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Stravovací zařízení v DPS má nového provozovatele

Po stopách 
zaniklé drážky
   Ještě v roce 1959 patřila k místnímu 
koloritu - drážka pro dopravu lomového 
vápence do původní, tzv. staré cementár-
ny v Radotíně. Ani stará cementárna, ani 
drážka už ale neexistují.
    Drážka ukončila provoz v již zmiňo-
vaném roce 1959, provoz cementárny 
byl ukončen v roce 1965, demolice pak 
probíhala od listopadu téhož roku až do 
prosince 1966. Zůstaly jen  vzpomínky, 
pár vzácných dobových fotografií a po-
místní název ulice „U Drážky“. 
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Rada městská části Praha 16 vyhlá-
sila v lednu výběrové řízení na nového 
provozovatele stravovacího zaříze-
ní v domě s pečovatelskou službou 
(DPS) v ulici K Cementárně. Od úterý 
1.4.2008 převzala jídelnu firma Ivo 
Synek, hostinská činnost.

Rozhodnutí převést stravování 
především pro klienty pečovatelské 
služby a radotínské seniory na soukro-
mý subjekt vyplynulo nejen ze snahy 
o stabilizaci obecních financí a reali-
zaci úspor i v této oblasti, ale přede-
vším bylo vedeno snahou o rozšíření 
a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Termín pro přihlášení byl stanoven 
na 6.2.2008 a zájem účastnit se výběro-
vého řízení projevily dvě společnosti. 
Vedle firmy pana Synka i Eurest, spol. 
s r.o. Hodnotící komise po seznámení 
se s oběma nabídkami navrhla radě 
uzavřít smlouvu o zajištění stravova-
cích služeb v DPS Radotín s Ivo Syn-
kem, který je provozovatelem obdob-
ného zařízení ve zbraslavském domě 
s pečovatelskou službou a předložil 

finančně výhodnější podmínky pro 
městskou část. ,,Důležitým počinem 
pro konečné vyhodnocení zaslaných 
nabídek bylo i provedení průzkumu 
referencí přímo v reálu, tedy v ob-

jektech, kde oba stravovací subjekty 
již svoje služby provozují,“ přibližuje 

činnost hodnotící komise radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík. 

Jak tedy bude vypadat provoz jídel-
ny od dubna? Otevírací doba se roz-
šířila, do jídelny je možné zajít každý 

všední den již 
od 10.15 hod. 
(p ř e s n í d á v-
kové polévky, 
teplé a stude-
né nealkoho-
lické nápoje, 
pečivo) a od 
11.00 do 14.00 
hod. je nabí-
zen plný sor-
timent obědů 
(1-2 druhy po-
lévek, 2-3 dru-
hy hotov ých 
jídel ,  sa láty, 
moučníky, do-
plňkový pro-
dej nápojů). 

Jídelna je nadále v první řadě ur-
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Vlajka pro Tibet
Radnice šestnáctého pražského obvodu, 

s výjimkou Velké Chuchle, se 10. března 
připojily k akci známé pod názvem „Vlaj-
ka pro Tibet“, když v tento den vyvěsily 
tibetskou vlajku. 

Ta má připomenout povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci ve 
Lhase v roce 1959. Městské části 
tak symbolicky vyjádřily podporu 
zemi, kde jsou již několik desítek let 
porušována základní lidská práva. 
Podle webových stránek občanského 

sdružení Lungta letos vlajku vyvěsilo 
349 českých radnic. Ta města a obce, 
která se k projektu nepřipojila, argu-
mentují například tím, že podobné 

akce nejsou úkolem samospráv, ale 
vrcholného vedení státu. 

Aktuální situace v asijském regi-
onu je více než vyhrocená. Pokojné 
demonstrace, které v Tibetu propukly 
10. března 2008, přerostly v reakci 
na represivní zásah čínských orgánů 
v násilné protesty, při nichž během 
prvních 10 dnů zemřelo okolo 80 
Tibeťanů. Čínská vláda vykázala 
z Tibetu zahraniční novináře a mé-
dia, uzavřela inkriminované oblasti, 
omezila komunikaci prostřednictvím 
mobilních telefonů a internetu a uva-
lila informační embargo na veškeré 
informace týkající se aktuální situace 
nejen v hlavním městě Lhase, ale i na 
dalších územích obývaných Tibeťany.

O Tibetu se ale hovoří především 
v souvislosti s olympiádou v čínském 
Pekingu. Na stránkách nejrůznějších 
českých tiskovin vídáme rozhovory 
s lidmi ze sportovní branže, kteří 
odpovídají na otázky jako: bojkoto-
vat srpnovou olympiádu ano či ne, 
mluvit o lidských právech nebo jen 
mlčet a závodit? Půjde na XXIX. let-
ních olympijských hrách ještě vůbec 
o sport? 

Zajímáte se o Tibet? Informace hle-
dejte například na webu občanského 
sdružení Lungta, www.tibinfo.cz.

PID se na jaře 
otevírá cyklistům

   Na počátek jara připravil ROPID ve 
spolupráci s dopravci Pražské integro-
vané dopravy (PID) zahájení provozu 
cyklovlaku, cyklobusu a zahájení zku-
šebního provozu přepravy jízdních kol 
v pražských tramvajích.

   Již druhým rokem vyjede speci-
ální cyklovlak „VELO“ v trase Praha 
Masarykovo nádraží – Hostivice – 
Podlešín – Slaný. Cyklovlak slo-

Vážení obča-
né a čtenáři 
tohoto obl í-
beného mě-
síčníku, do-
volte , abych 
Vás všechny 
úvodem po-
zdravil a po-
př á l  k r á sné 

jarní dny. Rád bych Vám poskytl in-
formaci o tolik diskutovaném tématu, 
jakým je „Nový územní plán“. 
   Tak, jak jsme všichni informováni, 
má Útvar rozvoje hlavního města  
za úkol připravit a zpracovat nový 
územní plán, který nahradí stávající 
platný územní plán. Je předpoklad, 
že nový územní plán bude platit od 
roku 2010. Ale už nyní se dá říci, že se 
v podstatě jedná o to, jak bude možné 
do budoucna v yužívat jednot l ivé 
pozemky a lokality jako celek, kudy 
by měly vést hlavní komunikace, 
infrastruktura celkově a jak budou 
jednotlivá území dopravně obslouže-
na. Infrastruktura a hlavní dopravní 
tepny by měly navazovat na sousední 
městské části. V naší MČ je k této 
činnosti stanovena pracovní skupina, 
která zpracovává obdržené materiály 
z řad občanů a hlavně vlastníků po-
zemků. To je důležité pro optimální 
řešení rozvoje daných území, která 
nejsou ještě zastavěná nebo nejsou 
optimálně využívána. Občané mohou 
své prvotní připomínky a návrhy pro 
vypracování nového územního plánu 
předat do konce dubna tohoto roku do 
podatelny našeho ÚMČ nebo případ-
ně elektronicky. 

Se stávajícím platným územním 
plánem se lze přímo seznámit na in-
ternetových stránkách hlavního města 
Prahy www.magistrat.praha-mesto.cz. 
Svoje připomínky můžete také konzul-
tovat, poradit se, co je vlastně předmě-
tem tvorby nového územního plánu, 
s pracovní skupinou na našem ÚMČ. 
Předpoklad nového návrhu územního 
plánu je v polovině roku 2008. Další 
připomínky po tomto termínu bude 
možné dále zasílat na ÚMČ, a případ-
ně přímo na útvaru rozvoje hlavního 
města Prahy. Tento důležitý dokument 
bude mít vliv na vývoj celého města 
a kvalitu života obyvatel Prahy. 

Závěrem si Vás dovoluji pozvat 
na sportovně společenský projekt 
„BIGMAN“ – terénní triatlon a dlou-
hý triatlon, který se koná 6. - 7. června 
2008, start v loděnici v Malé Chuchli.

   Dnes se Vám dostává do rukou 
první celobarevné vydání Novin 
Prahy 16. Jedná se o další pláno-
vaný krok a záměr redakční rady 
periodika, které přináší informač-
ní servis a zprávy z ,,šestnáctky“, 
tedy ze správního obvodu ležícího 
na jihozápadě hlavního města 
Prahy při soutoku Vltavy a Be-
rounky. 

Již šestým rokem dostáváte 
pravidelně každý měsíc do poš-
tovních schránek prostřednic-
tvím Novin Prahy 16 zprávy, 
které mapují společenské dění, 
investiční rozvoj, kulturu a sport 
v Chuchli, Lipencích, Lochkově, 
Radotíně a Zbraslavi. Podle ohla-
sů je patrné, že mnozí z čtenářů 
si našli v tiskovině nějaký článek 
nebo informaci, která dotyčnému 
pomohla, jak postupovat v někte-
rých věcech úředních, a nebo po-
mohla vyplnit volný čas například 
tipem na výlet nebo na některou 
zajímavou akci či pořad. Těší nás, 
že se neustále rozšiřuje i okruh 
účastníků slosování o hodnotné 
věcné ceny za správné vyluštění 
křížovky.  

Děkuji jménem redakční rady 
za přízeň, kterou jste nám někteří 
prostřednictvím Vašich dopisů 
a nebo rozličných podnětů projevi-
li. Jsme rozhodně rádi i za projevy 
kritického rázu a nebudu zastírat, 
že byly i takové, které nás inspirují 
k zamyšlení a úvahám. Vaše názo-
ry nás zajímají a rozhodně nekončí 
v koši pod stolem. Některé bychom 
chtěli promítnout v budoucích  
záměrech a cílech dalšího vývoje 
novin.  

Osobně bych chtěl poděkovat 
mým kolegům z redakční rady, 
kteří nad rámec svých pracovních 
povinností po večerech píší články, 
ve svém volném čase navštěvují ně-
které akce, aby mohli zprostředko-
vat čtenářům z šestnáctky reportáž. 
Rovněž děkuji i všem externím do-
pisovatelům za jejich příspěvky. 
   Dovolte mi, abych Vám závěrem 
popřál příjemné jarní chvíle ve 
společnosti celobarevného vydání 
Novin Prahy 16.  


