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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčanéPraha 16 získala bronz ve Zlatém erbu

Městská část Praha 16 se svým 
webem Praha16.eu obsadila v letoš-
ním ročníku Zlatého erbu bronzovou 
příčku. Ocenění převzali ve středu 
29. března v Rezidenci primátorky na 
Mariánském náměstí zástupci radotín-
ské radnice z rukou pražského radního 
Bc. Libora Hadravy. 

„Naše webové stránky v současné 
podobě již fungují dva roky, za tu 
dobu jsme na nich udělali řadu úprav 
a změn, doplnili nové elektronické 
služby. V lednu letošního roku jsme 
spustili cizojazyčnou verzi webu,“ 
uvedl Ing. Pavel Jirásek, tajemník 
Úřadu městské části Praha 16 při 
přebírání ceny. 

Mezi tzv. velkými městskými 
částmi Hlavního města Prahy obsa-
dily první dvě příčky Praha 8 a Praha 
10. Zlatý erb je soutěž o nejlepší we-
bové stránky a elektronické služby 
měst a obcí, kterou vyhlašuje spolek 

Český zavináč. Letos se vyhlašoval 
již devatenáctý ročník. Cílem soutěže 
je mimo jiné podpořit modernizaci 
místní a regionální veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje informač-
ních služeb.

Další informace naleznete 
na www.zlatyerb.cz.

Již nějakou dobu se 
snaží distributor elek-
trické energie v Praze 
PREdistribuce, a.s. 
(distribuční f irma 
Pražské energetiky) 
o zahájení procesu 
z m ě ny  ú z e m n í h o 

plánu na hranici Lochkova, Slivence 
a Velké Chuchle, kterým by rád změnil 
území v přírodním parku z pole na úze-
mí využitelné pro stavbu elektrárny pro 
tzv. Blackout a dále pro logistické zázemí 
PRE. Volba tohoto místa je logická, neboť 
se nachází v těsném sousedství plynovodu 
a nově budované trafostanice a rozvodny, 
která se začne letos stavět. Praha ji nutně 
potřebuje a nikdo proti ní nic nenamítá.

Co ale Praha nepotřebuje, je takovýto 
náhradní zdroj pro případ tzv. Blackoutu, 
to je stavu, kdy kompletně zkolabuje státní 
rozvodná síť elektrického proudu např. 
z důvodu přetížení nadměrnou výrobou 
v severoněmeckých větrných elektrárnách. 
Doba takového výpadku se počítá v hodi-
nách (např. 10-12 hodin), než celostátní síť 
opět naběhne. Ne že by v takovém případě 
zásobování nebylo třeba. Je, ale technicky 
zcela jiné, než o co se tato změna snaží. Zde 
se v podstatě jedná o stavbu tzv. špičkové 
elektrárny, která se zapíná jen na několik 
hodin denně (jako např. vodní elektrárny 
na Vltavě). Uvažovaný maximální výkon 
by měl být 100 MW. Palivo plyn. Potřeba je 
hlavně v zimě, kdy je spotřeba energie nej-
vyšší. To celé v Praze, na území přírodního 
parku, emise z tohoto výkonu, který tvoří 
cca 10 % zimního odběru celé Prahy (!), se 
budou rozptylovat v Lochkově, Slivenci, 
Velké Chuchli, Radotíně, Modřanech, Pra-
ze 4, Praze 2, Praze 1, Stodůlkách, Zličíně, 
Praze 5 atd. Prostě po celé Praze, jak zrov-
na bude foukat vítr. A proč to? To je právě 
zvláštní. Stát jasně řekl, že opatření pro 
případ Blackoutu bude řešit Česká repub-
lika jako stát, ne jednotlivá města. PREdis-
tribuce, a.s. ale stejně údajně plánuje stavbu 
tří takovýchto zdrojů na území Prahy. Ná-
klady na jednu prý kolem 5 miliard korun! 
Pro 10 -12 hodin Blackoutu budeme inves-
tovat 15 miliard korun? Když stát řekl, že se 
o to postará? (Plánuje stavbu odpojovacích 
trafostanic na hranici s Německem). Takže 
Praha se o to nemusí starat. Přesto touha 
představitelů PREdistribuce, a.s. změnit 
pole na stavební území je velmi silná. 
Vehemence, s jakou o to usiluje, zdaleka 
neodpovídá jen touze zásobovat Prahu 
energií po dobu pár hodin. Zejména když 
jedním dechem dodávají, že akcionáři PRE 
v Německu to rozhodně nebudou chtít 
financovat. Nemusím dodávat, že stávající 
vlastník části pozemků je privátní právnic-
ká osoba. Podnět na změnu územního plá-
nu řeší Výbor pro územní rozvoj a územní 
plán Zastupitelstva hl. m. Prahy pod číslem 
730. Řešení je v tomto okamžiku odročeno 
k dalšímu zasedání.   

Dotace za více než milion
Radotínská radnice i letos podpoří 

formou dotací (dříve grantů) přínosné 
projekty především těch subjektů, které 
pracují s místními dětmi a mládeží. 
V březnu rozdělená a schválená částka 
je 1 014 700 Kč.

Zastupitelstvo městské části Praha 16 
na svém zasedání dne 29.3.2017 schvá-
lilo přidělení finančních prostředků 
na projekty v oblasti volnočasových 

aktivit, sportu a kultury, dle platných 
Dotačních pravidel. Příspěvky z roz-
počtu Městské části Praha 16 mohou 
být poskytovány výhradně nestátním 
obecně prospěšným organizacím, fy-
zickým i právnickým osobám a škol-

ním klubům (pouze v případě, jsou-li 
právnickými osobami s účetnictvím 
vedeným samostatně od účetnictví 
školy), působí-li na území Radotína 
v oblastech volného času, sportu 
a kultury.

Dotační komise v letošním roce 
hodnotila 80 žádostí. Jednotlivé žá-
dosti posoudila a vyhodnotila, u kaž-
dého projektu pak navrhla, zda a v ja-

ké výši bude podpora 
poskytnuta. Dotace 
ne by l a  s c hv á lena 
pouze u 13 žádostí, 
v 67 případech byla 
naopak doporučena.

Částka, která byla 
mezi jednotlivé pro-
jekty rozdělena, činí 
1 014 700 Kč. Cílem 
poskytování dotací 
z rozpočtu Městské 
č á s t i  P r a ha  16  j e  
podpora celoroční 
č innost i  subjek t ů 
a jednorázových vol-

nočasových, sportovních, kulturních 
a společenských akcí určených pro 
obyvatele této městské části všech 
věkových skupin nebo prezentujících 
městskou část. Radotínská radnice 

Máte problémy 
s kabelovkou?

Firma UPC Česká republika, s.r.o. 
(dále jen UPC) se stala dodavatelem 
internetu a televizního signálu na 
území Radotína. V současné době mají 
občané žijící v lokalitách s nevyhovují-
cím stavem původních kabelů problém 
s kvalitou nabízených služeb.

UPC na výměně kabelů sice po-
stupně pracuje, ale jak bylo ověřeno 
u mnoha stížností, není firma schop-
na tento přechodný stav v krátkém 
časovém horizontu uspokojivě řešit. 

Začal jarní úklid 
komunikací

Městská část Praha 16 zahájila 
11. dubna jarní úklid komunikací, který 
potrvá až do 30. května. Radotín se na 
tuto dobu nově rozdělí do 13 oblastí. Od 
pondělí 5. června bude následovat pra-
videlný cyklický, tedy celoroční úklid.

Oproti minulému roku dochází 
v Radotíně k úpravám jednotlivých 
etap. V týdnech, na něž připadají 
státní svátky (Velikonoční pondělí 
17. dubna, Svátek práce 1. května 
a Den vítězství 8. května) se čistí 

První aprílový víkend jsme měli opět 
po čase možnost, v rámci slavnostní akce 
k 25. výročí sepsání partnerské smlouvy 
mezi Radotínem a Burglengenfeldem, 
setkat se v tomto krásném bavorském 
městě, ve velice přátelské atmosféře, 
s našimi německými přáteli. Setkání bylo 
umocněno i o známé zástupce ze saského 
města Johanngeorgenstadt, kteří s bur-
glengenfeldskou radnicí podepsali part-
nerskou smlouvu ve stejném datu jako 
tehdejší radotínský starosta Jiří Holub, 
tedy v únoru roku 1992. 

Dvacet pět let je, tak jak je zvykem 
uvádět, časové období jedné generace. 
To je poměrně dlouhá doba. Jsme často 
svědky, že během jedné generace řada 
věcí zaniká, či se zapomíná. Nicméně 
vztah mezi Radotínem a Burglengenfle-
dem stále trvá a rád vyjadřuji své osobní 
přesvědčení, že za ty roky vzkvétá a je 
velice pevným. Proto věřím, že přátel-
ství mezi našimi městy se bude nadále 
rozvíjet a pokračovat, a to i díky četným 
a pravidelným akcím jako jsou společné 
kulturní programy, reciproční poznávací 
zájezdy seniorů, základních uměleckých 
škol či pracovníků úřadu. Za ta léta by-
chom však našli mnoho dalších styčných 
bodů společného přátelství. Je to péče 
obou radnic o občanskou vybavenost, 
o kulturně společenský život, o širokou 
možnost sportovního vyžití atd.  Nejdů-
ležitějším prvkem společného partnerství 
je však vzájemné přátelství, respekt a úcta 
jedné strany k druhé.

Od samého počátku radotínských ná-
vštěv v Burglengenfeldu se vždy setkává-
me se srdečností a přátelským přijetím, ať 
u čelních představitelů tohoto krásného 
města, tak i u členů partnerského spolku. 
Z četných návštěv jsme si přivezli spous-
tu zajímavých podnětů a inspirací, které 
jsme mohli využít při řešení podobných 
záležitostí v rámci Radotína.

Rád bych osobně poděkoval všem, 
kteří se na dlouholeté spolupráci mezi 
oběma našimi městy podíleli či podíle-
jí, jmenovitě předsedovi partnerského 
spolku Georgu Tretterovi, bývalému 
starostovi Heinzi Kargovi a jeho sou-
časnému kolegovi omasi Geschemu, 
mým předchůdcům Jiřímu Holubovi a již 
nežijícímu Františku Vláčilovi. Rovněž 
i radotínské Základní umělecké škole 
Klementa Slavického, jejíž pedagogové 
společně se svými svěřenci tradičně 
připravují při všech slavnostních se-
tkání skvělý a reprezentativní kulturní 
program, tak jak tomu bylo i v případě 
1. dubna 2017.


