
jako přirozená rozlivová území. Ta 
jsou dnes často zastavěna a my řeší-
me problém, zda tato místa lze před 
povodní ochránit, nebo se naopak 
snažit jim alespoň částečně vrátit 
jejich původní úlohu.
   Z tohoto pohledu se zdá být otázka 
protipovodňových opatření na ochra-
nu lidských obydlí vysoce aktuální, 
a to bez ohledu na ničivé povodně, 
které postihly Českou republiku 
v létě roku 2002. Podívejme se nyní 
na koncepci plánovaných opatření 
v našem správním obvodě.
   Před povodní, která zasáhla čtyři 
z pěti našich městských částí, nelze 
ochránit Lahovice. Právě o možnos-
tech zábran chránících toto území 
spadající pod MČ Praha – Zbraslav 
se vedly vášnivé diskuse již od kon-
ce roku 2002. Faktem zůstává, že 
výstavba je zde situována při souto-
ku Berounky a Vltavy v širokém 
rozlivovém území, v němž by vybu-
dování jakýchkoli mohutných zdí či 
valů mohlo zapříčinit mnohem větší 
následky třeba v centru Prahy. Navíc 

   Od začátku roku vstoupil v platnost 
nový školský zákon, který znovu potvrdil 
vzdálenou představu školských teoretiků 
od skutečné reality. Zákon, jenž prosadila 
vládní koalice jen nejtěsnějším poměrem 
hlasů, okamžitě vzbudil řadu nesouhlas-
ných reakcí a kritik z řad nejen pedagogů, 
ale i z řad zřizovatelů škol a též i rodičů. 
Například pod Internetovou peticí proti 
některým ustanovením Školského zákona 
(č. 561/2004) autorů Mgr. Václava Klause, 
syna našeho prezidenta a ředitele Prvního 
obnoveného reálného gymnázia v Praze 8, 
a PaeDr. Jaroslava Nádvorníka, ředitele 
sedlčanské základní školy, se koncem led-
na objevilo víc jak šestnáct tisíc podpisů. 
Petici dále podpořila Asociace ředitelů 
ZŠ České republiky, Komora gymnázií, 
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy 
a Slezska a dále třeba Asociace školských 
odborů – Učitelský odborový klub nebo 
Společnost středoškolských pedagogů.
   Je na místě napsat, že naše školství nový 
zákon potřebovalo, ale soustavy paragra-
fů, které momentálně diktují dění na půdě 
výchovně-vzdělávacích institucí, očeká-
vání nesplnily. Můžeme říct, že nás zákon 
svojí zastaralou koncepcí vrací o několik 
let zpět a budí spíš dojem proklamace 
jakési činnosti pracovníků a představitelů 
Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy. Ignorance k připomínkám pedago-
gů praktiků to jenom potvrzuje. 
   Na několika málo řádcích nelze vypsat 
všechny přehmaty zákona, ale uveďme 
konkrétně alespoň některé. Žákům a 
studentům se za pochodu mění podmínky 
studia, podle kterých si například vybrali 
školu. Školský zákon svým novým způ-
sobem přijímání žáků na střední školy 
výrazně omezil práva rodičů při snaze 
zajistit svým dětem odpovídající vzdělání. 
Nový jednokolový systém přijímacích 
řízení přinese větší nervozitu a kvantum 
žáků, kteří se nedostanou na školy odpo-
vídající jejich schopnostem. Rozhodnutí o 
nezpoplatňování posledního roku docház-
ky v mateřské škole je rozhodnutí z po-
zice zřizovatelů v podobě mnichovského 
diktátu: o nás bez nás. Obce si musí pora-
dit. Absolutní vrchol arogance MŠMT je 
v podobě uvedení prováděcích vyhlášek 
k novému zákonu, které by měly jít ruku 
v ruce s ním. Ještě měsíc po uvedení záko-
na v platnost se na některé čeká. Již dnes 
je jisté, že jako u jiných ,,nepovedených“ 
zákonů to v brzké době povede  k nutnosti 
novelizace a oprav zákona. Bohužel naše 
školství momentálně přešlapuje na místě. 

   Koncem letošního ledna byl v pro-
storách bývalých dílen radotínské 
Základní školy v Loučanské ulici 
čp. 1112 otevřen nový Klub pro ne-
organizovanou mládež. Zřizovatelem 
je Městská část Praha 16, přičemž 
na jeho vybudování a zařízení bylo 
využito nejen jejích fi nančních pro-
středků, ale i fi nanční podpory Mi-
nisterstva vnitra a Magistrátu hlav-
ního města Prahy v rámci prevence 
kriminality. 
   Posláním tohoto zařízení je vytvo-
řit zázemí pro děti, které jinak tráví 
volný čas na ulici a jejich jedinou 
zábavou je posedávání na veřejných 
prostranstvích a v parcích. Klub jim 
nabídne prostor k aktivnímu vyu-
žití volného času a možnost vlastní 
realizace. Je to otevřený prostor s 
minimálními vstupními pravidly, ve 
kterém se nepracuje formou kroužků, 
ale reaguje přímo na potřeby návštěv-
níků a podporuje jejich iniciativu. 

Nový klub 
pro mládež

   V uplynulých týdnech nás mnozí 
vědci na stránkách denního tisku 
varovali před výraz-
nými, možná již do-
konce nenávratnými 
změnami v atmosféře 
Země, které jsou za-
příčiněny intenzivním 
využíváním přírod-
ních zdrojů lidmi a 
s nimi souvisejícími 
emisemi znečišťují-
cích látek do ovzduší. 
Jedním z průvodních 
jevů atmosférických 
změn jsou i výraznější 
výkyvy počasí, její-
miž následky mohou 
být i častější výskyty přívalových 
dešťů a povodně. Přestože povodně 

jsou v našich zeměpisných šířkách 
jevem pradávným, lidé při své expan-

zi postupně rozšiřovali svá obydlí a 
činnosti i do míst, která dříve sloužila 

   V uplynulém roce mohli občané 
i náhodně kolemjdoucí sledovat 
nebývalý stavební boom v blízkosti 
radotínské cementárny u křižovatky 
ulic K Cementárně a V Sudech. Byly 
zde demolovány a č á s t e č n ě 
sanovány již ne- funkční 
o b j e k t y  býva l é - h o 
středního odborné-
ho učiliště strojí-
renského a na jejich 
místě vyrostlo zá-
zemí pro radotínské 
technické služby a 
také nový sběrný 
dvůr (viz Noviny 
Prahy 16 č. 3/2004). 
Na protější straně
ulice V Sudech  p r o b í h á 
současně výstavba hasičské stanice, 
v jejímž rámci  bude vyřešeno i nové 
napojení obou areálů na hlavní ko-
munikaci.
   Sběrný dvůr je těsně před dokon-
čením a pro veřejnost bude otevřen  
1. března. Provozní doba areálu je od 
pondělí do pátku 8.30 – 18.00 hod. 

(v zimním období, tj. od 15. listopadu 
do 15. března, do 17.00 hod.), v sobo-
tu je otevřeno od 8.30 do 15.00 hod. 
   Areál je provozován radotínskými 
Technickými službami jako sběrný 
dvůr na separovaný odpad, který se 
ukládá do příslušných kontejnerů. 
Velkoobjemové kontejnery budou 
určeny pro ukládání pneumatik, 
směsného stavebního odpadu, papíru 

a lepenky, elektro odpadů, dře-
va, kompostovatelného 

odpadu, kovů a ob-
jemného odpadu. 

Ve sběrném 
d v o ř e 

bude 

m o ž -
né ode-
v z d a t   
t a k é 
s k l o  a 

N a  k o n c i 
p r o s i n c e 
byly pode-
psány první 
n á j e m n í 
smlouvy na 
byty v Do-
mě s pečo-
va t e l s ko u 
s l u ž b o u 
(dále jen 

DsPS) a nastěhovali se první nájem-
níci. Dnes je obydleno již osmadva-
cet z celkového počtu čtyřiceti tří 
bytů a další se obsazují. Vzhledem 
k velkému počtu zájemců, kteří se 
nakonec rozhodli byt v DsPS od-
mítnout, rozhodl výbor pro DsPS 
o uzavření druhého kola přijímání 
žádostí. Ve druhém kole se hodnotí 
žádosti podané od 1. července 2004 
do 31. ledna 2005 včetně, pokud na 
žádosti  žadatel výslovně neuvedl, 
že žádá odklad minimálně o 2 roky. 
   Pod stromeček dostala městská 
část novou výstavní síň v budově 
U Malé řeky 3 (budova knihovny). 
První výstava  seznámila návštěv-
níky s historií ochotnického divadla 
na Zbraslavi. V letošním roce při-
pravují zbraslavští skauti výstavu k  
patnáctému výročí obnovení skaut-
ského hnutí v Čechách. 
   A co čeká Zbraslav v letošním 
roce? V plánu je rekonstrukce 
obřadní síně, která bude dalším 
krokem k vytvoření „Městského 
domu“ jako centra kulturního živo-
ta v městské části. V letošním roce 
bude zahájena výstavba Městské 
zahrady. Na pozemku proti bý-
valému kinu (dnes divadlo Jiřího 
Srnce) vznikne zahrada s přírod-
ním amfi teátrem. Největším do-
končeným projektem kromě bytové 
výstavby se v letošním roce stane 
multifunkční sportovní centrum 
na rozestavěné ledové ploše. Máme 
se na co těšit, využít bude možné 
mimo jiné malý bazén, tělocvičnu 
a  squashové kurty.


