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Senátorem opět Tomáš Grulich

Našlápnuté Havelské posvícení Zima přináší
novinky

Výstavba sítí
má pokračovat

Vážení čtená-
ř i, nejv ýznam-ři, nejv ýznam-
nější událostí vnější událostí v
MČ Praha - Vel-MČ Praha - Vel-
ká Chuchle bylo ká Chuchle bylo 
v  u p l y n u l ý c h v  u p l y n u l ý c h 
m ě s í c í c h  o t e -m ě s í c í c h  o t e -
vření přístavby vření přístavby 
Zák ladní školy Zák ladní školy 

Charlotty Masarykové za přítom-Charlotty Masarykové za přítom-
nosti pana primátora Bohuslava 
Svobody, ke kterému došlo 31. srpna 
2012. V průběhu loňského podzimu 
byl zbourán původní pavilon a začal 
roční závod k dokončení nové bu-
dovy, který jsme stihli podle plánu. 
Nová dvoupodlažní přístavba má 
půdorys ve tvaru písmene „L“ a je 
v ní umístěno 6 tříd pro 125 žáků. 
Předsazená fasáda z barevných lamel 
je vynikající výtvarný detail. 

V rámci letošních oslav 880. vý-
ročí první zmínky o Chuchli jsme 
21. září odhalili za přítomnosti ře-
ditele Povodí Vltavy, členů spolku 
Vltavan Praha, Vltavan Štěchovice 
a místních rodáků pomníček vora-
řům. Jde o kamenný kvádr s úvazo-
vým kruhem umístěný na vltavském 
břehu před loděnicí USK u paty pře-
mostění Strakonické ulice. 

Zajímavou akcí byla výstava „Mapy 
a plány Chuchle v průřezu dob“ 
v obecním areálu K8. Autoři výstavy 
Ing.arch. David Vokurka a Mgr. To-
máš Hromádka vybírali z archivu 
úřadu naší městské části, z obecní 
kroniky a z Útvaru rozvoje hlavního 
města. Pro odbornou, ale i laickou 
veřejnost bylo přínosem porovnání 
plánovaných a skutečných podob 
Chuchle za období více než 100 let.

Stavba protipovodňových opatře-
ní v ulici Dostihová byla dokončena 
a zdárně proběhla také zkouška mo-
bilních prvků. Nyní zbývá dokončit 
část protipovodňového valu končící-
ho v drážním tělese. Současně probí-
há stavba protipovodňových opatře-
ní v Malé Chuchli. Celý projekt by 
měl být dokončen na jaře r. 2013. 

Chuchle je pyšná na velký úspěch 
Aerobic Teamu Chuchle, který se 
zúčastnil ve dnech 15.-19. října 2012 
v nizozemském Dordrechtu Mistrov-
ství světa ve sportovním aerobiku 
a fi tness týmech - FISAF. Se ziskem 
dvou zlatých, jedné stříbrné a jedné 
bronzové se stal náš tým jedním z nej-
úspěšnějších klubů v České republice.

Přeji všem klidný podzim plný 
pohody. 

Voliči v Praze 12 a 16 v říjnu rozhod-
li, že PhDr. Tomáš Grulich (ODS) bude 
jejich senátorem dalších šest let. 

V klání deseti kandidátů získal 
v 1. kole dosavadní senátor Grulich 
podporu od 5284 voličů (20,02 %). 
Na druhé příčce se umístil Bc. Fran-
tišek Adámek (ČSSD) s 4574 hlasy 
(17,33 %), na dalších místech Petr 
Šimůnek (KSČM) s 3781 hlasem 
(14,33 %) a Ivan Gabal (KDU-ČSL/SZ) 
s 3710 hlasy (14,06 %).

Dále postoupili dva kandidáti s nej-
vyšším počtem hlasů v kole prvním, 
tedy Tomáš Grulich a František Adá-
mek. Ve 2. kole voleb do Senátu Par-
lamentu České republiky v senátním 
obvodu č. 17 byl zvolen dosavadní se-
nátor Grulich s podporou 12 416 voli-
čů (61,29 %), jeho vyzývatele Adámka 
podpořil 7841 volič (38,7 %). 

Zajímavé je srovnání podpory obou 
kandidátů v 2. kole voleb v Praze 12 
a Praze 16. Zatímco v samotných 
Modřanech byly výsledky těsnější 

(55,18 vs. 44,81 %), v Praze 16 byly 
pro kandidáta ODS výraznější: od 

Lipenců s nejvyšší podporou (73,68 
vs. 26,31 %) po Zbraslav s nejnižším 
rozdílem (66,05 vs. 33,94 %).

Volby v obou kolech poznamenal 
očekávaný nezájem voličů, v ce-
lém obvodu č. 17 přišlo k urnám 
v 1. kole 29,68 % oprávněných voličů, 
ve 2. kole dokonce pouze 22,34 %.

Mezi oběma koly pak došlo k ne-
férové kampani, o níž informova-
la i celostátní média. Napřík lad 
v Radotíně byly plakátovací plochy 
Městské části Praha 16 poškozeny 
černým výlepem propagačních ma-
teriálů ke 2. kolu senátních voleb 
kandidáta Adámka, který překrýval 
řádně zaplacenou inzerci. Pracovní-
ci Technických služeb Praha - Rado-
tín nezaplacené plakáty sice strhli, 
na některých místech to však nešlo 
bez poškození překrytých reklam.

Městská část Praha 16, ač sama 
tento problém nezpůsobila, se obrací 
na ty platící inzerenty, kteří by se cí-
tili touto situací poškozeni, aby se na 
ni obrátili - nabídne jim kompenzaci 
v podobě nového výlepu jejich inzert-
ních materiálů.

pro kandidáta ODS výraznější: od 

Údržba komunikací v zimním obdo-
bí je každým rokem prověrkou techni-
ky a schopností měst a obcí v celé České 
republice. Jak to bude od listopadu do 
března na šestnáctce? A jaké jsou změ-
ny oproti minulým létům? Třeba v Ra-
dotíně připravili velkou novinku: lidé 
mohou přes internet on-line sledovat, 
kde zrovna technika uklízí!  kde zrovna technika uklízí!  kde zrovna technika uklízí!
Radotín

V Radotíně proběhly první zásahy 
na komunikacích nezvykle brzy, již 
o posledním říjnovém víkendu, kdy se 
z nebe snášel déšť se sněhem a později 

Pražské zastupitelstvo schválilo v říj-
nu záměr na realizaci výstavby tech-
nické infrastruktury v oblasti Viniček 
a Otínské ulice v Radotíně. Zakázka 
nahrazuje tu původní, po měsících prů-
tahů zrušenou z důvodu medializace 
její předraženosti.

Jak informovaly NP16 prakticky 
v průběhu celého letošního roku,

Když se v pátek večer spustil z nebe 
vytrvalý liják, nevypadalo to s letošní-
mi radotínskými Havelskými oslavami 
příliš růžově.

V sobotu ráno 13. října ovšem vy-
svitlo slunko a díky večernímu dešti 
se dokonce vytratila i jakákoli stopa 
po obligátní mlze od řeky. Takže 
obloha bylo na půli října až neslušně 
modrá, vše bylo připraveno - a posví-
cení mohlo začít...

Na trubače, kteří na zahájení z okna 
fary zahráli dvě skladby, bylo tentokrát 
dobře vidět. Tedy, pokud člověk obešel 
linii stánků, která pevně lemovala celé 
náměstí Sv. Petra a Pavla. Trh se totiž 

budoval již od předchozího dne a ráno 
už jen očekával první návštěvníky.
Ti však ze všeho nejdřív zamířili ke 
kostelu. Avizovaná bohoslužba se zde 
sice nekonala, protože páter Skalic-
ký se toho dne účastnil blahoslavení 
14 františkánských mučedníků v chrá-
mu sv. Víta, nahradilo ho však setkání 
s Božím slovem a zpěvy. Navíc zůstal le-
tos kostel otevřený pro všechny, kdo sem 
chtěli zavítat, i po oba posvícenské dny.

Během ranních hodin se postupně 
začal plnit lidmi trh lemující i ulice 
Václava Balého a Loučanská. Lahodná 
hudba Old Fashion Tria tak již v půl 
jedenácté měla koho těšit. Po poma-

lém a vlídném rozehřátí, 
o k teré se na ma lém 
pódium staraly zase děti 
z Petrklíče, se už naplno 
rozproudil program, který 
byl letos nabitý opravdu 
do  p o s l e d n í  c hv i l k y.
Skupina historického šer-
mu, která během posví-
cení vystoupila několikrát, 
zaujala každým jednotli-
vým vystoupením, stej-
ně jako herec a kejk líř 

A je tu listopad! Pozvolná předzvěst konce 
roku. Měsíc, který většina z nás moc ráda 
nemá a s radostí ho nevítá. Dušičkové počasí, 
tak typické pro jedenáctý měsíc v pořadí, je 
stabilně charakteristické minimem sluneční-
ho svitu. Život nám naopak začínají sužovat 
inverze, občasné  mlhy, první mrazíky. Letos 
na mnohých místech i velice časným napadá-
ním sněhu. Vše doplněno kulisou a scenérií 
holých větví listnatých stromů, na kterých 
poskakují černí havrani, vyvolává u mno-
hých opravdu hodně depresivní náladu. Asi 
si v těchto dnech mnozí uvědomujeme, jak 
na nás mají životodárný vliv ,,dlouhé“ dny 
plné slunce.

Přesto i měsíc listopad je měsíc, který si 
můžeme velice užít. A ani nemusíme ces-
tovat někam do teplých krajin za sluncem. 
V tomto ohledu mohu doporučit celou řadu 
kulturně společenských akcí, které připravuje 
MČ Praha 16 a nabízí radotínské kulturní 
středisko. Z pestré listopadové nabídky mohu 
vyzdvihnout např. v suterénní klubové scéně 
vystoupení Tria Jana Spáleného, kterého do-
provodí světoznámý trumpetista Michal Gera, 
dále divadelní vystoupení souboru Křoví či 
dobrodružnou pohádku pro celou rodinu 
Pinocchio v podání oblíbeného Víti Marčíka 
jun. Na své si mohou přijít zájemci poezie při 
pásmu, připraveném radotínským divadelním 
souborem Gaudium. Příznivci řecké kultury, 
historie, ale i současnosti se mohou těšit na talk 
show s radotínským Řekem PhDr. Tsivosem 
a zpěvačkou Marthou Ele eriadu spojené 
s ochutnávkou řeckých specialit. Již na začátku 
měsíce sklidilo velký úspěch vystoupení Jana 
Přeučila nebo tradiční výstava Kruhu rado-
tínských výtvarníků, která se organizuje již 
třetí desetiletí. Pověstnou třešničkou na dortu 
byl Koncert přátelství, který byl uspořádán 
k 20. výročí partnerství s německým Burglen-
genfeldem 11. listopadu, a na kterém v evange-
lickém kostele vystoupila dnes již světově uzná-
vaná operní diva Markéta Mátlová. O všech 
připravovaných kulturně společenských akcích 
se můžete dočíst v každém aktuálním vydání 
Novin Prahy 16 a nebo si informace o připravo-
vaném programu můžete jednoduše nechávat 
posílat prostřednictvím e-mailových zpráv. 
Stačí se jen zaregistrovat na webových strán-
kách Městské části Praha 16 v sekci Kulturní 
středisko Radotín.

Do výčtu možností můžeme zahrnout 
i pravidelná představení v radotínském „ro-
dinném“ kině, které díky provedené moder-
nizaci a digitalizaci promítá fi lmy i v 3D for-
mátu. Díky nové technologii může kino vedle 
běžných fi lmových žánrů nabídnout divákům 
velice zajímavé přenosy či záznamy světových 
oper nebo koncertů. 

To, že vedle shlédnutí kvalitního programu 
se na všech podobných podnicích můžete se-
tkat s celou řadou známých i zajímavých lidí, 
by mělo být nejlepším receptem jak překonat 
tak neoblíbený měsíc listopad. Pokud si z bo-
hatého programu kulturní nabídky vyberete, 
přeji Vám příjemnou zábavu.


