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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Další milion korun 
organizacím

Radotínská radnice i letos podpoří 
formou dotací přínosné projekty přede-
vším těch subjektů, které pracují s míst-
ními dětmi a mládeží, rozdělí mezi ně 
celkem 1 030 800 Kč.

Zastupitelstvo městské části Praha 16 
na svém zasedání dne 26. března 2018 
schválilo přidělení finančních pro-
středků na projekty v oblasti volno-
časových aktivit, sportu a kultury, dle 
platných Dotačních pravidel.

Příspěvky z rozpočtu Městské části 
Praha 16 mohou být poskytovány

FEMAT Radotín s.r.o., Výpadová 2313, 153 00  Praha
Tel.: 242 406 328, www.femat.cz
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www.tednatomam.cz

OCTAVIA TRUMF
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1,4 TSI 110 kW

Radotín • 19.5. Rodeo • 26.5. Dětský den • 2.6. Královský průvod • 3.6. Minigolf • 5.6. Čaj o třetí • 16.6. Neckyáda • 28.6. Triatlon

Výstavba bazénu v plném proudu. Jak na biotop?
Krytému bazénu v areálu Základní 

školy Praha – Radotín se již betonuje 
základová deska. Během přípravy a vr-
tání pilotů základové desky investor 
s generálním dodavatelem a hlavním 
projektantem koordinovali jednotlivé 
profese, tak aby během vlastní stavby 
nedošlo ke zbytečným zdržením. 

Vyjasnily se napřík lad otázky 
kolem vzduchotechnického potrubí 
ve vlastní bazénové hale. Původní 
řešení zavěšení přívodního potrubí 
v centrálním koridoru bude nahra-
zeno esteticky přijatelnějším rozvo-
dem ve střešní konstrukci a ve středu 
haly zůstane pouze jeden rozvod. 
Oproti původnímu projektu se také 
změní vstupní hala, která bude mít 
nově i propojení do restaurace v prv-
ním patře. 

Intenzivní stavební práce ale ovlivní 

dopravu a hlavně parkování v nej-
bližším okolí areálu biotopu. Už od 
začátku května se posunul zákaz 
vjezdu v ulici K Lázním na roh za-
hrady II. stupně školy, k parčíku na 
bývalém náměstí MDD. Dále mohou 
zajíždět pouze místní obyvatelé, kteří 
vlastní souhlas městské části, držitelé 
parkovacího průkazu pro zdravotně 
postižené a samozřejmě vozidla obou 
staveb. Stále totiž ještě pokračují práce 
na školní aule, která by měla být hoto-
vá do konce školního roku.

Termín pro dokončení bazénu je 
poslední den tohoto kalendářního 
roku – stejně dlouho by měla trvat 
i změna dopravního režimu v uli-
ci K Lázním. Ta kromě zmíněného 
zákazu vjezdu znamená i omezené 
parkování u Beach arény. Zde zůstala 

Studijní cesta z Bavorska
Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna 

hostil Radotín návštěvu z partnerské-
ho města Burglengenfeld. Dvoudenní 
studijní cestu absolvovalo celkem 
16 německých přátel z Bavorska v čele 
se starostou omasem Geschem a dal-
šími pracovníky tamější radnice.

Burglengenfeld leží v ma lebné 
krajině Horní Falce, nedaleko Řez-
na (Regensburgu). Partnerské styky 

s Burglengenfeldem byly navázány 
již v roce 1990, nicméně právní rá-
mec získaly až uzavřením smlouvy 
o partnerstv í roku 1992. Kromě 
existence cementárny tak dnes 
obě města spojuje více než 25leté 
přátelství a kromě toho velmi čilý 
stavební ruch. 

„Při každé z našich cest do Bavor-
ska vidíme nové městské projekty, 

oživování historického centra či 
rozvoj dřívějšího vojenského are-
álu v sídlo plaveckého bazénu, škol 
či kina,“ hodnotí radotínský sta-
rosta Mgr. Karel Hanzlík. „I naši 
němečtí hosté byli letos překvape-
ni, jaký pokrok jsme od jejich mi-
nulé návštěvy udělali a obdivovali 
stavební boom hlavně v oblasti 
škol – novou plánovanou lávku, 
nástavbu a rozšíření budov škol, 
biotop i právě vznikající bazén.“

Dvoudenní studijní cesta pro-
vedla německé přátele Radotínem 
současným, tak i budoucím (sou-
částí programu byly prezentace 
budoucího Centra Radotín, re-
konstrukce železniční trati a ná-
draží, bazénu či víceúčelového 
Centra Koruna). 

Součástí programu byla vy-
cházka po Radotínu a delegace 

V Šárově kole
se začalo stavět
O velké stavební akci, na níž se rado-

tínské radnici podařilo sehnat celých 
59 milionů, jsme již psali. Nyní se tedy 
ochrana nemovitostí proti dynamické-
mu působení rozvodněné řeky v jejím 
vnějším ohybu stává skutečností. V nej-
bližších měsících to pro tuto oblast sa-
mozřejmě znamená určitá omezení.

Firma Čermák a Hrachovec, a.s. ce-
lou stavbu zahájila nejprve výstavbou 
provizorních oplocení jednotlivých 
pozemků. Nyní před nimi začíná 

Od soutoku 
V l t a v y  s  B e -
rounkou u La-
hovic by se až 
k Černošic ím 
měl rozk ládat 
P ř í m ě s t s k ý 
pa rk  S o u t o k . 

V České republice rozsahem a fi-
losofií ojedinělý projekt, který je 
inspirován podobnými, v Evropě 
už desítky let fungujícími kulti-
vovanými příměstskými oblastmi. 
Smyslem založení parku a účelem 
jeho existence je koncepční využití 
tohoto 1000 hektarů velkého kusu 
krajiny s důrazem na ekologickou 
stabilitu, šetrné hospodaření a roz-
voj udržitelné turistiky a rekreace.

Na začátku, před několika lety, stály 
místní samosprávy, zástupci hlavního 
města a Institutu plánování a rozvoje 
HMP před úkolem formulovat svo-
je představy, očekávání vlastníků 
pozemků, podnikatelů a veřejnosti 
do základních tezí, na kterých by se 
všichni shodli. Následovala řada jed-
nání, diskuzí a analýz, které pomocí 
platformy Společně na Soutoku defi-
novaly soubor informací, ze kterého 
se právě tvoří Akční plán založení 
Příměstského parku Soutok. 

Od začátku bylo všem dobře 
známo, že zde existují kontroverzní 
záměry, které by mohly celou myš-
lenku parku dramaticky ovlivnit, 
ne-li ohrozit. Jedná se především 
o plánovanou těžbu štěrkopísků 
na pravém břehu Berounky od 
soutoku až k lipenecké velkotržnici 
a splavnost Berounky z Prahy do 
Berouna. V současnosti jsou tyto 
záměry asi největším oříškem, kte-
rý je potřeba rozlousknout. 

Pro zabránění megalomanskému 
záměru splavnosti jsme v rámci 
spolupráce obcí-signatářů Memo-
randa o Soutoku připravili návrh 
novely zákona o vnitrozemské 
plavbě, která navrhuje kompletní 
vynětí splavnění Berounky z to-
hoto zákona. Cílem je zachování 
jedinečné říční krajiny dolního 
toku Berounky bez stavby jezů 
a betonových koryt. 

PP Soutok se stal strategickým 
projektem hlavního města Prahy, což 
mimo jiné znamená i zajištění finan-
cování přípravných projektových fází.

Podrobnější informace o projek-
tu naleznete na webu IPR Praha.

Každý rok s velkou pokorou kladu s mými 
kolegy věnce k památníkům radotínských 
občanů padlých při květnovém povstání roku 
1945, kteří se i na sklonku válečného běsnění 
a brzké vidině osvobození neváhali postavit 
prchajícím nacistickým jednotkám a zasadit 
se o rychlejší příchod míru. Nejinak tomu 
bylo i letos 5. května při připomenutí zahájení 
Květnového povstání českého lidu a následné-
ho státního svátku – Dne vítězství 8. května. 
Události spojené s těmito daty určitě před-
stavují, i s ohledem na 3 700 padlých v Praze 
a přibližně 11 700 v celé republice, jeden z nej-
odvážnějších skutků naší novodobé historie.

A tak mi bylo při pietní akci uctění památ-
ky skoro dvou desítek obětí, tváří v tvář všem 
těm jménům padlých radotínských občanů při 
květnovém povstání roku 1945 vyrytých na 
desce památníku na nám. Osvoboditelů, kteří 
neváhali pro lepší a svobodnější budoucnost 
země položit to nejcennější – svoje životy, 
nějak smutno, vnitřně jsem cítil rozpaky 
a možná i stud v kontextu aktuálního dění 
v naší zemi. 

Když si uvědomím, jak jsou v posled-
ních měsících znásilňovány demokratické 
principy svobodné společnosti neskuteč-
nou koncentrovanou polit ickou, ekono-
mickou a mediální mocí člověka, který by 
v Česku nejraději zavedl styl autoritářského 
vládnutí, rozkazoval nám a vedl nás jako své 
zaměstnance. Jak nebezpečné je pro budouc-
nost, že onen premiér v demisi začíná ovládat 
státní zastupitelstva a nyní i státní policii 
a nad ní dozorující orgány.  Nebo si k ladu 
otázku, proč minimálně 2,5 milionu Čechů 
volilo při podzimních parlamentních volbách 
politicko-byznysový projekt prokazatelného 
člena STB, kariérního komunisty, notorického 
lháře navíc trestně stíhaného člověka, nebo 
extremistické SPD či KSČM, jenž se do této 
doby nikdy nedistancovala od své totalitní 
minulosti a ničení demokraticky smýšlejících 
lidí? To vše korunující nově zvolený prezident 
Zeman, který bez jakékoliv skrupule navštěvuje 
autoritářsky vedené země a v poslední době 
stranický sjezd komunistů. To, že v rámci pod-
pory možné vznikající vlády dostávají komu-
nističtí poslanci nechvalně spojení s minulým 
režimem vlivné parlamentní funkce, kdy jsou 
uráženi novináři a lidé, kteří veřejně vyjadřují 
svoji nespokojenost a názor, je vše toto obrov-
ské zneuctění odkazu všech padlých za svobodu 
a demokracii, zároveň velice alarmující. 

To v éře, kdy se máme v porovnání s jinými 
zeměmi velice dobře, kdy jsme jednou z nej-
bezpečnějších zemí, ale ne díky těm, kteří jsou 
u současné moci.

Děkuji všem, kdo jste se v Radot íně 
zúčastnili pietní akce a uctili památku těch, 
kteří pro lepší budoucnost a pro nás neváhali 
obětovat to nejcennější, svůj život. Děkuji, že 
jste uctili principy svobodné a demokratické 
společnosti. Děkuji za podporu, že podobný 
pocit a názor nemám jen sám. Nebuďme líní, 
nenechme se otrávit či uspokojit, neupadávej-
me do letargie a hlavně přemýšlejme o ceně 
a váze svobody a demokracie.  


