
  V průběhu několika mála dní, počátkem 
letošních prázdnin, v červenci, vyrostlo 
nové dětské hřiště uprostřed sídliště na 
nám. Osvoboditelů v MČ Praze 16 - Rado-
tín. Akce byla investičně pokryta z rozpočtu 
městské části. Dále ji sponzorsky podpořily 
fi rmy Českomoravský cement a.s. a Fortuna-  
sázková kancelář a.s. 

  Vybraný dodavatel - Dřevoartikl Znojmo, 
za „přísného dozoru“ nejmenších, kteří tu 
i tam přidali ruku k dílu, zhotovil kolau-
dované hřiště podle všech platných norem. 

V oploceném prostoru  vznikl dětský stá-
nek  s různorodými herními komponenty 
a s protipádovým povrchem Eltec na ploše 
celého hřiště. Zařízení je určeno pro hru dětí 
do 10-ti let. Následující dny ukázaly, že děti 
hřiště využívají nejen k plné radosti a spoko-
jenosti své, ale i svých rodičů.
  I pro příští rok plánuje radotínská radnice 
vyčlenit z rozpočtu částku na podobné inves-
tiční akce. 

měla umístit betonová svodidla, která by 
zachycovala  uvolněné kameny. V případě, 

že by se tato opatření do budoucna projevila 
jako nedostačující, muselo by se realizovat 
jiné technické zabezpečení, například insta-
lace záchytných  pletiv. 

STRANA 3

Pokračování z titulní strany
hlasů. ČSSD se opět nijak významně nepro-
jevila, získala 4,81 % hlasů. Avšak nejenom 
tyto strany získaly podporu svých voličů. 
Politické strany, např. Nezávislou iniciativu 
(NEI) přišlo podpořit dvanáct voličů, Balbí-
novu poetickou stranu čtrnáct, Korunu Čes-
kou (monarchistickou stranu Čech, Moravy 
a Slezska) pak osm voličů, politickou stranu 

„Helax-Ostrava se baví“ přišel podpořit 
svým hlasem jeden volič.
  Celkové výsledky voleb do Evropského 
parlamentu na území České republiky jsou 
dle pořadí následující: 1. Občanská demo-
kratická strana – 30,04 %, 2. Komunistická 
strana Čech a Moravy – 20,26 %, 3. SNK 
sdružení nezávislých a Evropští demokra-
té -11,02 %, 4. Křesťanská a demokratická 
unie – Československá strana lidová – 9,57 %, 
5. Česká strana sociálně demokratická 8,78 %, 
6. Nezávislí – 8,18 %, 7. Strana zelených-  
3,16 %, 8. Unie liberálních demokratů – 
1,69 %, 9. Pravý Blok – 1,17 %. Ostatní stra-
ny získaly méně než jedno procento hlasů.
  Celkové výsledky voleb, výsledky hlaso-
vání za územní celky a další podrobnosti, 
např. o přednostních hlasech jednotlivých 
kandidátů do Evropského parlamentu jsou 
zveřejněny na volebním serveru Českého 
statistického úřadu na adrese www.volby.cz. 
Vraťme se ještě k údajům o voličské účasti. 
Historicky první zástupce po našem přistou-
pení do Evropské unie volilo rekordně málo 
voličů, bylo to pouhých 28,32 procenta! 
Srovnáme-li ovšem tento údaj s účastí 
v Referendu o přistoupení ČR k Evropské 
unii, které se konalo o rok dříve, tedy 

13. a 14.6.2003, účast zde byla 55,21 % 
všech oprávněných voličů. Nedalo se čekat, 
že ti, kteří hlasovali proti vstupu do Ev-
ropské unie budou volit i své zástupce do 
Evropského parlamentu. Přidáme-li ještě 
údaje z voleb do zastupitelstev obcí z listo-
padu roku 2002, zjistíme následující: tehdy 
k volebním urnám přišlo 43,39 % oprávně-
ných voličů. 
  Lze tedy dojít k závěru, že občané raději 
volí ty politické zastupitele, které lze lépe 

„dozorovat“ (což se ve Štrasburku či Bruselu 
podaří pouze málokomu, většina lidí bude 
informována pouze skrz média), občané si 
raději zvolí ty zastupitele, kteří řeší problé-
my, s nimiž se voliči dennodenně potýkají. 
V neposlední řadě výsledky hlasování rov-
něž poukazují na nespokojenost se stávající 
vládní politikou. Z výsledků voleb však již 
důsledky vyvozeny byly. Média nás o nich 
pravidelně informují, je tedy bezpředmětné 
je dále jakkoliv komentovat. Obrázek o čes-
ké politické situaci si jistě každý z čtenářů 
udělal sám.
  V  grafu na titulní straně jsou patrné vý-
sledky voleb do EP ve správním obvodu 
Prahy 16, tedy za městské části shora uve-
dené. Není to výčet úplný, neboť v grafu 
nejsou zahrnuty ty politické strany, které 
ve volbách získaly méně než jedno procento 
hlasů. 
  Na závěr bychom rádi poděkovali všem 
voličům, kteří  k volbám přišli. Rovněž 
bychom chtěli popřát všem dvaceti čtyřem 
nově zvoleným českým poslancům Evrop-
ského parlamentu hodně diplomatického 
zdaru v reprezentaci na mezinárodní poli-
tické scéně.

  Klimatickými vlivy a erozní činností došlo 
druhou červnovou sobotou v lokalitě Na 
Cikánce v MČ Praha 16 
k sesuvu a pádu kamení na 
vozovku. Z důvodu dalšího 
potencionálního nebezpečí 
byla komunikace úplně 
uzavřena a doprava včetně 
autobusového spoje 256 
přibližně na jeden týden 
odkloněna. Po geologic-
kém průzkumu a v sou-
vislosti s tím, že se jedná 
o CHKO Český kras, byl 
dohodnut nejšetrnější způ-
sob zabezpečení skalního 
masívu, a to mechanické 
očištění. Prací byla pověře-
na kladenská fi rma Rekad 
s.r.o., která ze skalní stěny 
v úseku asi sto padesáti me-
trů odstranila nebezpečné 
převisy.  Při místním šetře-
ní bylo s vlastníkem pozemku, s podnikem 
Českomoravský cement a.s., domluveno pra-
videlné monitorování profi lu skály. Technic-
ká správa komunikací  by do tohoto prostoru 

měřme podle reálných činů, přemýšlejme o 
skutečných možnostech. Nezapomeňme na 
sliby a skutečnosti při volbách, jako jediným 
a zatím spravedlivým regulativem pro vstup 
nezodpovědných do politiky. 

Vrátím-li se k létu. Přeji Vám všem ve 
zbývajících dnech nejteplejšího ročního 
období, abyste si našli svůj čas a způsob, 
jak si nejlépe odpočinout, jak s nejbližšími 
prožít volné dny či týdny. Pro zbytek léta 
lze popřát dětem a studentům příjemné 
chvíle posledních týdnů prázdnin, ostatním 
bezpečný návrat z dovolených a všem pak 
zdraví a víru. 


