
   Výsledky komunálních a senátních 
voleb nepřekvapily, a toto konstatová-
ní platí nejen na celostátní úrovni, kde 
prezidentovi republiky ulehčily roz-
hodování o druhé šanci na sestavení 
vlády, ale také v šestnáctém pražském 
obvodu.
   V Lochkově a Lipencích se volby do 
zastupitelstev městských částí staly 
skoro formalitou, protože do boje 
o hlasy voličů vstupoval jediný sub-
jekt, Občanská demokratická strana. 
V obou případech tak byli zvoleni 
všichni uchazeči na kandidátkách.
   Zajímavý souboj se podle očekávání 
odehrál v největší městské části, ve 
Zbraslavi. Asi nejvíce tomu nahrála 
často vyhrocená atmosféra na komu-
nální úrovni, kterou sledovali i nezú-
častnění obyvatelé mimo Zbraslav. Do 
voleb vstupovalo celkem sedm subjek-
tů a šest jich bude mít své zástupce 
v zastupitelstvu (viz graf na titulní 
a tabulku na 3. straně). Rozhodující 
silou bude ODS se 6 „poslanci“ z 19, 
druzí skončili Evropští demokraté 
se 4, o pomyslné třetí místo se dělí 
Strana zelených s Volbou pro město 
(Nová Zbraslav). Dva zastupitele bude 
mít ČSSD a jednoho KSČM. Propad-
li pouze lidovci, kteří s výsledkem 
2,98 % nevybojovali ani jedno křeslo. 
Zajímavé jsou i počty odevzdaných 
hlasů v rámci zbraslavské ODS: 
Nejvíce, 1044, jich získala PaedDr. 
Dagmar Kobylková (na kandidátce až 
sedmá), „pronásledovaná“ dosavad-
ním starostou Ing. Petrem Valentou 
(1039). Až na třetím místě se s 1022 
hlasy umístila kandidátka na starostku 
Mgr. Renata Hůrková.
   Napínavé klání slibovaly volby 
ve Velké Chuchli, kde delší dobu 
docházelo ke sporům o další, hlavně 
stavební rozvoj této městské části (viz 
Noviny Prahy 16 č. 7-8/2006). Ob-
čané k urnám přišli v hojném počtu 
(63,29 %, nejvíce z celé šestnáctky) 
a rozptýlili veškeré pochybnosti. Chu-
chelská ODS získala přes 54 % hlasů 
a ovládla dvě třetiny devítičlenného 
zastupitelstva, dosavadní starosta Sta-
nislav Fresl dostal nejvíce hlasů (499). 
Strana zelených má dva zastupitele 

a sociální demokraté jen jediného.
   Ani v Radotíně nebyla žádná velká 
překvapení na pořadu dne. Občanští 
demokraté zde posílili svou pozici 
a získali 12 z 15 křesel, ČSSD si 
udržela své dosavadní 2 zastupitele 
a KSČM jednoho. Podobně jako na 
Zbraslavi jedině lidovcům se volby 

vůbec nepovedly (4,04 %) a ocitli 
se mimo zastupitelstvo. I zde voliči 
ocenili práci vedení radnice: nejvíce 
hlasů dostala starostka Hana Žižková 
(2235) a její zástupci Mgr. Karel Han-
zlík (2232) a Ing. Jiří Holub (2173). 
Zvolením do zastupitelstva vznikl 
střet zájmů u autora tohoto článku, 
který dostal pátý nejvyšší počet hlasů. 
Zákon totiž neumožňuje činnost v sa-
mosprávě současně s prací pro tentýž 

úřad; z těchto důvodů ze ZMČ od-
stoupil a na uvolněné místo nastoupil 
první náhradník Petr Weber.
   Praha 16 jako správní obvod zazna-
menala úspěchy i na krajské úrovni. 
Do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy se v dresu ODS probojovali 
Hana Žižková a Ing. Petr Valenta, 
prvně jmenovaná dokonce s desátým 
nejvyšším počtem hlasů v celé metro-
poli a ihned po skončení voleb se o ní 
začalo spekulovat jako o možné radní.
   Senátní volby v Praze vyhrála ve 
všech obvodech ODS, v našem, na-
zvaném podle centrální části Praha 12, 
byl zvolen PhDr. Tomáš Grulich. Vo-
liči ale museli absolvovat dvě kola, 
protože v tom prvním 17 429 hlasů 
stačilo „pouze“ na 47,37 %. Volební 
účast v 1. kole odpovídala současně 
probíhajícím komunálním volbám 
(43,51 % v celém obvodu), 2. kolo pak 
bylo tradičně výrazně horší a o sená-
torovi rozhodoval jen každý 4. volič 
(23,97 %). Největším dramatem proto 
bylo, kdo vůbec bude vyzývatelem 
kandidáta ODS ve 2. kole. Zda sociální 
demokratka Ing. Květoslava Kořín-
ková, CSc. (12,25 % v 1. kole), nebo 
bezpartijní prof. MUDr. Pavel Klener, 
DrSc., kandidující za Stranu zelených 
(12,83 % v 1. kole, ve 2. kole 37,57 %).      

Úplné výsledky voleb do zastupitelstev 
městských částí naleznete na 3. straně.
Rozhovor s novým senátorem na str. 7.

Volební drama se na šestnáctce nekonalo   ÿNovým senátorem je PhDr. Tomáš Grulich 
ÿVe všech městských částech zvítězila ODS   ÿ Lidovci nemají jediného zastupitele

   Letošní říjen bude v historii ra-
dotínského sportu zcela jistě zapsán 
zlatým písmem. Jak by ne, vždyť 
během jednoho týdne dokázali lakro-
sisté a softballisté korunovat úspěš-
nou sezónu ziskem mistrovských 
titulů. Oběma mužským týmům se 
přitom shodně podařilo v přímém 
souboji o republikový primát sesadit 
z trůnu úřadující mistry z posled-
ních ročníků – lakrosisty LC Jižní 
Město, eventuálně softballový tým 
Chomutova. 
   Jen málo měst v České republice se 
může pochlubit podobným historic-
kým doublem v kolektivních sportech 

   Kostky jsou vrženy, řekl by klasik 
po výsledku komunálních voleb do 
zastupitelstev obcí a měst. Je dobře, že 
svůj názor v Praze 16 přišlo v porov-
nání s republikovým průměrem účasti 
vyjádřit o víc jak deset procent voličů 
více. Svědčí to o dobré voličské morálce 
a o důležité míře zodpovědnosti občanů 
ve správním obvodu Prahy 16. Ale mů-
žeme být s účastí úplně a stoprocentně 
spokojeni? Asi ne. Osobně jsem předpo-
kládal, že k urnám svůj názor přijde vy-
slovit přes pětašedesát procent obyvatel 
,,šestnáctky“, tedy přibližně stejný počet 
jako v červnu, kdy jsme volili zástupce 
do dolní komory Parlamentu ČR. Kde 
hledat příčiny, když si uvědomíme, že 
každý měl příležitost a možnost vyjádřit 
se k dění, které se nás bytostně a každo-
denně dotýká? Co se na volební účasti 
podepsalo? 
   Za prvé to zřejmě bude určitá nechuť 
lidí pramenící z patové situace po vol-
bách do Parlamentu ČR, která trvá od 
června až do dnešních dní. Dále beze-
sporu způsob vystupování vrcholných 
politiků. Je zde samozřejmě celá řada 
lidí, kteří podceňují význam svého ,,hla-
su“ a mají apatii k veřejnému životu, 
k potřebám společnosti. Vliv na celko-
vé množství měl i fakt, že v Lipencích 
a Lochkově kandidovali pouze zástupci 
na jedné kandidátní listině, takže vý-
sledek byl znám již dopředu… A mohli 
bychom pokračovat přes řadu dalších 
subjektivních vlivů dál. Vše je to však 
v případě ,,komunálu“ mýlka. Politika 
na komunální úrovni je věc velice trans-
parentní a k žádným patovým situacím 
zde na rozdíl od Poslanecké sněmovny 
dojít nemůže. To proto, že by si naši 
zvolení zástupci svým nicneděláním 
a nevhodným vystupováním podepiso-
vali do budoucna politický ortel smrti. 
Ten může podepsat právě každý z nás 
tím, že dá svůj voličský hlas jiné sku-
pině, která samozřejmě přijde s nějakou 
životaschopnou systémovou alternativou 
volebního programu, který samozřejmě 
musí mít reálný obrys pro jeho naplnění. 
S pouhou kritikou bez konstruktivního 
řešení problémů nikdo daleko ani v ko-
munální politice nedojde. 
   Věřme, že letošní volba byla ta správ-
ná. Už z toho důvodu, že převážnou 
většinu zvolených zástupců každý ve 
své domovské městské části zná osobně. 
Víme, jací naši zástupci jsou, jaké mají 
kvality a jaké mají předpoklady hájit 
naše zájmy. To, jestli je budou hájit dob-
ře, zhodnotíme opět za čtyři roky. 

   Krátce po vol-
bách do obecních 
z a s t u p i t e l s t e v 
a  č á s t i  S e n á t u 
v našem obvodě 
v y u ž ij i  p ros to -
ru v Novinách 
Prahy 16 v první 
řadě k poděková-
ní všem voličům, 

kteří k volbám přišli, a zejména těm, 
kteří podpořili svým hlasem vítězné 
volební strany. Jako starosta Lipenců od 
voleb v roce 1998 děkuji pak lipeneckým 
občanům za podporu samosprávy v po-
sledních dvou volebních obdobích a za 
jejich volbu v závěru letošního října.
   Volba v Lipencích byla pro voliče jed-
noduchá a pro kandidující bez potřebné-
ho napětí, protože byla sestavena jediná 
kandidátka ODS. Už před 21. říjnem bylo 
zřejmé, že tyto volby se stávají pro všech 
budoucích patnáct členů našeho zastu-
pitelstva nemalou výzvou a povinností. 
Nikdo nemůže stát stranou, všichni se 
musí ujmout většího či menšího podílu 
práce. A také odpovědnosti. Stát se „na-
víc“ členem rady, výboru nebo komise 
je další práce a odpovědnost; pro mís-
tostarostu nebo starostu pak v násobcích. 
Nové zastupitelstvo se musí shodnout i na 
prioritách z volebního programu. Bude 
nezbytné, aby konkrétní zastupitelé, 
s podporou všech ostatních, vzali jed-
notlivé body z programu za své a dovedli 
je až na práh realizace nebo úspěšné pří-
pravy. Ani zastupitelstvo v malé městské 
části nemůže dlouhodobě táhnout jen pár 
jeho členů. 
   S výsledky voleb v Lipencích můžeme 
být spokojeni. Vždyť od roku 1998, kdy 
část současných zastupitelů vstoupila 
do komunální politiky pod „hlavičkou“ 
ODS, jsme se dostali od cca 40 % v roce 
1998, přes 60 % v roce 2002 k současným 
bezkonkurenčním 100 %. Je na místě 
a v zájmu objektivity dodat, že v přepoč-
tu k počtu voličů je přízeň pro toto usku-
pení stabilní a pohybuje se okolo 40 % 
z počtu oprávněných voličů. Příznivá je 
skutečnost, že trvale klesají v Lipencích 
preference levice, tedy KSČ a ČSSD; tyto 
strany v Lipencích už ani nekandidují.
   Děkuji i těm, kteří se podíleli na pří-
pravě a průběhu voleb, členům volebních 
komisí. Při rekapitulaci uplynulých voleb 
nemohu opomenout přímo zdrcující 
vítězství pravice v celé Praze, zejména 
v převahu ODS v Zastupitelstvu hl. města 
a  úspěch PhDr. Tomáše Grulicha jako 
nového senátora našeho obvodu. Závěrem 
blahopřeji všem nově zvoleným členům 
zastupitelstev v obvodě Prahy 16 a přeji 
jim, aby se všem samosprávám práce 
dařila. 
   Vážení čtenáři a voliči, ať už Vaše volba 
byla jakákoliv, dali jste najevo Váš zájem 
o místo, kde žijete. Děkuji Vám.


