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Starostové dohodli plán oslav

Místo ruin vznikne parkoviště

Protipovodňová
opatření v Praze

Nová školka
na Zbraslavi

Oznámení změny provozu od 12.1.2012
V zájmu zajištění a zkvalitnění servisních služeb a jejich dalšího zefektivnění v jednom místě a rozšíření
služeb autosalonu jsme pro vás připravili tyto změny :

»  AUTOSERVIS - VRÁŽSKÁ 1562/24a, PRAHA 5, RADOTÍN
bude poskytovat veškeré servisní služby záruční i pozáruční a prodej náhradních dílů a příslušenství
v rozšířené otevírací době vč. soboty

»  AUTOSALON - VÝPADOVÁ 2313, PRAHA 5, RADOTÍN
bude poskytovat veškeré služby při koupi nového nebo ojetého vozu, při výkupu ojetého vozu v rozšířených
a nově upravených prostorech 

Věříme, že nové uspořádání přispěje k vaší spokojenosti a těšíme se na vaši návštěvu. 

Bližší informace sledujte na http://novinky.femat.cz a www.femat.cz

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav

1 3 : 0 .  Z b r a -
s l a v á c i  s i  u ž 
v  p o s l e d n í c h 
měsících zvykli, 
že své úvodníky 
uvádím ve stylu 
s p o r t o v n í h o 
skóre. Ostatním 
pro v ysvět lení 

mohu uvést, že se jedná o stav divo-
ká prasata vs. lovci. Hlavně ta nula je 
v tomto případě důležitá. Problém 
s divokými prasaty skutečně na Zbra-
slavi dorostl do nebývalého rozsahu. 
Totálně zdevastované hřiště u školky, 
setkání s prasaty uprostřed sídliště, 
prasata na parkovišti obchodního 
centra a podobně. To vše je realita 
zbraslavského podzimu a zimy. 

Problémem bylo samozřejmě najít 
řešení. Vzhledem k tomu, že zbra-
slavští divočáci jsou na lidi zvyklí, 
tak žádné odpuzovače nezabírají. 
Střílet v obydlených oblastech je 
také nemožné. Odchytová zařízení 
nám zatím povolena nebyla. Bylo 
tedy nutné v první fázi v maximální 
možné míře zamezit lákání prasat 
do obydlených oblastí, což znamená 
důsledné zamezení tvorbě skládek 
z biologického odpadu jako jsou 
jablka, zbytky z kuchyně a podob-
ně. Samozřejmostí je pořádek okolo 
popelnic a kontejnerů. Následně je 
bylo nutné nalákat do okrajových 
roklí okolo Zbraslavi, které jsou 
již součástí honitby, a tudíž je zde 
možný bezpečný odstřel. I tady se 
narazilo na drobný problém, když 
si oblíbenou rokli prasat ke svému 
bydlení vyhlédli bezdomovci. Ti 
však pochopili, že ve vlastním zájmu 
je vhodné zónu odstřelu opustit.

Výsledkem je doposud 13 kusů 
odstřelených kanců. Toto číslo již 
vedlo k výraznému zlepšení situace 
a zaznamenané výskyty ve městě 
rapidně poklesly. Možná to povede 
k uvědomění, že naše městské části 
svojí polohou poskytují, oproti ji-
ným, nadstandardní dostupnost lesů 
a přírody vůbec. A to, že jsou kanci 
ve městě, je opět výsledek nezodpo-
vědného chování nás, lidí, kteří od-
hazováním odpadků lákají divočáky 
mimo jejich obvyklé teritorium.

Samotný střed Radotína po desetiletí 
hyzdí zchátralé stavby dříve sloužící 
jako průmyslové a skladové objekty. 
Radnice se nyní rozhodla nečekat na 
realizaci záměru Centrum Radotín 
a objekty zbourat. V návaznosti na to 
vznikne nový prostor pro parkování 
a současně se upraví režim před ob-
chodním domem.  

Zdevastované objekty se nacházejí 
na náměstí Osvoboditelů mezi ulicí 
Na Betonce, železniční tratí, správní 
budovou úřadu čp. 21 a parkovištěm 
před obchodním domem Berounka. 
Oba jsou v dezolátním stavu, a vzhle-
dem k jejich dalšímu nevyužívání 
pro potřeby městské části a dlou-
hodobému záměru výstavby Centra 
Radotín (viz např. Noviny Prahy 16 
č. 2/2010) by tak jako tak byly určeny 
k demolici. 

Z důvodu pokračující destrukce 
150 let starých budov, a to ze strany 
zlodějů kovů a bezdomovců, a také 
stále vzrůstající zátěže radotínských 
parkovišť, se Městská část Praha 16 

rozhodla jednat a objekty zlikvido-
vat na své náklady. Do vyhlášeného 
zadávacího ř ízení zveřejněného 

i na internetu se přihlásilo 5 firem, 
z nichž jednoznačně nejnižší cenu 
předložily Ekologické a inženýrské 
stavby, spol. s r. o. – vysoutěžená cena 
je oproti kontrolnímu rozpočtu pro-

jektanta třetinová. Pokud vše půjde 
hladce, práce by měly začít co nejdří-
ve s dokončením v jarních měsících 
letošního roku. Již nyní probíhá pří-
pravná fáze (vyklízení objektů, čištění 
prostoru od náletových dřevin atd.).

Demolicí ale záměr 
nekončí, neboť díky 
ní a otevření areá-
lu vznikne prostor 
o rozloze cca 1800 m2, 
který bude srovnán, 
z p e v n ě n  a  z p ř í -
stupněn veřejnosti. 
Vznik ne tak da lší 
možnost parkování 
v centru Radotína 
a výrazně se odlehčí 
především ploše před 
obchodním domem, 
která v posledních 
letech slouží místo ke 
krátkodobému par-
kování pro nákupy 

jako záchytné parkoviště pro mimo-
pražské občany, kteří mají Radotín 
jen jako přestupní stanici při cestě za 
prací do centra Prahy.

V těchto dnech uplyne 20 let od 
chvíle, kdy byla podepsána smlou-
va o partnerství mezi Radotínem  
a Burglengenfeldem. Letošní rok proto 
bude bohatý na společné programy 
v obou městech.

Ve středu 1. února bylo při pra-
covním obědě v bavorském městě 
ujednáno, jak důstojně oslavit spo-
lečné významné výročí. Jednání pod 
taktovkou starostů Mgr. Karla Han-
zlíka a Heinze Karga přineslo jasné 
závěry: společně bude uskutečněna 
větší oslava v obou městech – v srpnu 

v Bavorsku (jako součást tamějšího 
„Bürgerfestu“) a v říjnu v Čechách 
(v rámci Havelského posvícení). Za-
čátek letošních kontaktů přitom začne 
mnohem dříve, a to dvěma zájezdy. Již 
1. dubna zavítají do Radotína členové 
spolku a odpoledne stráví prohlíd-
kou všeho nového, co ještě neviděli. 
Naopak česká výprava bude vítána 
v květnu na celodenním výletě usku-
tečněném v rámci cyklu zájezdů pro 
seniory, jehož součástí bude mj. pro-
hlídka hradu a dalších historických 
míst malebného města rozkládajícího 

se na obou březích řeky 
Náby (Naab).     

Pouto mezi městy se 
zrodilo 17. února 1992 
a „otci zakladateli“ byli 
na české straně dlou-
holetý starosta Ing. Ji-
ří Holub a loni zesnulý 
doc. Dr. Ing. František 
Vláčil, CSc., na německé 
starosta Heinz Karg (ve 
funkci již čtvrté 6leté 
volební období) a jeho 
dnešní 2. zástupce Georg 
Tretter.

Již dříve vedení městské části infor-
movalo o kritické situaci v mateřském 
školství na Zbraslavi. 

Část dětí je v soukromém objek-
tu, který chce majitel zpátky, a část 
v objektu základní školy, kterou bude 
škola během několik let potřebovat. 
Důsledkem bylo rozhodnutí, že zbu-
dování školky je nutností. 

Z hlediska řešení řady problé-
mů bylo klíčové získání budovy 
Žabovřeská 1227 včetně přilehlých 

Boj s vodním živlem se v Praze chýlí 
k závěru, po kompletním dokončení 
výstavby protipovodňových opatření 
v Radotíně a na Zbraslavi byla začát-
kem roku zahájena i v Městské části 
Praha - Velká Chuchle. 

Nejničivější povodně posledních 
let devastovaly Českou republiku 
v roce 1997 a 2002. V červenci 1997 
zasáh ly povodně t řet inu území 
republiky a zavinily smrt 49 lidí. 

Čtvrtinu lidského života. Přesně tak 
dlouho trvá spolupráce Radotína s jeho 
partnerským městem v Bavorsku. Ne-
formální  styky však začaly již těsně po 
sametové revoluci, v roce 1990. Impulz 
přišel z Burglengenfeldu a byl podnícen 
rozvíjejícími se vztahy mezi cementárna-
mi, z nichž ta německá již měla, a česká 
získala, nového vlastníka, koncern 
Heidelberger Zement. Oficiální stvrzení 
nese datum 17. února 1992, kdy byla 
podepsána smlouva zavazující oba part-
nery podporovat vzájemné styky škol, 
sportovních jednot a různých spolků 
a pečovat o vzájemné poznávání kultury, 
historie, přírody i životních podmínek 
ve svých zemích.

Co se za těch 20 let spolupráce změni-
lo? Dá se říci, že opravdu mnoho, a to pře-
devším na české straně. Radotín se stále 
více proměňuje ze šedého porevolučního 
závoje na upravené maloměsto se zelení, 
opravenými fasádami domů a uklízenými 
ulicemi a náměstími. To vše je v Bavorsku 
samozřejmostí, včetně stále vylepšované 
infrastruktury, proměny různých zákoutí 
na výstavní místa díky získaným financím 
ze zemských i evropských zdrojů. Všu-
dypřítomná šeď však z Radotína zmizela 
i díky nemalým ekologickým investicím 
do místní cementárny: dnes o ní v podsta-
tě není vědět, tak jako tomu bylo na bře-
zích řeky Náby již na začátku kontaktů.

Ale partnerství nezůstává jen v úrovni 
vzájemné inspirace při více či méně 
formálních návštěvách. Dosud došlo ke 
kontaktu jednot dobrovolných hasičů, 
sportovců, základních škol a zaměst-
nanců obou městských úřadů, avšak 
nejživější aktivity se rozvíjejí na poli 
kulturním, především díky vystoupením 
a koncertům žáků uměleckých škol obou 
měst. Každoroční záležitostí jsou zájezdy 
občanů Burglengenfeldu spojené s ná-
vštěvou divadelních představení i kul-
turních a historických památek v Praze 
a středních Čechách. Slavnostních aktů 
se zúčastňují delegace zastupitelstev obou 
měst. O naplnění smlouvy pečuje Spolek 
pro partnerství.

Na tomto místě nesmím nezmínit kvar-
teto „otců zakladatelů“. Jiří Holub, bývalý 
dlouholetý starosta a dodnes například 
člen stavební komise, František Vláčil, 
zástupce starosty, který nás bohužel loni 
navždy opustil. Heinz Karg, starosta, který 
vede město již ve čtvrtém volebním ob-
dobí (ta jsou v Bavorsku 6letá) a konečně 
Georg Tretter, předseda Spolku a dnešní 
2. zástupce starosty. Všem patří velký dík!


