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Radnice vyroste u Koruny

Pojmenování ulic a náměstí

Metropolitní síť

Městská část Praha 16 přehodnotila 
plány, nová radnice se nebude stavět 
jako nedílná součást projektu Centrum 
Radotín. Z mnoha hledisek nakonec 
převážil názor, že úspornějším a vhod-
nějším řešením bude využít prostor 
u kulturního střediska, tedy naproti 
vyústění ulice U Starého stadionu. 

Původní záměr situování nové radni-
ce v rámci plánovaného Centra Rado-
tín na náměstí Osvoboditelů mezi 
budovou poštovního úřadu a součas-
nou pobočnou budovou úřadu (čp. 21, 
„akumulátorka“) se totiž ukázal jako 
příliš nákladný a navíc rizikový: mu-
sel by být realizován společně (nebo 
minimálně v souladu) s investorem ce-
lého projektu, časově by výstavba byla 
zcela závislá na harmonogramu celé 
zástavby (vč. realizace inženýrských 

sítí), navíc v území zatíženém starými 
ekologickými zátěžemi (což prokázaly 
zkušební sondy). 

Radnice současně musí řešit nevy-
hovující prostor za kulturním středis-
kem, a to zejména starou hasičskou 
zbrojnici a další navazující objekty, 
které jsou v havarij-
ním stavu. Výstavba 
komplexu budov pro 
radnici, dobrovolné 
hasiče a policii na 
jednom místě vychází 
jako logické a výraz-
ně levnější řešení.  

Městská část Pra-
ha 16 pro potvrzení 
správnosti myšlenky 
v yh lás i la  na kon-
c i  mi nu lého roku 

poptávkové řízení na vypracování 
zastavovacích podmínek „Zástavba 
centra Koruna“, v němž se na základě 
předložených studií (návrhů zástavby) 
umístili na děleném prvním místě 
Ing. arch. Ivan Sládek a Grido, archi-
tektura a design, s.r.o.  

Dále bylo vyhlášeno výběrové říze-
ní na zpracovatele Studie lokality 
pro budoucí development Centrum 

V Radotíně a Velké Chuchli mají stá-
vající veřejná prostranství nové názvy.

Rada hl. m. Prahy rozhodla koncem 
května o pojmenování 22 veřejných pro-
stranství, z toho je 18 v šestnáctce. Jed-
ná se o dosud bezejmenné ulice v osadě 
Lahovská na pomezí Radotína a Velké 
Chuchle a dále o přejmenování části do-
savadní ulice Václava Balého u radotín-
ské radnice – vzniklo náměstí Sv. Petra 
a Pavla a ulice Nad Berounkou. 

Slavnostní požehnání nového ná-
městí se uskutečnilo 29. června večer. 
Navzdory předvíkendovému termínu 
a úmornému horku se našlo dost těch, 

kdo se chtěli události zúčastnit. Pro-
stranství, které dosud jen obklopovalo 
pokračování ulice Václava Balého, do-
stalo jméno patronů zdejšího kostela – 
svatých Petra a Pavla.

Slavnosti se vedle zástupců radnice 
(vedle radotínského starosty Mgr. Karla 
Hanzlíka zde nechyběl ani jeho zástupce 
Mgr. Miroslav Knotek či radní pro infor-
matiku Ing. Jan Farník) zúčastnil páter 
zdejší farnosti Mgr. Zdeněk Skalický 
a kanovník Vyšehradské kapituly Mons. 
doc. Ing. et Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., 
který náměstí Sv. Petra a Pavla požehnal.

Předtím však ještě došlo k odhalení 
nové orientační tabule, která nyní jasně 
označuje srdce Radotína. A nejrůznější 
kulturní akce se pro příště už budou 
odehrávat právě na náměstí Sv. Petra 
a Pavla. Naopak adresa radotínského 
úřadu se nemění, neboť budova má stá-
le vchod z ulice Václava Balého.
Nový zeměpis
náměstí Sv. Petra a Pavla - název pod-
le zasvěcení kostela.
Nad Berounkou - název podle polohy 
radotínské ulice v těsné blízkosti sever-
ního břehu Berounky.
Nad Libeřským potokem - název pod-
le polohy ulice. Chuchelským údolím se-
verně od ulice protéká Libeřský potok.
Nad Chuchlí - název podle polohy uli-
ce. Nachází se téměř na vrcholu kopce 
nad strání s výhledem na údolí Vltavy 

Praha a její dopravní podnik musí 
začít razantně šetřit, a tak se od září 
letošního roku překreslí mapa pražské 
hromadné dopravy: budou zavedeny 
(posíleny) klíčové páteřní linky, naopak 
řada tramvají a autobusů vyjíždí v srp-
nu naposledy. Prahu 16 nevyjímaje. 

Rada hl. m. Prahy projednala 
a schválila 26. června návrh doprav-
ních opatření souvisejících se zavede-
ní tzv. metropolitní sítě linek Pražské 
integrované dopravy. ROPID (Regio-
nální organizátor pražské integrované 
dopravy) dostal za úkol do začátku 
září v součinnosti s Dopravním pod-
nikem hl. m. Prahy všechny změny 

Klub se stěhuje
Jedna etapa Klubu Radotín se uza-

vřela, nová se otevírá. Na konci letoš-
ního školního roku se prostory klubu 
Radotín v zadním traktu ZŠ Loučanská 
po sedmi letech uzavřely.

Důvodem je nárůst počtu žáků v ZŠ 
a nutnost rozšíření učeben. Klub Rado-
tín se však za tuto dobu stal nedílnou 
součástí místní komunity a života dětí 
a mládeže z Městské části Prahy 16, 
a jeho činnost bude pokračovat.

Klub se přestěhoval do suterénu 
zbrusu nové přístavby ZŠ. Nyní v létě 
je tu provoz pouze zkušební, otevřen 
je v pondělí, ve středu a ve čtvrtek 

Významní rodáci 
a spoluobčané patří 
k bohatství každého 
města a každé obce. Já 
jako starosta jsem hroz-
ně rád, že Zbraslav je 
v tomto směru opravdu 
bohatá. Rád bych zmí-

nil dva – Vladislava Vančuru a Jaromíra Vej-
vodu, protože na letošní rok připadla kulatá 
výročí, u jednoho narození a u druhého bo-
hužel jeho tragické smrti. Toto samozřejmě 
s sebou nese také spoustu kulturních akcí, 
z nichž některé už proběhly, ale na jiné bych 
Vás rád tímto článkem pozval.

Měsíc červen byl ve znamení 70. výročí 
popravy českého spisovatele Vladislava Van-
čury. Vše začalo pietním aktem u jeho po-
mníku. Velkým oživením dne byla následná 
beseda s občanským sdružením Vladislava 
Vančury z Háje ve Slezsku. Představili nám 
svoji obec, která je rodištěm Vladislava 
Vančury, a svůj spolek, který kulturní tradicí 
spisovatele velmi aktivně žije. Na závěr dne 
se šli hosté z Moravy seznámit s dalším slav-
ným zbraslavským občanem, skladatelem 
Jaromírem Vejvodou. Odešli v doprovodu 
Vladimíra Remka (také člen vančurovců) 
do restaurace Škoda lásky na pivo. 

Pietním aktem připomenutí slavného 
zbraslavského občana neskončilo. Na so-
botu 16.6. byl přichystán celodenní kulturní 
program. Výběr byl skutečně bohatý,  pro-
mítání filmů, divadelní hra pro děti i dospě-
lé, hudebně dramatické pásmo a nechyběla 
ani naučná stezka. Nás Zbraslaváky může 
dvakrát těšit, že Vladislav Vančura zde ne-
jen prožil svá literárně nejplodnější léta, ale 
že také atmosféru prvorepublikové Zbra-
slavi vtiskl do svého díla, což představení 
Rozmarného léta potvrdilo.

Druhým zmíněným rodákem je skladatel 
a hudebník Jaromír Vejvoda. Letos uplyne 
110 let od jeho narození. Pokaždé, když se 
zamyslím nad jménem Jaromír Vejvoda, mě 
vždy zamrazí, jak neskutečný dosah jeho 
tvorba má. Marně přemýšlím nad někým, 
jehož dílo by se stalo tak slavným a „no-
toricky známým“ skutečně po celém světě. 
O to víc se ve mně vždy zvedne vlna hrdosti, 
že takováto legenda je zbraslavský rodák.

Opět k připomenutí jeho díla bych Vás 
rád pozval na tradiční festival Vejvodova 
Zbraslav, který se uskuteční poslední ví-
kend v září od 28.9. Myslím, že celý víkend 
bude spousta zajímavého k vidění i slyšení 
nejen pro milovníky dechovky.

Poslední pozvánka je na 45. ročník zá-
vodu historických vozidel do vrchu Zbra-
slav – Jíloviště. Ten se tradičně uskuteční 
první neděli v září, 8.9. 

Přeji všem příjemné prožití zbývajícího 
času prázdnin a dovolených. Pohodové 
cestovaní a samozřejmě i příjemný pobyt, 
pokud zůstáváte.

Ještě pořád je léto... Slunce na vy-
sokém nebi pročišťovaném občasnými 
bouřkami zve k výletům a člověk, má-li 
alespoň chvilku volnou, rád poslechne. 
Tipy, kam jet, se nyní hemží všechny 
časopisy i denní tisk. Já mám ovšem 
v zásobě jeden, který jinde nenajdete. 
Chtěl bych Vás všechny, vážení čtenáři, 
pozvat na oslavy dvacetiletého výročí 
partnerství mezi Radotínem a městem 
Burglengenfeld. Pro naše německé 
přátele bude jejich hlavní částí letošní 
Bürgerfest. Ten je vždy vrcholem bur-
glengenfeldských městských akcí, letos 
má však být plně věnován právě vzájem-
ným vztahům. Proto také na pódia sta-
věná pro dny 17.-19. srpna zamíří i ka-
pela od Berounky, a to Qjeten. Pokud se 
Vám nechce až do Německa, nebo Vám 
nezbyl ani jeden den dovolené, budete 
mít možnost se k oslavě připojit doma, 
ovšem o něco později. Burglengenfeld-
ští (a jejich orchestr) přijali pozvání 
na zdejší Havelské posvícení. Jestliže 
však budete mít chvilku volnou, zajeďte 
se podívat k našim partnerům. Že je 
u nich hezky, to mohou všem potvrdit 
radotínští důchodci, pro které Městská 
část Praha 16 připravila právě u pří-
ležitosti letošního výročí mimořádný 
zájezd s prohlídkou města i s poledním 
pohoštěním. 

Ten se připojil do kolekce jarních zá-
jezdů jako jejich druhá tečka. Nezname-
ná to však, že na podzim jich bude o to 
méně. Koneckonců, to si každý může 
ověřit už teď – v přehledu radotínské 
kultury je mimo jiné pozvánka na před-
prodej podzimního a zimního cyklu 
výletů. Tím ovšem výčet akcí určených 
seniorům nekončí. Jen pro radotínské 
se pořádají tradiční setkávání na čajích 
o třetí, ten nejbližší, s jazzovými ever-
greeny, bude už 18. září. Všechny starší 
z celé šestnáctky (případně i jejich přáte-
le odjinud) zve Kino Radotín na nově za-
vedená promítání Bia senior se sníženým 
vstupným. Zcela první se uskuteční rov-
něž 18. září, ovšem dopoledne od deseti 
hodin. Film Marie Poledňákové Líbáš 
jako ďábel tedy může být tím jediným, 
ovšem plně dostačujícím programem pro 
tento den, nebo jen přípravou na čajový 
dýchánek. Svá představení se sníženým 
vstupným určená seniorům navíc chystá 
i Kulturní středisko Radotín, první se 
uskuteční v listopadu.

Všem přeji hezké prožití dnů příštích, 
ať už do svého programu zařadí něco 
z naší nabídky, nebo ne.


