
             

   Nový školní rok byl zahájen. Co 
nového přinese našim dětem a nám 
jako rodičům? Díky 
platnosti nové le-
gislativy, konkrétně 
zákonu č. 561/2004 
Sb., o předškolním, 
základním, střed-
n í m ,  v y š š í m 
odborném a jiném 
vzdělávání (školský 
zákon) a provádě-
cích vyhlášek na 
něj navazujících, je 
to hned celá řada 
změn. S některými 
jsme se setkali již 
na počátku kalen-
dářního roku, kdy zákon vstoupil 
v platnost (nezpoplatňování posled-

ního ročníku předškolní docházky 
v mateřských školách, jednokolový 

systém přijímacích řízení na střední 
školy atd.), s některými se setkáme 

v nastávajícím školním roce.
   Změny čekají i na děti v základních 
školách. Mezi některými připomeňme 
výstupní slovní hodnocení pro děti 
z devátých tříd nebo pro ty, které pře-
cházejí na šestiletá či osmiletá gym-
názia. Hodnocení obdrží společně 
se závěrečným vysvědčením a mělo 
by hlouběji vystihnout žákovy před-
nosti či nedostatky. Žákům šestých 
tříd přibude hodina v týdnu navíc 
z důvodu sjednocení počtu hodin 
s žáky víceletých gymnázií. O jejím 
využití rozhodne ředitel školy. Nej-
zásadnější změna nastává v systému 
výuky. Všechny základní školy by 
měly nejpozději do dvou let přejít 
z ministerských osnov na svůj 

 Radotín se může těšit na dvě no-
vinky: knihovnu a zdravotnické za-
řízení čeká změna k lepšímu. Zvláště 
u knihovny, která se nachází mezi prv-
ním stupněm základní školy a gym-
náziem, půjde o výraznou proměnu. 
Dosavadní objekt obdélníkového 
tvaru s jedním nadzemním podlažím 
bude v části blíže gymnáziu rozšířen 
(fi nální tvar připomínající písmeno 
„T“) a o více než o polovinu se tak 
zvětší zastavěná plocha. Zároveň bude 
v této části přistavěno další podlaží 
(viz obrázek v pozadí článku).
  Změní se také vnitřní uspořádání 
prostor: blíže Loučanské ulici bude 
přistavěn nový vstup do objektu se 
šatnou. Přízemní prostory budou slou-
žit oddělení pro dospělé a bude v nich 
umístěno také zázemí knihovny a so-
ciální zařízení. Z hlavní knihovní haly 
povede schodiště do patra, které bude 
sloužit další části oddělení pro dospělé 
a dětskému oddělení. Samozřejmostí 
je bezbariérová úprava celé budovy 
(vstup, WC, zdviž do patra).
 Uživatelé knihovny budou mile 
překvapeni i novým vybavením: již 
ve vstupním prostoru na ně čekají 
vedle úložných boxů se šatními 
skříňkami místa k sezení a automat 
na teplé nápoje. V přízemí bude 
v hlavní části umístěn pult vracení 
a výpůjček, v patře pak informační 
pult. Nezapomnělo se ani na čtenářská 

pracovní místa a počítačová pracoviš-
tě (přístup k elektronickému katalogu 
a internetu).
  A jak vypadá příprava této akce 
s celkovými náklady ve výši 10 mili-
onů korun? Stavební povolení bylo vy-
dáno v červenci, v srpnu byla vypsána 
veřejná soutěž na dodavatele, do výbě-
rového řízení se zatím přihlásilo sedm 
fi rem (stav k 26.8.). Samotná stavba 
by měla být zahájena v říjnu a dokon-
čena v dubnu 2006. Čtenářskou obec 
nepotěší fakt, že objekt knihovny bude 
v této době uzavřen. „Doufáme ale, že 
se nám podaří zajistit náhradní prosto-
ry v kulturním středisku a v základní 
škole, aby jak dětské oddělení, tak 
i oddělení pro dospělé mohla nadále 
sloužit veřejnosti,“ dodává Naďa Maš-
ková, vedoucí radotínské knihovny.  

   Další významnou investiční akcí je 
přístavba zdravotnického zařízení na 
starém sídlišti. Záměrem je vytvořit 
prostor pro dvě nové lékařské ordi-
nace (ortopedie, plicní) se zázemím 
v místě dnešní zčásti zastavěné pro-
luky (přístřešek u vstupu do lékárny), 
která vznikla mezi objekty poliklini-
ky etapovou výstavbou (1992, 1995). 
Zároveň by měla být o další místnost 
rozšířena oční ordinace.
   Dostavba byla zahájena v druhé po-
lovině července a má být hotova ještě 
letos. Celkové náklady jsou 3,1 mil. Kč 
a městská část je fi nancuje z vlastních 
zdrojů za přispění Českomoravského 
cementu, a.s., nástupnické společnos-
ti. Provoz zdravotnického zařízení ani 
lékárny není omezen, přístupová cesta 
do lékárny se ale mění a návštěvníci to 
musí po dobu stavby tolerovat. 

 Se začátkem každého školního 
roku vždy končí období horečnatých 
oprav, rekonstrukcí či dovybavování 
školních zařízení. Letošní léto nebylo 
výjimkou ani v naší nejmenší městské 
části, v Lochkově. Místní mateřská 
škola se v červnu radovala ze schvále-
né pražské dotace ve výši 500 tisíc ko-
run, která byla využita na nové vnitřní 
vybavení učebních prostor zbrusu no-
vým nábytkem a dalším zařízením do 

školní jídelny. Městská část ze svého 
rozpočtu přidala na nákupy dalších 
100 tisíc Kč.  
   Z části dotace bude zakoupen v prů-
běhu měsíce září do školní jídelny 
konvektomat. Šikovný pomocník, 
který plně nahradí dosluhující pečící 
pánev. Jeho výhodou je zkvalitnění 
stravovací úrovně dětí a dospělých. Při 
vaření v páře, fritováním na minimál-
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která se přihodila po celém světě. 
I když naše země byla letos až do-
posud větších přírodních katastrof 
ušetřena, přesto díky možnostem 
soudobé komunikace a zpravodaj-
ství z celého světa v přímém přeno-
su mám pocit, že se staly blízko nás. 
Zkáza, která se přihodila v New 
Orleans, mi připadá neskutečná 
nejen svým rozsahem, vždyť již teď 
odhadnuté škody převyšují roční 
státní rozpočet naší desetimiliono-
vé země, ale i neuvěřitelnou leh-
komyslností tolika lidí. Přesto, že 
starosta New Orleans včas vyzval 
k evakuaci města, téměř 400 000 
lidí ho neposlechlo, aby pár dní 
nato mohlo obviňovat kohokoliv 
krom sebe, jak je pomoc pomalá. 
Jistě byla. Nevyznamenal se ani 
president Bush, ani celá administra-
tiva, které on velí. Přesto nejvíce na 
vině svou svízelnou situací jsou si 
tito lidé sami. Jenže to nikdo neříká 
příliš nahlas. Řeč je totiž o osobní 
odpovědnosti každého z nás za svůj 
osud, za svůj život a za život a osud 
našich blízkých. Ta nás provází od 
okamžiku, kdy začneme sami cho-
dit po tomto světě. Nikdo z nás si 
nevystačí sám a často potřebujeme 
pomoc bližních, abychom jindy 
sami pomohli. Co ale postrádám 
je to, že tuto tak pochopitelnou 
pravdu o odpovědnosti nám nikdo 
nevštěpuje do hlavy od nejútlejšího 
dětství do nejdelší smrti. Naopak. 
Mám pocit, že jsme spíš přesvěd-
čováni, že se o nás vždy někdo 
postará.  A spousta z nás to opravdu 
bere za své. Jak je pak kruté, když 
se od života dozvíme, že to nebyla 
pravda. 

Dnes bych se s vámi rád podělil o téma, 
které se v poslední době stává velice 
závažným. Tou záležitostí je problém 
s osobami sociálně nepřizpůsobivými, 
tzv. bezdomovci, kterých se ve správ-
ním obvodě Prahy 16 koncem léta vy-
skytuje bezpočet. Je to celkem logické. 
Periferní lokalita městských částí, 
s blízkou přírodou a řekami tudy proté-
kajícími přímo nabádá tyto lidi zaklá-
dat si zde různé typy sezónních obydlí 
a využívat rozličné prostory k přebý-
vání. Druhý fakt je ten, že ke zvýšené 
četnosti bezdomovců u nás přispívají 
policejní akce v centrálních částech hl. 
města Prahy, kterými podobná indivi-
dua vytlačují pryč, dál od centra, které 
je turisticky atraktivní. Samozřejmě 
k podobným ,,přetlačovacím“ metodám 
sahá dle svých kapacitních možností 
i Policie ČR a Městská policie na území 
Prahy 16. Někteří lidé si řeknou, proč 
takového povyku kvůli několika ne-
přizpůsobivým občanům, když jsou to 
vlastně chudáci. Proč se problém, který 
s sebou přináší tato doba, neřeší jinak. 
Ale podívejme se na to z jiného úhlu. 
Mají vůbec sami tito lidé o řešení své si-
tuace zájem? V převážné míře se jedná 
o lidi v produktivním věku. Při dnešní 
kvantitě možných pracovních příleži-
tostí, kterých je v Praze v porovnání 
s některými jinými lokalitami České 
republiky přehršel, kdy úřady práce 
nabízejí stovky a stovky volných stálých 
i příležitostných prací, je prakticky 
neuvěřitelné, že nepracují. Jim ale více 
vyhovuje umné využívání sociálních 
dávek a příspěvků v nezaměstnanosti. 
Mnozí si na svoji obživu, a především 
na alkohol, ,,přivydělávají“ trestnou 
činností jako jsou drobné krádeže, 
odvoz kovových materiálů do sběrných 
surovin atd. Závažný je i fakt nepořád-
ku, který kolem sebe bezdomovci šíří. 
Omočování a znečišťování veřejných 
míst, vytahování předmětů ze sběrných 
nádob, které v mnoha případech nechají 
posléze mimo kontejner, konzumování 
alkoholu na frekventovaných místech, 
kudy např. chodí děti ráno do škol atd. 
Jak ale situaci řešit? Represe na základě 
skutku, že se nám někdo ,,vizuálně“ 
nelíbí, nelze. Snad tvrdší nastavení 
systému podpory v nezaměstnanosti či 
ustanovení zákona či vyhlášky o ne-
konzumování alkoholu na veřejných 
prostranstvích… Myslím ale, že to je 
především v lidech. 


