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Křest CD přivítá nová scéna

Radotínští ušetří 600 tisíc korun

Jarní úklid 2012

Počty dětí na ZŠ
v Praze 16 rostou

Váš autorizovaný servisní
partner ŠKODA:

FEMAT, spol. s r.o.
Vrážská 1562/24a

153 00 Praha 5 - Radotín
Tel.: 800 400 497, 242 438 910

www.femat.cz

Jarní servisní prohlídka
od 19. 3. do 29. 4. 2012
pro Váš vůz ŠKODA
Začněte novou sezonu
s profesionální péčí a budete
celé jaro k nezastavení. 
Přijeďte s Vaším vozem
na jarní servisní
prohlídku ŠKODA.

ŠKODA Service
ŠKODA Orginální díly
ŠKODA Originální příslušenství

Vá ž en í  spo -
luobčané, tento 
sloupek by měl 
být věnován vše-
obecným téma-
tům týkajících se 
Prahy 16. Přesto 
většina kolegů 
ve svých komen-

tářích sklouzne do záležitostí, které 
řeší ve svých městských částech. 
U mne tomu dnes nebude jinak: 
Mnoho z Vás si povšimlo v minulém 
vydání NP16 konstatování o uzávěře 
ulice Josefa Houdka, hlavní a vlastně 
jediné příjezdové komunikace do Li-
penců. Příprava projektu trvala dlou-
há léta a spolu s rozšířením vozovky 
získáme nový vodovodní přivaděč, 
chodník a veřejné osvětlení po celé 
délce. Ten, kdo se celá léta kodrcal po 
záplatovaném povrchu a vyhýbal se 
chodcům a cyklistům, jistě potvrdí, 
že záměr je to krásný a pro dopravu 
nezbytný. Co jeho realizace ale přiná-
ší v dnešních dnech? Jak to tak bývá, 
jedna akce občas předběhne druhou. 
Proto dnes máme objízdnou trasu 
vedenu nezpůsobilou Jílovišťskou 
ulicí, jejíž celá rekonstrukce měla být 
dokončena před dvanácti lety. Měla 
být, ale není. Vzhledem k tehdejší 
neochotě jediného vlastníka oběto-
vat pár metrů přilehlého pozemku 
stáhl magistrát část nevyužité dotace 
a obnova byla ukončena v křižovatce 
Na Lhotkách. Vlastník následně, 
bohužel již pozdě, přece jen po-
chopil, jak blízkost inženýrských 
sítí ovlivní hodnotu jeho pozemku. 
Ustoupil a majetkové vypořádání je 
již dohodnuto. Zastupitelstvo tedy 
bláhově předpokládalo, že Jílovišťská 
dostane přednost a důstojná objízd-
ná trasa bude vybudována dříve, než 
dojde k uzavření Houdkovy. Zdroje 
města ovšem nejsou bezedné, a tak 
se do konce letošního října budeme 
rozčilovat nad mizernou kvalitou 
povrchu a bídnou průjezdností les-
ního úseku Jílovišťské, nad zbytečně 
naježděnými kilometry, odřenými 
zrcátky a pocuchanými nervy při 
vyhýbání se s autobusem. Až toto vše 
skončí a povezeme se po nové silnici, 
pak možná přijde ta pravá příležitost 
poděkovat zhotovitelské firmě za 
to, že původní termín odevzdání 
díla z února 2013 zkrátila právě na 
letošní říjen.

Příjemný vstup do jarních měsíců!

Nákupem elektřiny na komoditní 
burze ušetří Městská část Praha 16 více 
než čtvrtinu nákladů.

Jako jedna z prvních pražských 
městských částí nakoupil elektřinu 
na komoditní burze Radotín (Měst-
ská část Praha 16). Radnice sdružila 
plánovanou roční spotřebu spolu 
se zřizovanými školními a sportov-
ními zařízeními a dalšími subjekty 
do jedné centralizované poptávky 
1075 megawatthodin elektřiny v hla-

d ině n í zkého napět í .  Za místo 
nákupu zvolila Českomoravskou ko-
moditní burzu Kladno, která se se 
svými zobchodovanými objemy stala 
centrálním trhem s energiemi pro ve-
řejné zadavatele a tržním místem pro 
realizaci veřejných zakázek. Tímto 
krokem ušetřili radní městské po-
kladně více než čtvrtinu ze stávajících 
nákladů na pořizované energie.

Samotný nákup proběhl formou 
elektronické burzovní aukce 8. úno-
ra. V silně konkurenčním prostředí 

se podařilo snížit jednotkovou cenu 
elektřiny pro letošní a příští rok až 
na 1369 Kč/MWh, a to z původních 
průměrných 1724 Kč/MWh (bez DPH 
a bez dalších poplatků, například 
paušální platby za odběrné místo). 

„Při nakupovaném objemu dodá-
vek 1075 MWh elektřiny představuje 
dosažená celková úspora částku té-
měř 600 tisíc korun včetně DPH, což 
je výrazně více, než jsme si od nákupu 
původně slibovali. Pro rozpočet sa-

motné městské části 
to znamená náklady 
nižší o 385 tisíc ko-
run, dalších 99 tisíc 
ušetří naše mateřská 
š k o l a  a  s p o r t o v -
ní hala,“ pozname-
nává Mgr. Miroslav 
Knotek, 1. zástupce 
starosty. Sportovní 
c e n t r u m  R a d o -

tín spravující obecní areál nové -
ho stadionu ušet ř í 40 t isíc Kč , 
TJ Sokol Radotín 35 tisíc a Ivo Synek 
provozující stravovací zařízení pro 
místní seniory 37 tisíc Kč. 

Uvedenou nejnižší cenu v aukci 
nabídla a dodavatelem pro období 
od 1. dubna 2012 a konce roku 2013 
se stala společnost CENTROPOL 
ENERGY, a.s.

Ze všech možností daných záko-
nem o veřejných zakázkách zvolila 

Městská část Praha 16 vydává na 
dvou CD historicky první kompilaci, 
která je průřezem současné bohaté 
a pestré radotínské hudební scény. 
Křest proběhne v nově vybudovaném 
klubu v podzemí kulturního střediska 
za účasti Štěpána Raka, Petra Jandy, 
Jana Kalouska a dalších hudebních es. 

Na projektu, který vznikal od jar-
ních měsíců roku 2011 v nahrávacím 
studiu SOREA Miloše Rábla, přijali 
zcela zdarma účast vedle ryze ama-
térských interpretů i zástupci, kteří 
na profesionálním hudebním poli 
sklidili nejeden úspěch. A tak vedle 
skladeb světově uznávaného hráče 
na klasickou kytaru profesora Ště-
pána Raka je na CD nosičích slyšet 
například čistě amatérská big beatová 
formace Beer Sanatorium nebo ikony 

české rockové scény, jakými jsou ky-
tarový instrumentalista Petr Henych 
nebo hráč na bicí z legendární sku-
piny Olympic Milan Perout-
ka. Zazní rovněž úžasné 
fo l kové  h l a s y  Kvě t y 
Krejčové - Cádrové či 
Simony Löwy. 

Radotíňáci mnohé 
z interpretů dobře 
znají, jelikož v minu-
losti vystupovali na 
celé řadě kulturně spole-
čenských akcí, které připra-
vovala buď radotínská radnice, 
nebo některý z místních subjektů. 
„Chtěl bych všem interpretům a sku-
pinám bez rozdílu velice poděkovat za 
to, že přijali účast na tomto projektu. 
Jsem si zcela vědom, že to je z důvodu 

jejich společné lásky k hudbě a k mís-
tu, kde žijí,“ zdůrazňuje duchovní 
otec kompilace, starosta Mgr. Karel 
Hanzlík. „Moje velké poděkování 
směřuje i ke sponzorům a všem, 
převážně radotínským subjektům, 

kdož neváhali finančně přispět 
na vznik unikátního dvoj 

CD. Mnozí podporují 
radot ínské kulturně 
společenské projekty 
a různé podobné akce 
( ja ko t řeba  K n i hu 
o Radotínu) dlouho-
době i přes problema-

tičnost současných dní 
a ekonomickou recesi.“
Vyd á n o  bu d e  c e l k e m 

1000 kusů CD. Dílo spatří světlo 
světa začátkem dubna v rekonstruo-
vaných podzemních prostorách kul-
turního střediska, kde byla v únoru

Zápisy na školní rok 2012/2013 
proběhly na všech školách ve správním 
obvodu a potvrdily nastoupený trend 
posledních let. Největší podíl na ros-
toucím zájmu o školy na Praze 16 má 
nástup silnějších ročníků.

Hlavní nárůst žáků bude v příš-
tím školním roce na Základní škole 
v Radotíně. V prvním ročníku bude 
pět prvních tříd – tři s klasickou vý-
ukou a dvě s programem Začít spolu. 
Zatímco v klasických učebnách jsou 
pouze děti z Radotína, polovina dětí 
v projektu Začít spolu je přespolních.

Přestože letošní zima byla shoví-
vavější než ty předchozí, úklid ko-
munikací a veřejných prostranství je 
nutností. Jako každý rok jsou práce 
nejpečlivěji naplánovány ve dvojici 
velkých městských částí.  

V Radotíně jde tradičně o kombi-
naci generálního úklidu spojeného 
s vyklízením ulic a průběžného úkli-
du za běžného provozu, který probíhá 
již od února a je zaměřen hlavně na 
odstranění zimního posypu a psích 
exkrementů z chodníků. Tento režim 
potrvá do konce března. 

Čištění ve velkém bude probíhat 
v dubnu a květnu (od 5.4. do 17.5.), 

Absolvovali jste také nějaký 
ples z pestré nabídky, která i v le-
tošním roce byla opět opravdu 
bohatá? Plesy myslivců, sportov-
ců, maturitní plesy, bály zastu-
pitelstev, politických stran, akce 
všelijakých spolků a sdružení, 
reprezentační plesy podniků 
a samozřejmě někde i maškarní 
a karnevalové reje. Společenská 
část roku, tedy jeho první mě-
síce nám dopomohly, abychom 
po delším čase opět provětrali 
svoje večerní róby, plesové šaty, 
slavnostní obleky a  kostýmy. 
Pro některé z nás nastala tvrdá 
realita vypořádání se s nemilým 
faktem typu „Ty šaty opravdu již 
nedopnu nebo módní vlna mi 
neodvratně odplula někam do 
neznáma a moje šaty jsou vhod-
né pouze tak k návštěvě sklepa 
a ne společenského večera, kde 
bude celá řada známých“. Nás 
muže přeci jen tyto záležitosti 
nedokážou až tak vykolejit, ale 
ženy svolávají rodinnou radu, jak 
celou záležitost vyřešit. V mno-
hém případě my muži psycholo-
gický souboj nevydržíme, sáhne-
me do peněženky a vyšleme své 
nejbližší na honbu do obchodů 
a butiků za večerní toaletou a ke 
kadeřníkovi. Spokojenost je pak 
na všech stranách a nic nestojí 
v cestě zavelet k večerní zábavě. 
Pro některé z nás je to velice milá 
příležitost potkat se s celou řadou 
svých přátel, známých a kamará-
dů, se kterými se bohužel v hek-
tičnosti dnešních dní setkáváme 
sporadicky a nebo máme šanci 
s nimi prohodit jen nejdůleži-
tější slova. Proto mám podobné 
akce velice rád. Jestli se chystáte 
ještě na nějaký ples, přeji Vám co 
nejlepší zábavu v okruhu příjem-
ných společníků, uchu lahodící 
hudbu a zajímavou tombolu. 
Můžete si pak zabarvit modré 
políčko společenské akce.  


