Radotín opět...
Grantová pravidla se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním
obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li
právnickými osobami s účetnictvím
vedeným samostatně od účetnictví
školy (dále jen žadatelé), a to působících na území Radotína v oblastech
volného času, sportu a kultury.
Účelem poskytování finančních
prostředků je zajistit spolufi nancování
činnosti a rozvoje aktivit volného času
v těch případech, kdy není možné krýt
tyto náklady v plné výši z prostředků žadatele. Cílem poskytování grantů z rozpočtu Městské části Praha 16
je podpora celoroční činnosti subjektů
a jednorázových volnočasových, sportovních, kulturních a společenských

akcí určených pro obyvatele této městské části všech věkových skupin nebo
prezentujících městskou část.
Žádost o grant na předepsaném
for mu lá ř i a zpracova né projek t y
se přijímají prostřednictvím podatelny
Úřadu městské části Praha 16, Václava
Balého 23, v termínu do 28.2.2014 do
12.00 hod. pro akce konané od 1. ledna
do 31. prosince 2014. Obálka s materiály
bude zřetelně označena heslem „Grant“.
Informace ke zpracování projektů,
schválená pravidla a další podrobnosti
poskytne Úsek školství, mládeže, TV
a kultury Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, e-mail: iveta.krejci@praha16.eu,
telefon 234 128 102.
Souhrnné informace ke grantovému řízení naleznete na webu
w w w.pra ha16.eu/Mestska-cast/
Dotace -a-g ra nt y/ Vol noc asove aktivity-sport-a-kultura

Další pomoc povodní postiženým
bytu či nemovitosti určené k trvalému bydlení poškozeného živelnou
pohromou a jejich uvedení do provozuschopného stavu. Maximální výše
podpory byla stanovena na 30 000 Kč
na jeden byt či nemovitost.
Vytipované radotínské domácnosti,
které splňovaly kritéria daná ze strany
MMR, byly kontaktovány pracovníky
Kanceláře úřadu a Odboru místního
hospodářství Úřadu městské části Praha 16 během měsíce září 2013. Po shromáždění všech potřebných údajů byl
seznam 20 žadatelů souhrnně předložen ke schválení Radě městské části
Praha 16, která 18. září 2013 materiál
schválila a rozhodla o jeho předložení
prostřednictvím sdruženého požadavku hlavního města Prahy (za všechny
pražské postižené městské části) na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
MMR na základě Registrace akce
a Rozhodnutím o poskytnutí dotace
převedlo výše uvedené dotace na souhrnného žadatele (Hlavní město Praha) a následně Radou hlavního města
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Vyžehlím vaše prádlo
kvalitně a rychle
Ivana Řezníčková
Tel.: 723 400 734
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Prahy bylo 3. prosince 2013 rozhodnuto o poskytnutí dotace mj. Městské
části Praha 16 o požadovanou částku,
tj. 600 000 Kč.
D ot ac e by l a př ips á na na úč e t
MČ Praha 16 dne 9. prosince 2013. Radotínská radnice, s vědomím velmi krátkého časového prostoru, již 29. listopadu
kontaktovala všech 20 postižených
s výzvou o doložení potřebných podkladů, kterými byly doklady o zaplacení, příjmové daňové doklady nebo
faktury s výpisem z účtu potvrzující
jejich zaplacení. Jednou z podmínek
MMR totiž bylo vyplacení dotací do
konce kalendářního roku.
Do podatelny ÚMČ Praha 16 bylo
do 9. prosince do 12 hodin podáno celkem 18 žádostí ze schváleného seznamu o neinvestiční dotaci z programu
MMR. Po provedené kontrole ze strany pracovníků Odboru ekonomického
a Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 bylo
zjištěno, že 17 žádostí splnilo stanovené podmínky a požadavky. Těmto
vlastníkům nemovitostí byla schválená částka (řádně podložená účetními
doklady) vyplacena na účet či jim byl
vystaven šek. Vše se stihlo ještě před
Vánocemi. Žadatelům se vyplatily
dotace v celkové výši 461 627 Kč. Nevyčerpaná část dotace byla při vyúčtování do konce ledna převedena zpět
Ministerstvu pro místní rozvoj České
republiky.

Dočasná
jednosměrka
v Radotínské

V Radotíně a Velké Chuchli se od
poloviny března cca do poloviny května
předpokládají dopravní omezení v souvislosti s obnovou kabelového vedení
vysokého napětí.
Akce si vyžádá částečnou uzavírku
v ulici Radotínská, a to od vjezdu do
areálu Staropramen po vjezd do areálu dostihového závodiště. Doprava
bude po celou dobu trvání akce vedena jednosměrně ve směru z centra
Prahy. Obousměrný provoz zůstane
zachován pouze pro MHD BUS, s tím,
že práce budou probíhat ve čtyřech
etapách a provoz na komunikaci pro
MHD bude v rámci jednotlivých etap
kyvadlový, řízený pomocí světelné signalizace. Jednotlivé signalizované úseky
jsou však z důvodu technologického
provádění prací příliš dlouhé, a proto je
nelze využít i pro ostatní dopravu.
V rámci této stavby dojde také k posunutí zastávek BUS „Zahradnictví“.
Zastávka směr Sídliště Radotín bude posunuta cca o 50 m vpřed k nově vytvořenému provizornímu nástupišti a zastávka směr Smíchovské nádraží bude
posunuta cca o 60 m zpět, za vjezd do
zahradnictví. Dojde i k přemístění přechodu pro chodce k těmto zastávkám.
Objízdná trasa pro směr do centra Prahy
bude vedena po trase Přeštínská – Výpadová – Strakonická – Mezichuchelská.
Investorem akce je PREdistribuce, a. s., zhotovitelem společnost Kormak Praha s.r.o.

Ano, je to tak, v Radotíně existoval i hokejový tým.
V roce 1940 se ho rozhodlo založit několik nadšenců z SK Radotín. Pro oddíl kanadského hokeje byla tehdy připravována plocha na hřišti kopané.
V roce 1953 byla veškerá tělovýchova v Radotíně sloučena pod TJ Spartak Radotín, tehdy se pro hokej upravovalo
cvičiště před sokolovnou. Tréninkové období bylo závislé čistě na přízni počasí, což zde vývoj tohoto sportu utlumovalo. Poprvé oddíl ledního hokeje zanikl v roce 1964. O čtyři roky později se opět podařilo sestavit družstvo dospělých,
stárnoucí inventář a nedostatečná podpora však postupně uspaly radotínský lední hokej nadobro.
Hrací plocha na
starém hřišti
měla jen
symbolické
mantinely, zato
tu nechyběly
sloupy
s improvizovaným
osvětlením
Hokejový
tým RSK na
domácím hřišti
v roce 1946

Veřejné bruslení se v Radotíně pořádalo nejprve na nádrži Böhmova mlýna (dnes areál zemědělského učiliště),
tady sbírali první zkušenosti i budoucí hokejisté
Radotínský občan a pozdější majitel továrny
na cvičební stroje Ing. Otakar Vindyš získal
ještě za monarchie s národním hokejovým
týmem Čech zlato na ME 1911 (ač byli jediným
týmem, který neměl doma k dispozici trvalou
ledovou plochu a původně se s nimi ani nepočítalo – na turnaj dorazili až v den zahájení
a byli do něj zařazeni jen pod podmínkou, že
okamžitě odehrají dva soutěžní zápasy). Tento záběr družstva SK Slavia Praha z turnaje
v Chamonix je však o rok mladší, navíc ukazuje tým, který skončil s přehledem poslední
(posledním v řadě je i Vindyš)

Ještě stále na starém hřišti

Na letní olympiádě v roce 1920 byl Vindyš členem české reprezentace v ledním hokeji, která skončila třetí. Na tomto snímku z ME
ve Stockholmu v roce 1921, kde byli stříbrní, stojí Vindyš druhý
zprava

Tahle podívaná je už v Radotíně minulostí. Škoda,
i z více než padesát let starého a nepříliš zachovaného snímku sálá energie a nadšení hráčů, kvůli
kterým se plnily ochozy
Hokejisté Spartaku na hřišti před sokolovnou v roce 1958

