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foto: Jirásek, archiv MČ Praha 16 a Města Burglengenfeld

Celý loňský rok 
se  v  p ra ž ském  
Radotíně a bavorském Burglengenfeldu slavilo 20 let od stvrzení partnerství mezi těmito dvěma municipalitami. 

V dnešním Objektivu času přinášíme jednak momentky z posledních oslav a řady (nejen loňských) návštěv a také 
pohled na proměny historického města v Horní Falci (městská práva od roku 1542) v posledních dvou dekádách, jenž se 
nejzásadněji týkají tzv. Naabtalparku, území nad městem, kde dříve stála vojenská kasárna. Po jejich opuštění armádou 
je dostalo k dispozici město a díky vzorné správě a úspěšnosti v získávání dotací se tato lokalita stala zásadní rozvojovou 
oblastí s novými školskými zařízeními, aquaparkem, sportovní halou či kinem. 

 Burglengenfeldská radnice 
dříve a po rekonstrukci

Naabtalpark, kdysi kasárna 
(historický snímek vlevo 
nahoře), dnes hlavní 
rozvojové území města

Burglengenfeldští otevírají 
nový klub pod radotínským 
kulturním střediskem 
Koruna (duben 2012)

Návštěva v nově otevřeném předškolním 
zařízení (Burglengenfeld, únor 2012)

Partnerství Radotín - Burglengenfeld

Radotínští senioři a letopisci na návštěvě 
partnerského města (červen 2012)

Evropské náměstí otevřeli hned 
čtyři starostové (květen 2009)

Kvarteto „otců zakladatelů“ (zleva 
Tretter, Vláčil, Karg, Holub)

Završení oslav, 
Koncert přátelství 

(Radotín,
listopad 2012)

Loňský Bürgerfest 
poctili návštěvou 
i radotínští zástupci 
(zleva Hanzlík, 
Knotek)

Novoroční...
„Aktualizovaná demografická studie 
potvrdila předpokládaný vývoj a sku-
tečnou nutnost co nejrychlejší výstavby 
školky nové. Již jsem psal, že nyní jsou 
4 třídy školky v budově ZŠ, což vzhle-
dem k předpokládanému výraznému 
nárůstu žáků školy je nutné řešit,“ vy-
světluje starosta Ing. Aleš Háněl, MBA. 
V nejbližším období začne výběr zho-
tovitelů projektové dokumentace, tak 
aby se už fakticky proces výstavby (resp. 
nejdříve povolování) rozběhl. 

Zbraslav do uzávěrky Novin Prahy 16 
ještě neměla schválen rozpočet pro rok 
2013 a o tom, co se zařadí, se ještě dis-
kutovalo. Jde hlavně o rozsáhlejší opra-
vy a řešení havarijních stavů, jako je 
stav rozvodů a sanity v ZŠ, hygienické 
zázemí tělocvičny, střecha divadýlka, 
obnova dětských hřišť či sanace pro-
máčené cesty přes lesopark Belvedere. 
„Každopádně vzhledem k finanční si-
tuaci Prahy a zrušené dotační politice 
směrem k městským částem musíme 
počítat jen s tím, co si Zbraslav může 
dovolit ze svého,“ upřesňuje starosta 
Háněl. Letos by ale přesto měla být oži-
vena otázka rekultivace Zbraslavského 
náměstí a zjištění reálnosti případné 
realizace. Prvotním krokem je analýza 
dopravy, kdy chybějící nájezd a sjezd 
ze Strakonické v horní části Zbraslavi 
značně limituje omezení tranzitní do-
pravy přes náměstí.

A i zbraslavská radnice má v plánu 

tradiční podporu kulturních a spor-
tovních akcí, kdy v návaznosti na 
změnu loterijního zákona bude výraz-
ně navýšena dotační politika směrem 
k organizacím zabývajícím se využitím 
volného času. „Každopádně bych vás 
rád pozval na již tradiční akce, jako 
je festival Vejvodova Zbraslav, veliko-
noční Pašijové hry v zámku, slavnosti 
Elišky Přemyslovny a mnoho dalších,“ 
uzavírá starosta.

Chuchelská radnice se letos zaměří 
na kulturní rozvoj, zejména v ožívají-
cím, jediném nově vznikajícím prostoru 
pro kulturu v Chuchli: K8 – Kazínská 8. 
„Toto místo se stalo útočištěm chuchel-
ského divadelního ochotnického spol-
ku. Ten v tomto roce připravuje další 
premiéry, na jaře to bude Otevírání 
studánek, hra, která by se měla odehrát 
v přírodě v Malé Chuchli u pramene 
Mariánskolázeňského potoka,“ odhaluje 
pro Noviny Prahy 16 plány zástupce sta-
rosty Ing. arch. David Vokurka. 

Na prostor „K8“ si pomalu zvyká 
škola i školka (například nejbližší led-
nové divadelní představení připravují 
právě žáci místní ZŠ), v předjaří se zde 
uskuteční „Rej masek“ pro děti, v červ-
nu „Chuchelský slunovrat“. „V utajení 
zatím ponechávám prázdninovou 
akci, která je na počátku příprav 
a doufám, že se podaří ji uskutečnit 
a bude zajímavým překvapením,“ říká 
zástupce starosty Vokurka. 

Opět jako minulý rok proběhne 
„Chuchelské babí léto“ i „Chuchelský 
advent“, obě akce jsou tématicky pře-
devším spojeny s koncerty vážné hudby 

Již v prvním pololetí roku 2007 byl 
nastartován proces ozdravění f inancí 
MČ. Zahrnoval řadu opatření ke ze-
fektivnění chodu úřadu městské části, 
organizačních složek i příspěvkových 
organizací spočívajíc ích především 
v přehodnocení všech stávajících čin-
ností a agend (a z nich vyplývajících 
příjmů a výdajů), rozhodnutí, které 
činnosti mohou být zajišťovány jinak 
a efektivněji, zjednodušení struktury 
úřadu městské části a organizačních 
složek a nejbolestnější krok: snížení 
počtu zaměstnanců. Dalšími body bylo 
například snížení měsíčních platů za-
městnanců či snížení počtu budov úřa-
du. V návaznosti na reorganizaci úřadu 
a dalších složek došlo ke snížení počtu 
zaměstnanců: u úřadu z původního po-
čtu 87 na 72 a u organizačních složek 
MČ z 26 na 16 (celkem úbytek o 22 %). 
Reorganizace se dotkla i Technických 
služeb Praha – Radotín, kde se počet 
zaměstnanců snižoval v návaznosti na 
úsporná opatření a pokles roční dotace 
MČ o více než 1 milion korun. Celková 
každoroční úspora je v reálném vyjádře-
ní ve výši 7,34 mil. Kč (při srovnání roku 
2008 s rokem 2006).

Díky všem těmto drastickým úspor-
ným opatřením se mezi roky 2008 a 2010 
podařilo stabilizovat rozpočet městské 
části, daří se plnit cíl vyrovnaných roz-
počtů.

V roce 2011 musela radnice hos-
podařit s výrazně sníženými f inanč-

ními prostředky oproti roku 2010, a to 
především u dvou k líčových zdrojů 
financování – dotace ze státního rozpoč-
tu klesla meziročně o 3,01 mil. Kč, neú-
čelová dotace od hlavního města Prahy 
o 2,3 mil. Kč. Celkem tedy šlo o snížení 
dotačních vztahů o 5,31 milionu korun.

Při zásadě zajištění všech činností pro 
veřejnost i vnitřního chodu organizace 
v nezměněném rozsahu a kvalitě nebylo 
reálné provést další radikální úspor-
ná opatření jako v období před 4 roky. 
Přesto byla po důkladné analýze a řadě 
jednání schválena další opatření, a to 
organizační (při nezměněné struktuře 
úřadu byly realizovány přesuny někte-
rých dílčích činností), personální – sní-
žení počtu zaměstnanců ÚMČ o 5 úvaz-
ků (počty pracovníků organizačních 
složek se nesnižovaly) a konečně nákup 
elektrické energie na elektronické bur-
ze. Po provedení těchto opatření činí 
další dosažená reálná meziroční úspora 
2,39 mil. Kč.

Díky všem těmto krokům nepocítí Ra-
dotínští ani v krušném roce 2013 žádnou 
zásadní změnu, Zastupitelstvem městské 
části Praha 16 byl opět schválen vyrovna-
ný rozpočet, všechny služby poskytované 
občanům v roce 2012 jsou zachovány či 
dokonce rozšířeny a jen na investice je 
v této chvíli vyčleněno 10,65 mil. Kč. 
Kdyby od roku 2007 nebyla provedena 
žádná úsporná opatření, letos by v Rado-
tíně z vlastního rozpočtu nebyla realizo-
vána ani jediná investice.  

 2013: Krušné finance
v kostele narození P. Marie v bývalých 
lázních v Malé Chuchli. Chybět nebu-
de tradiční Masopust, který pořádají 
Sokolové, koncerty v kostele sv. Jana 
Nepomuckého, podzimní minifestival 
rockové hudby, nejstarší to opakující 
se kulturní akce, dětské dny, které po-
řádají chuchelští hasiči v areálu zdraví 
a malochucheláci v Malé Chuchli... 
a možná přijde i Karel IV. 

Lipence letos chtějí dokončit vý-
stavbu pavilonu MŠ pro 25 dětí v ulici 
K Samoobsluze (dotace HMP 5 mil., 
vlastní financování 2 mil. Kč) a dokon-
čit vodovodní řad Kazín – Českého 
červeného kříže (požadavek na dofi-
nancování HMP 1,9 mil. Kč). 

„Připravujeme přístavbu dvou 
tříd základní školy, stavbu části ulice 
K Průhonu (cca 300 m) a zkapacitně-
ní ČOV Lipence (z 2500 EO na 6000 
EO),“ říká starosta Michal Popek. 
„V plánu máme dále zateplení budo-
vy Domu služeb, ve kterém je pošta, 
jedna třída MŠ, knihovna a ordinace 
dětského lékaře (pokus o financování 
z programu Zelená úsporám), a jedná 
se o projektu protipovodňových opat-
ření v Dolních Černošicích.“

A v oblasti kultury? V únoru pořádá 
SDH tradiční masopust, v červnu by 
se měly pod taktovkou Sokola Lipence 
uskutečnit fotbalové oslavy (prozatím 
bez záruky) a na prosinec je naplánová-
na tradiční výstava betlémů a živý bet-
lém (pořádá Modelklub Lipence) a li-
penská půlnoční (Rybovu mši vánoční 
a jiné hrají členové České filharmonie). 


