
nologické i biologické části, navštívili 
v úterý 13. května představitelé radotín-
ské radnice – zástupce starosty Městské 

části Praha 16 Mgr. Miroslav Knotek, ta-
jemník úřadu Ing. Pavel Jirásek a ředitel 
Radotínské o.p.s. Pavel Prachař. Cílem 
„studijní cesty“ bylo získat co nejvíce in-
formací a přebrat zkušenosti s provozem 
koupaliště. Po tamějších Laznech, jak 
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Slovo starosty Biotop jde do finále
Radotínský koupací biotop se otevře 

návštěvníkům na konci června.
Oblast tzv. brownfi elds nedaleko ra-

dotínské základní školy, kde se dříve 
nacházela problematická čistička od-
padních vod, získává zcela novou tvář. 
Od loňského roku tady Městská část 
Praha 16 společně s Hlavním měs-
tem Prahou jako investorem stavby 
budují areál tzv. biotopu, přírodního 
koupaliště.

Podstata biotopu spočívá v biolo-
gickém způsobu udržování čisté vody, 
bez chemie, za působení vodních rost-
lin a přírodních ekosystémů ve fi ltrač-
ních lagunách. Půjde o čisté koupání 
bez chloru, tedy ne v takové vodě, na 
jakou jsme zvyklí v bazénech – mrtvé 
a chemicky upravované. 

Podobný areál s biotopem se nachází 
i v Borovanech, jihovýchodně od Čes-
kých Budějovic. Právě Borovanská Laz-
na, která mají stejného dodavatelé tech-

místní biotopu říkají, je provedl starosta 
PhDr. Stanislav Malík. 

Koupaliště se v Borovanech nachází 
v klidové zóně města blízko centra. 
Součástí jsou vodní herní prvky pro
děti, pro plavce skokanský můstek, 

pěkně vybavené dětské hřiště. V pro-
vozní budově je přebalovací pult, bez-
pečnostní schránky, sprcha s teplou 
vodou, hřiště pro plážový volejbal 
a občerstvení s posezením na terase. 

Volby: nezájem i překvapení
Volby do Evropského parlamentu 

jsou těmi nejméně zajímavými. To je 
jasný signál vyslaný z České republiky 
do Evropy. „Díky“ Slovensku alespoň 
naše účast přes 18 % nebyla nejhorší 
v celé Evropské unii. A nezájem voličů 
vcelku zajímavě zamíchal výsledky.

Vítězové jsou vlastně dva: ANO 2011 
a TOP 09/STAN. Babišovo hnutí ANO 
podle všech průzkumů mělo zvítězit 
drtivě, avšak konečný výsledek ko-
lem 16 % byl vlast-
ně zklamáním. Nao-
pak jen o pár setin 
procenta zaostávající 
TOP 09 se mohla 
z výsledků radovat, 
protože potvrdily její 
novou roli jedničky 
na české pravici. 

Levice jednoznač-
ně neuspěla: ČSSD, 
vítěz posledních parlamentních voleb, 
dosáhla jen na 14 %, komunisté dokon-
ce nepřekonali procent 11. Zajímavý 
signál byl vyslán i na pravici, kde ODS 
s 7,7 % dýchá na záda její radikálnější 
euroskeptická odnož, Strana svo-
bodných občanů, která zaznamenala 
historický úspěch: poprvé překonala 
hranici 5 % a její lídr se stal členem 
Evropského parlamentu.

Nejsmutnější je však úplně jiné 
číslo: 18,2 %. Nejhorší volební účast, 
kterou Česko zažilo, která překonala 
i pesimistické odhady. V tomto ohle-
du na tom Praha i její městské části 
byly lépe, i když „úspěch“ to opravdu 
nebyl: v celém městě účast 25,82 % 
a na šestnáctce ještě o něco více (re-
kordní Velká Chuchle s 36,87 %).

V Praze se opětovně potvrdil úspěch 
TOP 09, výsledky v celém městě 

i Radotíně dosáhly 
k 27 %, v ostatních 
MČ našeho regionu 
dokonce byly kolem 
30 %. Po jasném vítě-
zi následovalo ANO  
( P r a h a :  14 , 4 7  %) , 
s nejvyšší podporou 
v Lochkově (25 %), 
a na třetí příčce ODS 
(Praha: 7,67 %), nej-

vyšší podpora v Lipencích (12,88 %). 
O další místa se srdnatě „popraly“ 
Strana svobodných občanů, Strana 
zelených, KSČM a KDU-ČSL. 

Dalším překvapením (a nejen) 
pražských volebních výsledků je jedno-
značně Česká pirátská strana. Nejenže 
se stala v celé zemi jen velmi těsně ne-
úspěšnou (4,78 %), v Praze jí přízeň 

Budoucnost 
radotínského 

školství
Řada změn, které se odehrály v rado-

tínském školství,  je veřejnosti skryta. 
Oslovili jsme proto prvního zástupce 
starosty Mgr. Miroslava Knotka, který 
má školství a sport ve své gesci, aby 
nám řekl, co vše se v místních školách, 
školkách změnilo, nebo naopak – co vše 
se připravuje.

Radnice pomáhá 
potřebným

Městská část Praha 16 se dlouhodobě 
snaží pomáhat potřebným občanům, 
kteří se ne vlastní vinou dostali do tíživé 
životní situace. Do konce června je mož-
né pomáhat Jankovi (nejen) sbírkou ví-
ček, nově je pak otevřen účet pro rodinu 
tragicky zesnulého Luďka Veselého.

Sbírka víček pro Janka, o níž jsme 
během posledního roku informo-
vali několikrát (naposledy v NP16 
č. 4/2014) míří do fi nále. Na přelomu 
června a července budou zbývající 
víčka ze všech sběrných míst svezena 

V březnovém vydání 
Novin Prahy 16 byla 
podána informace o kri-
tickém stavu radotínské 
lávky přes Berounku 
v podobě i okem patr-
ných svislých i vodo-
rovných průhybů kon-
strukce v místě šikmých 
závěsů na radotínské 

straně mostovky. Nebezpečný stav vyplývající 
především z destrukčních vlivů povodní z roku 
2002 a 2013 byl potvrzen statickým posudkem 
znalce z oboru. Z tohoto důvodu byla na konci 
minulého roku instalována okamžitá technická 
opatření v podobě betonových zábran, která do 
současné doby znamenají nezbytně nutná ome-
zení pohybu po lávce a zajištění mostovky proti 
shromažďování většího počtu osob či zamezení 
přejezdu motorek nebo koní. Odborný posudek 
byl rovněž podnětem pro Odbor výstavby 
ÚMČ Praha 16, jenž vydal koncem letošního 
března rozhodnutí k provedení nutných zabez-
pečovacích prací. 

Již od začátku roku probíhala jednání rado-
tínské radnice se zástupci hl. m. Prahy ohledně 
fi nanční pomoci při řešení alarmujícího stavu 
lávky přes Berounku. Žádost a reálný stav rov-
něž vyhodnocovala Komise při Radě hl. města 
Prahy pro posuzování návrhů a realizaci do-
končení protipovodňových opatření na území 
hl. města Prahy, s kladným doporučením. 

Výsledkem je investiční účelová dotace od-
souhlasená Radou hl. města Prahy a 29. května 
tohoto roku i Zastupitelstvem hl. města Prahy 
ve výši 4 milionů Kč. Výše poskytnuté dotace 
zohledňuje vedle rozpočtu zabezpečení lávky 
i náklady radotínské radnice vynaložené v po-
sledních měsících za diagnostické průzkumy, 
odborné posudky a studie rekonstrukce stávají-
cí lávky respektive výstavby lávky nové. Při této 
příležitosti musím poděkovat především 1. ná-
městku primátora hl. města Prahy Jiřímu Vávro-
vi, který nejenže se osobně zúčastnil kontrolní 
prohlídky lávky přes Berounku, ale rovněž 
pomohl k maximálně rychlému „zprocesování“ 
žádosti o fi nanční pomoc. 

Aktuálně je ve spolupráci s mostařskými fi r-
mami připravováno provizorní podepření lávky 
v místě posledních dvou závěsů na radotínské 
straně lávky, které by mělo být realizováno na 
začátku letních prázdnin. Důvodem tohoto 
opatření je snaha zajistit konstrukci lávky 
v dlouhodobějším horizontu proti dalším po-
sunům a s dostatečným časovým prostorem 
a v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek (proces je poměrně složitý a časově 
náročný) připravit prováděcí dokumentace 
a opravu či vybudování nové lávky a především 
zajistit dostatečné fi nanční prostředky, které 
jsou dle zpracovaných studií nad reálné mož-
nosti rozpočtu Městské části Praha 16. 

Závěrem děkuji občanům za pochopení 
vzniklé situace a za toleranci provedených 
omezení na lávce. Věřte, že momentální stav je 
pro nás na radotínské radnici a pro mne jako 
starostu obzvláště složitý jak po stránce právní, 
tak i po stránce technicko fi nanční. 

Novin Prahy 16 byla 
podána informace o kri-
tickém stavu radotínské 
lávky přes Berounku 
v podobě i okem patr-
ných svislých i vodo-
rovných průhybů kon-
strukce v místě šikmých 
závěsů na radotínské 

straně mostovky. Nebezpečný stav vyplývající 

Školní rok se nezadržitelně chýlí k své-Školní rok se nezadržitelně chýlí k své-
mu závěru a děti již dychtivě vyhlížejí 
blížící se dva bezstarostné měsíce v po-
době letních prázdnin. Vedení výchovně 
vzdělávacích institucí však v tuto dobu 
plánují již následující školní rok, a to 
i na základě zápisů, které byly v případě 
základních škol uskutečněny na začátku 
letošního února a v případě mateřských 
škol na přelomu měsíce března a dubna. 
V některých městských částech je to 
pro zřizovatele dosti zásadní problém. 
Stávající kapacity školských zařízení 
totiž nemusí zcela pokrývat aktuální 
poptávku obyvatel zde trvale žijících 
na umístění jejich dětí do škol v místě 
bydliště. Rodiče pak musí záležitost řešit 
různými alternativami, které v některých 
případech mohou být i dosti fi nančně, 
časově i dopravně náročné. 

Díky dlouhodobému sledování vý-
voje demografi cké křivky, a především 
porodnosti v Městské části Praha 16, se 
radotínské radnici daří systémově zcela 
uspokojovat potřebu svých občanů. 
Plánovanými investičními akcemi byla 
v posledních čtyřech letech zvýšena pře-
devším kapacita v radotínské mateřince 
na náměstí Osvoboditelů, a to o 60 míst. 
Dobré hospodaření radotínské radnice se 
v minulém roce promítlo i v realizaci za-
teplení objektu detašovaného pracoviště 
mateřské školy na Sídlišti, současně s na-
výšením kapacity o jednu novou třídu.  

Díky prostředkům získaným ze státní-
ho rozpočtu prostřednictvím Minister-
stva fi nancí ČR bylo v roce 2012 rozšířeno 
zázemí pro základní školu, a to nově 
vybudovanou přístavbou vedle školní 
jídelny. V prvním patře objektu vznikla 
zcela nová třída se sociálním zázemím, 
v přízemí velice potřebné šatny, které vy-
řešily křížení provozu družiny a školní jí-
delny. V suterénu nalezl svoje nové zázemí 
volnočasový klub, který zastřešuje společ-
nost Proxima Sociale, dříve využívající 
jednu z tříd v západním křídle budovy 
II. stupně základní školy. Podle předpo-
kladu by měly být díky tomuto přesunu 
v příštích letech uspokojeny požadavky 
radotínských občanů na umístění dětí 
do školských zařízení, kdy se zvýšená 
poptávka pozvolna přesouvá z mateřinek 
na základní školu. Duplicitně je pak řešen 
i stav ve stravovacích zařízení uvedených 
institucí, a to především rekonstrukcemi 
a nákupem moderních varných tech-
nologií, tak aby se zvládl zvýšený počet 
dětí v souladu s hygienickými normami. 
Vše výše uvedené bylo od druhé poloviny 
roku 2010 zbudováno v souhrnné investici 
ve výši přes 25 milionů korun.  


