
se starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem 
přes celorepublikový propad strany 
nejen uhájila svůj výsledek z roku 
2010 (63,2 %, 10 mandátů), ale navíc 
jej ještě zlepšila na 69,5 % (ve dvou 
okrscích, Benátky a Nové sídliště, 
dokonce dosáhla 74 %). 

V praxi to znamená drtivou většinu 
12 zastupitelů za ODS z celkových 15 

a s pravděpodobností blížící se jistotě 
opětovně jednobarevnou radu MČ 
(výsledek ustavujícího zasedání byl 
znám až po uzávěrce NP16). K tomu 
přispěly výsledky dalších subjektů: 
TOP 09 ztratila oproti roku 2010 
téměř 5 procentních bodů (9,95 % 
oproti 14,54 % před 4 lety), ČSSD 

w

ROČNÍK 12                    ČÍSLO 11/2014                         WWW.PRAHA16.EU                      ZDARMA

Slovo starosty Kdo bude vládnout radnicím
Komunální volby byly někde jen 

formalitou, v jiných městských částech 
šestnáctky však přinesly zajímavé 
souboje (zvláště tam, kde dosavadní 
starostové kandidovali v jiném dresu). 
A zejména v Radotíně a na Zbraslavi 
měly také překvapivá rozuzlení.

V Radotíně, tedy Městské části Pra-
ha 16, šla do voleb šestice politických 
stran a subjektů, podobně jako před 
čtyřmi lety. Vedle zaběhnutých stran, 
které mají svou voličskou základnu, 
visel velký otazník nad kandidátní 
listinou Otevřeme Radotín sestave-
nou z trojice různorodých uskupení 
částečně se angažujících již v před-
chozích kláních (KDU-ČSL, Strana 
zelených a nově Pirátská strana).

Z tvrdého předvolebního boje, kdy 
si někteří kandidáti ani v den voleb 
nebrali servítky a podpásovými úde-
ry napadali své konkurenty, nakonec 
vzešlo nemalé překvapení: ODS v čele 

rovněž (7,37 % oproti 12,12 %) a Ote-
vřeme Radotín získalo 8,6 %. Všech-
ny tyto tři subjekty mají po jednom 
zastupiteli. Zásadní změna přišla také 
u KSČM: komunisté dostali jen 4,5 % 
hlasů a poprvé od roku 1990 nebudou 
mít v zastupitelstvu žádného člena.

Největším překvapením však v re-
gionu Prahy 16 je jednoznačně vý-
sledek na Zbraslavi. Ač místní o tom 
před volbami mluvili, „přespolní“ 
spíše očekávali pat a další tříštění 

místní politické scény: v minulých 
volbách zde všech 7 kandidujících 
subjektů dosáhlo na zastupitelský 
post, nicméně tehdejší vítěz voleb, 
Nezávislí starosty Ing. Aleše Háněla, 
MBA, brali jen 4 křesla v 17členném 
zastupitelstvu. 

Jednosměrky z Chuchle
komplikují život

Jednosměrka mezi Radotínem a Vel-
kou Chuchlí sice podle očekávání 
přinesla úlevu komunikaci podél trati 
využívané tranzitní dopravou z Dolní-
ho Poberouní, způsobila však nemalé 
komplikace místním obyvatelům, kteří 
při častější jízdě najedou kilometry 
navíc. O stanovení nové místní úpra-
vy rozhodl na zkušební dobu jednoho 
měsíce silniční správní úřad pro 
Prahu 16 přes opakovaný nesouhlas 
obou dotčených radnic, MČ Praha 16 
i MČ Praha – Velká Chuchle. 

Ve snaze o zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti dopravního provozu 
v křižovatce u železničního 
přejezdu ve Velké Chuchli 
byla na základě stanovení 
nové úpravy provozu od 
31. října zjednosměrně-
na ulice Radotínská (od 
chuchelského přejezdu 
s ukončením cca 500 m 
před křižovatkou s radotín-
skou ulicí Přeštínská) s tím, že 
provoz zůstal zachován ve směru do 
Radotína, a dále ulice Mezichuchel-
ská (mezi Velkou a Malou Chuchlí) 
se zachováním jednosměrného pro-

vozu ve směru do centra Prahy. 
Obousměrný provoz je na těch-

to komunikacích umožněn pouze 
pro autobusy MHD a cyklisty. Jaké 
jsou důvody rozhodnutí silničního 
správního úřadu pro Prahu 16? Jde 
zejména o narůstající dopravní zátěž 
na místní komunikaci Radotínská do 
centra Prahy, kterou řidiči využívají 
jako náhradu za nadřazenou silnici 
I. třídy Strakonická, kde je instalo-
vána problematická snížená rychlost 
na 50 km/h včetně měření rychlosti. 
Za této dopravní situace stavební 
a dopravně technický stav komuni-

kace Radotínské neumožňuje 
bezpečný provoz, jak pro 

tranzitní dopravu, tak pro 
místní obyvatele (řidiči 
projíždějící do centra ne-
dodržují stanovenou nej-
vyšší rychlost a měření 

rychlosti zde neprobíhá).
Da lším důvodem pro 

nové jednosměrky je údaj 
Te c h n ic ké  spr áv y  komu n i k ac í 
hl. m. Prahy, která má podle Oddělení 
dopravy komunikaci Radotínskou za 

Další barevný 
podchod

Po velkém úspěchu zářijového Graffiti 
Jamu, který proměnil nevábný podchod 
radotínského nádraží v otevřenou gale-
rii, v říjnu proběhlo jeho další pokračo-
vání. Tentokrát dostali sprejeři k dispo-
zici podchod pod dráhou, který spojuje 
ulice Ke Zděři a U Starého stadionu. 

Ohlasy na novou podobu nádraž-
ního podchodu byly vesměs kladné – 
a to kupodivu napříč generacemi.

Oprava mostu
v Prvomájové

Díky výbornému hospodaření Měst-
ské části Praha 16 se podařilo zařadit 
mezi letošní stavební akce i opravu 
silničního můstku přes Radotínský 
potok v ulici Prvomájová. Jde přitom 
o investici přesahující milion korun. 
První práce byly zahájeny již v polovi-
ně září, vše by mělo být dokončeno do 
15. listopadu.

K opravě se přikročilo již nyní i na 
základě několika stížností občanů, 
kteří upozorňovali na nebezpečně 
uvolněné zábradlí.

Výsledky voleb 
do zastupitelstev 
měst a obcí jsou 
v drtivé většině po-
tvrzeny ustanovu-
jícími zasedáními 
a slovy klasika by 
se dalo říct: „Kost-
ky jsou vrženy“. 
Voliči svými hlasy 

dali důvěru kandidátům, kteří budou 
mít zásadní vliv, jak se bude vyvíjet jejich 
bydliště a nejbližší okolí v následujících 
čtyřech letech. 

S odstupem více jak měsíce bych rád 
poděkoval Vám všem, kteří jste přišli 
k volebním urnám vyjádřit svůj názor 
při komunálních volbách do zastupitel-
stev městských částí ve správním obvodě 
Prahy 16. Je potěšující, že opět tak jako 
před čtyřmi roky, a tak jako v případě 
dalších voleb, byla zdejší voličská účast 
nad celorepublikovým průměrem. Svědčí 
to o velké uvědomělosti, zodpovědnosti 
a zájmu Vás, občanů z šestnáctky, k místu, 
kde žijete. Osobně bych pak rád poděkoval 
Vám, všem občanům Radotína, kteří jste 
svým volebním hlasem dali jasně najevo 
podporu a důvěru lidem, kteří dlouho-
době pracují ve vedení radotínské radnice 
a s jejichž prací a s dosaženými výsledky 
jste spokojeni. Opětovně jste ukázali, že 
jste vsadili na zkušenost, zodpovědnost, 
jistotu a kontinuitu. Velice si toho vážím 
a děkuji Vám za to. Věřte, že nejen pro mě, 
ale i pro zbývající členy kandidátní listiny 
radotínských občanských demokratů 
je opakující se výrazná voličská důvěra 
obrovskou odměnou za předchozí práci, 
ale zároveň i zavazující skutečnost, která 
nás neskutečně motivuje do další nelehké 
práce. Pro následující čtyřleté období let 
2014 až 2018 jsme si vytkli celou řadu 
cílů a úkolů, kterými bychom chtěli dále 
zlepšovat podmínky pro žití. Chceme 
mimo jiné řešit ochranu před povodněmi 
pro oblasti Šárova kola a Rymáně, zajistit 
výstavbu nové lávky přes Berounku, do-
končit výstavbu technické vybavenosti, 
systémově a komplexně vyřešit problém 
s výskytem radonu v obecních bytech na 
Sídlišti, dále řešit projekt zástavby centra 
Radotína a pokusit se o výstavbu krytého 
bazénu, který by navazoval na sociální 
zázemí nového koupacího biotopu atd. 
Jsou to předvolební sliby a ambiciózní cíle, 
ale kdo sledujete naši práci, víte, že si před 
sebe klademe náročné, ale reálné projekty. 

Závěrem bych chtěl pogratulovat všem 
zvoleným zástupcům do Zastupitelstva 
městské části Praha 16 - jak těm, kteří 
obhájili svůj mandát, tak i třem novým. 
Věřím, že jako v předcházejících volebních 
obdobích bude mezi zastupiteli převládat 
korektní a konstruktivní přístup k řešení 
stanovených úkolů a vzniklých situací, 
tedy stav, ze kterého bude městská část na 
levém břehu Berounky jenom profitovat. 

Sedmnáctý listopad je v české historii ve-
lice důležitým datem. Připomínáme si jím 
nejen památku zavražděných a vězněných 
studentů z roku 1939. Tehdy došlo nacisty 
k uzavření všech vysokých škol a k exem-
plárnímu trestu smrti devíti studentských 
představitelů, kteří zorganizovali pohřeb 
studenta Jana Opletala v podobě do té doby 
zcela nevídané - formou statečné demon-
strace proti německým okupantům. Více 
než tisíc studentů bylo následně posláno do 
koncentračního tábora Sachsenhausen.

Hovoříme-li o „Listopadu“, pak dnes té-
měř výhradně v kontextu „Sametové revo-
luce“. Letos totiž uplyne přesně čtvrtstoletí 
od brutálního zásahu policie proti student-
ské demonstraci, která se odehrála v Praze 
na Národní třídě. Jde o významný milník, 
od něhož se odvíjí novodobá česká historie. 
Nejen studenti, ale i zástupci inteligence 
a řady profesí, ke kterým se přidávala spon-
tánně skoro celá československá společnost, 
se v kontextu událostí odehrávajících se 
v celém ,,východním socialistickém bloku“ 
nadechla k zásadnímu kroku ve snaze a boji 
za osobní svobodu a demokracii, abychom 
mohli říkat to, co máme na jazyku, aby-
chom mohli svobodně cestovat a poznávat 
jiné kultury, abychom mohli číst a sledovat 
necenzurované noviny a zprávy.

Dnes považujeme principy či znaky, na 
nichž demokracie stojí, za samozřejmost, 
ač ještě v současnosti tomu tak v mnoha 
státech není. Zajištění lidských práv, svo-
bodné volby, účinná a informovaná veřej-
ná diskuse, nezávislá a svobodná média, ale 
i politická kultura obohacena historickými 
zkušenostmi konkrétní společnosti, právní 
stát či ochrana menšin. Ve světě jsou de-
mokratické principy pošlapávány a lidská 
práva mnohde dodržována nejsou. 

Čas od času je dobré zavzpomínat, připo-
menout si historická fakta, vývoj republiky 
například od roku 1918, neboť bez historie 
a historických souvislosti nemůžeme po-
chopit přítomnost. Natož budoucnost. His-
torická dialektika je neúprosná v tom, že lidé 
zapomínají, že i dnes mnozí řadí ekonomické 
zájmy nad veřejné mínění a jasné odsouzení 
zavrženíhodného činu. Vezměme si konečně 
poučení z mnichovských diktátů, vítězných 
únorů, z okupací spřátelených armád… 

Objevily se ale i jiné problémy – regula-
ce, byrokracie, falešné módní trendy. To vše 
nás má více chránit, zlepšit kvalitu našeho 
života, nebo jej naopak zkomplikovat? Před 
kým se máme chránit, před námi samými? 
Chraňme si proto „nově“ nabitý svobodný 
prostor, v němž žijeme a který bychom 
mohli velmi snadno zase ztratit. Uctívejme 
autoritu těch, kteří v naší historii neváhali 
položit své životy za to nejcennější, co 
můžeme mít, za svobodu a demokracii nás 
všech! 


