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Pečovatelky mají nový vůz
Nové vozidlo pro Pečovatelskou 

službu Praha –  Radotín pře vz al  
4. února starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. 
   Jde tak již o třetí vůz pro tyto účely, 
který kříží ulice tří městských částí 
pražské šestnáctky - v Lochkově, Vel-
ké Chuchli a především v Radotíně. 
Ve všech těchto lokalitách totiž pe-
čovatelské služba, organizační složka 

Městské části Praha 16, zajišťuje po-
moc a terénní sociální péči v domác-
nostech občanů. 

Vozový park se rozšířil o automo-
bil značky Škoda Roomster. Je určen 

zejména pro převozy klientů k lékaři 
a pečovatelkám k transportu do do-
movů klientů. Další dva automobily, 
Volkswagen Transporter a Renault 
Kangoo, jsou pak využívány podobně. 
Roomster, původně předváděcí vůz, 
byl za velice výhodných finančních 
podmínek pořízen od společnosti 
Femat Velká Chuchle. Předání vozu 
se zúčastnila Simona Radová, DiS., 

vedoucí Pečovatelské služ-
by Praha – Radotín a též 
JUDr. Miluše Jirásková, 
spolumajitelka firmy Fe-
mat. „Děkuji společnosti 
Femat za nabídku a po-
skytnutí výrazné finanční 
slevy na zakoupení nového 
vozu, jenž umožní uspoko-
jit zvyšující se poptávku po 
pečovatelské službě,“ uvedl 
starosta Hanzlík. 
   Městská část Praha 16 
i tímto krokem zkvalitňuje 
a zejména rozšiřuje služby 

poskytované klientům. V současné 
době má 168 klientů, z toho 45 jich 
je ubytováno ve dvou pečovatelských 
domech v Radotíně, o 123 lidí se stará 
v terénu.

Letošního, již 
11. ročníku soutěže 
o nejlepší webové 
stránky a elektro-
nické služby měst a obcí se ze správního ob-
vodu Prahy 16 zúčastnily pouze dvě měst-
ské části – Praha 16 (www.mcpraha16.cz) 
a Velká Chuchle (www.chuchle.cz).

Je ale důležité zdůraznit, že oba 
weby si nekonkurovaly, neboť soutěžily

Vážení spo-
l u o b č a n é , 
tak je to tu 
zase. Opět 
s t o j í m e 
před volba-
mi. Tento-
krát před-
č a s n ý -
m i .  A ne-

chci být špatným prorokem, ale 
obávám se, že to není naposledy. 
Je to asi způsobeno tím, že česká 
společnost je téměř rovnoměrně 
rozdělena mezi pravicově a le-
vicově smýšlející občany. A to 
je věc, která se asi hned tak ne-
změní. Proto volby končí pravi-
delně remízou, nebo je vítězství 
tak těsné, že vláda z něj vzešlá je 
nestabilní. 

Tak zvaní přeběhlíci z obou 
hlavních táborů, to je jen důsle-
dek toho základního faktu, že 
národ je rozdělen. Nezlobme se 
na premiéry či leadery opozice 
z jednoho či druhého tábora, 
že o ně usilují. To je totiž jediné 
možné řešení, jak sestavit vládu. 
Jinak jsou opět nutné předčasné 
volby. A pořádat je tři měsíce po 
řádných volbách, to také asi není 
to pravé. A tak jsme svědky toho, 
co právě v těchto dnech probíhá 
na obrazovkách našich televizí. 
   Tvrzení, že demokracie je nej-
lepší ze špatných způsobů vlády, 
se jeví v tomto kontextu jako do-
cela pochopitelné. Jistě, osvícený 
panovník je nejlepší, jenže ten 
poslední v našich dějinách byl 
Karel IV. Pak byli „panovníci“ 
další, ale už ne osvícení. Stalin 
a Hitler mezi ně patřili taky. 

Važme si proto demokracie, 
i když zrovna v současnosti 
vidíme tak zřetelně její slabiny. 
A nenadávejme na ni. Každý 
národ má takovou vládu, ja-
kou si zaslouží. Až se zlepšíme 
my všichni, pak se zlepší i naše 
politická scéna. Tím jsem si jist. 
Kdy to bude, to záleží jen na 
nás. Asi ne brzy. Proto si zatím 
musíme „užívat“ současného 
stavu. Tak hodně trpělivosti. 

Kdo jel v mrazivém počasí a chume-
lenici v pátek 20. února po Lahovickém 
mostě směrem do centra, nestačil se asi 
divit. Nemohl si totiž nevšimnout něko-
lika hasičských vozů a „topících“ se lidí 
na soutoku Vltavy s Berounkou.

Všímaví pozorovatelé s ostřížím 
zrakem si možná všimli, že příslušníci 
zasahujících jednotek mají na zádech 
nápis Hasiči Praha a celá akce vůbec 
nevypadá jako opravdová. Nedaleko 
od mostu se totiž odehrávalo plánova-
né cvičení několika hasičských stanic. 

Ale abychom upřesnili, oč vlastně 
šlo. V mrazivém počasí, za vydatné 

Hasiči cvičili
záchranu tonoucího

Letošní zima byla předlouhá. Po dvou 
rocích, kdy jsme zásadně nepocítili vlivy 
tohoto ročního období, jako by nám příroda 
chtěla opět dokázat, jakou sílu má. Ještě 
nyní, v době okolo velikonočních svátků, je 
na některých horách taková sněhová vrstva, 
že by za ni byli majitelé vleků a horských 
objektů v zimních měsících v jiných sezó-
nách šťastni. Mnozí lyžařští nadšenci této 
ojedinělé dubnové nabídky určitě využili 
nebo ještě využijí.

Přesto i roční období mají podle oběhu 
Země kolem Slunce svoji logiku a ozdravné 
jaro nezadržitelně nastupuje. Příroda se pro-
bouzí a jsme svědky neuvěřitelné proměny 
všude kolem. Já pevně věřím, že jaro bude mít 
ozdravný proces i pro mnohé z nás, na naši 
mysl, na naši duši a na zlepšení nálady. Letos 
bude jarní ozdravení obzvlášť důležité, už 
z důvodu celosvětové ekonomické recese a si-
tuace na naší politické scéně, která ke stabilitě 
a řešení dopadů krize na naše hospodářství 
určitě nepřispěje, ba naopak. 

Po dlouhé zimě je potřeba vydatného 
úklidu. V nás samých, v našich bytech, 
domech, na veřejných prostranstvích, na 
ulicích. Zvláště na poslední vyjmenované 
se soustředí městské části. Ne jinak je tomu 
i v MČ Praha 16. Již koncem února proběhla 
na radotínské radnici organizační schůzka 
všech kompetentních zástupců ohledně 
letošního blokového čištění v této městské 
části. To bude zahájeno 16. dubna a bude 
probíhat každý čtvrtek dalšími dílčími 
etapami až do 28. května. V letošním roce 
dojde vedle již tradičních ulic opět k rozší-
ření o další radotínské místní komunikace 
(Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, „malá“ 
Výpadová, Grafitová, K Vápence, Býšovská, 
Čedičová, Štěrková, Hadravská). Výsledek 
čištění je do určité míry závislý i na disci-
plinovanosti řidičů. Těžko se jak ručně, tak 
strojově vyčistí místa a kanalizační vpusti, 
kde i přes intenzivní upozornění a doprav-
ní omezení zůstanou zaparkovaná auta. 
Řidiči se sice vystavují postihu a nasazení 
,,botičky“, ale zaparkované překážky mají 
na konečný efekt úklidu samozřejmě ne-
blahý dopad. Proto vyzývám všechny řidiče 
parkující v lokalitách dotčených blokovým 
čištěním, aby respektovali upozornění v zá-
jmu jarního úklidu. Omezení není výrazné 
a výsledek je pak opravdu znát. 

Od začátku dubna začala Technickým 
službám vedle pravidelných činností i cyklic-
ká údržba a úklid Radotína, který je rozdělen 
do šesti zón. Během čtrnáctidenního období 
se pracovníci této příspěvkové organizace 
intenzivně věnují konkrétní lokalitě, kde 
provádějí nutné práce na majetku městské 
části. Vážení čtenáři, budeme samozřejmě 
rádi za jakýkoliv podnět od Vás k zlepšení.

Krásné Velikonoce a pohodové jaro.

Autobusy - dějství třetí
   Na základě připomínek Městské části 
Praha 16 a Městské části Praha - Velká 
Chuchle a podnětů občanů dojde od 
1.5.2009 snad k poslední úpravě autobu-
sových spojů č. 172 a 244. 

Březnová varianta vrátila celodenní 
a víkendový provoz linky 244 a opě-
tovně zajistila obslužnost obytných ob-
jektů a průmyslových areálů v oblasti 
Přeštínské, Vrážské a Výpadové ulice. 
Vzhledem k celodennímu provozu 
došlo k úpravě intervalů především 
v ranní špičce. Kloubové autobusy 
a dvacetiminutový interval však ne-
přinesly ROPIDem předem avizovaný 
efekt, především při odjezdu autobusů 
z konečné na Sídlišti. Předpokládaný 
propad v přepravě o ,,pou-
hých“ 40 míst za hodinu se 
ukázal jako nevyhovující, o čemž svěd-
čí naplněné spoje již při odjezdu.
   Při následných jednání, která se opět 
rozběhla mezi městskými částmi a or-
ganizátorem hromadné dopravy v Pra-
ze, společností ROPID, bylo dojednáno, 

že se od začátku května vrátí zpět vari-
anta úpravy trasy autobusu 172 (v lednu 
se uvažovalo o 204). Linka 172 by ze své 
konečné ve Velké Chuchli pokračovala 
v trase původní linky 204 na radotínské 
Sídliště. Navrhované řešení zajistí pří-
mé dopravní propojení Velké Chuchle 
s Radotínem a zlepší se tak dostupnost 
pro chuchelské občany ve směru 
z centra města. Ráno 
a  o d - p o l e d n e 
v pra- c o v n í 
dny se z v ý š í 
p o č e t spojů ve 
s m ě r u S í d l i -
ště - Smí- chovské 
nádraží, v ran- ním období 

pracovního dne posílí provoz z Velké 
Chuchle směr Smíchovské nádraží.   
Pro dopravu ze Sídliště na konečnou 
stanici Smíchovské nádraží přinese 
poslední opatření zkrácení intervalu 
odjezdu autobusů na 15 minut (za ho-

dinu 2x 244, 2x 172). Pro občany Velké 
Chuchle budou navíc v ranní špičce 
vloženy dva spoje autobusu 172, které 
pojedou jen na Smíchov a zpět. Linka 
č. 172 bude v provozu denně a celý 
týden mezi Smíchovským nádražím 
a Sídlištěm Radotín. Linka č. 244 bude 
fungovat beze změny trasy, ale s násle-
dujícími omezeními - v pracovní den 
v provozu cca do 20.30 hod., v sobotu 
cca od 8.00 do 20.30 hod. a v neděli 
cca od 13.00 do 20.30 hod. Celotý-
denně se navíc zavádí jeden pár spojů 
kolem šesté hodiny a jeden pár spojů 
kolem 22. hodiny z důvodu zachování 
dopravní obslužnosti zastávky Přeš-
tínská. Provoz ve večerních hodinách 
nahradí linka 172. 
   Na závěr je na základě návrhů a při-
pomínek občanů potřeba poznamenat 

a zopakovat, že garantem 
dopravy v Praze je Magistrát 

hl. m. Prahy prostřednictvím své spo-
lečnosti ROPID. Městské části nevy-
dávají licence, nerozdělují prostředky 
určené na dopravu, neurčují tratě 
a linky, jen a pouze mohou připomín-
kovat nebo změny navrhnout. 


