
N o v i n y  P r a -
hy  16  p ř i p r a v i l i 
p r o  s v é  č t e n á ř e 
do roku 2009 no-
vou rubriku, v níž přineseme v kaž-
dém druhém čísle reportáž ze šestnáct-
ky. První je z předvánoční noci z 21. na 
22. prosince, v níž proběhla další ze série 
pravidelných bezpečnostních akcí zamě-
řených na konzumaci alkoholu mladist-
vými a kontrolu podezřelých osob.

Městská policie provádí podobné 
akce pravidelně a čas od času v nich 
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Nespolehlivost vlaků realitou
Linka 165 je stále ostudou metropole

Jednání vedené radotínskou a chu-
chelskou radnicí se společností ROPID 
bylo zatím neúspěšné. Od poloviny pro-
since se Praze 16 prokazatelně zhoršilo 
spojení s centrem města. Autobus 165 
je přes sliby stále nespolehlivou večerní 
a víkendovou náhradou linky 244. 
   Obě městské části, které jsou změ-
nami v první řadě postiženy, vkládaly 
naděje do jednání uskutečněného 
10. prosince v sídle společnosti RO-
PID (Regionální organizátor Pražské 
integrované dopravy) v Rytířské ulici. 
Bohužel veškeré požadavky byly od-
mítnuty, a to s odkazem na špatnou 
finanční situaci Dopravního podniku 
hl. m. Prahy, jenž je nucen pražským 
zastupitelstvem v letošním roce zá-
sadně šetřit. Úspory se ale příliš ne-
dotýkají stovek úředníků, místo toho 
nadchází čas omezování spojů a rušení 
linek. A jak bylo zdůrazněno, Radotín 
a Velká Chuchle jsou první na řadě.

ROPID odmítl i jednání o kompro-

misním řešení, např. prodloužení mi-
nibusu ze Sídliště Radotín a Nádraží 
Radotín do Přeštínské ulice a Velké 
Chuchle (přes oblast zahradnictví) 

s návazností na autobusové linky na 
Strakonické silnici.

Navíc první dny nového provozu 
odhalily hlavní slabinu železnice – 

naprostou nespolehlivost. Například 
v neděli 21. prosince měly během 
odpoledne a večera vlaky zpoždění 
přes 30 minut, na Hlavním nádraží 

se dokonce objevilo 
hlášení, že vlak vů-
bec nepojede. Ces-
tující byli naštvaní 
dvojnásob, protože 
př i  v y s t upov á n í 
v Radotíně a pro-
cházce k minibusu 
zjistili, že ten jim 
ujel, protože vyrazil 
na svoji trasu podle 
jízdního řádu. Bez 
ohledu na to, že 
vlak měl zpoždění. 
Tak pracně vymyš-
lený systém se zcela 

zhroutil, jak konstatují i diskusní pří-
spěvky na www.mcpraha16.cz.
   Otazníky opět vyvstaly i nad linkou 

Nájemné se opět
přiblížilo tržnímu

Noční kontrola
bez prohřešků

Bezplatné vzdělávací kurzy

Občané v obecních bytech si v roce 
2009 připlatí. Nájemné nejvíc poroste 
na Zbraslavi.

Zatímco ve většině MČ se každým 
rokem zvyšuje nájemné postupně, zbra-
slavská rada a následně zastupitelstvo 
přistoupily ke skokovému zvýšení. Od 
1. února si lidé v I. kategorii připlatí 
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   Světla a petardy novoročních sil-
vestrovských ohňostrojů pohasly. 
První hodiny a dny nového roku 
máme za sebou. Věřím, že pro dr-
tivou většinu z Vás byly úspěšné ve 
všech směrech. Již to, že jsme ,,pře-
žili“ hektický závěr roku minulého, 
můžeme považovat za úspěšný vstup 
do následujících dvanácti měsíců. 
S lehkou kocovinou a balancující na 
nejistých novorozeneckých nožič-
kách se nám rok 2009 pozvolna roz-
hlíží. Přes období dětství a dospívá-
ní se v ročním koloběhu dostane do 
pozice zralosti a posléze do období 
stáří tak, aby v závěru předal štafetu 
opět dalšímu mladšímu roku. Ale to 
je ještě daleko a před každým z nás 
je určitě celá řada cílů a předsevzetí. 
Tak to většinou u mnoha z nás je 
a v budoucnu jinak nebude. Přelom 
roků je proto ideálním mezníkem.
   Dovolte mi, abych využil redakč-
ní rubriky a Vám všem, občanům 
z Radotína, Zbraslavi, Chuchle, 
Lipenců a Lochkova, rovněž i všem 
Vašim příbuzným a známým po-
přál na prahu nového roku hodně 
štěstí, vzájemného pochopení, úcty 
a lásky, dále bystrou mysl, velkou 
dávku optimismu, dobrou kondici 
a především pevné zdraví, které 
je bez pochyb základem každého 
úspěchu v osobním, tak i profesním 
životě. Ať je rok dvoutisícídevátý při 
závěrečném bilancování každým 
hodnocen pozitivně. Držím všem 
palce, aby se předsevzetí, která si 
mnozí z nás stanovili, podařila beze 
zbytku realizovat.  

Celá redakční rada Vám přeje 
během letošních tři sta šedesáti 
pěti dní jenom dobré zprávy. Po-
kud je zjistíte na stránkách Novin 
Prahy 16, budeme tomu velice rádi. 
Tak jako v předchozích letech rov-
něž děkujeme mnohým čtenářům 
za přízeň i některé reakce, ať v klad-
né či kritické podobě. Velice si jich 
ceníme, neboť jsou inspirující a mají 
veliký význam pro naši další práci, 
jejíž cílem je podávat informační 
servis pro správní obvod ,,šestnáct-
ky“. Budeme rádi za další podněty 
v letošním roce. Úspěšný rok.

   ,,Jaký asi bude ten 
nový rok?“ pře-
mýšlí celá řada 
z nás při prvních 
lednových dnech 
a v duchu hledí 
někam do neko-
nečné dálky. Já 
osobně věřím, že 
hojný. Hojný na 

společenské dění kolem nás, na množství 
investičních akcí, které zlepší život obča-
nů v Praze 16, na dobré lidi, jenž nebudou 
slušnost brát jako slabost a vulgaritu 
budou odsuzovat. Osobně chci tomu býti 
nápomocen. Radotínská radnice je ote-
vřená instituce, kde slušným a konstruk-
tivním lidem i třeba s opačným názorem 
rádi pomůžeme a nebo poradíme. Rovněž 
jsem si vědom, že nikdo nejsme neomylní 
a že chybovat je občas lidské.
   Funkční volební období se nám pře-
houplo do druhého poločasu, ve kterém 
jsou před námi ještě mnohé úkoly vyplý-
vající z volebního slibu občanům a nebo 
z aktuálních situací. Tím momentálně 
nejzásadnějším je zvrácení rozhodnutí 
o změně v Pražské integrované dopravě, 
která byla společností ROPID v případě 
Radotína ne zcela logicky provedena a 
znamená pro naši městskou část krok 
zpět. 
   V letošním roce očekáváme další a zá-
sadní pokračování v realizaci technické 
vybavenosti. Po vykoupení pozemků bude 
v prvních měsících roku, dle klimatických 
podmínek, zahájeno dokončení zasíťování 
ulic Solné a Strunkovské plynem, dešťo-
vou a splaškovou kanalizací, s následným 
zhotovením komunikace. Dle příslibu od 
Odboru městského investora MHMP 
bude pokračovat i budování sítí, finál-
ních komunikací a pochozích chodníků 
v oblasti Na Viničkách. Jedná se o akci 
řádově v objemu 150 milionů Kč. Letos 
by se měla podařit i demolice nevzhled-
né magistrátní čističky odpadních vod 
v blízkosti školního areálu. Výhledově by 
se zde měla rozšířit rekreační zóna podél 
Berounky. Další posun by měl nastat 
v záměru přípravy plánované zástavby a 
přerodu centrální části Radotína, rovněž 
bude pokračovat výstavba protipovod-
ňových opatření. V průběhu února bude 
dokončena privatizace části bytového 
fondu městské části a v září bude slav-
nostně zahájen provoz ve zcela nové ví-
ceúčelové sportovní hale v ulici U Starého 
stadionu. Budeme se snažit koordinovat a 
minimalizovat dopad na okolí ze stavební 
činnosti silničního okruhu kolem Prahy a 
budování rekreačního areálu u Výpadové 
ulice. Myslím, že rok 2009 bude hojný.

Dne 27.1.2009 se od 14 hodin usku-
teční v radotínském Kulturním středis-
ku „U Koruny“ setkání s potencionál-
ními zájemci o nový projekt agentury 
Channel Crossings, který probíhá ve 
spolupráci s Městskou částí Praha 16. 
   Od února 2009 nabízí tato institu-
ce vzdělávací kurzy, které realizuje 
v rámci projektu „Rovnoprávný 
přístup ke vzdělávání pro osoby 
pečující o závislého člena rodiny“ 

navazujícím na zkušenosti získané při 
práci na předchozím projektu „Rozvoj 
vzdělávacího centra“. Projekt byl pod-
pořen v rámci Operačního programu 
Praha – Adaptabilita a je spolufinan-
cován z Evropského sociálního fondu 
a rozpočtu hl. m. Prahy. Kurzy tak mo-
hou být účastníkům nabízeny za sym-
bolický poplatek, jenž bude v případě 
úspěšného absolvování kurzu vrácen. 
   Jednotlivých kurzů se mohou účast-
nit všichni zájemci z řad žen a mužů, 
kteří pečují o závislého člena rodiny 

a žijí na území hl. m. Prahy. Účast-
níky mohou být jak rodiče pečující 
o děti do 15 let věku, tak i osoby za-
jišťující péči o dlouhodobě nemocné 
členy rodiny a mající ztíženou mož-
nost uplatnění na trhu práce. Projekt 
je rozvržen do 30 měsíců a zájemci 
si mohou zvolit z kurzů anglického 
jazyka, práce s počítačem a rozvoje 
profesních dovedností. 

Podporou projektu reaguje rado-
tínská radnice na potřeby dotčené 
skupiny obyvatel. Městská část tak 
vstupuje do komunitního plánování. 
První veřejné setkání plánuje na jaro 
2009. Hlavní oblastí, jíž se bude rado-
tínská radnice zabývat, je oblast soci-
ální. „Jde o příležitost, jak se zapojit 
do rozhodování o věcech veřejných 
v tom oboru, který se nás dotýká 
a zajímá nás,“ uvádí Jitka Stejskalová, 
která má v Praze 16 komunitní pláno-
vání na starosti. 

Semestrální kurzy anglického 
jazyka začínají v agentuře Channel 
Crossings již 9. února a potrvají do 
22. června 2009. Účastníkům bude 
v případě potřeby během výuky 


