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Slovo
starosty Školy v Radotíně a Zbraslavi porostou
w
Tak nám zase
neschválili protikuřácký zákon.
Nevím, jestli je
to dobře či ne.
Cigarety mi smrdí, ale pivo na
sportovní akci
či víno na vinobraní mi přijde
normální. Tak co si mám vybrat. Proč zase
stojíme před volbou menšího zla, místo
abychom mohli volit jen jasné dobro?
O co jde? Jde o maličkost. Nastavit prostě
dobrá pravidla. Díky pravidlům, hlavně
těm dobrým, se lidstvo dožilo 21. století,
a v podstatě rozkvětu. Takže pravidla asi
potřebujeme, zvlášť, kdy každý nemáme
k dispozici pustý ostrov sám pro sebe.
A co je zapotřebí ke stanovení rozumných
pravidel, kterými se bude každý rád řídit?
Jen zdravý rozum. A co mu stojí v cestě?
Hloupá ideologie, která je politickým programem lidí, kteří jinak nemají ostatním
co říci. Ti zprava by nejradši neregulovali
nic, ti zleva zase nejradši všechno. Jejich
argumenty jsou obvykle velmi slabé a jen
pro hlupáky zastírají fakt, že tito lidé nemají jasnou vizi a koncepci toho, co tento
národ potřebuje. Co dělat pro to, aby se
mu dařilo co nejlépe ve světě, kde konkurence mezi národy a státy je a asi ještě
dost dlouho bude tvrdou realitou? Ani
dvacet pět let po přeměně ve svobodnou
zemi žádný z politiků nebyl schopen definovat, co to vlastně „český zájem“ je. Jaká
by měla být strategie malé, hospodářsky
slabé země, která je obklopena bohatým
ekonomickým obrem Německem a na
kterou si stále tak trochu brousí zuby
chudý obr z východu. A tak místo hledání
těchto pravidel se vede zástupný boj o cosi, co všichni naši sousedé již vyřešili. Mají
několikaletou praxí ověřeno, zda restaurace zkrachují či ne, když se v nich nekouří.
Místo pouhého napodobení předvádíme
českou frašku, která má jen zakrýt smutný fakt, že nám vládnou nekompetentní
vůdci, kteří se na víc nezmůžou. Skutečný
český zájem je nad jejich možnosti. A tak
i nadále jsou čeští učitelé bez důstojných
výplat, minimální mzda se rovná sociální
dávce a průměrná mzda, která je pro řadu
lidí jen snem, je dvaapůlkrát nižší než
v Německu, kde mají navíc levnější a lepší
základní potraviny, než my tady. Toto by
měla být témata hodná vášnivé diskuze.
A my všichni bychom měli hledat nové
vůdce, kteří jsou schopni nových vizí. Ne
spoléhat na staré aparátčíky či oligarchy,
kteří si myslí, že status quo je vlastně v pořádku.

Základní školy ve dvou největších
městských částech Prahy 16 se o letošních prázdninách, díky přiděleným
finančním prostředkům, zásadně
rozrostou. Zbraslav i Radotín budou
mít navýšenu kapacitu o 4 nové třídy
a další nezbytné podpůrné prostory,
škola na kopci nad Vltavou se pak v roce 2017 rozroste ještě o dalších 8 tříd.
Radotín postupuje dle koncepce
Vedení Městské části Praha 16 pokračuje v plnění studie koncepčního
rozvoje ZŠ Radotín. Studie rozvoje
základní školy představená veřejnosti
v Novinách Prahy 16 v roce 2014 počítá
s nástavbou nad objekt bývalých dílen.
Projekt rozšíření kapacity kalkuluje
s vybudováním 4 nových tříd, kabinetů pro učitele, sociálního zázemí,
výtahem a únikovým schodištěm.
Po dostavbě bude mít škola kapacitu
900 žáků. V současné době se jejich
počet pohybuje na hranici schválených možností školy (780 míst).

Podle demograf ického odhadu
vývoje počtu žáků by se škola měla
ve školním roce 2020-21
pohybovat na h ra n ici
850 žáků. V následujících letech by se měl
počet ustálit pod hranicí
900 žáků. „V případě, že
v budoucnu dojde k velkému nárůstu počtu dětí, je
možné počítat s rezervou
dodatečných 4 tříd v podobě dalšího patra nástavby.
Do budoucna je také možné
počítat s opačnou variantou.
Kdyby nastal pokles ž á k ů ,
l z e objek t v y u ž ít pro potřeby dalšího školství nebo
zájmové činnosti. Umožňuje to vlastní vchod a oddělení od vlastního provozu školy,“ říká
Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty, který má oblast školství a vlastní
realizaci projektu v gesci.

Oslavy 25 let nalinkovány
V polovině května se uskutečnila
oficiální návštěva zástupců radnice
Prahy 16 v Horní Falci, při níž dostaly
jasné rysy oslavy blížícího se 25. výročí
zahájení spolupráce mezi Radotínem
a Burglengenfeldem.
Hlavním cílem jednodenní pracovní cesty bylo doladit představy obou
stran o roku 2017, v němž se schází

několi k v ýzna mných dat, včet ně
uzavření partnerské smlouvy mezi
oběma municipalitami. Čeští zástupci (starosta Mgr. Karel Hanzlík,
jeho zástupce Mgr. Miroslav Knotek
a tajemník úřadu Ing. Pavel Jirásek)
se s německou stranou plně shodli
na „jízdním řádu“ příštích měsíců: již

letos na podzim by měla proběhnout
výměna zkušeností („dobré praxe“)
mezi zástupci obou úřadů a v roce
2017 přijde řada událostí zahájená
velkou slavností v Burglengenfeldu
(1. duben) a zakončená koncertem pro
přátelství v Radotíně (4. listopadu).
Bavorští hostitelé v čele se starostou omasem Geschem a předsedou
partnerského spolku Georgem Tretterem provedli
české zástupce městem,
ukázali, co je nového (mj.
komplexně zrekonstruované aquacentrum „Bulmare“
a intenzívní stavební ruch
v rozvojové lokalitě navazující na bývalý vojenský
areál, po roce 1990 nazývaný Naabtalpark), a vůbec
nepřekvapili svou tradiční
pohostinností.
Důležitou zastávkou výpravy bylo Radotínské náměstí (Radotinplatz), kouzelné místo uprostřed
klidné zástavby rodinných domů
s komfortně vybaveným dětským
hřištěm, skrytým ve stínu pěstěných
platanů (podobných jako dnes má
Radotín na Místě u řeky).

Ve výběrovém řízení získala zakázku firma AREN VT s.r.o. s nejnižší nabídkou lehce pod hranicí
10 mil. Kč bez DPH. Vlastní stavba
začne 15. čer vna a nezasáhne do

konce školního roku. Hrubá stavba
by měla být hotova do 30. září. Celý
projekt by měl být dokončen do

Sezóna na Biotopu

zahájena

Úderem sedmnácté hodiny, poté, co
plavčík Matěj Barák vylovil klíč určený
k odemčení vodní hladiny z vod Biotopu, otevřel starosta Mgr. Karel Hanzlík
spolu s místostarostou Mgr. Miroslavem Knotkem letošní koupací sezonu.
Všemu předcházelo zábavné odpoledne, které pro návštěvníky připravila Radotínská o.p.s. ve spolupráci
s Městskou částí Praha 16 a různými
sportovními a zájmov ými oddíly

Chodci a cyklisté
více v souladu?
Jedním z opakovaných dotazů rubriky Napište nám na webových stránkách
Praha16.eu je, zda nelze něco udělat
s agresivně se chovajícími cyklisty na
stezce podél Berounky. Občas přijde
ohlas i z druhé strany, na neochotu
pěších uvolnit cestu kolařům. Několik
nápadů na zlepšení je již realizováno,
další se připravují.
Stížnosti jsou oboustranné a zpravidla oprávněné, jednoznačný účinný

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
A je to tady! Rok uplynul jak voda
a zasloužený čas prázdnin a dovolených se nezadržitelně blíží. Mládež školou povinná již netrpělivě
odpočítává poslední dny školního
roku, aby se po rozdání závěrečného
vysvědčení mohla naplno oddávat
bezstarostným letním radovánkám
a dobrodružstvím. Přejme jim to.
Starostí mají před sebou v dalším
životě ještě mnoho a mnoho. Věřím,
že u převážné většiny žáků či studentů budou první červencové dny
prázdnin umocněny o spokojenost,
která bude pramenit z dosažených
kvalitních či uspokojivých výsledků v právě končícím školním roce.
Snad proběhl podle představ. Jistě si
někteří během svých prázdninových
cest budou moci ověřit, že některé
vědomosti, pedagogy trpělivě vštěpované, jsou velice dobré a užitečné
pro praktický život. Asi nejčastěji je
to použití cizích jazyků v praxi.
I mnoho z nás, dospělých, v duchu počítá svoje zbývající pracovní
dny, které nás dělí od zaslouženého
odpočinku. Mnozí z nás vyrazí na
chatu, k moři nebo na vandr. Někteří budeme trávit čas oddechu
aktivně, někteří se budou oddávat
lenošení. Rodinný scénář dovolené
je již dopředu patřičně naplánován
do nejpodrobnějšího detailu. Ještě
aby počasí vyšlo… ale s námi, lidmi,
to nemá lehké a jednoduché… a mít
nikdy nebude. Všem se zavděčit!
Když slunce několik dní nepřetržitě pálí, je to k nevydržení a už zase
chceme, aby přišel déšť a ochladilo
se. Když nám přes den sprchne,
raději si přejeme, aby to bylo pokud
možno v noci a neomezovalo nás to
v plánech…
Jménem redakční rady Vám, všem
čtenářům Novin Prahy 16, přeji
příjemný odpočinek, načerpání co
nejvíce sil a energie. Vám, kteří se
vydáváte na prázdniny a dovolenou
nějakým dopravním prostředkem,
přeji šťastnou cestu a návrat. A na
závěr co nejlepší počasí dle představ
a pokud možno žádný déšť, který by
udělal čáru přes prázdninové plány
Vám, rodině i příbuzným.

