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Radotínské vily, vilky, domy a domečky V.

Lochkov se zazelenil
ve výši 1 milionu korun, takže z vlast-
ního rozpočtu městské části jsme 
doplatili jen zhruba 120 tisíc korun,“ 
uvedla pro Noviny Prahy 16 Eva Fili-
pová, zástupkyně starosty. 

V těsném sousedství nového hřiště 
a budovy úřadu MČ vyrůstá také nový 
parčík – základ, tedy lavičky v zeleni 
a s nově vysazenými vzrostlými stro-
my kolem, je již hotov. I zde Lochkov-
ští vycházeli z finančního příspěvku 
ve výši 150 tisíc Kč, tentokráte daru od 
Českomoravského cementu.

Náročnější investiční akcí, která 
začala loni a bude pokračovat i v ro-
ce 2017, je rekonstrukce obecního 
objektu v ulici V Oudolku, v němž 
je v přízemí klempírna. Dokončena 
je stavební úprava v prvním patře, 
objekt je zateplen a má novou fasádu. 
Vloni se do něj z vlastních prostředků 
MČ proinvestovalo téměř půl milionu 
korun. A to nejsou vůbec malé pení-
ze: „Investiční prostředky městské 
části na celý rok jsou zhruba ve výši 
2,3 milionu korun,“ upřesňuje mís-
tostarostka Filipová.

Nicméně srdce milovníků zeleně 
ani zde nechřadne. Městská část 
během roku vysadila 10 vzrostlých 
stromů a na podzim přidala dalších 
23 – zazelenilo se nejen okolí úřadu 
a hřiště, ale výrazně i nová stezka 
mezi Lochkovem a Slivencem, kde 
dosud kromě nízkého neudržovaného 
porostu nebyla zeleň vůbec žádná.

     

Historické snímky poskytli Ing. Irena Farníková a z letopiseckého archivu Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Znovu míříme do Vrážské ulice – tentokrát obhlédneme nádraží a bývalý hotel „U ventilátoru“.

Pohled na obě stavby od 
Říháku v roce 1910 – světlá 

budova před továrním 
komínem je hotel 

„U ventilátoru“, uprostřed 
v popředí je nádraží

Hotel
„Ventilátor“

nádraží

Hotel a restaurace U ventilátoru 
v roce 1910 – v čase své největší 
slávy. Umístěn byl přímo 
v areálu továrny na ventilátory – 
nad vrtulí ve středovém štítě 
je i její název JANKA a SPOL., 
vlevo pak i datum založení 
podniku 1872 (v tom roce ovšem 
Jan Janka svou dílnu otevřel 
v Dlouhé ulici v Praze, do 
Radotína provoz přemístil až 
roku 1907)

Silnice od hostince
U Portlandu vedla k nádraží 

v roce 1914 trochu jinou 
trasou než nyní, dokonce tu 

působí dojmem, jakoby ústila 
přímo do zahrady restaurace 
U Ventilátoru, budova hotelu 

prosvítá mezi stromy

Poté, co opadl zájem o ubytovací 
služby, změnil se hotel 
v administrativní budovu firmy 
Janka a spol. Tou zůstal i po 
zestátnění podniku. Na snímku 
z roku 1977 sice není vidět samotná 
budova, vlajky ČSSR a SSSR před 
ní však nepřehlédnete

Původní kancelářská budova 
s jídelnou byla v roce 2001 rozšířena 
půlkruhovými přístavbami u obou 
štítů. Na záběru je ještě původní 
plot, který později dostal mnohem 
půvabnější podobu

Kolaudace polyfunkčního domu, kde dnes 
sídlí Český archiv vín, proběhla 10.9.2002. 
Schválena zde byla jak prodejna vína, tak 
i kancelářské prostory v 1. a 2. patře a pět 
malometrážních bytů v podkroví. Snímek 
je z 5.1.2017

Pohlédněme od Ventilátoru po Vrážské 
ulice zpět k centru – takhle to u nádraží 
vypadalo v roce 1978

Nejstarší detailní fotografie samotného 
nádraží, kterou máme k dispozici, pochází 
však již z 28.5.1915. Zachytila stavbu 
starou 47 let

Tento snímek 
vznikl patrně 
nedlouho po 
I. sv. válce –
stromky před 
odbavovací 
budovou už značně 
povyrostli, zatím 
je však nikdo 
nepokácel 

Takhle se nádraží vyšňořilo k 10. výročí 
vzniku republiky, stromy přímo před 
budovou už na tomto záběru chybí

Momentka 
z konce války 
zabírá kromě 

nádraží (a konvoje 
vlasovců)

i benzinovou 
čerpací stanici 

Bří Zikmundů na 
drážním pozemku 

před čp. 204

V roce 1999 celý komplex (i s přístavbou z roku 
1947) ještě na svou rekonstrukci čekal, k té došlo 
až o jedenáct let později

Současná podoba nádraží při pohledu z ulice...

…a z druhého nástupiště

Základní škola...
areálu padla volba na vybudování 
multifunkční auly s dalšími staveb-
ními úpravami, čímž dojde k navý-
šení kapacity školy o dalších 60 míst 
a dva nové prostory pro samotnou 
výuku,“ dodává Knotek. Ze současné 
sborovny, která již nyní kapacitně 
nestačí, vznikne nová třída. Protože 
učebny nad jídelnou slouží pro výu-
ku prvních a druhých tříd a zároveň 
pro družinu a kapacita kabinetů je 
nedostatečná, učitelé nemají dosta-
tečný prostor pro přípravu na výuku 
a zázemí, je součástí projektu ná-
stavba nad současný vchod do školní 
jídelny, kde vznikne kabinet pro vyu-
čující prvního stupně. 

Multifunkční aula o přibližných 
rozměrech 17 krát 18 metrů bude 
vybavena základní režií, ozvučením, 
osvětlením a projektorem s plátnem. 
Hlediště bude do poloviny vysouvací, 
tak aby diváci v zadních řadách měli 
dobrý výhled. Jeviště bude v dnešní 
úrovni, z něj se bude moci vstupovat 
do šatny pro účinkující. „Kapacit-
ně by mohl nahradit představení, 
která se konají v Kulturním stře-
disku a jsou vyprodaná právě kvůli 
menší kapacitě velkého sálu domu 
„U Koruny“ na náměstí Osvobodi-
telů. Konstrukce střechy bude tvořit 
architektonicky velmi výrazný prvek, 
který zajímavě změní vzhled školy,“ 
doplňuje Knotek.

opravdu rozeběhla hned poté, co byla 
k užívání předána první zanořená sta-
noviště pro tříděný odpad, tedy v červ-
nu 2015. Po stavebním řízení však ještě 
následovalo posouzení a schválení 
dotace z Operačního programu život-
ního prostředí a výběr zhotovitele.

Vzhledem k tomu, že se do výbě-
rového řízení přihlásily pouze dvě 
firmy, z nichž jedna na žádost, aby 

Tradičně je adventní čas věnován 
i posezením s našimi nejstaršími spolu-
občany. Na to nezapomíná ani radotín-
ská radnice, která pro ně připravuje jak 
Čaj o třetí (uskutečnil se 6. prosince), 
tak i speciální kulturní program pro 
všechny klienty pečovatelské služby – 
vloni se akce konala 8. prosince. 

Muzikálové melodie i další dobře 
známé skladby rozezněly radotínský 
d ů m  s  p e č o v a t e l s k o u  s l u ž b o u 
v ulici K Cementárně ve čtvrtek 
8. prosince 2016. Mimořádně hojná 
návštěva klientů svědčí o velké 
oblibě pořadů umělecké agentury 
Petra Kubece, která každým rokem 
v adventním čase rozvíří jinak 
poklidné místní „vody“.

Zmíněná akce však byla v něčem 
neopakovatelná – vedle osvědčené 

hudby a vánočního rozjímání starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka (vždy spojeného
s  v e l k ý m  p o d ě k o v á n í m  v š e m 
pečovatelkám za jejich celoroční 
obětavou práci pro klienty) totiž on 
i jeho zástupce Mgr. Miroslav Knotek 

mohli pogratulovat k významnému 
životnímu jubileu vedoucí Pečovatelské 
služby Praha – Radotín Mgr. Ivaně 
Krásné, která jej shodou okolností 
měla právě přesně v tento den.

Každý ze seniorů si z akce odnesl 
nejen pěknou vzpomínku, ale též 
praktický dárek do letošního roku.

Odpoledne patřilo nejen seniorům

Další kontejnery 
půjdou pod zem

vysvětlila mimořádně nízkou nabíd-
kovou cenu, odpověděla oznámením, 
že ze soutěže o zakázku odstupuje, 
bude stavbu provádět radotínská 
ALBET stavební, spol. s r.o.

Nově budovaná stanoviště budou mít 
stejnou podobu jako ta, která se již dva 
roky využívají. První, které se začne 
stavět koncem ledna, bude v ulici Pr-
vomájová, proti vyústění s Býšovskou, 
další v plotě školy v Loučanské ulici 
(nad vchodem do školní družiny) má na 
stavbu vyhrazen únor, hnízdo na místě 
stěhovaného stromu u křižovatky ulic 
Josefa Kočího a Tachovská by se mělo 
budovat na přelomu února a března, ve 

Věštínské u konečné zastávky autobu-
sových linek 120 a 245 během března. 
Poslední stavba na náměstí Osvobodi-
telů pod opěrnou zdí průchodu u pošty 
si vyžádá i zbudování nového zvýšené-
ho přechodu pro chodce (o němž jsme 
psali v NP16 č. 11/2016). Ta má termín 
pro obě stavební akce určen od polovi-
ny března do konce dubna.

Na všech místech si práce s těžkou 
mechanizací vyžádají dopravní ome-
zení. Prozatím jsou schválena na třech 
z nich: v ulicích Josefa Kočího, Prvo-
májová a Loučanská. Jejich konkrétní 
podobu a termín naleznete v Infoex-
presu na straně 2.


