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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Památník na raně středověkém po-
hřebišti u radotínského přístavu bude za 
účasti radotínského starosty Mgr. Karla 
Hanzlíka, zástupců okolních obcí a zá-
stupců zainteresovaných firem slavnost-
ně odhalen 27. září ve 13 hodin.

Na pohřebišti z poloviny devátého 
století bylo během takřka dvou set 
let pochováno na čtyři sta obyvatel 
nedalekých Lahovic. Toto období také 
postihuje úžasnou dobu vzniku české 

Odhalení 
památníku 

Na posvícení? Letos elektrobusem!
Také se těšíte na vrchol kulturního 

dění „pod širým nebem“ v Radotíně, 
tedy na říjnové Havelské posvícení? 
Letos bude rozsah a význam dvouden-
ního programu zdůrazněn ještě jednou 
mimořádnou doprovodnou akcí: v již-
ních částech Prahy se poprvé představí 
v akci elektrobus!   

Vedení Městské části Praha 16 se 
dlouhodobě snaží prosazovat takové 
projekty, které nejen přispívají k roz-
voji města, ale rovněž patří do kate-
gorie „smart“ – tedy mj. podporují 
kvalitu prostředí i života a současně 
snižují spotřebu zdrojů (podrobně 
jsme se tématu věnovali v NP16 č. 3 
a 4/2016, všechny důležité informace 
jsou též na webu Praha16.eu).

Dalším střípkem do pestré mo-
zaiky „trvale udržitelného rozvoje“ 
v Radotíně bude nasazení elektrobusu 
v rámci letošního Havelského posví-
cení konaného o druhém říjnovém 
víkendu (8. a 9. října) – každý ná-
vštěvník akce se bude moci poprvé 
projet elektrobusem společnosti SOR 

Libchavy s označením EBN 8. Tento 
zatím nejmenší z řady autobusů na 
elektrický pohon pojme až 50 cestují-
cích (z toho 16 sedících).

„Budoucnost městské hromadné 
dopravy je jednoznačně v menších 
autobusech na alternativní pohon, 
které obslouží odlehlejší a často kli-
dové lokality, v nichž nebudou zátěží 
pro životní prostředí, ale naopak ši-
kovným pomocníkem,“ vysvětluje zá-

měr starosta Městské části Praha 16, 
Mgr. Karel Hanzlík. 

Jak bude provoz při posvícení 
v reálu vypadat? Autobus bude mít 
hlavní nástupní a výstupní zastávku 
na Horymírově náměstí. Odtud bude 
vyjíždět na dvě trasy do radotínských 

kopců: na Lahovskou 
pojede po stávající 
trase linky 245, kde 
též využije všechny 
její zastávky včetně 
otočky v Otěšínské 
ul ici . Druhá větev 
povede na Vinička, 
a to do kopce po trase 
a zastávkami linky 
309 (ul. Karlická – 
Zderazská), nad ulicí 
Na Krupičárně odbo-
čí doleva do Kolové 
ulice a ostře vpravo 

do Příbramské a ulicí Na Viničkách, 
v níž budou hned tři nové zastáv-
ky („Příbramská“ u trafostanice, 
„Vojetická“ u pekárny a „U Viniček“ 
nad restaurací), sjede do ulice Sídliš-
tě, kde využije zastávku linky 244, 

Školy přivítaly prvňáčky,
dostavby budov pokračují

Všechny školy ve správním obvodu 
Praha 16 přivítaly ve čtvrtek 1. září 
prvňáčky, celkem 296 nováčků ve 12 
třídách rozprostřených mezi kvarteto 
vzdělávacích institucí. Kromě Zbrasla-
vi, kde kvůli I. etapě dostavby školy na-
stoupí děti do tříd až 19. září, se všude 
jinde zahájilo tradičně zostra. 

Důležitost a výjimečnost dne, kdy 
děti poprvé vstupují do školy coby ško-

láci, si dobře uvědomuje i radotínská 
radnice. Prvňáčky tu spolu s vedením 
školy každoročně vítá starosta i se svým 

zástupcem. Setkání s novými žáky se 
letos uskutečnilo na dvoře II. stupně 
Základní školy Praha - Radotín – jen 
kousek od staveniště, které má přinést 
rozšíření školy. Stavba tu ale nijak znát 
nebyla a neodrazí se ani do výuky.

Prvňáčkům, se kterými se třeba ne-
stihl zahlédnout u zápisu, se nejprve 
představil ředitel školy Mgr. Zdeněk 
Stříhavka, který je přivítal a ujistil, že 

pro všechny jsou už je-
jich třídy připravené. 
Slovo si pak převzal 
starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík, který dětem 
připomněl, že teď na-
stává v jejich životě 
velký zlom a co to pro 
ně bude znamenat. „Ve 
škole získáte nové vě-
domosti a rozšíříte své 
poznání. To ale nepřijde 
úplně samo, bude také 

třeba, abyste se cílevědomě a svědomitě 
připravovaly.“ Také jim popřál, aby 

Ulice a hřiště
na Lahovské

Asi nejrozsáhlejší zástavba nových 
rodinných domů v Radotíně vyrostla 
v posledních letech v oblasti Lahovské. 
Nové ulice získaly svá jména již před 
šesti lety, teprve letos však byly dokon-
čeny do podoby, v níž si je mohla do 
správy převzít městská část.

Vzhledem k tomu, že domy v uli-
cích Kalabisova a Jarmily Novotné 
(svá jména získaly 9. února 2010) 

Zcela unikátní osla-
vy se uskutečnily 3. září 
v radotínských Říčních 
lázních. Ten den si 
totiž všichni místní 
dobrovolní hasiči, ať 
aktivní či Ti, kteří již 
pověsili svoji uniformu 
obrazně řečeno „na 
hřebík“, připomněli 

130. výročí založení Sboru dobrovolných hasi-
čů v Radotíně. Ojedinělost oslav spočívala v tom, 
že se jedná o výročí nejstarší organizace, která 
na území dnešní pražské městské části na levém 
břehu Berounky vznikla a systematicky působí 
do dnešních dní. 

Pravděpodobně tehdy v roce 1886 při usta-
vující valné hromadě, jež probíhala 28. února, 
nikdo z přítomných 58 členů netušil, jak vý-
znamnou roli v budoucnu dobrovolné hasič-
stvo sehraje, a to nejen při likvidaci a násled-
cích požárů, ale i při povodních a dalších kri-
zových scénářích a svojí velkou měrou přispěje 
i k rozvoji po stránce spolkové a kulturní. 

To vše zaznělo v slavnostních projevech 
a neslo se v rámci kulturně společenského 
programu, který byl v příjemném sobotním 
odpoledni připraven členy SDH Radotín 
pro příchozí, pro rodiny s dětmi, ale i pro 
kamarády dobrovolné hasiče ze sousedních 
sborů. Tím nejlepším dárkem k 130 letům 
existence je skutečnost jasného výhledu vy-
budování nové hasičské zbrojnice, na kterou 
radotínská radnice získala účelové prostředky 
od hl. m. Prahy. V průběhu roku 2018 se tak 
budou dobrovolní hasiči moci těšit z komfortu 
zbrusu nového zázemí.  

Obrovská tradice, jíž jsou současní členo-
vé nositeli, je vskutku zavazující. Je třeba si 
připomenout, že české dobrovolné hasičstvo, 
které historicky vznikalo na základě zákona 
ze dne 25.5.1876 č. 45 zemského zákona, ve 
kterém se praví, že …v každé osadě, kde jest 
alespoň 50 stavení obytných, má starosta 
pečovati o to, aby tam zřízen byl dobrovolný 
sbor hasičský…, přežilo všechny režimy a do-
dnes je v mnoha místech jediným a nejstarším 
občanským spolkem. Je příkladem i občanské 
pospolitosti, zvláště tam, kde je dobrý vztah 
mezi radnicí a dobrovolnými hasiči, tak jak je 
tomu i v Praze 16.  

Vážení členové radotínského sboru dobro-
volných hasičů, dovolte mi, abych Vám ještě 
jednou pogratuloval k významnému jubileu 
a poděkoval za to, co všeho prospěšného jste 
pro nás a naši obec, dnes městskou část, v his-
torii udělali. 

Věřím, že Vy, současní členové, budete 
správnými nástupci odkazů a tradic bohaté 
historie radotínského hasičstva a že i pro 
další léta zůstanete důležitým a váženým 
partnerem místní radnice. Neste ve svém srdci 
a mysli zásady hasičského desatera, především 
pak toho, abyste Vy i Vaši nástupci „nehledali 
v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni 
slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci 
v neštěstí“. Do dalších let Vám přeji mnoho 
zdaru a především úspěšných zásahů.

Zase skončily prázdniny. Významný 
předěl roku si neuvědomují jen děti, 
někde hluboko má tohle dělení času 
uloženo každý, kdo kdy školou prošel. 
Navíc pro každého rodiče je začátek 
školy návratem k povinnostem, které 
se vážou ke školní docházce jejich 
ratolestí – pomoc při úkolech, každo-
denní kontrole tašek, svačin, doprovod 
na kroužky a do sportovních oddílů… 
Není to jednoduché, stojí to nemálo 
energie i nervů. Ale přesto je potřeba si 
zachovat nadhled a pokud možno s kli-
dem dětem pomoci zvládat nové zážitky, 
odlišný rytmus týdne i všechny nároky, 
které na ně nabírání všech potřebných 
vědomostí klade.

Největší změnou je 1. zářijový den 
pro prvňáčky. Každý rok, když je vítám 
do radotínské školy, pozoruji v jejich 
očích směsici zvědavosti, očekávání, 
ale také strachu. Překonat ho a najít si 
své místo v kolektivu třídy jim pak po-
máhají nejen učitelky a spolužáci – nej-
větší díl práce je na těch nejbližších, na 
rodičích. Proto je pokaždé prosím, aby 
se dětem při domácí přípravě věnovali 
s maximální trpělivostí a shovívavostí. 
Vytrvale, den za dnem. 

Školy ale znamenají dlouhodobé 
úkoly i pro všechny samosprávy. Ve 
správním obvodu Praha 16 jsou čtyři 
základní školy – a u všech se již několik 
let řeší navýšení jejich kapacity tak, aby 
byly příjemným místem jak pro stále 
větší počet dětí, tak i pro všechny, kdo 
se zde o ně starají. V současné chvíli 
jsou rozestavěné nástavby Základní 
školy Praha – Radotín a zbraslavské 
Základní školy Vladislava Vančury. 
V obou případech se radnicím poda-
řilo připravit projekty a získat na ně 
dostatečné finanční zajištění. Nyní je 
třeba kontrolovat průběh výstavby, ko-
ordinovat ji s chodem školy – a uvažovat 
o tom, co bude ta která škola potřebovat 
za pár let. Jaký bude vývoj demografické 
křivky, kudy se vydají učební trendy, co 
bude třeba zajistit pro vyučující a co pro 
děti. Není to ani tak maraton, jako spíš 
vytrvalostní štafeta. Teď držíme kolík 
v ruce my a musíme udělat vše pro to, 
aby ti, kdo ho od nás jednou převezmou, 
měli alespoň v základních obrysech 
naplánovanou další trasu. A pěkný kus 
z ní už musí být i vybudovaný. 

Přeji všem dětem, nejen těm školním 
„nováčkům“, aby vyuku zvládaly a aby 
si z ní dokázaly vzít maximum z toho, 
co budou v životě potřebovat. A dospě-
lým kolem nich přeji, aby ustály zase ty 
své úkoly.


