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Slovo starosty
Dne 10. a 11. října
budeme mít opět po
čtyřech letech možnost svým volebním
hlasem zasáhnout do
politického složení na
radnicích obcí, měst,
městských částí po celé
České republice a určit,
jakým směrem se bude
dané místo dále vyvíjet. Již dnes je zřejmé, že
pokračuje trend vzniku a zapojení nových a nových politických subjektů, které budou usilovat
o přízeň voličů, i když v celé řadě případů se
jedná o kandidáty, kteří účelově přešli z jedné
kandidátní listiny do druhé. V mnoha místech
pak bude výsledkem voleb ještě větší nepřehlednost a fakt, že se v daném místě nepodaří,
kvůli názorové roztříštěnosti složení vedení
samospráv, nic pořádného udělat. To, že taková
situace v republice vznikla, je především z důvodu nespokojenosti občanů s dlouhodobou
činností velkých etablovaných politických stran
a dále díky médii vytvářené realitě, která má
v nás nabudit dojem, že vše staré je špatné a že
ti, co přicházejí, jsou ještě více čistší, než byli ti
před nimi. Komunální volby opravdu ale nejsou
o volbě té či oné politické strany, která je více či
méně v té době v módě. Volby do místních zastupitelstev jsou o lidech či týmu lidí, kteří jsou
odborně a věcně, bez ohledu na časový rozsah,
připraveni pracovat ku prospěchu místa, kde
žijí, a jeho občanů.
Při této příležitosti si troufám napsat, že
především kontinuita na radnici je důležitou
devízou, která vede například k rozvoji Radotína oproti jiným městským částem. Kontinuita
lidí, kteří dlouhodobě žijí mezi Vámi, znají místní problémy a významně pracují pro Radotín
třeba i bezplatně v neziskových volnočasových
organizacích jako činovníci, trenéři mládeže
atd. Lidé vyznávající lokální patriotismus. Během zmiňovaných osmačtyřiceti měsíců jsme
se s kolegy z Rady MČ Praha 16 snažili systematicky a rovnocenně dělat rozhodnutí a řešit
záměry pro všechny věkové skupiny, počínaje
seniory až po ty nejmenší, ve všech oblastech
dění, od školství až třeba po dopravu tak, aby se
na levém břehu Berounky všichni cítili spokojeně a opravdu jako doma. Snažili jsme se dělat
rozhodnutí racionální. Ukázali jsme, že jsme
i schopni flexibilně reagovat na aktuální požadavky a problémy radotínských občanů.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovat Vám
všem, kteří jste nám v naší práci drželi palce.
Doufám, že jsme Vaši důvěru nezklamali.
Chtěl bych poděkovat i všem členům Zastupitelstva MČ Praha 16, rovněž i členům komisí
a výborů pracujících při Radě a Zastupitelstvu
MČ Praha 16, jelikož výstupy a doporučení
vycházející z jejich jednání jsou vždy při rozhodování a přijímání usnesení velice důležitá.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří přišli s nějakým podnětem, i když
byl třebas kritický, ale konstruktivní. Je potřeba
si uvědomit, že jsme s převážnou většinou z Vás
na stejné lodi se společným zájmem – rozvíjet
Radotín. A bez vzájemné spolupráce toho nelze
docílit. Vážení spoluobčané, věřím, že až půjdete
k volbám, Vaše rozhodnutí bude správné pro
místo, kde bydlíte. Šťastnou ruku.
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Místo u řeky schváleno
Projekt Místo u řeky, který navazuje
na prostor mezi Berounkou, prvním
stupněm základní školy a lávkou přes
řeku, je výsledkem komunitního plánování, v rámci něhož se radotínští občané
mohli na radničním webu a následně na
dvou veřejných setkáních zapojit do rozhodování o tom, jak by toto místo mělo
vypadat. Podněty do projektu následně
zapracoval architekt Jan Schlitz.
Myšlenka projektu je přibližně šest
let stará. Hlavním přáním občanů
bylo vytvořit posezení s možností výhledu na řeku, vybudovat odpočinkové místo pro každodenní procházky
a zatraktivnit tuto lokalitu pro cyklisty z blízkého okolí včetně instalace informačního systému o Radotínu, jeho
historii zaměřené hlavně na velká geologicky a paleontologicky významná
území, která se zde nachází.
Tyto požadavky se staly hlavním
tématem projektu, který radotínská
radnice poprvé předložila v rámci

Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v roce 2009. Tato
první žádost o dotaci nebyla kladně

vyřízena, proto byla v listopadu roku
2012 podána další.
„Kvůli loňským povodním ale došlo ke změně projektu. Jde zejména
o ustoupení od návrhu přístupových

Rozvoj podmínek pro základní školství
Radotínská radnice dlouhodobě
zkvalitňuje podmínky předškolních
i školních zařízení. Po letech, kdy zásadní investice mířily hlavně do všech čtyř
mateřských školek, byl letošní rok přelomový pro základní školu. Rekonstrukce
pochozích ploch areálu školy navázala
na přístavbu školy z roku 2012. Obě
investiční akce už vycházely z koncepce
rozvoje areálu, která respektuje požadavky městské části a vedení školy.

Jak jsme již informovali, po letech
dílčích investičních akcí v budovách
radotínské základní školy se letos

díky výbornému hospodaření městské části i samotné školy a získání
investiční dotace od hlavního města
Prahy podařilo zásadním způsobem
pokročit ve zlepšování podmínek,
a to v obou budovách školy (viz NP16
č. 6/2014 a 7-8/2014). Jen letos se částka mířící do všech těchto akcí blíží
5 milionům korun. U toho ale nezůstane a v příštích letech se plánují
další, ještě významnější proměny.
Co se tedy zejména změní? To napovídá studie koncepce
rozvoje areálu, která
byla představena zástupcům rodičů na
jaře 2014. V létě 2014
byla do koncepce zapracována nástavba
nad bý valými dílnami, v souvislosti
s rozšířením počtu
učeben a celkové kapacity školy. Jde o podobný t rend ja ko
v minulých letech
u mateřských škol,
kde se dle potřeb
opakovaně zv yšovala kapacita jak
na pracovištích na náměstí Osvoboditelů

schodů k řece, dle požadavků Povodí
Vltavy. Tato část byla tedy zrušena
a projekt se tak dotýká pouze prostoru
od ulice Nad Berounkou k cyklostezce,“ uvedl 1. zástupce starosty Městské
části Praha 16 Mgr. Miroslav Knotek.

Takto pozměněná žádost byla podána
na 13. výzvu pražského Fondu Konkurenceschopnost na začátku letošního roku a schválena usnesením Rady

Radotín bude mít
podzemní kontejnery
Městská část Praha 16 uspěla v rámci 58. výzvy operačního programu Životní prostředí. Podzemní kontejnery
jsou tak dalším úspěšným projektem
v oblasti zvyšování kvality životního
prostředí v Radotíně.
Předmětem podpory je vybudování 5 sběrných míst s podzemními
kontejnery. „Instalováním podzemních kontejnerů dojde ke zkvalitnění
a zvýšení kapacity systému třídění odpadů na území MČ. Celé sběrné místo

2016: nádraží
bez bariér
Plány na výstavbu, resp. rekonstrukci trati Praha – Beroun, tedy
III. tranzitního železničního koridoru,
jsou staré již mnoho let. Podle posledních informací by stavba mohla být
zahájena v roce 2016 a její důležitou
součástí jsou bezbariérová nádraží,
rozšíření podjezdů a nové podchody.
Trať je celostátně důležitá, neboť
III. koridor České republiky prochází
od hranice se Slovenskem (směr od Žiliny) přes Ostravu, Přerov a Prahu dále
směrem na Plzeň, Cheb a Německo
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Školní rok se rozjel a dostal se do
standardních kolejí. V celém správním obvodu však musí radnice řešit
nárůst počtu žáků na prvním stupni
všech škol. Fakt, že velký počet dětí,
se kterým se potýkaly mateřské školy,
se přesouvá do škol základních, je
znám poměrně dlouho. Kapacitně
jsou některé školy na hranici svých
možností a příští školní rok bude obrovskou výzvou, nejen pro jejich ředitele, ale především pro vedení radnic
jako zřizovatele. Koncepce rozvoje
škol a školních areálů je záležitost,
kterou je potřeba řešit průběžně v závislosti na růstu počtu obyvatel, ne
v momentě, kdy nastane. Dá se očekávat, že toto téma bude v některých
městských částech našeho správního
obvodu Prahy 16 horkým tématem
nadcházejících voleb.
Radotínská radnice, v rámci
předpokládaného nárůstu počtu
obyvatel v nejbližších letech, podala
k 31. srpnu žádost na nově zřízený
investiční fond rozvoje škol MŠMT
na zvýšení kapacity školy. Ze současných 780 žáků by nástavbou nad
budovou bývalých dílen vzrostla
kapacita na 900. Současný (aktuální)
počet je 700 žáků. Koncepci rozvoje
školního areálu, včetně biotopu a připravovaného záměru bazénu přinášíme na stranách 1 a 3.
Nový školní rok přinesl Radotínu i dva úspěchy v rámci čerpání
finančních prostředků z evropských
peněz. Dlouhodobě připravovaný
projekt Místo u řeky získal podporu
pražského fondu Konkurenceschopnosti, a tak nábřeží Berounky v okolí lávky a ústí Radotínského potoka
dostane novou podobu. Výraznou
změnou bude další projekt z oblasti životního prostředí, zelenou od
Státního fondu životního prostředí
totiž dostal náš projekt výstavby
podzemních kontejnerů. Občané
starého Sídliště, nového sídliště na
náměstí Osvoboditelů a u Horymírova náměstí tak budou moci sofistikovaně nakládat s odpady určenými
na recyklaci.
Přeji příjemné první podzimní
dny a šťastnou ruku při volbě budoucího rozvoje našich městských
částí.

