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Interaktivní tabule ve škole Rekonstrukce 
křižovatek

Radotín podepsal s partnerem smlou-
vu na revitalizaci centra Radotína. Fir-
ma VCES bude investovat do vytvoření 
místa pro lepší život občanů. 

Městská část Praha 16 ve čtvrtek 
11. dubna podepsala smlouvu o ob-
chodní spolupráci s vítězem výběrového 
řízení na investora zástavby radotín-
ského centra, firmou VCES Property 
Development a. s., která je součástí 
jedné z největších stavebních firem 
světa BOUYGUES CONSTRUCTION. 
Revitalizace Centra Radotína bude 
společným projektem VCES Property 
Development a rezidenčního develo-
pera Doma je Doma. Smlouvu za měst-
skou část podepsal starosta Mgr. Karel 
Hanzlík za účasti zástupce starosty 
Mgr. Miroslava Knotka a tajemníka 
úřadu Ing. Pavla Jiráska. Za společ-
nost VCES smlouvu podepsali členové 
představenstva David Labardin a Zde-
něk Pokorný za přítomnosti hlavního 
manažera projektu Clémenta Duclose, 
omase Azaveda a Lukáše Kohla. 

„Na základě tohoto podpisu začne 
nyní developer zpracovávat studii 
projektu, v níž rozpracuje urbanis-
tické řešení centra podle podmínek 
vítězné nabídky a podle dalších pod-
mínek, které si pro zástavbu stanovila 
městská část. Ty zahrnují, mimo jiné, 
i vybudování náměstí a přilehlé třídy 
mezi budoucí zástavbou a stávajícím 
obchodním centrem na náměst í 
Osvoboditelů,“ říká 1. zástupce sta-
rosty Miroslav Knotek. 

Již nyní VCES sbírá podkladová 
data pro tuto studii – v nejbližší době 
proběhne například měření denní 
i noční hlukové hladiny lokality, 
dále bude nutná i analýza ekologické 
zátěže. V okamžiku, kdy bude archi-
tektonická studie hotová, dostane ji ke 
schválení Rada a Zastupitelstvo měst-
ské části Praha 16 a stane se podkla-
dem pro smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní na prodej dotčených pozemků. 
Ta bude také podléhat schválení 

Projekt Centrum Radotín na startovní čáře

D. Labardin a K. Hanzlík

Během jara letošního roku bylo do 
nové techniky v radotínské škole inves-
továno 300 tisíc korun.

Tabule, na které je možné nejen 
psát, ale i promítat a zároveň je vy-
užívat pomocí speciálního pera jako 
dotykový displej, přes který se ote-
vírají další témata výuky, ve školách 
pomalu nahrazují staré dřevěné desky 

natřené tabulovou černí. V Radotíně 
tedy docela určitě, jen během letošní-
ho jara se do nákupu a instalace šesti 
dalších investovalo 300 000 korun.

V roce 2009, kdy na zdejší školu 
nastupoval jako ředitel Mgr. Zdeněk 
Stříhavka, byly ve školním vybavení 
celkem tři takové tabule. V současné 

době jich je již 16 a mají je tak mož-
nost využívat již téměř všechny třídy, 
přednostně však jimi byly vybaveny 
učebny I. stupně. Ve všech třídách 
jsou již navíc instalovány keramické 
tabule, na které lze promítat a které 
lze kdykoli v budoucnu osadit da-
taprojektorem včetně audiovýstupu 
a proměnit je tak v další interaktivní. 

Podle slov pana ředitele 
je to díky tomu, jak si 
zde stanovili priority 
investic: „Začínalo se vý-
měnou lavic, nové tabule 
přišly na řadu hned poté.“
Nejde o malé peníze, 
jedna keramická tabule 
přijde na 25 000 korun, 
měla by však vydržet 
30 let. Výuková videa 
a programy, které se 
promítají z projekto-
r u  n a mont ov a né ho 

na rameno před tabuli (jde o přední 
projekci), si učitelé mohou buďto 
stáhnout ze stránek, které je poskytují 
zdarma, nebo si je vyrobí. Druhé řeše-
ní volí pedagogové častěji, mohou tak 
cíleně vytvářet ukázky pro aktuální 
témata učiva.

V Radotíně začátkem května zapo-
čala dopravní opatření v souvislosti 
s dvojicí staveb, které mají přispět 
v jednom případě ke zvýšení kapacity, 
v obou pak ke zlepšení bezpečnosti 
křižovatek.

Obě akce mají společného jmeno-
vatele: investorem není městská část, 
ale Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy (TSK). V prvním případě 
jde o dlouhodobý požadavek radotín-
ské radnice na úpravu první světelné 

Prostor v pravidel-
né rubrice Slovo sta-
rosty na titulní straně 
Novin Prahy 16 se 
na mne dostává 
v okamžiku, kdy 
m o h u  n a p s a t 
a sdělit několika 
stovkám radotín-

ských občanů žijících v domácnostech 
v oblasti ulic Otínské, Jelenovské, 
Javořické a Dehtínské potěšující zprá-
vu, a to že v průběhu letních prázd-
nin pravděpodobně bude zahájena 
výstavba technické vybavenosti, tedy 
splaškové a dešťové kanalizace a ply-
nofikace. Vše již záleží jen na závěreč-
ných procesních postupech a schvalo-
vacím aktu Rady hl. m. Prahy, tak aby 
následně Odbor městského investora 
dostal pokyn k podpisu smlouvy se 
zhotovitelskou firmou. 

Přesto se mi tento článek píše s mír-
nou hořkostí, jelikož akce mohla začít 
již o více jak rok dříve, neboť výsledek 
soutěže byl znám již na konci roku 
2011. Vy, kteří situaci sledujete bedlivě-
ji a četli jste i některé související články 
v tomto periodiku, víte, že výsledek 
výběrového řízení byl náměstkem pri-
mátora hl. m. Prahy pro oblast investic 
a budování infrastruktury, i přes veš-
keré logické argumentace radotínské 
samosprávy a projektantů, zpochyb-
něn. Zástupci hl. m. Prahy byly nabíze-
ny i opatření technicko organizačního 
rázu při vlastní realizaci stavby vedoucí 
ke snížení konečné ceny díla i právní 
rozbor, jenž si nechala radotínská 
radnice vyhotovit a který upozorňoval 
na neopodstatněnost zrušení výsledku 
soutěže. To vše se následně potvrdilo, 
jelikož jedna ze soutěžících firem po-
dala odvolání na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže do Brna. Ten po-
měrně rychle potvrdil neoprávněnost 
zrušení výsledku výběrového řízení ze 
strany hl. m. Prahy. 

Při následných jednáních bylo ze 
strany náměstka primátora Ing. Richte-
ra a ředitele Odboru městského inves-
tora přislíbeno maximálně rychlé zpro-
cesování materiálu k vyhlášení více jak 
rok starého výsledku výběrového řízení 
a k následnému zahájení realizace tak 
dlouho očekávané infrastruktury. Jestli 
bude vše probíhat podle předpokladu, 
první objekty se budou napojovat na 
standardní infrastrukturní systémy 
začátkem příštího roku. 

Dny plné slunce a krásné jaro přeje

Padesátka
na Strakonické
Nesmyslné dopravní opatření. Tak 

hodnotí prakticky všichni řidiči snížení 
rychlosti na „padesátku“ v některých 
úsecích Strakonické ulice. Radnice 
Prahy 16 opakovaně žádá Magistrát 
o změnu.

Již zhruba před rokem se v ně-
kterých úsecích Strakonické silnice 
objevily dopravní značky snižující 
rychlost na nejvýše 50 km/hod. s do-
datkovou tabulkou „omezení hluku“. 
S dotčenými městskými částmi tato 

Asi všichni jsme zažili pocit, kdy jsme 
byli na něco velice hrdi. Hrdi například 
na to, co se podařilo nám osobně nebo 
některému z rodinných členů či pří-
buzných. Obzvlášť intenzivní je hrdost 
rodičů na vlastní děti v okamžiku, kdy 
se jim podaří velice důležité a zásadní 
kroky v jejich životě. Při úspěších našich 
sportovců při vrcholných akcích mnozí 
rovněž prožívají hrdost, tentokrát hrdost 
vlasteneckou. Ta se ovšem mnohdy něko-
lik málo dnů po skončení šampionátu či 
olympiády vytratí. Ne, nechci vypisovat 
všechny situace, kdy můžeme být hrdi, 
ale rád bych se podělil o svůj pocit, kdy 
jsem byl opravdu obzvláště velice hrdý 
a pyšný, že jsem Radotíňák. Ten pocit 
se mne zhostil po závěrečném hvizdu 
finálového zápasu 20. ročníku boxlak-
rosového Memoriálu Aleše Hřebeského. 
Zcela si uvědomuji, co organizační tým 
místního Sokola za 20 let existence doká-
zal, jak z akce lokálního významu udělal 
celosvětově uznávaný turnaj ve sportu, 
který v českých podmínkách nemá, jak 
se říká, na růžích ustláno. Vše toto do-
kumentovaly slova a projevy uznání od 
zahraničních účastníků z kolébky lak-
rosu, z Kanady a Spojených států. Jsem 
hrdý a vážím si toho, jak až velice dojem-
ně organizátoři uchovávají vzpomínku na 
svého kamaráda Aleše Hřebeského, který 
tragicky zahynul ve svých dvaceti letech. 
Jsem hrdý na úžasný systém, který v rám-
ci Sokola funguje, který dnes produkuje 
díky pečlivé a systémové práci s mládeží 
individuality, které dokážou svými výko-
ny konkurovat profesionálním hráčům ze 
severní Ameriky. Jsem pyšný na všechny 
místní trenéry, pomocníky a organizá-
tory, kteří na úkor svého volného času 
přispívají k rozvoji mládeže a i důležitého 
pocitu reprezentace Radotína. To, že po 
dlouhých 12 letech dokázali radotínští 
hráči zopakovat vítězství v turnaji, to 
jenom potvrzuje. A vítězství bylo přes 
neskutečnou konkurenci 24 týmů oprav-
du zasloužené a suverénní.  

Uvědomuji si ale, že na území Radotína 
podobně pracuje celá řada dalších oddílů 
a institucí, kde se lidé se stejným zápalem 
věnují zájmové činnosti a dětem radotín-
ským, ale i z okolí, kde bývalí mládežníci 
ve svojí dospělosti přebírají odpovědnost 
v organizaci nad těmi mladšími a splá-
cejí tak v dobrém předchozí péči o sebe. 
Mohu tak jmenovat radotínský turistický 
oddíl, skautský oddíl, radotínské tenisty 
atd. Kvůli i těmto věcem, díky nimž se 
lidé identifikují s místem, kde žijí, miluji 
Radotín.  


