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Sever Čech spláchla velká voda

Start do nového školního roku

Digitalizace
rentgenu

Váš autorizovaný servisní partner Škoda

Vážení spoluob-
čané, čas letních 
dnů se nám krátí 
a brzy nás přivítá 
pr v n í  p o d z i m n í 
den. Začátek toho-
to ročního období 
s  sebou př inese 
d a l š í  z k o u š k u 

demokracie, která určí vývoj v jednot-
livých municipalitách. 

Situace v komunální politice je v jed-
notlivých městských částech našeho 
správního obvodu rozdílná. Současný stav 
odráží působení jednotlivých složení za-
stupitelstev v minulých letech. Například 
v radotínském zastupitelstvu se od počátku 
devadesátých let projevuje strategie a kon-
sensuální politika, které nastavil dnes už 
legendární starosta Ing. Jiří Holub. Jeho 
politika s sebou přinesla též informovanost 
a spolupráci s opozicí i v průběhu jednání 
zastupitelstva. A právě ona zmiňovaná 
opozice hlasovala v posledním období pou-
ze ve dvou případech proti návrhům vedení 
radnice. V prvním případě šlo o dílčí zá-
ležitost a ve druhém o tradiční požadavek 
na zvýšení počtu zastupitelů, což v dnešní 
době snižování rozpočtů a krácení nákladů 
není to pravé ořechové. 

I přesto patří opozici respekt a po-
děkování za podíl na dnes možná ne-
vídaně politicky kulturním prostředí 
v radotínském zastupitelstvu. Všechny 
tyto aspekty vedly ke koncepčnímu roz-
voji Radotína. Zda tento rozmach bude 
pokračovat, nebo nastane nový směr, 
zjistíme v polovině října. A rozhodneme 
o tom my všichni, kdo půjdeme k volbám. 
Ty totiž ukážou, zda se prosadí lidé, kteří 
využijí současného vývoje a převážně 
negativního pohledu na celostátní po-
litiku, nebo lidé snažící se dokázat, že 
komunální politika v Radotíně se za 20 let 
nezměnila, že je otevřená a transparentní 
a je jiná, než politika pražská nebo par-
lamentní. Je odlišná v tom, že za ní stojí 
odpovědní konkrétní lidé s konkrétními 
výsledky. A tyto výsledky v případě vede-
ní radotínské radnice v tomto volebním 
období představují například každoroční 
úsporu ve výši cca osmi milionů korun 
na provozu úřadu městské části, i přes 
nízkou dotaci na státní správu, dále přes 
330 mil. Kč vynaložených na technickou 
vybavenost nebo nejvyšší částku v historii 
městské části, kterou tvoří přes 150 mili-
onů korun na vlastní investice v tomto 
volebním období. 

Věřím, že všichni voliči zodpovědně 
zváží svoji volbu a na misce vah převáží 
pozitiva nad negativy. Nejen mně se totiž 
stává, že při hodnocení několika věcí si 
občas vyberu tu jedinou, která se povedla 
ne úplně nejlépe, a na základě toho si 
pak vytvořím úsudek o celé záležitosti. 
I zapomínání je faktor ovlivňující naše 
rozhodování.

Krásný zbytek léta přeje

Koncem června utichla v Radotí-
ně školní zařízení jen zdánlivě – ve 
skutečnosti v nich totiž pouze stavaři 
vystřídali děti. Připraveno bylo několik 
projektů a všechny musely být hotovy 
dříve, než se stránky kalendáře přetočí 
na 1. září. Což se, s výjimkou gymná-
zia, také podařilo. Dokonce se stihly 
i dvě nové třídy školky.

Takže školní rok začal podle všech 
plánů, dokonce i sluníčko se nakonec 
objevilo. A tak se ti, kdo pro svou 
dávku vědění do základní školy zamí-
řili úplně poprvé, mohli sejít se svými 
novými učitelkami již tradičně venku 
pod modrou oblohou. Přivítat je při-
šel nejen ředitel školy Mgr. Zdeněk 
Stříhavka, ale i radotínský starosta 
Mgr. Karel Hanzlík, který se jak u uči-
telů, tak hlavně u rodičů přimlouval 
za trochu trpělivosti a shovívavosti 
pro děti, které budou muset zvládat 

nové prostředí i nároky výuky. 
Jen o něco starší a zkušenější žáci 

pak přišli spolu s vedením školy 

a městské části otevřít a důkladně 
vyzkoušet hřiště, které se během léta 
vylíhlo na školním dvoře za budovou 

knihovny. I když dospělí se ve skuteč-
nosti podíleli pouze na stříhání pásky, 
zběsilým honičkám a veselým pádům 
do měkkého jen přihlíželi. Svůj díl 
již odvedli – podmínkou této pro-
měny starého asfaltového hřiště bylo 

v prvé řadě získání 
f i na nčn ích pro-
středků z grantu 
hl. m. Prahy urče-
ného pro základní 
š k o l y  z ř i z ov a n é 
městskými částmi 
pro rok 2010. Cel-
kové náklady byly 
1,73 mi l ionu Kč , 
z toho získaný grant 
přispěl 800 000 Kč. 
Nyní je tu víceúče-
lové hřiště s umě-
l ý m  p o v r c h e m 
a 35 m dlouhá bě-

žecká dráha s doskočištěm pro skok 
daleký. V areálu II. stupně v prostoru 

Povodně, které zasáhly ve druhém 
a třetím srpnovém týdnu severní ob-
lasti Libereckého a Ústeckého kraje, si 
vzaly i to nejcennější – lidské životy. 
Materiální škody se vyšplhaly do výše 
několika miliard korun.

Městská část Praha 16 proto přímo 
kontaktovala jedno z nejpostiženěj-
ších míst, Hrádek nad Nisou v okrese 
Liberec (cca 7 400 obyvatel, včetně 
přináležejících obcí 9 200), v němž 

7. srpna řeka dosáhla výše hladiny 
393 cm, což bylo o 120 cm více, než při 
dosud největší povodni v roce 1958. 
Povodní bylo zasaženo 460 domů ve 
městě samotném, dalších 136 domů 
bylo zatopeno v okrajových částech 
města Václavice, Oldřichov na Hra-
nicích a Dolní Suchá. Zatím deset ro-

dinných domů je určeno k demolici.
Rada městské části Praha 16 na 

základě informací tamního krizového 
štábu neprodleně rozhodla o zapůjčení 
65 kusů elektrických vysoušečů a uvol-
nění finanční částky 30 000 Kč na ná-
kup vyžádaného materiálu, především 
rukavic, nářadí k čištění zdí, lopat, ko-
leček a repelentů. Vozidla Technických 
služeb Praha - Radotín přepravila ná-
klad do Hrádku nad Nisou již v pátek 

13. srpna. 
„ R o z h o d n u t í 

pomoci postiženým 
na severu Čech bylo 
spontánní, přede-
vším z důvodu, že 
osobně máme děsi-
vou zkušenost z roku 
2002, co vodní živel 
dok á ž e ,  a  v í me , 
jak důležitá je oka-
mžitá materiální či 
finanční podpora,“ 
př i b l i ž u j e  oko l -
nost i  př i  rozho-

dování radních radotínský starosta 
Mgr. Karel Hanzlík.   

Protože další materiální pomoc již 
nebyla akutně třeba, byla po dohodě 
s vedením hrádecké radnice zbý-
vající finanční částka převedena na 
konto určené na pomoc pro povodní

Rentgenové pracoviště zdravotnic-
kého zařízení se dočká zásadní změny. 
Dosluhující technologie tradičního 
vyvolávání snímků na folie se stane 
minulostí. 

Technický stav automatického vy-
volávacího zařízení, který je součástí 
rentgenu, je kritický a investice do něj 
by v dnešní době digitálních zařízení 
byla krokem zpět. Rozhodnutí Rady 
městské části Praha 16 modernizovat 
rentgen je krokem k využití moderních

17. září – Farmářské trhy
18. září – II. Radotínský Burčákfest
18. září – Prohlídka Pražského okruhu
                 před zprovozněním
23. září – Čaj o třetí (pro seniory)
23. září – představení 3D technologie
                 v kině Radotín
30. září – Pravidelné setkání se seniory
                  v domě s pečovatelskou službou
1. října – Farmářské trhy
2. října – Bezpečný podzim
7. října – Vítání občánků
9. a 10. října – XIII. Havelské posvícení
15. října – Farmářské trhy

Více o jednotlivých akcích se dozvíte 
uvnitř čísla
 

Rok se s rokem sešel a jsme zase 
o kapku starší… Ne, nespletl jsem si 
roční období, ani onen zmiňovaný 
rok. Vím, že toto ustálené rčení se říká-
vá zpravidla po Vánocích, o Silvestru, 
kdy oslavujeme a zanedlouho píšeme 
nový letopočet. Nastává rok nový, ale 
ne pro nás, dospělé, nýbrž pro děti, 
mládež a skorodospěláky. A nazývá 
se „školní“. 

Přišel konec prázdnin, začalo září, 
kdy nás slunce ještě šimrá, ale už nemá 
takovou sílu. A děti jdou opět do škol, 
školek, svých alma mater. Některé 
z nich jsou opravené, vylepšené, mají 
nová hřiště (jako to v Radotíně u prv-
ního stupně základní školy, za budovou 
knihovny) a jiné jsou úplně nové (opět 
budu jmenovat náš Radotín, kde došlo 
k rozšíření mateřské školky o dvě třídy, 
a tak zde může předškolní zařízení na-
vštěvovat o 50 předškoláčků navíc).

Všem dětem, nejen prvňáčkům, pro 
které bylo první září dalším význam-
ným krokem v životě, přeji, aby se jim 
ve škole nejen líbilo a aby zde našly 
nové kamarády a kamarádky, ale hlav-
ně – ať jim škola přinese spoustu no-
vých poznatků a zážitků. K učitelům 
a rodičům směřuji svou přímluvu za 
trochu trpělivosti a shovívavosti vůči 
dětem navíc. Jsou to v prvé řadě právě 
ony, jež budou muset zvládat nejen 
nové prostředí, ale i nároky, které na 
ně výuka klade. Platí to zejména pro 
více jak dvě stovky dětí, které poprvé 
zasedly do školních škamen ve středu 
prvního září ve správním obvodu 
Prahy 16 – tedy v Lipencích, Radotíně, 
Velké Chuchli a na Zbraslavi.

Letošní září se zapíše nejen do 
pražské historie, troufnu si říci, že i do 
dějin českého stavebnictví. 20. září by 
totiž měla být slavnostně uvedena do 
provozu jižní část Pražského okruhu. 
Veřejnost ale bude mít možnost sezná-
mit se s celou trasou těsně před jejím 
zprovozněním při dni otevřených 
dveří, který se uskuteční v sobotu 
18. září. Nejvýznamnější gigantická 
stavba výrazně odlehčí dopravě, cesta 
se zrychlí také při cestování ze Zbra-
slavi na Zličín. Auta se už nebudou 
tlačit v ucpaném Radotíně a drkotat se 
po serpentinách u Lochkova. 

Přeji všem příjemné a klidné dny.


