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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané
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Strom jako symbol
V sobotu 4. listopadu byly v Radotíně 

završeny oslavy 25 let trvající spoluprá-
ce s městem Burglengenfeld. Vedle setká-
ní známých, přátel i vedení obou měst 
a tradičního koncertu byl tento den 
mimořádný ještě jinak: byla odhalena 
pamětní deska u stromu přátelství.

Sychravé počasí a teploty jen pár 
stupňů nad nulou nevyvedly z míry 
účastníky závěrečné akce v seriálu 
celoročních oslav čtvrt století trva-
jícího partnerství mezi Radotínem 
a Burglengenfeldem. A pokud tak vý-

znamná příležitost, bylo potřeba pro ni 
připravit něco opravdu mimořádného. 

A to se vedení Městské části Praha 16 
ve spolupráci s místní Letopiseckou 
komisí opravdu podařilo: náměstí 
Sv. Petra a Pavla zdobí pamětní tabulka 
u nově vysazeného stromu přátelství.

Je jím 15letá lípa srdčitá (Tilia cor-
data „Greenspire“), opravdu krásný 
vzrostlý strom, který byl – vzhledem 
k náročnosti převozu a použité techni-
ky při sázení – usazen již 1. listopadu 
na místě pokáceného jasanu ztepilého, 
jenž byl napaden a nenávratně poško-
zen rezavcem štětinatým. 

Slavnostní akt 
pod vedením rado-
tínského starosty 
Mgr. Karla Hanzlí-
ka a za účasti jeho 
německého kolegy 
omase Gescheho 
a předsedy partner-
ského spolku Geor-
ga Trettera sledova-
ly desítky místních 
i hostů z Bavorska. 
Ve svých projevech 
všichni zdůraznili, 
že strom jako sym-
bol stále vzkvéta-
jícího partnerství 
byl skvělou volbou. 
„Tento strom, lípa, 

nás bude upomínat na naše přátelství 

ANO vítězem, 
ale ne všude

Říjnové volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 
přemalovaly mapu republiky. Ve všech 
krajích, a dokonce i okresech, zvítězilo 
ANO 2011. V našem správním obvodu 
to ale zdaleka nebylo tak jednoznačné.

Hnutí ANO 2011 se povedlo něco, 
co už u nás přes 20 let nikdo nedoká-
zal. Ve všech regionech a oblastech, 
včetně hlavního města, zvítězilo. 
V Praze to sice nebylo vítězství tak 
přesvědčivé jako ve zbytku země,

Elektrobus stále 
v hledáčku

Na loňském Havelském posvícení si 
radnice i občané z radotínských Viniček 
vyzkoušeli, jaké by to bylo jezdit malým 
ekologickým autobusem celou touto 
dosud dopravně odříznutou oblastí. 
V poslední době se opakovaně objevují 
dotazy, proč už elektrobus nejezdí? 
A děje se vůbec něco? 

Celá problematika zavedení midi-
busu, resp. elektrobusu je rozsáhlejší 
a komplikovanější, už z důvodu jed-
nání s garantem městské hromadné 
dopravy v Praze, kterým je Hlavní 

Vážení spolu-
občané, máme za 
s ebou rekord n í 
p o č e t  p o l i t i c -
k ý c h  s t r a n  v e 
volbách a stejně 
tak zvolený počet 
s t ran do Posla-

necké sněmovny a před sebou podobně 
rekordní volby prezidentské. Obě volby 
opět do české kotliny přinesly a přinesou 
neklid a mnoho otázek kolem budoucího 
vývoje. Žijeme v době, kdy se vrcholná 
politika mění a v důsledku vývoje v Ev-
ropě dostává i jiný impuls. Život a dění 
v našich městských částech naštěstí není 
tak turbulentní. To je podmínkou pro to, 
abychom v nich mohli realizovat projekty, 
které zlepšují podmínky života. Správní 
obvod Prahy 16 se dynamicky mění a je 
vyhledávanou lokalitou k bydlení. V Ra-
dotíně dochází k radikální změně celého 
školního areálu. Změně, kterou vedení 
radnice vytváří pro radotínské školáky 
co nejlepší podmínky pro vzdělávání 
a zájmovou činnost. Dokončená nástavba 
čtyř nových tříd pro žáky II. stupně a při-
pravovaná vestavba dalšího kvarteta tříd 
do střechy budovy I. stupně zvýší kapacitu 
školy. Celkově půjde o 1020 míst, která tak 
zajistí nabídku pro všechny radotínské 
školáky i do budoucna. Zároveň se škola 
stane plně bezbariérová. Je připraven 
i projekt nástavby na budovu mateřské 
školy na náměstí Osvoboditelů, který 
reaguje na budoucí rozvoj městské části 
a rozšíří kapacitu školky o dalších 50 míst. 
Současně budovaná aula, která využije 
tak trochu zapomenutý prostor školního 
atria, zlepší podmínky pro výuku a zá-
jmové kroužky. S kapacitou cca 250 míst 
k sezení bude také vítanou alternativou 
pro některé kulturní pořady KS Koruna, 
nebo ZUŠ Klementa Slavického. Školní 
bazén, dopravní hřiště, rozběžiště, víceú-
čelové hřiště, biotop a možnost využívat 
sportovní areály v těsném sousedství – to 
vše vytváří pro radotínské školáky bezkon-
kurenční podmínky pro rozvoj všech jejich 
dovedností, talentu, osobnosti a eliminuje 
společensky nežádoucí jevy. Z vlastní 
zkušenosti vím, že městské části nemohou 
moc ovlivnit vlastní vzdělání a pedagogic-
ký proces, ale moderní prostředí pro výu-
ku a možnosti ano. Během své sportovní 
kariéry jsem měl možnost, ať už jako hráč, 
nebo trenér, navštívit mnoho školních 
nebo univerzitních areálů. Po dokončení 
všech projektů se podobným areálům při-
blížíme a v rámci naší kotliny bude naše 
škola nadstandardní. Jsem přesvědčen, že 
vše bude mít vliv na ještě lepší atmosféru 
a spokojenost mezi žáky, rodiči i v peda-
gogickém sboru. A to je i hlavní motivací 
a cílem vedení městské části.

Problematika školství dnes rezonu-
je společností i vrcholnou politikou: 
jsou tu témata jako inkluze, jednotná 
maturita, víceletá gymnázia – a nedo-
statek míst ve školních i předškolních 
zařízeních.

Inkluze rozdělila odbornou ve-
řejnost i rodiče a do škol přinesla 
spoustu změn, které nejvíce dopadly 
na pedagogické pracovníky. Už se 
téměř stalo zvykem, že stát deleguje 
povinnosti, zatíží zřizovatele, vedení 
škol a pedagogické pracovníky, ale 
většinou jim ze žádné z dosavadních 
úloh neuleví. „Ať si o stavu našeho 
školství myslíme cokoliv, asi se shodne-
me na tom, že máme zvláštní schopnost 
rušit věci, co fungují, a nahrazovat je 
dalšími, nevyzkoušenými, aniž bychom 
se snažili dál zlepšovat to, co se osvědči-
lo,“ podotýká radotínský místostaros-
ta Miroslav Knotek, který má oblast 

školství v Radě městské části Praha 16 
na starosti.

Městské části se v oblasti školství 

mají starat o provoz a rozvoj zá-
kladního a předškolního vzdělávání. 
Zajistit dostatečnou kapacitu škol 
a školek, stravování, modernizaci, 

údržbu, podmínky a zázemí je ná-
ročným úkolem pro všechny měst-
ské části „šestnáctky“. Celý správní 

obvod Prahy 16 je vyhledávanou 
lokalitou k životu a růst developer-
ských projektů a ceny pozemků

Koncepce rozvoje školního areálu se mění v realitu
Po pěti letech, slavnostním křtem 

9. listopadu, vyšla, v pořadí druhá hudební 
kompilace, která je průřezem aktuální bo-
haté a žánrově pestré radotínské hudební 
scény. Na projektu „Radotínská hudební 
scéna“, který vznikal od podzimu roku 2016 
v nahrávacím studiu SOREA, přijali opět 
zcela zdarma účast vedle ryze amatérských 
interpretů i zástupci, kteří na profesionál-
ním hudebním poli sklidili nejeden úspěch. 
A tak vedle skladby světově uznávaného 
hráče na klasickou kytaru – profesora Ště-
pána Raka či dnes již legendárního zpěváka 
Ivana Hlase, který nazpíval píseň „Nádraží 
Radotín“, můžete na dvou CD nosičích 
slyšet například i mladé amatérské formace, 
jako je skupina Nolem či Klika, jejíž členové 
bez nadsázky svojí kvalitou navazují na 
celou řadu skvělých hudebníků historicky 
vycházejících z kultovní restaurace Pivní 
sanatorium. Vedle dnes již jednoznač-
né ikony české rockové scény, jakou je 
kytarový instrumentalista Petr Henych, 
doprovázející zpěváky Kamila Střihavku 
či dříve Vildu Čoka ve skupině Bypass, 
na nosiči uslyšíte velice talentované syny 
tragicky zemřelého radotínského rodáka, 
člena legendární skupiny Olympic Milana 
Peroutky, kdy především Milan junior o své 
výjimečnosti přesvědčil v hudebním pořa-
du Tvoje tvář má známý hlas. Pro některé je 
účast na nahrávání podobného nosiče mo-
tivací a impulsem pro vytvoření vlastního 
sólového projektu, a tak s podobnou zku-
šeností již do celkové skladby písní na obou 
CD přispěla „rozpustilá“ formace Barový 
mouchy s frontmanem Vráťou Kydlíčkem 
(pohrávající si s hospodsko-balkánskými 
rytmy) či folkový Qjeten. 

Chtěl bych všem interpretům a skupi-
nám, bez rozdílu, velice poděkovat za to, že 
přijali účast na projektu. Jsem si zcela vě-
dom, že je to z důvodu jejich společné lás-
ky k hudbě a k místu, kde žijí, k Radotínu. 
Do budoucna bude mít tato zcela unikátní 
hudební kompilace jistě svoji historickou 
hodnotu. Velké poděkování patří i spon-
zorům, převážně radotínským subjektům, 
kteří finančně přispěli na pokračování uni-
kátního dvojCD. Mnozí podporují místní 
kulturně společenské projekty a různé 
podobné akce dlouhodobě. 

Za profesionálně odvedenou práci velký 
dík i Miloši Ráblovi, v jehož studiu nahráv-
ky vznikly, a „Man Petty“ Neumannovi, 
který nejen jako jeden z interpretů na CD 
vystupuje, ale projekt pomáhal organizačně 
řídit a výhradně pro účel vzniku nosiče 
složil melodickou a pohodovou skladbu 
Dohoda, v níž zpívá mezinárodně uzná-
vaná sopranistka Markéta Mátlová Fassati, 
Martina Hanslová, sólista opery Národního 
divadla a držiteli Ceny álie za rok 2015 
Jaroslav Březina, zpěvák, skladatel a kytaris-
ta Jan Kalousek a Míra Hajšman.
Příjemný poslech přeje


