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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

OPERATIVNÍ LEASING OD FEMATU

FABIA TREUMF 
1,0 MPI

RAPID STYLE
1,0 TSI

OCTAVIA FRESH
1,0 TSI
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Rekordní počet prvňáčků přivítala dostavěná ZŠ
Zatím nejvyšší počet dětí, které kdy 

radotínská základní škola přijímala do 
prvních tříd, celkem 127, letos uvítala 
slavnost zahájení školní docházky. Na 
hřišti u II. stupně se během ní s novo-
pečenými studentíky sešli zástupci školy 
a radnice radotínské i té velké pražské. 
To proto, že škola, která v tomto školním 
roce na děti čekala, je zase o něco větší.

Celkem pět prvních tříd letos ote-
vírá Základní škola Praha – Radotín. 
V první školní den, v pondělí 4. září, 
je (i jejich rodiče) přivítali jejich uči-
telky, ředitel školy, jeho zástupkyně, 
radotínský starosta se svým zástup-
cem a pražská radní. 

Ředitel Mgr. Zdeněk Stříhavka se 
představil těm, s nimiž se nestihl 
potkat při zápisu, a popřál dětem, 
aby je sluníčko, které na ně právě tak 
nádherně svítí, provázelo celým škol-
ním rokem. Starosta Městské části 

Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík dětem 
připomněl, že úspěchy na ně nebudou 
čekat bez pravidelné 
práce a popřál jim, ať 
jim jde a jedničky při-
bý vaj í  a  doda l :  „Dr-
žím vám palce, aby vám 
vyšel jak dnešní první 
krok, tak i všechny dal-
ší.“ Rodiče pak požádal, 
aby v dětech od počát-
ku upevňovali vědomí 
autority učitele a školy 
j a k o  t a k o v é .  P r a ž -
ská radní pro školství 
Ing. Mgr. Irena Ropková 
malým popřála, aby si 
tu našli další kamará-
dy a škola se jim líbila 
tak, aby se do ní rády vracely – což by 
podle ní neměl být problém, protože ji 
mají moc hezkou.

Děti se ze hřiště ve vnitrobloku 
mezi pavilonem školy a jídelnou 

vypravily do svých tříd, vybaveny 
tradičními plyšovými talismany od 

Kardinál Duka požehnal mozaice
Sté výročí od svého založení si v ne-

děli 27. srpna v kostele sv. Petra a Pavla 
v Radotíně připomněla římskokatolic-
ká farnost. Slavnostní mši v tento den 
celebroval kardinál Dominik Duka.

Prvního září roku 1917 totiž ar-
cibiskup Pavel Huyn založil samo-
statnou duchovní správu v Radotíně. 
Téměř o sto let později se proto v ra-
dotínském kostele sv. Petra a Pavla 
konala slavnostní bohoslužba celeb-
rovaná kardinálem a arcibiskupem 
pražským Dominikem Dukou. 

Ve více než hodinovém kázání, které 
pozorně poslouchali všichni přítomní, 
mnoho malých dětí i ti, kteří se do 
kostela již nevešli a postávali před 
svatostánkem, Duka například zmínil, 
že podstatou lidského života je láska 

a úcta, zaznělo i několik zajímavých 
asociací a propojení výkladu Bible 
a současného dění v rovině morálních, 
teologických a duchovních poučení. 

Bohoslužby se zúčastnili i představite-
lé Městské části Praha 16, starosta Karel 
Hanzlík, jeho zástupce Miroslav Knotek 
a vedoucí místního úřadu Pavel Jirásek. 

Po mši následovalo požehnání nové 
a unikátní mozaiky, která od července 
zdobí fasádu radotínské fary. Ručně 
štípaná mozaika s motivem stromu 
života vznikla v dílně výtvarníka 

a restaurátora Petra 
Hampla. Na výrobě 
mozaiky spolupraco-
vali Jan Lhoták a Fran-
tišek Tesař, mistr, který 
v šedesátých letech 
minulého století vedl 
Mozaikářskou dí lu 
Uměleckých řemesel. 
Inspirací byla autorům 
mozaika z 12. století, 
která zdobí baziliku 
s v a t ého  K lement a 
v Římě. Obraz objed-

nal administrátor radotínské farnosti 
Zdeněk Skalický. 

Práce na mozaice o rozloze více než 
šesti metrů čtverečních začaly letos 
v lednu. Na jeden metr čtvereční bylo 

Radotín se 
dočká dalších 

změn v dopravě
Přesně před rokem byly zavedeny 

několikeré změny v systému parkování 
v centru šestnácté městské části. Na ně 
již tento týden naváží další úpravy. A tím 
novinky v dopravě nekončí: staví se nové 
radary vč. výjimečného úsekového měře-
ní, na obzoru jsou změny v oblasti škol…  

„Úpravy provedené na konci září 
2016 se jednoznačně osvědčily. Ze-
jména v oblasti Vrážské a Věštínské 

Rezavec 
nenávratně 

poškodil jasany
V průběhu července se u dvou vzrost-

lých jasanů na náměstí Sv. Petra a Pavla 
projevila infekce rezavcem štětinatým 
(Inonotus hispidus) v podobě plodnic na 
kosterních větvích a u prvního jasanu 
dokonce dvěma plodnicemi na kmeni. 

Bílá hniloba, kterou způsobuje tato 
dřevokazná houba, má za násle-
dek významné snížení mechanické 
odolnosti větví a je příčinou jejich 

Vážení spoluob-
čané, svůj příspěvek 
do tohoto sloupku 
píšu pár hodin poté, 
co jsem v první den 
docházky přivíta l 
prvňáčky ve škol-

ních lavicích. Jako každoročně je ten-
to slavnostní den plný očekávání dětí 
a dojetí rodičů. Stejně tak je v oče-
kávání vedení Lipenců, zdali bude 
mít štěstí v loterii evropských dotací 
a budeme vybráni k financování 
dlouho plánované přístavby školy. 
Pokud budou mít úředníci šťastnou 
ruku, jistě dojde i na slzy dojetí.

Ještě před nedávnem se letnímu 
období říkalo „okurková sezona“, 
o tom letošním to ovšem v žádném 
případě neplatí. Ani jedna samosprá-
va všech městských částí Prahy 16 
si nemohla dovolit věnovat se pouze 
letním radovánkám, a naopak své 
síly napřely k probíhajícím akcím. 
Ty se týkají převážně právě školství. 
Vzhledem k nedostatečným ka-
pacitám mateřských a základních 
škol jak na Zbraslavi, v Radotíně, 
Chuchli, tak i Lipencích pracujeme 
dlouhodobě intenzivně na jejich zvý-
šení. Tento cíl se postupně daří plnit 
a požadavky na místa, obzvláště 
v mateřinkách, uspokojovat. Bo-
hužel stát, který není schopen 
nabídnout rodinám zázemí pro co 
nejdelší péči o dítě, prostřednictvím 
Ministerstva školství ustanovil, že 
zřizovatelé jsou povinni do roku 
2020 vytvořit kapacity pro přijímá-
ní dvouletých dětí do předškolních 
zařízení. Zaniklé státní jesle bývaly 
zdravotnickým zařízením s veškerou 
odbornou péčí, změna na předškolní 
zařízení bude zásadním a nemalým 
úkolem městských částí jako jejich 
zřizovatelů. Místo prostoru pro vy-
tváření tolik potřebných míst pro děti 
starší, již vzdělavatelné, bude nutné 
vystavět nebo vyčlenit kapacity pro 
„úschovu“ dětí, které by si zasloužily 
být ještě v péči rodičů. Ze všech stran 
se na nás zvolna sypou předvolební 
sliby, a tak nám nezbývá než doufat, 
že alespoň v oblasti školství zvítězí 
zdravý rozum a v tomto případě se 
vrátí do „starých kolejí“.

S přáním krásných podzimních 
dní

Měsíc září je tradičně spojen se zahájením 
nového školního roku. Jako každý rok mám tu 
čest a možnost se účastnit slavnostního zahájení 
a prvního školního dne v radotínské základní 
škole. Je to pro mne milá povinnost, již s ohle-
dem, že než jsem začal dělat komunální politiku 
v pozici uvolněného zástupce starosty a násled-
ně starosty, moje profesní kroky byly spojeny 
právě s touto institucí, coby kantora. K prvnímu 
školnímu dni neodmyslitelně patří i přivítání 
žáků prvních tříd, které tradičně probíhá za vy-
datné podpory a účasti rodičů a prarodičů. Je to 
správné, vždyť v životě každého z ,,prvňáčků“ se 
jedná o velice důležitý a významný krok za dal-
ším poznáním a vzděláním. Na této poměrně 
dlouhé cestě a etapě je jim potřeba popřát hodně 
úspěchu, ale i připomenout, že kýžené výsledky 
nejsou výsledkem štěstí, ale pravidelné a zod-
povědné práce a přípravy.  Je velice emotivní 
sledovat chování holek a kluků, kteří před sebou 
mají ,,něco“ nového, o čem jim vyprávěli svoje 
dojmy rodiče a starší sourozenci a kamarádi. 
V některých tvářích jsou vidět rozpaky, v jiných 
i možné obavy z neznámého, ale v drtivé většině 
je projev dětí veselý, plný očekávání i s ohledem 
na poznání nových kamarádů. I v tomto případě 
je ,,prvňáčkům“ potřeba popřát, aby si vytvořili 
pevné přátelské vazby, které jim zůstanou celý 
život. Jistě mi dáte za pravdu, že my všichni, 
kteří máme školní docházku již dávno za sebou, 
nejraději vzpomínáme právě na léta strávená 
v základní škole.

Děti jsou naše budoucnost a je potřeba jim 
a hlavně učitelům vytvářet maximálně kva-
litní zázemí a podmínky pro úspěšný průběh 
výchovně vzdělávacího procesu. Proto jsem 
rád, že se radotínské radnici daří naplňovat 
plán a koncept rozvoje Základní školy Rado-
tín, tak jak byl představen v roce 2014, a to 
i s ohledem na vývoj demografické křivky 
v Městské části Praha 16. 

I při letošním slavnostním zahájení školní-
ho roku jsme měli připraveno překvapení v po-
době dokončení a uvedení do provozu nově 
vybudované nástavby nad přízemím, západ-
ním křídlem pavilonu bývalých školních dílen. 
V nastaveném patře jsou čtyři nové učebny, 
zázemí pro učitele a v kompletně zrekonstru-
ovaném přízemí jsou opět po letech funkční 
dílny s veškerým technickým vybavením 
a skladovým zázemím. A některé další inves-
tice spojené s přijatým konceptem rozvoje zá-
kladní školy, především s navyšováním kapaci-
ty, probíhají či jsou ve finální podobě přípravy 
i s jasným financováním. Je potřeba zmínit 
skutečnost, že se dlouhodobě v předstihu daří 
reagovat na budoucí požadavek radotínských 
občanů na umístění jejich dětí do školních 
zařízení smysluplným navyšováním kapacity 
stávajících objektů (ne stavbou úplně nových, 
které by po čase byly poloprázdné a provozně 
náročné), takže dokážeme uspokojit aktuální 
narůstající poptávku, což není např. v jiných 
pražských městských částech běžná věc a rodi-
čům tak nastávají velké problémy s umístěním 
svých ratolestí. Ty mnohdy musí svoje děti do-
vážet do jiných spádových oblastí, což pro ně 
znamená značný logistický, časový a ve finále 
i finanční problém. 

Úspěšný školní rok nám všem.


