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Šestnáctkové školy rostou

Padaly rekordy. Nejen v Čechách Zbraslav má
služebnu MP

Veřejná soutěž
byla zrušena
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S tím, jak do prvních tříd postupují 
mimořádně silné ročníky, kvůli kterým 
bylo třeba rozšiřovat mateřské školy, 
rostou pochopitelně i nároky na další 
prostory v základních školách. Jednotlivé 
městské části na to reagují - tam, kde se 
podařilo získat finance už vloni a letos, 
finišovaly rozsáhlé stavební práce. Jaký je 
výsledek? A co se naopak teprve chystá?

Všechny školy ve správním obvodu 
Prahy 16 bude letos navštěvovat 
1657 dětí, z toho 299 v prvních 
třídách, kterých bude v Radotíně 5, 
na Zbraslavi 4 a ve Velké Chuchli 
a v L ipencích po 2 .  Otev ření 
radotínských pěti prvních tříd by 
nebylo možné, pokud by nevyrostly 
další prostory. 
Přístavba v Radotíně dokončena

Nov ý pav i lon má v suterénu 

půdorys daný velikostí původního 
objektu olejového hospodářství školy. 
Nad ním vyrostl nový vstupní prostor 
se šatnami pro prvostupňové třídy 

a družinu sídlící nad jídelnou, stejně 
jako pro nově zbudovanou učebnu 
v prvním patře.  

Do prostor s veškerým zázemím 
v  p o d z e m í 
n o v é  p ř í s t a v b y 
s e  u ž  p o č á t k e m 
l é t a  p ř e s t ě h o v a l 
nízkoprahový Klub 
R a d o t í n ,  k ter ý  s i 
tu během prázdnin 
zkoušel „rozběhový“ 
provoz. Bylo to možné, 
p ř e s t o ž e  s e  p ř e d 
h l av n í m vchodem 
do nové stavby ještě 
v srpnu dokončovaly 
p ř í s t u p o v é 
komuni kace .  K lub 
má totiž nejen vlastní 

vchod vnějším schodištěm, ale i vlastní 
branku. Na provoz školy by tudíž byl 
vázán jen v případě, že by ho chtěl 

V polovině srpna padaly rekordy ne-
jen teplotní (Dobřichovice 20.8.2012: 
40,4 °C), ale i návštěvnické, konkrétně 
v bavorské Horní Falci. Zde se totiž 
v partnerském městě Radotína usku-
tečnila akce, která se s ohledem na 
rozsah a náročnost přípravy koná jen 
jednou za 3 roky. 

Burg lengenfeldský Bürger fest 
letos uvítal rekordních 52 tisíc lidí, 

mezi nimiž nechyběli ani zástup-
ci radotínské radnice – starosta 
Mgr. Karel Hanzlík, jeho zástupce 
Mgr. Miroslav Knotek a tajemník 
úřadu Ing. Pavel Jirásek. Ti se zúčast-

nili pátečního slavnostního zahájení 
i následného večerního programu. 
V sobotu pak byli přijati na místní 
radnici starostou Hansem Kargem. 
V úspěšné reprezentaci Radotína 
v neděli pokračovala hudební sku-
pina Qjeten.

Bürgerfest 2012, letos uspo-
řádaný ve 3 dnech na 8 pódiích 
v různých částech historického 

c e nt r a  B u r-
g lengenfeldu 
z a  ú č a s t i 
80 v ystupují-
cích skupin, je 
letos součást í 
o s l a v  2 0  l e t 
partnerství me-
zi Radotínem 
a Burglengen-
feldem. Před-
t ím proběh la 
návštěva Rado-
tína (1.4.) a zá-
jezd radot ín-
ských seniorů 
a Letopisecké 
komise Radotín 
d o  B a v o r s k a 
( 1 3 . 6 . ) ,  z á -

věrečné dějství je naplánováno na 
neděli 11. listopadu, kdy Městská 
část Praha 16 uspořádá v Radotíně od 
17 hodin Koncert pro přátelství.

Šest let poté, co byli strážníci ze 
Zbraslavi převeleni do služebny v Ra-
dotíně, se část z nich vrátila zpět.

Poté, co se uvolnily prostory 
v Žabovřeské ulici 1227, konkrétně 
ty, v nichž sídlilo sdružení Most 
k domovu, pustila se Městská část 
Praha – Zbraslav do jejich rekonstruk-
ce. Po dvou měsících, a při vynaložení 
půldruhamilionové investice, je moh-
la předat Městské policii hl. m. Prahy, 
s níž bylo dojednáno vytvoření no-
vého detašovaného pracoviště.

Nemilá zpráva přišla z jednání Rady 
hl. m. Prahy, která zasedala v půli srpna. 

Po více jak devíti měsících od 
výběru zhotovitele a šesti měsících 
po medializaci, že v případě ve-
řejné zakázky na stavbu technické 
vybavenosti v radotínské oblasti 
ulic Otínská a Jelenovská, kterou 
zadával Odbor městského investora 
hl. m. Prahy, byla nabídka pře-
dražená, došlo ke zrušení soutěže. 
Investiční akce byla zpochybněna 
s dalšími dvěma soutěžemi v ji-
ných městských částech na základě

V srpnu jsme si připomněli deset let od 
nevídané přírodní pohromy, která zasáh-
la osudy mnoha lidí nejen v oblasti Prahy 
16, ale prakticky v převážné části Čech. 
Povodeň z roku 2002 je jedna z nejsmut-
nějších událostí svého druhu v histo-
rii České republiky. Spolu s povodněmi 
na Moravě v roce 1997 patří k nejtěžším 
přírodním katastrofám moderní české 
historie. V týdnu od 12. do 18. srpna tak 
část Česka kvůli nadprůměrným sráž-
kám, značně nasycené půdě a přeplně-
ným přehradám postihla pětisetletá až 
tisíciletá povodeň. Nechci rekapitulovat 
průběh ničivé povodně, která brala obča-
nům majetky, v některých případech i to 
nejcennější – lidské životy, ale chtěl bych 
naopak opět vyzdvihnout to, jak se doká-
zala většina lidí postavit na nohy, najít 
v sobě neskutečnou vnitřní sílu a opravit 
svoje zdevastované objekty, v mnoha 
případech i pomoci hůře postiženým, či 
subjektům jako je zdravotnické zařízení, 
domovy důchodců či školní zařízení. 

Když se podíváme po správním obvodě 
šestnáctky, ve kterém vyjma Lochkova 
byly zasaženy stoupajícími vodami řek 
Vltavy a Berounky všechny zbývající měst-
ské části, musíme konstatovat, že ve většině 
případů to dnes vypadá, jako by se tehdy 
postiženými místy ani žádná pětisetletá 
voda neprohnala. Krásně opravená stavení, 
nové fasády nebo alespoň s novým nátě-
rem, zahrádky opět zářící různobarevnou 
květenou, pěkně upravené, vše vypadající 
naprosto přirozeně. Za tím vším jsou stov-
ky a stovky hodin práce, rovněž obrovský 
podíl solidarity lidí, kterým nebyl osud 
postižených lhostejný. 

Vše dnes vypadá, jako by se nic nestalo, 
ale je to jen zdánlivé… Povodňové událos-
ti z před deseti let, strach o své nejbližší, 
o osobní věci, které se mnohdy dědily 
z generace na generaci a jejichž cena se 
v případě zničení nedá vyčíslit, jelikož 
připomínaly časy minulé, určitě zanecha-
ly stopy v myslích a na duši postižených. 
To opravdu žádná pojistka nespravila. 
O to větší úctu si zaslouží, jak se se vším 
vypořádali... Memento katastrofy je tu 
pořád, a to nejen na domovních štítcích, 
zaznamenávajících výšku hladiny vody 
v roce 2002. 

I když tehdy došlo ke skloubení a pod-
hodnocení tolika faktorů, které za stejných 
okolností snad již nemohou znovu nastat, 
nepodceňujme přírodu, jakož i nepodce-
ňujme realizaci všech protipovodňových 
opatření. Symbolicky, po deseti letech od 
povodně, budou dostavěny poslední části 
plánovaných protipovodňových staveb 
na území Prahy 16, a to ve Velké Chuchli. 
Snad se naplní to pověstné, že štěstí přeje 
připraveným. 

Vá ž e n í  o by-
vatelé Prahy 16, 
v minulých letech 
by se v tomto „po-
okurkovém obdo-
bí“ těžko hledalo 
téma pro tento 
sloupek. Letos je 

tomu jinak a podnětů je opravdu 
dost. Obsáhle se věnovat a komen-
tovat rozhodnutí vlády nebo našich 
zákonodárců nemá valný význam. 
Jen budoucnost ukáže, jestli byla 
šťastná nebo přešlapem vedle. 
Každý máme svůj názor na dění 
na státním zastupitelství, odvolání 
policejního prezidenta, církevní 
restituce a další. 

Více se nás ale dotýkají, a větší 
zájem zcela jistě budí, kupříkladu 
úpravy provozu pražské hromadné 
dopravy. Pro ilustraci: lipenecké 
obyvatelstvo pobavila zpráva, že 
od 1. září budou na lince 241 ob-
sluhovat městskou část kloubové 
autobusy. Ten kdo zná podmín-
ky provozu na objízdné trase 
po Jílovišťské ulici a „trychtýř“ 
na Josefa Houdka v úseku Jana 
Čerstvého – V Roklích, očekával 
mnoho zábavných okamžiků nejen 
při vyhýbání se autobusů navzájem, 
ale i při míjení se s pouhým oso-
bákem. Na dopis vedení Lipenců 
zástupcům Ropidu a DP autobusy 
nepřišla žádná reakce, ale zdravý 
rozum, zdá se, zvítězil, a tak trasu 
nadále projíždějí klasické dvouosé 
nízkopodlažní autobusy. 

Dalším, pro nás žhavým téma-
tem, které přijde na přetřes ještě do 
konce roku, budou tzv. Radotínská 
jezera. Zde se zcela jistě přiostří 
střet názorů zastánců budování 
rekreačních vodních ploch plnících 
současně potřebu protipovodňové 
ochrany s názory občanů, mezi 
nimiž jsou i odborníci argumentu-
jící fatálními změnami přírodních 
podmínek v celé oblasti. 

Na závěr sloupku mi dovolte 
popřát všem zúčastněným úspěšný 
start do nového školního roku. 
A všem, kdo se zúčastnili radotín-
ského ochutnávání burčáku, co nej-
příjemnější na zdraví blahodárné 
dozvuky jeho účinku.


