšná a vážím
si lidí, kteří své nadání, nadšení a čas
komunitnímu dění věnují. Myslím, že
námi nastavený systém finanční podpory
činnosti těchto organizací se osvědčil
a může třeba posloužit i jako inspirace.
V letošním roce si požádalo
10 organizací o systémovou podporu na
svoji celoroční činnost a sešlo se 37 žádostí
o podporu jednorázového komunitního
projektu. V grantovém programu jsme
přidělili celkem 1 388 950 Kč. Podpořeni
byli všichni žadatelé, průměrná výše
podpor y je 88 % požadované část k y.
Aktivních subjektů a nápadů je opravdu
hodně, a tak je letos na Zbraslavi opět
nabídka aktivit a akcí skutečně pestrá.
Spolupráce s občanskou společností je
pro nás neodmyslitelnou součástí práce
radnice a přináší nám i řadu výhod.
Dostáváme průběžně zpětnou vazbu
a víme tak, co občané skutečně potřebují
a chtějí řešit. Pro předávání aktuálních
informací mezi občany a radnicí jsme
se zapojili do projektu Lepší místo, kde
mohou občané upozorňovat na aktuální
nedostatky ve veřejném prostoru a dávat
tipy na zlepšení konkrétních míst v naší
čtvrti. Aplikace, kterou najdete na našem
webu, sa moz řejmě z a h r nuje z práv u
o st av u řeš en í problému . Na konci
dubna jsme si mohli například u letitého
problému neosvět leného k r u hového
objezdu u vjezdu do Zbraslavi zaškrtnout
kolonku „splněno!“.
D r u hý m ro č n í kem p ok r ač ujeme
v projektu participativního rozpočtu.
Ten funguje na jednoduchém principu.
Z a s t upit e l s t vo v y me z í č á s t p e n ě z
z rozpočtu městské části a obyvatelé
mohou přicházet s návrhy, co by se za
ty to peníze mělo ve městě v ylepšit.
Pomocí h la sová n í na konec sa m i
obyvatelé rozhodnou, které z podaných
návrhů se zrealizují. Letos se můžeme
těšit na workoutové hřiště či pítko na
Slunečním městě.
Ráda bych vá m, na ši m sousedů m,
představ i la všech ny naše spol k y
a organizace a seznámila vás s výsledky
našich a ktiv it v oblasti občanské
participace. Srdečně vás proto zvu k nám
na Zbraslav.
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Oběti války byly uctěny u obnoveného pomníku
První slavnostní příležitost se u nově
zrekonstruovaného pomníku na náměstí Osvoboditelů v Radotíně konala v pátek 5. května, pár týdnů po kompletním
dokončení nové dlažby a úpravě okolí.
Památník pod budovou „U Koruny“ byl od října 2016 postupně rekonstruován. Pietní místo bylo nově
zadlážděno do rámu z žulových desek, nově nasvíceno, zmizely již dlouho nevyužívané konstrukce i okolní
nadbytečné asfaltové chodníčky, které
nahradila zeleň.
Specializovaná firma rozebrala
kamenný monolit obětem 1. světové
války a odborně jej zrestaurovala
v kamenické dílně. Obnoven byl též
pomník obětem 2. světové války,
který stojí na samostatné podestě
v popředí. Černá deska, která se zbytkem vůbec neladila, byla nahrazena
sliveneckým mramorem (v němž je
vytesán i monolit).

Poslední úpravy dlažby od pomníku k hlavní ulici byly dokončeny
několik týdnů před pietním aktem

Bude jezdit elektrobus na Viničky?
Na posledním Havelském posvícení
v Radotíně se o druhém říjnovém víkendu představil malý, jen 8metrový
elektrobus. Pro tento typ vozidla s kapacitou 50 osob to byla premiéra v jižní
části hlavního města. Za necelé dva dny
se jím svezlo na 468 cestujících. Nyní občané z lokality Viniček dostávají možnost
se v anketě vyjádřit, zda by chtěli zavést
takový autobus jako pravidelnou linku.
Organizátoři, tedy zástupci Městské části Praha 16 a společnosti SOR

Libchavy, připravili pro občany Radotína i další návštěvníky Havelského
posvícení dvě oddělené linky: trasy
Lahovská a Viničky, obě s výchozí
a konečnou zastávkou na Horymírově
náměstí. První trasa vedla z drtivé
většiny ve stopě stávající linky MHD
č. 245 a odjížděla vždy v celou hodinu.
Druhá trasa byla zcela nová a poprvé zavedla autobus do oblasti radotínských Viniček – ty byly projety

konaným na památku padlých, kteří
obětovali své životy ve dnech Květnového povstání českého lidu v roce
1945, ale i těch, co bojovali za svobodu a padli v průběhu obou světových
válek. Vzpomínková událost se bohužel nesetkala se zájmem širší veřejnosti, a tak věnce kladené starostou
Mgr. Karlem Hanzlíkem a jeho zástupcem Mgr. Miroslavem Knotkem
sledovala jen hrstka přihlížejících mj.
z řad Úřadu městské části Praha 16
a radotínské Letopisecké komise.
Zástupci radnice uctili též trojici
hrdinů z řad vlasovců, kteří padli
v boji o Radotín. Ti mají vyhrazeno
čestné místo na starém radotínském
hřbitově v ulici Nad Berounkou. Na
počest všech padlých v bojích přímo v Radotíně byly již o den dříve
umístěny věnce též ke všem dalším
památníkům, pomníčkům a válečným hrobům.

Pomoc v mnoha
proudech
Jsou lidé mezi námi, ke kterým se
štěstěna hned od začátku obrátila
zády. O to víc to ale stojí za to jim stále
pomáhat. Jedním z těchto lidí je již patnáctiletá slečna z Radotína.
K r ist ý n ku Kačabovou v ídají
místní často v centru městské části
na vozíku, s jejími rodiči a velkými
plastovými pytli, kterými plní jejich
vůz. V pytlích se skrývají víčka, která rodina sbírá a jejichž prodejem do

On-line
rezervace klientů
pro OP a pasy
Městská část Praha 16 spustila
13. dubna novou službu – on-line rezervaci klientů na pracoviště Oddělení
evidence obyvatel a osobních dokladů.
Díky tomu si budou moci občané
správního obvodu zamluvit vyhovující
den a čas pro vyřízení svých záležitostí,
zejména při žádostech o občanské průkazy a cestovní doklady (pasy).
Elektronické objednávání je nadstavbou již téměř 2 roky fungujícího

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Ve svém listopadovém sloupku v minulém
roce jsem si posteskl nad minimálním zájmem
veřejnosti ohledně účasti na pietních akcích
spojených s významnými výročími a událostmi spojenými s naší státností, svobodou
a demokracií, které byly vykoupeny mnoha
a mnoha životy našich spoluobčanů. I přes veškerou medializaci poslední pietní akce k uctění
památky padlých radotínských občanů v obou
světových válkách, především pak z té druhé,
a na počest zahájení květnového pražského povstání v roce 1945, kdy i Radotín a blízké okolí
jako Lahovice, Zbraslav či Chuchle bylo dějem
posledních tvrdých bojů povstalců proti na západ ustupujícím jednotkám Waffen SS a wehrmachtu, byla účast veřejnosti, i přes mnoho
květnových obětí z řad místních, tristní.
Nejinak tomu bylo i v městských částech
našeho správního obvodu, kde u pomníků
a pamětních desek věnovaných padlým hrdinům z obou světových válek čelní představitelé
samospráv MČ položili s úctou a pokorou věnce
nebo květiny. Škoda, že z řad veřejnosti je minimální snaha zúčastnit se těchto akcí a smysl
a pojem vlastenectví se u mnohých projevuje
pouze po úspěšném vystoupení našich fotbalistů nebo hokejistů na vrcholných akcích. V tomto případě si dávám za cíl provedení větší osvěty,
aby se stav minimálně v Praze 16 zlepšil.
V kontextu toho a apatie mnohých jsem
upozorňoval i na skutečnost, kdy se do naší
české společnosti postupně vkrádají prvky,
které mají negativní vliv na svobodné dění
a demokracii kolem nás. Upozorňoval jsem
především na zcela bezprecedentní stav, kdy
silné politickoekonomické subjekty a osoby
skupují média, aby manipulovaly s masami
a vytvářely ve svůj prospěch veřejné mínění
a upevňovaly si tak svoje mocenské ambice.
Od listopadového úvodníku tu máme další
konkrétní a zcela bezprecedentní situace, které by i v nicotnější podobě dříve znamenaly
odstoupení vrcholných politiků, potvrzující
obavu o demokracii v naší společnosti. Vše
graduje především v záležitostech posledních
dní – politickou krizí, soubojem policejních
složek a státních zastupitelstev, zveřejněním
nahrávek vicepremiéra Babiše, v nichž ovlivňuje „své“ redaktory, aby vytvářeli kompromitující články na jeho politické konkurenty,
a obstrukce prezidenta republiky z hlediska
odvolání ministra financí, který demokratické
principy s ohledem na jeho předlistopadovou
minulost neuznává a považuje za zbytečné.
Především ta skutečnost, že některá média
neplní svoji veřejnou roli, je pro naši zemi
a demokracii velice alarmující a vrací nás
o hodně let zpět.
I to je bohužel aktuální atmosféra a stav naší
společnosti, do níž se neustále více vkrádá arogance, ješitnost, povýšenost a dokonce i v případě některých permanentní lež. Jsme svědky
praktik, kdy díky nastaveným systémům bude
vládnout závist a udavačství. I to je bohužel
ukázka vnímání odkazu a úcty k padlým, díky
nimž máme dnes zatím svobodu a demokracii.
Prosím, uvědomme si to a hajme si principy
svobody! Buďme vděční všem padlým v boji za
demokratické principy.
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