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Slovo starosty

Městská část Praha 16 hostila 24. září 
letošní největší soutěžní akci úřední-
ků Magistrátu hlavního města Prahy 
a městských částí Praha 1 až 22. Po 
celodenním náročném programu vyšla 
z bojů vítězně Městská část Praha 15, 
domácí v konkurenci 11 týmů obsadili 
výborné 5. místo.

Tradiční klání Soutěž úřednické 
zdatnosti 2015, největší svého druhu 
v Praze, letos opět po dvou letech 
organizovala Městská část Praha 16. 
Úředníci z celé Prahy byli přivítáni na 

Na Biotopu bojovaly 
týmy úředníků

Přístavba Školní jídelny Praha - Ra-
dotín je hotová. V pátek 2. října proběh-
la její kolaudace a investor, tedy Městská 
část Praha 16, si stavbu převzal.

Důvodem této akce byla potřeba 
zvětšit kapacitu jídelních prostor pro 
žáky, jejichž počet neustále roste. Další 
stoly a židle našly místo v původní 
šatně – toto rozšíření bylo hotové už 
v září, stejně jako zrekonstruované 
toalety a umývárna. Ještě na počátku 
školního roku se dokončovaly šatny, 
nově umístěné právě do přistavěné 
části. K posunu data 
předá n í hotového 
díla došlo z důvodu, 
ž e  v s t upn í  tera sa 
byla původně pouze 
zasypána hlínou (což 
neodpovídalo projek-
tové dokumentaci). 
Kvůli tomu bylo po-
třeba trochu složitěji 
založit čelní stranu 
nového objektu. 

A právě původně 
neplánované práce 
spolu se všemi potřebnými technolo-
gickými pauzami zpozdily samotnou 
hrubou stavbu. Ta byla sice hotová již 
koncem srpna a s počátkem školního 
roku bylo možné normálně procházet 

novým vstupem, ale zateplení, omít-
ky, vnitřní úpravy a vybavení šaten se 
dokončovaly ještě v průběhu září.

Nyní je vše v provozu, chybí jen 
zprovoznit elektronickou čtečku 
čipů pro otevírání vstupních dveří, to 
však má již vedení jídelny objednáno 
u firmy, která tato zařízení pro školu 
obstarává.

Výsledná cena celé stavby je 1,7 milionu 
korun, a to včetně víceprací, celou 
investici přitom pokrývá dotace od 
Hlavního města Prahy. Díky ní je 

nyní kapacita jídelny větší o 40 míst, 
čímž se zvýší odbavení ve stravova-
cím zařízení, kde by se již neměly 
tak často tvořit fronty strávníků jako 
v minulosti.

Školní jídelna je větší

V sobotu 5. září přivítal Radotín 
delegaci z partnerského města Burglen-
genfeldu. Starosta Karel Hanzlík prove-
dl německé hosty středem městské části 
a představil realizované i připravované 
projekty. Současně příjemně překvapil 
svého kolegu omase Gesche, když 
upozornil, že v rámci dokončovaného 
investičního záměru „Místa u řeky“ zde 
bude prezentováno právě i toto horno-
falcké město ležící na řece Nábě.

Návštěva téměř šesti desítek hos-
tů, převážně zaměstnanců měst-
ského úřadu Burglengenfeld a jeho 
organizací, byla dlouho dopředu 
připravována. Už proto, že rok 2014 
byl volební v obou městech, a na 
rozdíl od Radotína se v případě toho 
německého po 24 letech kompletně 
obměnilo vedení – tamější staros-
ta Heinz Karg z důvodu zákonem 
stanoveného věkového limitu již 
nemohl znovu kandidovat a důvěru 

voličů dostal v přímé volbě o generaci 
mladší omas Gesche. 

Pod vedením nového starosty do-
razili přátelé z Burglengenfeldu na 
krátkou návštěvu v sobotu 5. září 

odpoledne. Ta začínala na náměstí 
Sv. Petra a Pavla, kde je společně se 
starostou Hanzlíkem uvítal tajemník 
ÚMČ Praha 16 Pavel Jirásek. První 
zastávkou byla logicky nejdůležitější 

investiční akce radnice v letošním 
roce – právě dokončovaný projekt 

Partnerská spolupráce pokračuje

Zatepluje se 
kino i DPS

Díky tomu, že Městská část Praha 16 
uspěla s dalšími žádostmi o dotace, bylo 
možné se pustit do zateplení dalších 
dvou veřejných objektů: kina a starého 
domu s pečovatelskou službou v ulici 
Na Benátkách.

Jakmile bylo jisté, že se podařilo za-
jistit financování z prostředků Evrop-
ské unie v rámci Fondu soudržnosti 
a z Operačního programu Životní 
prostředí Státního fondu životního 

Vážení čtenáři 
Novin Prahy 16, 
okruh témat, ke 
k ter ý m se  l z e  
v tomto sloupku 
v y jadřovat ,  je 
poměr ně  roz-
sáhlý, ale většina 
nás, starostů ze 

společného správního obvodu, se 
snaží představit dění v městské části, 
kterou zastupujeme. Osobně bych 
dnes mohl překopírovat sloupek 
chuchelského kolegy Stanislava Fres-
la z minulého vydání a s drobnými 
úpravami jej použít. Stejně jako v je-
ho městské části (a mnoha dalších po 
celé Praze) je i v Lipencích horkým 
problémem nedostatečná velikost 
školských zařízení. 

Přestože jsme několikrát navyšo-
vali kapacitu obou škol, naposledy 
střešní nástavbou dvou tříd zá-
kladní školy, výhled na demogra-
fický růst nás nenechává usnout 
na vavřínech. Příprava na výstavbu 
pavilonu se šesti třídami pro další 
školáky proběhla standardním způ-
sobem, přesto nebyli někteří zastu-
pitelé spokojeni s jejím průběhem. 
Bylo by hezké vyhlásit veřejnou 
architektonickou soutěž, znamená 
to ovšem sbírat názory spoluobčanů 
a následně ocenit minimálně první 
tři vítězné návrhy finanční odmě-
nou. Nejen peněz, ale ani prostoru 
na výstavbu objektu pro více než sto 
padesát dětí se nám poněkud nedo-
stává. Pokud by výstavba probíhala 
na zelené louce, bylo by možné 
zaobírat se futuristickými návrhy 
poplatnými trendům 21. století. 
Pozemek, který máme k dispozici, 
má plochu pouhých 600 m2, a tak 
se držíme ověřené stavařské poučky, 
která praví, že nejlépe obestavěným 
prostorem je kvádr. 

Ne každá městská část v kole štěstí 
magistrátem rozdělovaných dotací 
uspěje, a tak v tomto roce nevyslyše-
nou žádost podáváme příslušnému 
odboru i na rok příští s nadějí na 
kladné vyřízení.             

S přáním pěkných podzimních 
dnů

Již sedmnáct let připadá každoroč-
ně na první den v měsíci říjnu Mezi-
národní den seniorů. Svátek vyhláše-
ný v roce 1998 Organizací spojených 
národů je věnován našim rodičům, 
prarodičům, maminkám, tatínkům, 
babičkám a dědečkům. Je to den, kdy 
by si společnost měla připomenout 
a hlavně uvědomit přínos této skupi-
ny. I přesto, že se svátek všech seniorů 
stále výrazněji nevryl do obecného 
povědomí, tak jako obdobné mezi-
národní dny (např. dětí nebo žen), 
dochází všeobecně ke změně a posu-
nu představ, jak kategorii seniorů ve 
společnosti vnímat. Pohledy mohou 
být různé. Realita je však jedna. 
Slouží-li člověku zdraví, pak senior 
dnes rozhodně neznamená vetchého 
penzistu a nemohoucího pacienta, 
který rezignovaně již od života nic 
nečeká. Dnešní senioři jsou schopni 
se aktivně věnovat nejen sobě, ale 
být i významně prospěšní druhým, 
a to nejen svým dětem a vnukům, ale 
přispět i k obecnému prospěchu. 

I radotínská radnice se dlouhodo-
bě snaží podpořit aktivitu seniorů 
pestrou nabídkou programů. Pravi-
delně se organizují například Čaje 
o třetí – kulturně společenská odpo-
ledne se zábavným programem a ob-
čerstvením, dále seriál jednodenních 
zájezdů po historických památkách 
a krásách naší vlasti, organizují 
se tématické přednášky, koncerty 
a v poslední době se podařilo ini-
ciovat vznik Klubu aktivních a ne-
stárnoucích (KAAN), jehož členové 
se rekrutují z řad seniorů a který 
připravuje programy „na míru“, tedy 
dle poptávky dříve narozených. 

Po loňském úspěchu byl pak 
3. října opožděným dárkem k Mezi-
národnímu dni seniorů i díky počasí 
vydařený projekt Babího léta. Při 
odpoledni plném hudby si senioři 
na tradičním místě, kde se konají vý-
znamné radotínské venkovní akce, 
tedy na náměstí Sv. Petra a Pavla, 
při taktech českých lidových písní 
a při vystoupení Pavlíny Filipovské 
a Karla Štědrého zavzpomínali na 
léta a čas, kdy jim bylo o několik 
desítek let méně. 

Ještě jednou, milí rodiče, praro-
diče, maminky, tatínkové, babičky 
a dědové, všechno nejlepší k Vaše-
mu svátku, k Mezinárodnímu dni 
seniorů.   


