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Centrum má stanoveny zastavovací podmínky
   Pro čtenáře, kteří pravidelně sledují 
Noviny Prahy 16, není jistě novin-
kou, že radotínská radnice již delší 
dobu hledá nejlepší řešení zástavby 
prostor, které nejsou zrovna chlou-
bou Radotína. Pro ty, kteří je nečtou 
pravidelně, vysvětlím, že se jedná 
o oblast mezi obchodním centrem 
Albert, ulicí Na Betonce a Radotín-
ským potokem (prostor A) a o oblast 
mezi ulicí Na Betonce, tratí ČD, oplo-
cením bývalé továrny n.p. Janka (nyní 
Kovoklima s.r.o.) a rodinnými domy 
při ulici Prvomájové (prostor A 1).
  V prostoru A se uvažuje s výstav-
bou centrálního 
náměstí Radotína, 
ohraničeného ze 
strany od křižo-
vatky na Lochkov 
a Černošice novou 
radnicí, směrem 
od potoka a výtop-
ny bytovými domy 
s  k o m e r č n í m i 
prostory v příze-
mí a směrem od 
obchodního domu 
A lber t s távajíc í 
zástavbou.
 V prostoru A 1 
se uvažuje s výstavbou několikapod-
lažního parkoviště při trati ČD a za 

tímto parkovištěm, které bude tvořit 
hlukovou bariéru oproti trati ČD, 
s výstavbou bytových domů. 
  Jak jsme již informovali v březnovém 
čísle našich novin, byly zpracovány 
čtyři architektonické studie, které 
byly pro radotínskou veřejnost vysta-
veny v Kulturním středisku. Stavební 
komise při Radě MČ Praha 16, ale 
i radotínská veřejnost vyhodnotila jako 
nejzdařilejší studie architektonických 
ateliérů Podlipný – Sladký a ABM. 
   Organizace, která se v metropoli 
zabývá architektonickým vývojem 
a rozvojem, je Útvar rozvoje hlavního 

města Prahy (ÚRM), příspěvková or-
ganizace. S architekty této organizace 

byly obě studie projednány a naší 
městské části bylo nabídnuto bezplat-
né zpracování zastavovacích podmí-
nek pro obě oblasti (A, A1) „Centra 
Radotína“. Tyto zastavovací pod-
mínky zpracované ÚRM má v sou-
časné době městská část k připo-
mínkování. V tomto dokumentu je 
navržena úprava světelné křižovatky 
na Lochkov a Černošice – odstavné 
pruhy pro odbočení vlevo, rozšíření 
mostku přes potok, který se stane 
součástí této křižovatky a bude 

Den proti násilí
  25. listopad jako Mezinárodní den 
proti násilí na ženách byl vyhlášen 
Valným shromážděním OSN v pro-
sinci 1999. Neoficiálně byl tento den 
slaven již od osmdesátých let 20. sto-
letí, v České republice poprvé v roce 
1995. V letošním roce se  jistě také 
bude hodnotit práce Policie ČR při 
pomoci osobám ohroženým domá-
cím násilím.
   Policisté v letošním roce skutečně 
mají co hodnotit. Počínaje 1. lednem 
2007 má Policie ČR „oprávnění roz-
hodnout o vykázání ze společného 
obydlí a zákazu vstupu do něho“ 

Ohlédnutí za Havelským posvícením 2007
   Devadesát osm stánků s rozmani-
tým posvícenským zbožím, bohatší 
doprovodný program oproti před-
cházejícím devíti ročníkům, slunečné 
počasí jako na objednávku a spousta 
návštěvníků – tak takové bylo X. jubi-
lejní Havelské posvícení v Radotíně.
   Posvícení pořádala Městská část 

Praha 16 v sobotu 13. října za nezbyt-
né asistence organizačních složek, ze-
jména pak Kulturního střediska. Akce 
začínala v devět hodin mší svatou 
v místním kostele sv. Petra a Pavla, 
pokračovala přes vystoupení skupiny 
historického šermu Alotrium, hudeb-
ního Tria Cross, kouzelníka Grina 

se svou okouzlující part-
nerkou až po Kramářské 
písně sladké Francie. 
Připraven byl program 
i  pro dě t i .  Navš t ív i t 
mohly den otevřených 
dveří v místní knihovně 
v Loučanské ulici, pro-
hlédnout si ji či zdarma 
zabrouzdat na internetu. 
Pro ty úplně nejmenší 
nastudova l Divadelní 
spolek Gaudium pohádku 

 Součástí doprovodného programu 
posvícení byla i mimořádná příležitost 
prohlédnout si zblízka jihozápadní 
část stavby pražského okruhu, která 
byla odstartována v červnu 2006.
   Akce se konala v rámci „Dne otevře-
ných dveří na stavbách“, jenž organi-
zoval Svaz podnikatelů ve stavebnic-
tví. Prohlídku Stavby okruhu kolem 
Prahy, úseku 514 Slivenec – Lahovice, 
připravily zhotovitelské firmy pod 
vedením společnosti Strabag a skli-
dila opravdu veliký úspěch. Celkem 
se exkurze zúčastnilo téměř 800 lidí, 
především z okolních městských čás-
tí. Zájem byl mimořádný především 
z Radotína, kde musely být opera-
tivně přistaveny další autobusy, aby 

Okruh se otevřel 
veřejnosti

Vážení čtená-
ři, dovolte mi, 
a b y c h  V á s 
p o z d r a v i l 
z Městské části 
Praha – Velká 
Chuchle.
  Všichni jsme 

si již zvykli na pohodlné silnič-
ní propojení mezi Malou a Vel-
kou Chuchlí, které nám usnad-
nilo rychlejší příjezd směrem 
do Prahy, a to nejen automo-
bily, ale i městskou hromadnou 
dopravou. V brzké době zřejmě 
dojde ke změně trasy autobusu 
č. 172, a to ve směru od Prahy. 
Provoz této linky by se měl vrá-
tit na Strakonickou ulici, od-
kud potom odbočí směrem do 
Velké Chuchle, a zpět do Prahy 
pojede po zkrácené trase ulicí 
Mezichuchelskou. Tato změna 
prospěje zejména občanům ze 
spodní části Chuchle v návaz-
nosti na centrum naší městské 
části. Trasa linky č. 204 zůsta-
ne zachována.
  Dále bych chtěl občany in-
formovat ,  že naše městská 
část připravuje ve spolupráci 
s investorem OMI hl. m. Prahy 
za naší finanční spoluúčasti 
výstavbu víceúčelového hřiště 
u Základní školy ve Velké Chu-
chli, které bude sloužit nejen 
škole, ale i veřejnosti. Doufám, 
že se podaří tuto stavbu re-
alizovat a již v příštím roce 
ke spojenosti všech bude toto 
hřiště využíváno. 
   V neposlední řadě bych chtěl 
vyzdvihnout úspěch oddí lu 
chuchelského aerobiku pod 
vedením Veroniky Vrzbové, 
jehož dvě družstva získala 
minulý měsíc na Mistrovství 
světa ve sportovním aerobi-
ku a fitness v Bělehradě zlaté 
medaile a chuchelská děvčata 
jsou tak mistryněmi světa pro 
rok 2007.

   Konec října je pro naše děti již 
tradičně  spojen především s pod-
zimními prázdninami. Pro nás, 
dospělé, by měl být mimo jiné 
spojen i s připomenutím vzniku 
samostatného Československého 
státu. Jaká je však skutečnost?  
Mnohými je 28. říjen vnímán pře-
vážně ,,pouze“ jako další příjem-
ný den pracovního volna navíc 
v případě, že svátek nevychází na 
sobotu či neděli. Demokratické 
principy a vymoženosti svobodné 
společnosti bereme dnes všichni 
jako samozřejmost. Samostatnost 
a nezávislost jakbysmet… Není 
však tomu dávno, co lidé za de-
mokracii, za svobodu a lepší bu-
doucnost svých dětí a společnosti 
neváhali obětovat to nejcennější,  
co každý z nás má – svůj život. 
Někdy daleko od svých domovů, 
v těžkých podmínkách žalářů 
a válečných polí světových válek.
 Tradičně jsou v místech po-
m n í k ů  v ě n o v a n ý c h  p a d l ý m 
hrdinům - vlastencům pořádány 
různé pietní akce. Jedno mají 
však společné. Minimální zájem 
veřejnosti. Chápu, že velká větši-
na našich spoluobčanů je neustále 
,,přesycená“ povinnými akcemi 
z dob totalitní minulosti. Neúčast 
na hromadném mítinku tehdy 
znamenala minimálně zhoršený 
kádrový profil.
  Nechci svým příspěvkem nabá-
dat k podobným praktikám z let 
minulých, ale k zamyšlení každé-
ho z nás. Nad tím, že ještě v dneš-
ní době všude na světě není zcela 
běžné mít beztrestně možnost 
svobodně projevit názor, mít svo-
bodnou a demokratickou volbu. 
Prosím, uvědomme si to! Buďme 
proto vděční všem obětem v boji 
za demokracii a svobodu.  

Osobně se budu těšit, že třeba 
již příští rok, při 90. výročí vzniku 
samostatného Československého 
státu, se nás při uctění památky 
sejde podstatně více než v po-
sledních letech a nebo že se u pa-
mátníku objeví nějaká ta kytička 
navíc…  


