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Praha 16 uspěla v dotačních řízeních
Radotínská radnice se pravidelně 

snaží získat z ministerských i evrop-
ských dotačních programů peníze na 
projekty, které by měly zlepšit životní 
prostředí v městské části Praha 16. 
Letos díky tomu bude možné zakou-
pit tři stroje na čištění komunikací, 
kontejnerový vůz na svoz bioodpadu 
a především dokončit zateplení budovy 
zdravotnického zařízení. 

Zúročila se tak několikaletá práce 
na přípravách projektů. První žádost 
o eurodotaci na zametací stroj byla po-
dána již v dubnu 2011. Letos byla zopa-
kována, tentokrát s úspěchem. Důvod 
podání vysvětluje 1. zástupce starosty 
Městské části Praha 16 Mgr. Miroslav 
Knotek: „Projekt Čistého Radotína 
vznikl už před více jak dvěma lety, kdy 
jsme uvedli v život změnu koncepce 
činnosti Technických služeb Radotín. 
Změna byla nevyhnutelná – ekonomi-
ka ani efektivita této příspěvkové orga-
nizace nebyly, vzhledem k možnostem, 

již dále únosné. Součástí záměru bylo 
i rozšíření celkového rozsahu činností 
technických služeb, které postupně 
začaly přebírat práce vykonávané ex-
terními firmami. Proto bylo potřeba 
doplnit i jejich strojové vybavení. Už 
na jaře 2011 byla připravena první žá-
dost na univerzální čisticí stroj v rámci 
výzvy Státního fondu životního pro-
středí (program 2.1.3. Snížení imisní 

zátěže omezením prašnosti z plošných 
zdrojů z prioritní osy č. 2 - Zlepšování 
kvality ovzduší).“ 

V rámci projektu byla zpracována 
studie proveditelnosti a zadávací pro-
jektová dokumentace. Evropská komi-
se však tuto výzvu na dva roky zasta-
vila a znovu ji spustila až letos. Projekt 
byl schválen na jaře a v současné době 
je již podepsána smlouva s vítězem 

výběrového řízení, firmou Kärcher, na 
dodávku menšího chodníkového stroje 
pro celoroční použití. Konkrétně jde 
o vysávací stroj se zametáním MC 50 
Advanced, který má pohon všech kol, 
což umožňuje celoroční použití i na 
příkrých ulicích. Navíc je možné ho 
dovybavit dalšími nástavbami.

Jak již bylo zmíněno, není to jediná 
získaná dotace. „Současně s tímto 
projektem využila naše městská část 
letošní nebývalé aktivity Státního 
fondu životního prostředí a postup-
ně využila vyhlášení dalších výzev. 
Uspěli jsme se všemi projekty, které 
jsme na fond zaslali. V rámci snižová-
ní imisní zátěže byla kladně vyřízena 
naše žádost na větší zametací vůz na 
komunikace ve správě městské části 
a na menší univerzální nosič pro 
zametání menších komunikací. Na 
oba stroje jsou už vyhlášena výběrová 
řízení a v druhé polovině září budou 
známi dodavatelé. Uspěli jsme také 

Jak pokračují 
práce na biotopu

Novinky na 
komunikacích

45 minut: úspora 3,6 milionu
První elektronická aukce v Radotíně 

přinesla vynikající výsledky, jen domác-
nosti ušetří na elektřině a plynu přes 
3,6 milionu korun za dva roky. Další ne-
malou úsporu budou mít podnikatelé.

Záměr Městské část i Praha 16 
připravený na letní období se zcela 
naplnil: díky elektronické aukci ušetří 
všechny přihlášené domácnosti na ceně 
zemního plynu (průměrně 22,17 %) a 

kromě jediné i všechny domácnosti 
na ceně elektřiny (průměrně dokonce 
30,84 %).     

E-Aukce se v Radotíně koncem srpna 
zúčastnilo celkem 299 domácností, 
které z celkového objemu dodávek 
ve výši 13 091 146 Kč ušetřily celkem 
3 645 481 Kč – celková průměrná úspora 
je tedy 27,85 %. Některé přihlášené 
domácnosti budou zařazeny do aukce 
v následujícím měsíci z důvodu potřeby 
doplnění podkladů či informací – do 
první elektronické aukce pro jednotlivce 
na nákup elektřiny a zemního plynu v 
regionu Prahy 16, kterou organizovala 
radotínská radnice, se přihlásilo celkem 
328 domácností z Prahy 16 (z toho 280 z 
Radotína) s celkem 406 odběrnými místy.

Aukce elektrické energie se zúčastnilo 
celkem 279 domácností, které dosáhly 
úspory ve výši 2 643 026 Kč, tzn. že na 
platbách za elektřinu ušetří v příštích 
dvou letech více než 30 %. Do aukce 
zemního plynu se zapojilo celkem 100 
domácností a ty dosáhly úspory přes 
22 %, což znamená, že na platbách za 
plyn ušetří více než 1 milion Kč.

„Jako třešinku na dortu připravila 
radnice Prahy 16 ve spolupráci 
s eCENTRE, organizátorem aukce, 

Oproti původnímu harmonogramu 
prací se jednotlivé fáze výstavby pří-
rodního koupaliště v Radotíně opoz-
dily, prozatím však termín dokončení, 
tedy květen 2014, zpochybněn není.

Vzhledem k tomu, že investor akce, 
Hlavní město Praha, podepsal smlou-
vu se stavitelskou firmou až v druhé 
půli července, rozběhly se zemní práce 
s více než třítýdenním zpožděním. To 
je také důvod, proč se nové víceúčelové 

Letošní léto přineslo řidičům cestují-
cím Radotínem nejednu horkou chvil-
ku. Ať už při projíždění stavbou pod 
„Korunou“ nebo objížděním uzavřené 
důležité křižovatky u nového sídliště.

Výsledek ale stojí za to, jak si hlavně 
se začátkem nového školního roku 
mohli mnozí ověřit, a to především 
v ranních hodinách ve směru od Čer-
nošic. Křižovatka Karlická – náměstí 
Osvoboditelů se na úkor chodníku 

Vážení občané 
Prahy 16, předvoj 
prázdnin, měsíc 
červen, pro nás 
opravdu nebyl 
v mnohém pří-
znivý. Povodně 
opět pozname-
naly osud mnoha 
našich spoluob-

čanů a majitelů rekreačních objektů 
podél Berounky. Všudypřítomnou 
řepkou osetá pole v údolní nivě řeky 
znamenala pro vodní proud tako-
vou překážku, že hladiny v obydlích 
obyvatel Lipenců – Dolních Černo-
šic dosahovaly obdobných hodnot 
jako v roce 2002! O pár týdnů poz-
ději, v plné práci nad výkazy škod 
z povodně, jsme byli nuceni řešit 
nemalé následky prázdninových 
vichřic. Nezbývá než doufat, že se 
tento způsob léta nestane pravidlem 
i pro příští roky... 

Od posledního červnového dne, 
kdy jsem se v naší škole loučil s od-
cházejícími deváťáky, k prvnímu 
zářijovému školnímu dni čas utekl, 
i díky výše uvedeným událostem, 
jako příslovečná voda a lipenecká 
škola přivítala již druhým rokem 
tolik prvňáčků, že se stejně jako 
vloni otevíraly dvě třídy. Velký 
zájem o naši školu je samozřejmě 
zásadním podnětem pro místní 
samosprávu zabývat se blízkou bu-
doucností a zajistit škole větší kapa-
citu pro příští léta. Situaci v místní 
mateřské škole se díky vstřícnosti 
bývalého vedení pražského Ma-
gistrátu podařilo vyřešit stavbou 
nového pavilonu v rozsáhlé zahradě 
školky. V současnosti jsou zřejmě Li-
pence jedinou městskou částí Prahy, 
kde oprávněné žádosti o umístění 
dětí do celodenní péče byly zcela vy-
kryty. Ovšem zdroje hlavního města 
nejsou bezedné, a tak jste se v minu-
lém čísle těchto novin mohli dočíst 
o tom, že se zastupitelstvo Lipenců 
nechce spoléhat jen na městskou 
kasu a finance na rozšíření základní 
školy se snaží získat z prodejů obec-
ních majetků. Konkrétně stavebních 
pozemků. Peníze by měly pokrýt 
nástavbu podkrovního objektu, ve 
kterém se zřídí dvě další kmenové 
třídy pro minimálně padesát žáků. 
Doufejme, že jako realitní makléři 
uspějeme a zbude dost i na ostatní 
tolik potřebnou občanskou vyba-
venost. 

S přáním pěkného konce léta 

A máme tady září. Více jak tři stovky 
prvňáčků ve správním obvodu Prahy 16 
byly druhý zářijový den slavnostně při-
vítány před budovami základních škol 
anebo ve svých třídách při prvních 
krocích na nové cestě za jejich vzdělá-
ním. U některých byla patrná zvědavost, 
radost a očekávání z nástupu do základní 
školy, u některých určitá míra nejistoty 
z neznámého prostředí a nových ka-
marádů. Sem tam se objevily i slzičky 
v očích novopečených školáků. Věřím, 
že tak jako v předchozích letech se díky 
zkušeným učitelkám prvotní projevy 
obav ze školy a z nového prostředí u dětí 
rozptýlí a budou bez problému zvládat 
všechny školní „nástrahy“. Samozřejmě 
to záleží i na nich samotných, jelikož 
jen poctivá práce a pravidelná příprava 
vedou k úspěchu. Po prázdninách na děti 
čekalo ve školách mnoho nového, vedle 
drobných či větších oprav a úprav objektů 
i spoustu nových didaktických pomůcek 
a v případě radotínské školy i celá řada 
zajímavých kroužků.

Druhý zářijový týden, v době uzávěr-
ky Novin Prahy 16, byl zahájen Týden 
radotínských seniorů. Jedná se o prvotní 
počin radotínské radnice pokusit se 
aktivizovat a motivovat naše starší spolu-
občany k účasti na dění v městské části. 
V průběhu týdne byla připravena vernisáž 
a výstava uměleckých výtvorů několika 
radotínských seniorů, autorské čtení 
a křest nově vydané básnické sbírky pana 
Radka Žvaka. Nechyběl ani populární Čaj 
o třetí, jenž je pořádán třetím rokem, se 
zajímavým kulturním programem, které-
mu předcházela beseda radotínského sta-
rosty s návštěvníky akce. Na besedě bylo 
hovořeno o mnoha komunálních tématech 
i o výsledku ankety a otázkách, o jaké 
aktivity či programy by radotínští senioři 
měli v průběhu roku zájem. Během týdne 
byla připravena pro seniory i přednáška 
Letopisecké komise o radotínské historii, 
odborná přednáška vedená primářem 
oalmologické kliniky MUDr. Fučíkem 
o moderních metodách léčby šedého 
a zeleného zákalu nebo povídání s farářem 
Českobratrské církve evangelické o hledá-
ní hodnot v naší společnosti. Součástí 
programu bylo i promítání filmu pro 
pamětníky nebo další dotovaný středeční 
zájezd na hrad Křivoklát a do sklářské hutě 
v Nižboru. Doufám, že se pestrá týdenní 
paleta programové nabídky radotínským 
seniorům líbila a že již v nejbližší době 
nebo příští rok se někteří zapojí do spo-
luorganizování akcí pro svoje vrstevníky 
a ukáží svým kolegům, že s důchodovým 
věkem život nekončí, ba naopak. Myslím, 
že mnozí z nich nám ještě mají mnoho 
co dát.   


