ROČNÍK 16

Slovo
starosty
w
Vážení spoluobčané, uvítání
nového roku
je již dávno za
námi a každý se
věnujeme svým
povinnostem
a zálibám. Přesto mi dovolte,
abych využil svého prvního letošního
příspěvku do této tiskoviny a popřál
Vám úspěchy a štěstí nejen za sebe,
ale i za vedení městské části Lipence.
Konec roku a začátek dalšího pravidelně znamená pro místní samosprávy největší nápor pracovních
povinností. Dotahují se projekty,
ladí se financování a rozpočet pro
nové období. Připravují se nové
zakázky, chystají výběrová řízení
a k tomu všemu je třeba ještě zařadit do programu společenské akce
patřící k vánočnímu období. Každý
z volených zástupců pro společnou
věc jistě rád přiložil ruku k dílu, a tak
veškeré tyto aktivity nezůstaly k plnění jen starostovi a radním.
Tento rok je volební, a tak se, milí
spoluobčané, zcela jistě dočkáte větší
intenzity sebeprezentace zájemců
o Vaši přízeň. Poštovní schránky se
zaplní barevnými letáky s oduševnělými obličeji rádoby budoucích zastupitelů, čekají Vás stánky, koncerty
a další společenské akce pořádané
jednotlivými stranami a uskupeními. Jak vidíme v nedávné minulosti,
ne vždy se jako voliči shodneme na
jednoznačném výsledku a tím, že se
při volbě prezidenta jednalo opravdu o velmi malé procento rozdílu,
bychom mohli usuzovat, že polovina národa je nespokojena a zvažuje
odchod do příznivějšího politického
klimatu. Není tomu tak, to co se děje
ve „vyšších“ politických patrech se
nás víceméně nedotýká. Důležitější je
pro nás místo našeho společného života. A tak je důležité rozhlédnout se
a zvážit, nakolik naše obec za poslední roky pokročila, jak se rozvíjí a jak
ji obhospodařují ti, kterým jsme dali v komunálních volbách minulých
let důvěru. Výsledek pak porovnat
s reálností a životaschopností různých novátorských slibů a postupů
některých nastupujících uskupení
a jednotlivců. Na rozhodování o tom,
komu projevíme svou přízeň, je relativně ještě dost času, přesto již nyní
přeji šťastnou ruku.
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Závěry z diskuse k Centru

v roce 2013) a též změně legislativy, se
věci pohnuly a nový návrh zaznamenal
řadu zásadních změn.
Moderovaný program, v jehož
rámci vystupovali i další členové samosprávy (zejména 1. místostarosta
Mgr. Miroslav Knotek), projektanti,

Veřejné projednání záměru výstavby Centra Radotín zaplnilo v pondělí
22. ledna velký sál Kulturního střediska Radotín. Diskuse, trvající téměř
4 hodiny, byla velmi zajímavá a protnuly se v ní různorodé názory lidí na
budoucí podobu této klíčové radotínské
lokality, jakéhosi „srdce Radotína“.
Za mimořádného zájmu více než
130 občanů zahájil program úvodním
slovem starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík, který shrnul dlouhou historii záměru radnice: tedy posunout tuto bývalou průmyslovou část
města a dnes postupně chátrající objekty a nevhodný stavební dvůr směrem do
21. století; vytvořit zde místo, kam lidé
budou rádi chodit nakupovat, kde navštíví novou radnici, v níž si vše vyřídí
na jednom místě, či kde bude vytvořena
nová nabídka kvalitního bydlení, která
v Radotíně zoufale chybí.
„Celý projekt je připravován delší

dobu a místní úřad se snaží všechny
nejasnosti a sporné body vyřešit. I to
v diskusi opakovaně padlo a ukázalo
se, že zapojení nezávislého odborníka

Ing. arch. Petra Hlaváčka bylo výborným tahem,“ oceňuje práci bývalého
ředitele Institutu plánování a rozvoje
hl. m. Prahy radotínský starosta. Díky
jeho několikaměsíčnímu působení, trvalému tlaku radnice na změnu původního projektu (poprvé prezentovaného

zástupci investora a architekti, byl
připravený pro radotínské občany
a jejich diskusní příspěvky, názory
a dotazy byly stěžejním jádrem celého
večera. Přestože často šlo o příspěvky
zcela protichůdné, zejména v oblasti
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lorepublikově Miloš Zeman, ale jeho
protikandidát na druhém místě (2013:
Karel Schwarzenberg, 2018: Jiří Drahoš)
ovládl Prahu. Přesto zde rozdíl byl. Při
historicky první všelidové volbě prezidenta zvítězil Ing. Zeman v I. kole jen
těsným rozdílem, letos přesvědčivě.
Naopak II. kolo bylo dlouhé desítky minut, v nichž v sobotu 27. ledna
postupně volební komise sčítaly hlasy
a odevzdávaly je Českému statistickému úřadu, s nejistým konečným

Nová aplikace
Ztráty a nálezy

Miloši Zemanovi nadále věří více než
polovina voličů, a proto zahajuje své
druhé funkční období v úřadu hlavy státu. Náš region to ale vidí zcela opačně.
Letošní lednové volby nakonec
nepřinesly, pro mnohé vytouženou,
změnu na pozici prezidenta České
republiky. A z velké části to byly volby vlastně naprosto totožné s těmi

Přehled výsledků prezidentských voleb 2018
\volební území

kandidát

ČR

Praha

Rado�n

Lipence

Lochkov

V. Chuchle

Zbraslav
73,40 %

první kolo voleb
volební účast
Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.

61,92 %

67,56 %

71,17 %

74,82 %

70,47 %

73,99 %

4,3 %

6,32 %

6,07 %

7,54 %

5,76 %

6,19 %

6,29 %

9,18 %

11,16 %

12,04 %

15,08 %

11,77 %

13,77 %

11,29 %

10,23 %

13,53 %

13,01 %

12,77 %

9,61 %

14,93 %

13,16 %

Hynek Jiří RNDr.

1,23 %

1,17 %

1,01 %

0,48 %

2.88 %

1,16 %

1,07 %

Hannig Petr Mgr.

0,56 %

0.45 %

0,36 %

0,13 %

0,72 %

0,69 %

0,60 %

Kulhánek Vra�slav Ing. Dr. h. c.

0,47 %

0,44 %

0,46 %

0,48 %

0,24 %

0,23 %

0,41 %

38,56 %

22,43 %

22,41 %

19,90 %

23,79 %

19,42 %

19,66 %

8,83 %

9,42 %

8,73 %

8,37 %

9,13 %

8,51 %

10,94 %

35,03 %

35,86 %

35,19 %

36,05 %

35,06 %

36,54 %

Fischer Pavel Mgr.

Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

26,60 %

druhé kolo voleb
volební účast

66,60 %

71.12%

75,12 %

77,81 %

74,70 %

74,45 %

76,07 %

Zeman Miloš Ing.

51,36 %

31,24 %

30,61 %

26,47 %

35,37 %

26,47 %

28,89 %

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

48,63 %

68,75 %

69,38 %

73,52 %

64,62 %

73,52 %

71,10 %

před pěti lety. Proč? V prvním kole se
utkala devítka kandidátů, stejně jako
v roce 2013. Jediným nemilým rozdílem byla letošní neúčast žen (minule
jich byla hned trojice).
První kolo vyhrál v obou letech ce-

výsledkem. Přesto nakonec podruhé
zvítězil Miloš Zeman – v roce 2013 se
ziskem 54,8 %, letos těsněji: 51,36 %.
V NP16 č. 2/2013 jsme konstatovali,
že venkov zvítězil nad metropolí, resp.
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Na základě podnětů občanů byla pro
webové stránky Praha16.eu vyvinuta
nová aplikace – databáze nalezených
i hledaných věcí.
„Ztráty a nálezy“ jsou v prvé řadě
platformou pro rychlé zprostředkování kontaktu. Pokud někdo něco ztratí
(nebo naopak nalezne) někde v Radotíně,
může o tom dát vědět právě tady. Prozatím se k tomuto účelu používal především facebookový profil, kde ale není
jednoduché starší informace dohledat.

Dotační řízení
pro rok 2018
Rada městské části Praha 16 rozhodla na svém zasedání 24. ledna
o vyhlášení Dotačního prog ramu
v oblasti volnočasových aktivit, sportu
a kultury pro rok 2018. Rozděleno bude
celkem 1,1 milionu Kč.
Dotační pravidla se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním
obecně prospěšným organizacím,
fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Dobrý den, vážení spoluobčané, podle
toho, kdy se k Vám dostalo toto číslo
novin, je buďto právě před Radotínským
bálem, nebo těsně po něm. Dlouho připravovaná akce, pro jejíž úspěšný průběh
spojuje síly mnoho lidí i firem dlouho před
jejím uskutečněním, je jen jedním z bodů
letošního rozpisu všech společenských,
kulturních, naučných, sportovních – prostě zábavných podniků, které opět pro Vás
chystá Městská část Praha 16. Pokaždé
netrpělivě očekávaný a s chutí užitý ples
je jakýmsi „startovním výstřelem“, po
němž už se za sebou řadí další a další –
malé i větší, vlastní i sdílené akce. Hned
ta následující, na kterou Vás všechny zvu
společně s týmem nadšenců z Kulturního střediska Radotín, je do naší městské
části na levém břehu Berounky pozvaná,
a to už popáté. Jedná se o Pražskou oblastní přehlídku amatérského divadla,
jež nabídne širokou paletu různých přístupů k dramatické tvorbě – na jediném
místě – v Koruně.
Masopust bude náš vlastní, Horymírovu
jízdu ale sdílíme s dalšími obcemi, na Vítání jara jsou zváni hudebníci i odjinud, Bezpečné jaro a Den s Integrovaným záchranným systémem spolupořádáme s různými
složkami pražského záchranného systému
i s preventisty, na boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského přijíždějí družstva
i ze zámoří… Při rozhodování o tom, co
by mohlo zaujmout a pobavit co nejvíce
lidí z Radotína, jejich rodiny a přátele, se
všichni řídíme svým vztahem k místu, kde
žijeme, ale zároveň se snažíme ho také co
nejvíce otevírat novým podnětům. Některé
se třeba nemusí ujmout, tak jako se to stalo
v minulosti s farmářskými trhy, které tu
nebyly natolik úspěšné, aby v nich prodejci
chtěli pokračovat. Ale častěji se novinka
pozvolna proměňuje v tradici.
Ke zdejším trvalkám, jakými jsou Velký dětský den, Královský průvod, Radotínská neckyáda nebo Havelské posvícení
přibylo Burčákobraní, bez něhož si už
dnes leckdo závěr léta ani neumí představit, Babí léto si naši starší spoluobčané už
také „adoptovali“, vlastní okruh zájemců
si našel i seriál „boulo-koulo“ turnajů.
Přislíbit ale mohu i pravidelná setkání
při Čajích o třetí, výstavu Kruhu radotínských výtvarníků, mimořádně oblíbenou
sérii adventních koncertů, stejně jako
koncert Pražské zvonohry a svatoštěpánský ohňostroj. Kalendář je už teď hodně
nabitý, tak doufám, že se na některém
z chystaných programů spolu setkáme.
A ať už si z nabídnutých akcí vyberete
kteroukoli, přeji Vám, abyste si ji užili
se stejnou chutí, s jakou jsme ji pro Vás
připravovali.
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FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00 Praha
Tel.: 242 406 328, wwwfemat.cz

������������������������������� 2 vozu
������������������������������������������������������

