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Slovo starosty Letní stavební ruch ve školách
Stavební ruch po celém Radotíně, 

který je v režii Městské části Praha 16, 
je s překlápějícím se létem v plných ob-
rátkách. Na dvou místech už se ale blíží 
k finále – to proto, že se týká zařízení, 
do nichž se s počátkem školního roku 
mají vrátit děti. Školní jídelna i školka 
v Býšovské ulici budou po prázdninách 
vonět novotou.

Přístavba školní jídelny Základní 
školy Praha – Radotín v Loučanské 
ulici je sice jen jednou z mnoha le-
tošních investičních akcí Městské 
části Praha 16, pro všechny, kdo ji na-
vštěvují (vedle žáků školy a studentů 
gymnázia jsou to například i důchod-
ci), ale bude asi tou nejpodstatnější, 
protože jim přinese jednoznačné 
zvýšení komfortu při stravování.

Jídelní prostor se otevřel do při-
lehlé vybourané šatny, díky tomu 
zde přibylo přibližně dalších 40 míst 
k sezení. Sama šatna vzniká v nově 

přistavené části na terase před vcho-
dem. Vcházet se bude novými dveřmi 
na bezkontaktní čip, který vydává 
školní jídelna jak k objednávání obě-

dů a jejich odebírání, tak i ke vstupu 
do budovy. 

Peníze na tuto investiční akci po-
cházejí z dotace pro rozšiřování kapa-
city škol Hlavního města Prahy. „Roz-
šíření jídelny je první etapou v rámci 

plánu rozvoje naší základní školy. 
Součástí projektu je i nástavba nad 
pavilonem bývalých dílen. „Od srpna 
2014 máme podanou žádost na MŠMT 
v rámci fondu rozvoje škol, v nejbližší 
době budeme tuto žádost aktualizovat 
v návaznosti na získané prostředky 

pro rozšíření jídelny,“ 
objasňuje další plány 
radnice Mgr. Miro-
slav Knotek, zástupce 
starosty Městské části 
Praha 16, který má 
projekt na starosti.

„ S ou č á s t í  a k t u-
a l i z ac e  ž ádo s t i  j e 
i oprava vývoje počtu 
žáků v základní škole 
do roku 2020. Cel-
ková kapacita školy 

by se měla nástavbou pavilonu zvýšit 
ze 780 žáků na 900. Ve školním roce 
2016-17 se počtem žáků přiblížíme stá-
vající kapacitě. Získání prostředků je 
proto naší prioritou,“ dodává Knotek. 

Zateplování bytových domů pokračuje
Radotínská radnice pokračuje v in-

vesticích do bytového fondu, který patří 
městské části. Díky tomu dostanou le-
tos teplý „kabát“ další tři domy. Jedná 
se o objekty Sídliště čp. 1069-1071.

Do zadávacího řízení na tuto 
stavební akci se přihlásilo 11 firem, 
vybrána byla ALEGRA s.r.o., která 
podala nejnižší nabídku: 2.959.951 Kč 

bez DPH (jen pro zajímavost, nejvyšší 
nabídka činila 4.847.618 Kč bez DPH). 

Rada městské části Praha 16 se na 
svém zasedání 6. května rozhodla 
nabídku přijmout a uzavřít s firmou 
smlouvu o dílo. Díky tomu byly za-
čátkem srpna zahájeny práce, které 

se budou v podstatě shodovat s tím, 
co bylo třeba udělat loni na vedlejších 
budovách. 

Opět se tedy bude zateplovat 
střecha, která dostane nový povrch, 
kompletně se vymění veškeré klem-
pířské prvky, obvodové stěny domů 
se obalí izolací a dostanou novou 
omítku. Ta bude ve stejné barevnosti, 

jakou mají sousední zateplené 
objekty. „S touto investicí bylo 
počítáno, tak jako v případě 
realizace zateplení bytového 
fondu v přechozích letech, 
d íky d louhodobě dobrému 
hospodaření, ve schváleném 
rozpočtu městské části, v tomto 
případě na rok 2015. Na akci 
tedy není použita žádná účelová 
dotace,“ říká radotínský starosta 
Mgr. Karel Hanzlík. A dodá-
vá: „Postupným zateplováním 
pokračujeme v plynulém a po-
stupném snižování energetické 
náročnosti obecních objektů 

a k celkové úspoře ve vyúčtování top-
ného média.“   

Opravy zahrnou i střešní římsy, 
kompletně celý systém odvodnění 
střech a sokly suterénu. Veškeré práce 
by měly být dokončeny do konce le-
tošního října. 

Oprava lávky 
v Prvomájové

Po loňské opravě silničního most-
ku přes Radotínský potok v ulici 
Prvomájová přikročila letos Měst-
ská část Praha 16 k obdobné investiční 
akci – opravě vedlejší lávky pro pěší. Ta 
byla zahájena 3. srpna – od tohoto dne 
je také přechod přes potok až do konce 
prázdnin uzavřen. 

Při stavebním průzkumu lávky bylo 
zjištěno mnohem rozsáhlejší poškoze-
ní jejího tělesa, než se původně před-
pokládalo – nosné ocelové profily jsou 

Výměny občanských 
průkazů v lepších 

podmínkách
V roce 2005 proběhla v České repub-

lice poslední hromadná výměna občan-
ských průkazů. Po deseti letech jsou ti, 
kterým končí platnost tohoto dokladu, 
povinni požádat o nový.

Úřad městské části Praha 16 pro ob-
čany připravil lepší podmínky – nový 
pořadový systém a upravené komfort-
nější podmínky pro čekání. Samo-
zřejmostí jsou již od roku 2011 úřední 
hodiny každý pracovní den v týdnu!  

Ve l m i  s i  v á -
žím toho, že na 
začátku čer vna 
b y l a  Z b r a s l a v 
místem setkání 
s t a ro s t ů  mě s t-
s k ý c h  č á s t í 

Praha 12, Praha 16, Lipence, Velká 
Chuchle, města Černošice a náměstka 
primátorky hl. m. Prahy Matěje Stro-
pnického nad tématem budoucnosti 
zdejší krajiny. 

Účelem setkání bylo vyvolat 
diskusi nad společným přístupem, 
který by přinesl optimální rozvoj 
oblasti soutoku Vltavy a Berounky. 
Vždyť jen v rámci našeho krátkého 
setkání byly představeny konkrét-
ní záměry, jako je rekreační zóna 
v Radotíně, rekultivace Lipenec-
kého potoka, splavnění Berounky, 
těžba štěrkopísků, protipovodňové 
opatření Dolní Černošice, trvalé 
umístění Velkotržnice Lipence či 
pěší propojení Zbraslavi, Lahovic 
a Lahoviček.  

Městská část Praha-Zbraslav 
předložila svým sousedům „Me-
morandum o spolupráci na rozvoji 
a budoucím využití území kolem 
soutoku Berou n k y a  V ltav y“.  
Účastníci memoranda se zavazují 
k vzájemnému informování a spo-
lečnému postupu při plánování 
a realizaci záměrů a při správě 
a údržbě prostoru řeky. K dnešní-
mu dni Memorandum podepsali 
všichni s ta rostové os lovených 
městských částí a města Černošice, 
za což velmi děkuji, a bylo zasláno 
primátorce i dalším členům rady 
hlavního města Prahy.  

Největší potencionální přínos ob-
lasti soutoku pro nás, kteří tu žijeme, 
pro ostatní obyvatele Prahy i obcí 
Středočeského kraje, tkví v celist-
vém a vyváženém rozvoji s respek-
tem k jejím kulturním, krajinným 
a ekologickým hodnotám. Soutok je 
naše společné území. Naším prvním 
úkolem je definovat prioritní hod-
noty území a tím i podmínky, které 
je potřeba dodržet, aby území hod-
noty neztrácelo, ale udrželo a dále 
rozvíjelo.  

Děkuji všem svým sousedům za 
společné nakročení.  

Ani tropické teploty, ani extrém-
ní sucha, ani lesní požáry. Přestože 
po mnoha stránkách je letošní léto 
opravdu mimořádné a „zatápí“ 
všem nejen v případě řešení mi-
mořádných situací, ale i v běžném, 
každodenním životě, nemůže to nic 
změnit na faktu, že Noviny Prahy 16 
se železnou pravidelností vycházejí 
a přesně podle redakčního plánu je 
opět držíte v ruce uprostřed druhého 
prázdninového měsíce.

Stejně jako NP16 jsou dalším 
spolehlivým indikátorem blížícího 
se konce prázdnin našich ratolestí 
finišující rozsáhlé investiční akce ve 
školských zařízeních – v Radotíně to 
jsou letos především úpravy ve Školní 
jídelně Praha - Radotín, příspěvkové 
organizaci Městské části Praha 16. 
Celý prostor jídelny, již nyní ve špič-
kách všedních dnů nedostačující, se 
připravuje na další navýšení počtu 
strávníků – jen v základní škole by 
mělo díky plánované nástavbě přibýt 
120 žáků, počet studentů se dlou-
hodobě zvyšuje i u Gymnázia Oty 
Pavla, druhého nejvýznamnějšího 
„zákazníka“ naší jídelny. Další, již 
drobnější akcí ve školských zaříze-
ních, je kompletní rekonstrukce so-
ciálního zařízení v mateřské školce 
v Býšovské ulici. Obě investiční akce 
by měly být hotovy ještě tento týden, 
aby kuchařky i učitelky zvládly vše 
připravit na ostrý start 1. září.

V Radotíně během léta probíha-
jí i další rozsáhlé stavební práce, 
o nichž přináší toto vydání NP16 
informace. Jde například o navazující 
investice do obecního bytového fondu 
či opravu lávky pro pěší v Prvomájové 
ulici. Naopak z důvodu omezeného 
prostoru (10 stran NP16 je prostě 
málo!) se do příštího vydání přesouvá 
například zpráva o nejviditelnějším 
počinu ve starém centru Radotína – 
Místu u řeky a rozsáhlém navazují-
cím prostoru podél řeky jdoucím od 
Radotínského potoka až po biotop. 
Dobrá zpráva je, že až budete mít ve 
schránkách zářijové vydání, budou už 
práce těsně před dokončením!           

Krásný zbytek horkého léta všem 
a speciálně dětem přeji pohodový 
návrat do školních lavic! 


