ROČNÍK 13

Slovo starosty
Společností ny ní
rezonují dvě témata,
která spolu souvisí.
Slavíme 70 let konce
2. sv. války a zároveň
řešíme, zda přijmout
nynější válečné
uprchlíky z Afriky
a Středního Východu. Ty má každá válka. Byli jimi i Češi. A Anglie i USA je
přijaly. I Sýrie má své uprchlíky. Přijme
je Evropa? A když, tak kolik? Tady je
spojitost: uprchlický problém vyvolaný
válečným utrpením a strachem o život.
Ale má dnes stejné řešení jako tehdy? Já
to nevím, ale vidím dva úhly pohledu.
Protichůdné, ale nepominutelné. První
jde skrze morální povinnost křesťanů
pomoci druhému v bezprostřední nouzi.
Ta k nám patří a neměli bychom se jí
vzdát. Okamžitá pomoc je nutná a Evropa ji může poskytnout. Ale jak dál, aby
to bylo dobře, jak pro uprchlíky, tak pro
Evropany? To už je složitější; současné
teze oficiálních evropských představitelů
o rozptýlení běženců po celé Evropě mi
nezní reálně. Ovšem z jiných důvodů, než
říká naše vláda. Uprchlíci mají natolik
jinou sociální, kulturní, jazykovou i náboženskou identitu, že život v odloučení
by pro ně byl vězením. Představte si, že se
přestěhujete do syrské vesnice. Neumíte
jazyk, nerozumíte zvykům. Jak se vám
tu bude žít? A co když se dozvíte, že ve
vedlejší vesnici žije Čech? Půjdete za ním.
Nelze se zlobit, udělají-li to i oni. A časem
vznikne „ghetto“. Což nechceme, jsou
s tím špatné zkušenosti. Jde ale o pravděpodobný scénář. Navíc není možné sem
přestěhovat celou Severní Afriku a Střední východ. Jak to tedy řešit? Evropa se
tradičně nerada mezinárodně angažuje,
raději strká hlavu do písku. Nechce si
připustit, že problém Afriky je i její. Než
jí to připomene přeplněná loď potápějící
se kousek od jejích břehů. Pak je překvapená a nepřipravená. Přitom se jen začala
naplňovat varování strategických analytiků. A to je jen začátek. Nikdo neví, zda
současných 20 000 uprchlíků není jen
předvojem dalších milionů. Proto je třeba
hledat odpovědi. A připravit strategie nejen pro Evropu, ale i pro Afriku, Střední
východ, Asii – až vlivem vzestupu hladiny moří začne ubývat pevnina, na níž žijí
další stamiliony potenciálních migrantů.
Obávám se, že k tomu v členských státech
EU chybí odvaha. Cítíme, že to, co přijde,
nás nepotěší. Už teď bychom ale měli
jednat s ohledem na budoucnost. A ta je
možná blíž, než tušíme. A tak dejme hlavy ne do písku, ale dohromady.
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Stavba na čas odkloní cyklostezku
Na radotínském břehu Berounky
byla nyní počátkem června zahájena
asi nejsledovanější stavební akce letošního léta – výstavba „Místa u řeky“.
Ta, dříve, než vdechne této oblasti
nový život, s sebou přinese lokální
dopravní omezení.
Poté, co byla 3. června podepsána
smlouva o dílo se zhotovitelem, firmou Ekologické a inženýrské stavby
spol. s r.o., došlo o den později k předání staveniště a o pár dní později
začaly stavební stroje s prvními terénními úpravami v areálu bývalého
zahradnictví v ulici Nad Berounkou.
S pohybem těžké stavební techniky
v těchto místech souvisí omezení parkování na náměstí Sv. Petra a Pavla. Až
do konce září platí zákaz stání při celé
délce chodníku před budovou školy.
Ještě výrazněji však stavba zasáhne do
provozu cyklotrasy. Linie první budované opěrné zdi totiž zasahuje do stá-

vající stezky. Ta je proto uzavřena od
lávky až k místu, kde se na ni napojuje

pěší propojení vedoucí pod zdí hřbitova. Právě po ní vede objízdná trasa
pro cyklisty: ve směru od Prahy musí
zabočit pod kostelem nahoru, projet
ulicí Nad Berounkou a kolem hřbitova
skrze venkovní posilovnu zase zpět na
trasu vedoucí kolem Berounky. Ob-

Odemkly se vody Biotopu
a otevřela venkovní posilovna
Po loňské, prakticky zkušební sezoně „odemkli“ vodu přírodního koupaliště, Biotopu Radotín, představitelé
zdejší radnice. Klíčem od bran města
Radotína vodu otevřel Mgr. Karel
Hanzlík, starosta Městské části Praha 16, společně se svým zástupcem
Mgr. Miroslavem Knotkem prakticky
až v samém závěru akce, již organizovala Radotínská, o.p.s. pod záštitou
Městské části Praha 16.
Zábavného odpoledne se zúčastnila řada místních organizací, které

měly pro děti i dospělé připravenu
spoustu soutěží – CK Robinson, Creative Dance, LCC Radotín, Petrklíč,

TOM Radotín, Vodácký oddíl Radotín, SkiBi Radotín, Koloběžíme,
s.r.o. Za vyplněné kartičky s pěti
razítky se tak děti mohly zúčastnit
losování; pět výherců dostalo odměny
v podobě plyšových a jiných hraček.
Pro dospělé byla určena výstava historických vozů, které dodal Eda Patera,
občerstvení obstarávala Radotínská,
o.p.s. a dobřichovický pivovar MMX,
o hudbu na pódiu se postarala kapela
Tó Víš a Aréna.
Termín dlouho dopředu připravované akce kolidoval
s časem, kdy česká
hokejová reprezentace
hrála semifinále s týmem Kanady. Vedení
radnice proto připravilo
pro hokejové fanoušky
překvapení: návštěvníci
mohli přímý přenos zápasu sledovat na velkoplošné LED obrazovce
přímo na Biotopu. Byť
utkání vyhrál kanadský
v ýběr 2:0, sešly se tu
celé rodiny, a tak akce nabyla třetí
rozměr, komunitní.

jížďka bude obousměrná a platná i pro
chodce, bude však samozřejmě možné
místo toho projet ulicí Loučanská přímo do ulice K Lázním, kterou je vedena cyklotrasa směrem na Černošice.
V okamžiku, kdy se
zahájí práce na úpravách náplavky u ústí
Radotínského potoka,
měla by zhotovitelská
firma položit v místech
pod kostelem provizorní
dřevěné lávky, po nichž
by se přecházelo. Pokud
na nějaký čas nebude
možné využívat ani toto
řešení, dojde k odklonu
cyklodopravy do ulice
K Přívozu a přes Horymírovo náměstí zpět do Loučanské.
Zástupce starosty Městské části
Praha 16 Mgr. Miroslav Knotek při té
příležitosti prosí místní obyvatele o strpení: „V plné sezóně a v samém srdci
Radotína je to samozřejmě nepříjemné,

Radotínské ohlédnutí
70 let zpět
Vzhledem k letošnímu významnému
výročí ukončení II. světové války v Evropě uspořádala Městská část Praha 16
vedle tradičních pietních aktů k výročí
květnových událostí roku 1945 i slavnostní koncert, výstavu a přednášku.
Nejprve 7. května uctili památku
padlých nejen v pražském Květnovém povstání roku 1945, ale všech,
k d o p o l o ž i l i ž i vot y v pr ů b ě hu
II. světové války, radotínský starosta
Mgr. Karel Hanzlík a jeho zástupce

Diskutovalo se
o budoucí podobě
břehu Berounky
Městská část Praha 16 uspořádala
12. května velký diskusní večer za účasti
projektantů a odborníků-hydrogeologů
na aktuální téma budoucí podoby lokality mezi řekou Berounkou a ulicí Výpadová, tedy místa, kde byla historicky
plánovaná tzv. Radotínská jezera.
Té m ě ř 3 h o d i n o v ý p r o g r a m ,
z něhož většinu tvořily dotazy asi
40 přítomných z řad občanů Radotína,
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Slavnostní cesta jeho Výsosti Karla
Čtvrtého, z Boží milosti císaře Římského,
a českého krále, v doprovodu své choti,
nejbližších členů královské rodiny, představitelů moci světské i církevní, rytířů
a jezdců letos opět bezpečně skončila na
královském hradě Karlštejně. V příštím
roce se bude konat již desátý ročník této
připomínky historické pouti, při níž byly
korunovační klenoty dopraveny z Prahy
až na královský hrad, panovníkem z rodu
Lucemburků vystavěným.
Obnoven í sláv y, letos ve d nech
6. a 7. června a ve zkrácené trase začínající
v Radotíně, se konalo v roce připomínky
660 let od korunovace Karla IV. císařem
Svaté říše římské. Příští rok si připomeneme 700 let od jeho narození.
Proč nás vlastně tento jedenáctý český
král, vítěz ankety Největší Čech s velkým
náskokem před novodobými osobnostmi
T.G.M. a Václavem Havlem, stále a po
tak dlouhé době tolik fascinuje? Je to jen
vzpomínka na „staré dobré“ časy, kdy se
„naše“ říše rozkládala od Baltu až po Středozemní moře?
Po téměř sedmi stoletích nahlížíme na
Otce vlasti stále jako na jakýsi vzor, vládce, kterému na jeho zemi opravdu záleželo, který se snažil postavit rozvrácenou
krajinu na nohy, vléval svému národu naději do žil. Zasadil se o řadu stavebních,
ale také kulturních a duchovních počinů.
Jistě, z dnešního pohledu vidíme dějiny
černobíle, prizmatem kronik sepisovaných jen omylnými (a někým vyplácenými) lidmi. Výsledky vlády Karla IV. jsou
ale neoddiskutovatelné.
Dnešnímu světu vládne snaha o rychlé
zbohatnutí, maximalizaci moci v rukách
pár vyvolených, kteří berou lež, zradu
a podvod jako každodenní součást businessu. Blaho lidí, národa, zájmy země už
snad nikoho nezajímají. Takový je mediální obraz dnešní doby. Honba za senzací,
průšvihem, přešlapem, zničením člověka
jsou příliš silné. A mediální koncerny
(vlastněné třeba businessmeny a politiky)
se radují a kasírují z každého dalšího, třeba „lahodného“ skandálu.
Smutné ale je, pokud médiím podléhají
i ti, co by měli být nezávislí, objektivní
a striktně rozlišovat mezi přešlapem morálním a trestním činem. Po nedávném „honu
na čarodějnice“ a přes poslední osvobozující
verdikty soudů je zřejmá jedna věc: Karla IV.
by dnes novináři, policisté, státní zástupci,
případně samotní voliči pod vlivem mediální masáže 32 let (tedy dnešních 8 volebních
období!), vládnout nenechali. A toho, co
Otec vlasti vybudoval, se za pár let dosáhnout nedá. Máme ještě někdy v budoucnu
naději na dalšího osvíceného panovníka
na trůně?

