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Důležité investiční akce

Radotín má novou sportovní halu

Praha 16 jde
po dlužnících

Havelské posvícení 
láká čím dál víc

Michal Popek
starosta MČ Praha - Lipence

   V poslední době vzbudil velký ohlas 
postup radnice v Chomutově, kdy byly 
cestou exekucí vybírány dlužné částky. 
Bez ohledu na souhlas či nesouhlas 
s postupem vedení severočeské radni-
ce je zapotřebí si uvědomit, že žijeme 
v právním státě, kde je dodržování 
zákonů nezbytnou součástí fungování 
demokratické společnosti. 
   To se netýká pouze občanů, kteří 
neuhradili své dluhy, ale rovněž 
státní správy a samosprávy. V daném 

S prvním školním dnem se v Radotí-
ně otevřela víceúčelová sportovní hala. 
Za investory ji představili starosta 
Městské části Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík a primátor hlavního města 
Prahy MUDr. Pavel Bém, za zhotovi-
telskou firmu Hochtief CZ pak generál-
ní ředitel Ing. Tomáš Bílek.
   Sportovcům našeho regionu se za-
čátkem září splnil sen - mít špičkový 
krytý herní prostor s veškerým záze-
mím pár kroků od domova. Končí 
tak dojíždění na různá sportoviště 
jinde v Praze nebo na jih od ní. Navíc 
prostory jsou multifunkční, zahrnují 
vedle samotného sportoviště, které se 
dá jednoduše přeměnit na kulturní 
sál, také ubytovací zařízení, saunu 
a základní občerstvení. 

Záměr realizovat víceúčelovou 
sportovní halu v areálu starého hřiště 
vznikl ve volebním období 2002 - 2006. 
V roce 2006 získala Městská část Pra-
ha 16 od Hlavního města Prahy první 
finanční prostředky na projektovou 
dokumentaci a výkup části pozemku 

od společnosti Trigema, a.s. V roce 
2007 byla dokončena projektová 
dokumentace, proběhl výběr zhoto-
vitele, bylo vydáno 
stavební povolení 
a zahájeny příprav-
né práce. V jarních 
měsících roku 2008 
se rozběhly staveb-
ní práce naplno. 
Zkompl i kova l  je 
pou ze a rcheolo-
g i c k ý  pr ů z k u m . 
A r c h e o l o g o v é 
odkryli v patkách 
konstrukce několik 
ž á rov ýc h  h ro bů 
z období 1600 - 600 
let před n. l. Budova se tedy pravdě-
podobně nalézá na starodávném 
pohřebišti (nejcennější vykopávky 
jsou vystaveny přímo v předsálí 
haly - pozn. red.). Přes tyto kom-
plikace stavba pokračovala dle sta-
noveného harmonogramu a termín 
dokončení (červen 2009) se podařilo 

firmě Hochtief CZ splnit.
   Slavnostní otevření zahájil radotín-
ský starosta Mgr. Karel Hanzlík, který  
pražskému primátorovi poděkoval za 
významnou finanční podporu hlav-
ního města při realizaci projektu. 

Investorem haly postavené a vybave-
né za celkem 89 milionů korun sice 
byla MČ Praha 16, financování ale 
bylo vícezdrojové a druhým hlavním 
donátorem bylo právě hlavní město 
Praha. Další prostředky byly poskyt-
nuty Ministerstvem školství, mládeže 

V letních měsících probíhalo na 
území šestnáctky souběžně několik 
zásadních stavebních prací. Některé 
z nich měly negativní vliv na dopra-
vu v našem regionu, a to jak místní, 
tak i tranzitní – především stavba 
Pražského okruhu, protipovodňových 
opatření, rekonstrukce vodovodu na 
zbraslavské Baně nebo celková oprava 
ulice Žitavského. V dnešním vydání se 
podrobněji věnujeme dvěma akcím – 
demolici „ČOV“ a protipovodňovým 
opatřením.    

K 31. srpnu 2009 byla dokončena 
demolice staré, již nevyužívané čistír-
ny odpadních vod (ČOV) pod areálem 
radotínské základní školy. Podnětem 
k realizaci byl požadavek městské čás-
ti na Odbor správy majetku MHMP, 
aby z důvodu bezpečnosti občanů 
a především dětí byla tato nefunkční 
zařízení odstraněna. 

Všemu však předcházelo složité 
vyjasňování majetkových poměrů jak 
k pozemkům, tak ke zde se nalézají-
cím stavbám. Odbor správy majetku 

MHMP vyhlásil vý-
běrové řízení, jehož 
vítězem se stala firma 
Šamonil s.r.o., která 
během měsíce srpna 
provedla demolici 
všech nadzemních 
i podzemních částí 
staré čistírny, vyjma 
domku, ve kterém 
je umístěna funkční 
část čerpací stanice 
s p l a š k ov ýc h  v o d 
a kterou provozují 
Pražské vodovody 
a kanalizace. 

Vážení spoluob-
čané, s koncem 
prázdnin, zdá se, 
končí i novinář-
ská okurková se-
zona. Koloritem 
letních měsíců se 
za poslední roky 
s t a l y  k r a c h y 
cestovek a uměle 

vyrobené aféry vrcholných politiků. 
Tato témata však odbyt denního tisku 
nezaručí. Ovšem hitem posledních dní 
a velkou odměnou za letní strádání je 
nyní pro novináře rozhodnutí ústav-
ního soudu naznačující odklad parla-
mentních voleb. Nejhlasitější odezva na 
rozmar jednoho z bývalých vlastních 
členů přichází od politické strany, kte-
rá, poněkud nefér, zahájila volební kam-
paň již před několika měsíci. Nechala 
vyvěsit billboardy, na kterých neznámé 
tváře slibují voličům nesplnitelné. Zdá 
se, že ani tato strana nemá volební fon-
dy bezedné a každé odložení termínu 
bude znamenat finanční nedostatek ve 
vrcholu kampaně. 
   Mnoho občanů má na poslance dolní 
sněmovny vlastní, mnohdy i nelichoti-
vý názor. Pokud vůbec jde k volbám, 
odevzdává hlas anonymnímu obličeji, 
který letmo zahlédl kdesi v průběhu 
všudypřítomné kampaně na reklamní 
ploše. Parlamentní volby však mají 
v demokracii svůj význam a jsou pro 
každého z nás jedinečnou možností, 
jak ovlivnit budoucnost celé země pro 
příští léta.

I přes zmíněnou důležitost nám 
jsou poněkud vzdálené oproti volbám 
do místních zastupitelstev. Obecní 
zastupitelé jsou voleni z řad běžných 
občanů. Jsou to naši sousedé, známí, 
kamarádi… Mají takový kredit, že se 
na ně spoléháme ve věcech, od kterých 
čekáme zlepšení kvality každodenního 
života v místě bydliště. Komunální 
volby nejsou povětšinou jen o politické 
příslušnosti, ale také o osobnostech. Do 
příštích sice zbývá více než rok, přesto 
zastupitelstva městských částí Prahy 16 
mohou odškrtat splnění většiny bodů 
svých čtyřletých závazků. Zdravý 
názor voličů v tomto případě přináší 
své ovoce. Přejme si, aby tento názor 
do budoucna nebyl ovlivněn rozmary 
a hašteřením vyšších politických sfér. 
Vyžadujme na námi nově zvolených 
poslancích změnu volebního zákona do 
budoucna zamezujícího patům a umě-
lým blokacím procesů, které v normál-
ním prostředí hladce procházejí.

Téměř týden předem oslaví Radotín 
svátek svatého Havla tradičním Ha-
velským posvícením. Na celý víkend 
10. a 11. října je připraven program pro 
dvě pódia i jejich okolí a oblast před ra-
dotínskou radnicí v ulicích Václava Ba-
lého a Loučanské se do posledního mís-
tečka zaplní staročeským jarmarkem.

Na už dvanácté podzimní radotín-
ské slavnosti zamíří návštěvníci ze 

   Měsíc září bývá již tradičně ve znamení 
nástupu mladší generace do školních lavic. 
Deset měsíců dlouhý školní rok v České 
republice bude takto absolvovat přes mili-
ón tři sta tisíc žáků základních a středních 
škol. Přejme jim všem co nejlepší výsledky, 
ale zároveň taktně raďme, že každý úspěch 
není dílem náhody a štěstí, ale především 
výsledkem pravidelné a systematické 
práce. To bychom měli vštěpovat svým 
ratolestem již od prvních školních krůč-
ků. Co nejúspěšnější počínání na cestě za 
vědomostmi přeji především ,,našim“ čer-
stvým prvňáčkům, kterých v Praze 16 na 
první školní setkání, podpořené přítom-
ností rodičů, babiček a dědečků a dalších 
rodinných příbuzných, přišlo přes dvě stě 
dvacet. Věřme, že především díky kvalitní 
práci pedagogů velice záhy odhodí svůj 
ostych a školu budou brát jako další své 
přirozené prostředí.  
   Velkou pozornost na začátku září roz-
hodně vzbuzuje především situace kolem 
konání předčasných voleb do Poslanecké 
sněmovny a rozhodnutí Ústavního soudu 
zrušit plánované volby z důvodu proti-
právnosti a rozporu s Ústavou ČR. V době, 
kdy vzniká tento úvodník, není ještě zná-
mo, zdali volby proběhnou v navrženém 
termínu, tedy 9. a 10. října, a nebo budou 
posunuty. Rozhodně ale nejsem zastánce 
„znásilňování“ a účelového a nesysté-
mového pozměňování ústavy, jelikož by 
mohlo dojít k dosti závažnému preceden-
tu. Rovněž je však jasné, že naše republika 
potřebuje v současném komplikovaném 
období ekonomické krize co nejdříve 
silnou vládu, která vzejde právě z demo-
kratických voleb, jež bude mít mandát na 
řešení současné hospodářské situace. 
   Stále více si uvědomuji, jak nezodpo-
vědným a nerozmyšleným krokem bylo 
koncem března vyslovení nedůvěry vládě 
premiéra Topolánka. Ukazuje se, že ti, co 
vládu shodili, neměli připravenu žádnou 
režii, žádné řešení pro následující měsíce. 
Současná situace to jen potvrzuje. Možná, 
že právě „ústavní krize“ konečně přispěje 
k racionálnímu uvažování a ke spolupráci 
mezi politickými rivaly, že stabilizace 
situace ve společnosti bude vyvýšena 
nad osobní zájmy, aroganci a osočování. 
Přeji si, aby ústavní systémové řešení bylo 
nalezeno co nejdříve a lidé mohli dát svůj 
hlas a důvěru těm politikům, kteří nabízejí 
reálné vize a ne jen populistické, neufi-
nancovatelné a nereálné sliby, které by 
zadlužovaly nejen nás, ale i naše děti a ná-
sledující generace. Držme tedy palce, tak 
jako našim prvňáčkům, i našim ústavním 
činitelům a politikům.     


