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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

SOUHRNNÉ INFORMACE K VOLBÁM NA STRANĚ 2

Vážení spolu-
občané! Za pár 
d n í  p ů j d e m e 
k volbám. K na-
šim volbám. Ty 
německé máme 

těsně za sebou. Sousedi nedo-
padli špatně. Měli účast kolem 
75 %  -  o dp ově d ný  n á r o d .  
Je si jistý sám sebou, ví, co chce 
a kam míří. Kancléřka zvolená 
počtvrté za sebou. Celá Evropa 
jim může závidět. A to to tam 
určitě nemají vše růžové. Přesto 
nepanikaří a vypadá to, že věří 
ve svou zemi a sami v sebe. No 
jo, Němci.

Taky máme volby. A ukážeme 
světu, jak to tu chodí. Že si taky 
věříme a nebojíme se. A proč 
taky? Pan Okamura nás ochrá-
ní před všemi dvaceti přítom-
nými migranty. Pan Chovanec 
nás vyzbrojí proti budoucím 
migrantům. Pan Fiala a pan 
Filip nás ochrání proti Evrop-
ské unii. Pan Filip navíc i proti 
NATO. Pan Kalousek proti 
panu Babišovi. Pan Babiš nás 
všechny zaměstná v Agrofertu 
(pokud vezme i pana Kalouska, 
bude nezaměstnanost nula). 
A pan a paní X… ze všech 
těch ostatních stran jim v tom 
jistě pomohou. Pan prezident 
spravedlivě rozdělí volební vý-
sledek. Vždyť i my dovedeme 
světu ukázat, že tu táhneme 
za jeden provaz. Ten česko-
moravsko-slezský. A Evropa 
bude koukat. Protože my to tu 
růžové mít chceme. Necinkali 
jsme přece klíči proto, aby to 
tu bylo nějaké šedé. Protože 
pokud by mělo, tak to ať nám 
volby trhnou...
Tak Českokracii zdar.

Sen o bazénu se stane skutečností
Již v době, kdy se začaly kreslit plány 

biotopu, připravovala radotínská rad-
nice souběžně také projekt krytého ba-
zénu v areálu základní školy. Vzhledem 
k potřebným finančním prostředkům 
bylo jasné, že není možné realizovat 
obojí najednou. V letošním roce se ale 
podařilo peníze získat a nyní se pře-
dává staveniště firmě, která vyhrála 
výběrové řízení.

O stavbu plaveckého bazénu proje-
vily zájem dvě firmy, výběrové řízení 
vyhrála ALBET stavební, s.r.o., nabíd-
la totiž o téměř dva miliony nižší cenu 
(konkrétně 70  989 155 Kč bez DPH). 
Ta bude rovněž provádět přemístění 
hradidlové komory, která je nyní 
v ploše budoucího staveniště. Vzhle-
dem k tomu, že kromě budování nové 
komory za závorami ve vjezdu do 
areálu školy a k budoucímu bazénu je 
nutné vytvořit novou větev kanaliza-

ce a napojit ji na trať procházející pod 
areálem Beach arény, nepůjde ani tady 
o malou částku, cena je stanovena na 
5 680 656 Kč bez DPH. 

Obálky obou výběrových řízení se 

otevíraly v září, nyní v říjnu si po pod-
pisu firma přebírá obě staveniště. Nej-
prve bude potřeba zprovoznit novou 
hradidlovou komoru, aby bylo možné 
zrušit starou, přesto se předpokládá 
zahájení zemních prací pro bazénovou 
halu již koncem října. Dokončení sta-

veb je naplánováno na rok 2018, práce 
by se ale vedlejšího areálu přírodního 
koupaliště neměly příliš dotknout. 
V době zahájení další sezóny biotopu 
by již měla stát hrubá stavba a pracovat 
se bude uvnitř bazénové haly.

A jak to vše bude po dokončení 
vypadat? V hale bude pětadvaceti-

metrový bazén se čtyřmi klasickými 
dráhami a jednou širší relaxační, 
v níž bude i lavice s tryskami. Před 
nimi, blíže vchodu, budou dva kru-
hové bazénky – vířivka a brouzdaliště 
pro malé děti. V napojení na stávající

Obnova autoparku finišuje
27. září byly zástupcům Městské čás-

ti Praha 16 předány dvě zbrusu nové 
dodávky, které na základě otevřeného 
výběrového řízení dodala společnost 
PROFI AUTO CZ a.s. z Říčan, která 
předložila nejvýhodnější nabídku v cel-
kové hodnotě 997 tis. Kč (bez DPH).

„Výběrové řízení vyhlášené na 
konci března 2017 bylo připravováno 

delší dobu, aby oba dva vozy měly 
naprosto přesné specifikace podle 
našich potřeb,“ říká starosta Městské 
části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. 
Nejvýhodnější nabídku nakonec 
předložila společnost PROFI AUTO 
CZ a.s. z Říčan, která nabídla dodáv-
ky Fiat Talento v provedení Crew Cab 

pro Technické služby Praha – Rado-
tín a Van pro Pečovatelskou službu 
Praha – Radotín.

„Díky této posile v autoparku na-
šich pečovatelek a po dodání ještě 
jednoho osobního vozu na konci 
letošního roku pro potřeby místního 
úřadu bude po několika letech završe-
na nezbytná obnova autoparku měst-

ské části,“ upřesňuje 
Ing. Pavel Jirásek, ta-
jemník Úřadu městské 
části Praha 16. Přímo 
z rozpočtu radotínské 
radnice půjde letos 
jeden milion korun 
na nové vozy, dodávku 
pro Technické služby 
Praha – Radotín si 
tato organizace bude 
hradit ze svého inves-
tičního fondu.

„Při výběru vozu 
jsme upřednostnili 
komfort a bezpečnost 

posádek, takže noví pomocníci mají 
mj. centrální zamykání, klimatizaci, 
zadní parkovací senzory či vedle stan-
dardních bezpečnostních systémů též 
asistenta pro nouzové brzdění. Navíc 
si radnice vyjednala prodlouženou 
4letou záruku,“ dodává Jirásek. 

Rozšiřování 
cyklostezky začalo

Už v okamžiku, kdy se zahájila rekon-
strukce parkoviště a výstavba nových 
dětských hřišť U Ondřeje, se mluvilo 
o rozšíření zpevněných povrchů na břehu 
Berounky. Nyní, začátkem října se začalo 
pracovat na prvním úseku cyklostezky.

Předání staveniště investorem, 
tedy Technickou správou komunikací 
hl. m. Prahy, proběhlo již 27. září. Zho-
tovitelská firma Čermák a Hrachovec 
a. s. v následujícím týdnu začala čistit 
vytyčenou trasu „Rozšíření cyklostezky 

Ve dnech 20. a 21. října budou po čty-
řech letech probíhat volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. 
Mnozí si zcela uvědomujeme jejich vážnost 
a důležitost. Můžete namítat, že důležité jsou 
každé podobné volby, ale troufám si říct, či 
v tomto případě přesněji napsat, že ty letošní 
volby jsou obzvlášť důležité. To proto, že se 
bude zásadním způsobem rozhodovat o osu-
du demokracie v našem státu a o tom, kam 
bude naše země směřovat v nejbližší době. 
Budeme rozhodovat o tom, zda se vrátíme 
skoro o třicet let zpět k podobně autokratic-
ké a nedemokratické společnosti, kde bude 
vládnout jednotlivec či vymezené skupiny 
osob, které nám díky ovládnutí státních or-
gánů a mediálního prostoru budou vnucovat 
a manipulovat s veřejným míněním a s na-
šimi svobodami, které jsme opět získali po 
listopadu 1989, nebo budeme pokračovat na 
cestě stabilní prodemokratické země, kde si 
lidé váží hodnot svobodné společnosti.  

Podle předběžných průzkumů mají letošní 
volby ještě před zahájením jeden rekord. Je 
to počet nerozhodnutých voličů, kterých 
je podle některých výsledků průzkumů 
až polovina. Záleží tedy na každém z nás, 
zodpovědném občanovi, který si uvědomu-
je a váží získaných svobod, aby působil na 
svoje okolí stran nutnosti jít volit, jelikož 
každý hlas má svoji váhu a může rozhodovat 
o naší demokratické budoucnosti. Je potřeba 
podpořit politické subjekty, které jasně pra-
cují na demokratických principech. Možná 
Vás některé z nich v minulosti zklamaly, ale 
když se soudně podíváte zpět, byla to selhání 
spíše jednotlivců než systému. Ti jednotlivci 
následně pod tlakem a kritikou spolustra-
níků odešli z politického dění. Jak vidíme 
v současné době, dochází díky exministrovi 
financí Babišovi, který se netají svými am-
bicemi na post nového premiéra, k zcela 
bezprecedentnímu prorůstání byznysu do 
politiky, které je servilně přehlíženo a vlast-
ně podporováno vrcholnými představiteli 
hnutí ANO. Nepřipomíná Vám to scénáře 
z let minulých či dávných? Nedělejme stejnou 
chybu, že ztrácíme víru a zájem o politiku 
a volby. Nevěřme dílčím průzkumům, které 
dostanou velký mediální prostor proto, aby 
nám vnutily, co si máme myslet. Věřme sami 
sobě! Demokratické strany potřebují naši 
podporu i navzdory propagandě autoritářů 
a populistů, kteří k dosažení svých cílů 
potřebují rozbít demokratický systém. Již 
řecký antický filosof, pedagog a matematik 
Platón řekl do dnešních dní stále pravdivý 
citát, který glosuje neochotu a nezájem lidí 
rozhodovat o svém osudu: „Nakonec Vám 
budou vládnout ti nejneschopnější z Vás. To 
je trestem za neochotu podílet se na politice.“ 
Tento citát by se dal parafrázovat i na to, že 
nám můžou vládnout ti všeho schopní. 

Je proto třeba vyzývat demokratickou část 
veřejnosti, aby se nenechala znejistět a zvik-
lat ve svém rozhodnutí bránit polistopadovou 
svobodnou společnost. Šťastnou volbu pro 
nás pro všechny.

Čtvrt století 
dobré praxe

Letošní rok je výjimečný. Je to totiž 
25 let od chvíle, kdy bylo uzavřeno 
partnerství mezi Radotínem a Burglen-
genfeldem. Oslavy jsou rozloženy do 
celého roku a jejich poslední součástí 
bude koncert pro přátelství konaný 
v Radotíně 4. listopadu.

Ještě předtím se však uskutečnilo 
několik dalších mimořádných událos-
tí. První již 1. dubna, kdy se v Měst-
ské hale v Burglengenfeldu konal 
slavnostní akt ke společné oslavě


