
ROČNÍK 8                     ČÍSLO 6/2010                         WWW.PRAHA16.EU                      ZDARMA

Radotínské Viničky s kanalizací

Domácí nouzové volání zachraňuje životy

Nová stříkačka

Městská část Praha 16 zajišťuje pro 
klienty bytů s pečovatelskou službou 
i další občany od října minulého roku 
službu „Domácí nouzové volání“ - mož-
nost kdykoli se v případě nouze spojit 
s dispečinkem zajišťujícím pomoc, a to 
pouhým zmáčknutím tlačítka, které 
má člověk u sebe. Jak se tento systém 
osvědčil? 

Jen od počátku roku 2010 vyjížděly 
sanitky na základě nouzového volání 
z Radotína pětkrát – čtyřikrát do do-
mů s pečovatelskou službou, jeden-
krát do soukromého bytu. Ve třech 
případech byl nutný okamžitý převoz 
do nemocnice. Stručné popsání stavu: 
„dušnost, hypertenze“ znamená zou-
falé okamžiky uprostřed noci, které 
také mohou znamenat konec (a toho 
si je člověk víc než vědom). V takové 
chvíli může být telefon nekonečně da-
leko, tlačítko v náramku na ruce, které 

samo „zvedne telefon a vytočí číslo po-
moci“, znamená záchranu. Ne-li přímo 
života, pak zdraví zcela 
určitě. Odpadají hodi-
ny proležené na chladné 
podlaze v nejistotě, zda 
a kdy někdo přijde.

Pět volání o pomoc bě-
hem pěti měsíců se může 
zdát málo, ale pro ty, kte-
rých se týkalo, je to neko-
nečně mnoho. Například 
paní z DPS Na Benátkách, 
která se ve svém pokoji 
s přítomností přístroje 
napojeného na telefon 
nemohla smířit, poté, co 
se po mozkové příhodě v pozdních 
večerních hodinách dostala včas do 
nemocnice, a díky tomu u ní nedošlo 
k trvalému postižení, dnes říká: „Po-
každé, když jdu kolem té mašinky, 

pohladím ji pohledem a poděkuju jí.“
Pro ostatní je tlačítko hlásiče záru-

kou bezpečí, neustálého dosahu 
pomoci. A v mnoha případech je pro 
své uživatele hlavně, což si možná ne 
každý uvědomuje, tím, co jim umož-
ňuje zůstat v domácím prostředí, 

Závěrečnou etapu výstavby chybějící 
technické infrastruktury v Radotíně 
hodlá hlavní město zahájit již na konci 
letních prázdnin. Oblast v okolí ulice 
Na Viničkách čeká nová splašková 
a dešťová kanalizace, vodovod, plyno-
vod i zrekonstruovaná komunikace. 

Investiční akci plánuje investor, 
hlavní město Praha, dokončit v roce 
2012. V Radotíně, přes mohutné in-
vestice do infrastruktury přesahující 

za posledních 14 let neuvěřitelnou 
jednu miliardu korun, stále chybí 
základní sítě ve větší části oblasti 
Viniček a v částech ulic Zderazská, 
Otínská a Jelenovská.  

Od roku 2007, kdy bylo proinves-
továno 130 milionů korun v Karlické 
ulici a na starém sídlišti, se v Rado-
tíně výstavba technické vybavenosti 
(TV) výrazně zpomalila a pokračo-
vala vždy jen kratšími úseky (např. 
ulice Otínská, Zdická, Minerální). 
„Po dlouhodobém úsilí a snaze se 
v květnu podařilo, i za významného 
přispění spolufinancováním z Minis-
terstva zemědělství, zajistit vyhlášení 

výběrového řízení 
n a  T V  V i n i č k y. 
Dle informace od 
Odboru městského 
investora by termín 
zahájení mohl být 
na přelomu měsíců 
srpna a září 2010,“ 
říká starosta Měst-
ské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík. 
V tuto dobu bude 
dokončena u l ice 
Zdická a návazné 
úseky komunikací, 
na nichž stavbaři 
v současnosti pracují. 
Investiční akce si 

vyžádá zhruba 150 milionů korun. 
Rozsáhlá etapa by měla skončit v roce 
2012 a poté přijde na řadu ještě něko-
lik posledních ulic, které komplexní 
obnovu Radotína završí.

První náměstek primátora hl. m. 
Prahy JUDr. Rudolf Blažek předal 
ve čtvrtek 20. května Městské části 
Praha – Zbraslav cisternovou automo-
bilovou stříkačku CAS 20 Renault pro 
zdejší jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů. Byla to velká sláva, jak by také 
ne, když do vybavení přibyl automobil 
v hodnotě 5 307 400 Kč.

Jde již o třináctý vůz zakoupený 
městem, který byl předán k užívání 
dobrovolným hasičům. „Když někdo 
něco dělá jako dobrovolní hasiči ve 
svém volnu a ve prospěch jiných, 
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Král přijel
A byl nadšeně přivítán, vždyť také 

jde o otce vlasti. Letos ho však několik 
členů rodiny Jičínských čekalo možná 
netrpělivěji, než ostatní. A asi také 
s větší trémou – v očekávání svého pa-
sování do stavu rytířského. 

Rodinné družstvo Jičínská legie 
totiž zvítězilo v novince doprovodné-
ho programu Královského průvodu 
v Radotíně, v Rytířském klání, které 
proběhlo v předvečer příjezdu sa-
motného průvodu. Utkali se v něm 
s borci z pedagogického sboru zdejší 
základní školy sloučenými pod ana-
krymem Gogadep, družinou Lloyd, 

Občané to politi-
kům pěkně spočíta-
li! Takový je hlavní 
výsledek květno-
vých voleb do dolní 
komory českého 
z á k o n o d á r n é h o 
sboru. Voliči prostě 
bouchli do stolu, 
rozhodli se dát hlas 

novým subjektům, nebo v těch tradičních 
stranách ukázat červenou kartu všem, kte-
ří v jejich očích překročili hranice.

Jde o malé zemětřesení, což jasně 
dokládá i série rezignací předsedů stran 
těsně po vyhlášení výsledků voleb, a to 
včetně hlavní postavy ČSSD, strany, která 
prostě „utrpěla vítězství“. Ano, dostala sice 
nejvíce hlasů, ale výsledek je oproti plá-
nům partaje skoro poloviční a hlavně má 
mizivou šanci na sestavení vlády s dalšími 
levicovými subjekty. S křesly komunistů to 
prostě nadpoloviční většinu nedá a další 
naděje na koalici s lidovci či zemanovci se 
vypařili se sečtením 100 % hlasů.

Jaká je to zpráva pro Českou republiku? 
Jednoznačně máme naději na záchranu 
veřejných financí, tedy že se nevydáme 
řeckou cestou žití na dluh, který možná 
bude muset splatit další generace, což tu 
dnešní vlastně netrápí. Šance na sestavení 
středopravicové vlády jsou vysoké, i když 
strana neokoukaných tváří-nováčků ve 
vysoké politice pod vedením známého 
dlouholetého moderátora od začátku pře-
šlapuje na místě a neustále všem médiím 
tvrdí, že váhá, zda a za jakých podmínek 
„tu vládu vzít“.

Pokud se ale pravicový projekt ODS-TOP 
09 uskuteční (bez ohledu na přímou či ne-
přímou podporu VV), znamená to konec 
rozhazování státních peněz na nesmyslné 
populistické „projekty“ a bolestivá úsporná 
opatření, jenž ale povedou k zastavení za-
dlužování a střízlivé fiskální politice.

Volby ale přinesly i další dobrou zprávu: 
občanům došla trpělivost s politiky a do-
káží se, poprvé od dozvuků sametové re-
voluce, aktivizovat, vyjadřovat své nesou-
hlasné názory veřejně, na shromážděních, 
v sociálních sítích - ty slavily úspěch nejen 
z hlediska předávání informací a diskuzí 
nad „přemlouváním báby“, ale katapulto-
valy třeba z posledního místa kandidátky 
ODS v Praze úplně neznámého živnostní-
ka, který snad neměl ani žádnou kampaň. 

Poselství je zřejmé – naše milé velké 
strany, tak tohle bylo naposledy, co jste 
dostaly naše hlasy. Pokud se do příštích 
voleb nepolepšíte, radši si zvolíme něko-
ho neznámého, který nám slíbí změnu 
bez obsahu, než abychom vám dali hlas 
automaticky, protože není na levici či pra-
vici alternativa. Máte čas do podzimního 
rozhodování!    

Tento způsob začátku letních dní 
je poněkud rozmarný… Je otázkou 
pro meteorology a politology, zda 
jde pouze o výsledek činnosti sopky 
Eyjaallajökull, nebo konečně při-
chází čerstvý vítr do české politiky. 

Počasí ovlivnit neumíme, nasta-
vit jiné klima v celostátní politice 
se nám všem podařilo, a vytvořit 
místo pro kvalitnější život občanů 
je kontinuálním cílem radotínské 
samosprávy od roku 1990. Měřítkem 
její úspěšnosti však není jen plnění 
volebních programů a stanovených 
priorit, ale i realizace projektů, které 
využívají prostředky z dotací, grantů 
nebo spolupráce s podnikatelským 
sektorem. To vše nad rámec a mož-
nosti rozpočtu. Vedení radotínské 
radnice, i díky dotování státní sprá-
vy, je od začátku volebního období 
nuceno hledat zdroje v těchto ob-
lastech. Díky grantům, s 10% účastí 
Prahy 16, se podařilo například na 
Sídlišti realizovat pěší propojení 
a kontejnerové stání nebo vybudovat 
fotovoltaickou elektrárnu na budově 
základní školy, která pokryje zhruba 
polovinu roční spotřeby elektrické 
energie tohoto subjektu. Nové i staré 
kulturní projekty jako jsou Havelské 
posvícení, Dětský den, Burčákfest, 
Královský průvod, Adventní kon-
certy nebo Zvonohra, jsou z více 
jak 90 procent financovány mimo 
rozpočet městské části. Záměr Místo 
u řeky, využití tepelných čerpadel 
pro vytápění areálu škol a společný 
projekt radotínské radnice a hlavní-
ho města vybudovat koupací biotop 
jsou připravené k podání na výzvu 
fondů EU. 

Flexibilní přístup radnice pomohl 
řešit složitou situaci v mateřské 
školce rozšířením kapacity o 40 míst 
a umístěním všech radotínských 
dětí. A právě školka bude mít během 
prázdnin a začátkem školního roku 
zateplené budovy. Změny čekají 
i areál základní školy - v červenci se 
u staré budovy začne s budováním 
nového víceúčelového hřiště s umě-
lým povrchem. U druhého stupně 
vyroste atletická dráha se sektorem 
určeným pro skok daleký. Po návratu 
z dovolených a prázdnin mohou naši 
spoluobčané opět posoudit, jak rado-
tínská samospráva přispívá k lepšímu 
a kvalitnějšímu životu v Radotíně. 

Příjemné prožit í dovolených 
a prázdnin se šťastným návratem!


