Sbírka pro Janka pokračuje
Původním záměrem sbírky bylo přispět
na pobyt v lázních Klimkovice, kde by
mladému muži, narozenému s dětskou
mozkovou obrnou, mohli pomoci vstát
z vozíku. Ve svých dvaceti letech je Janko
úředně dospělý, v lázních by ale musel mít
doprovod. Pobyt by bylo třeba opakovat,
avšak nadace není schopna získat tak velký
finanční obnos. „Z toho důvodu jsme se
s maminkou Janka dohodli, že budeme
pokračovat ve sbírce na nový invalidní
vozík, což by Jankovi i jeho rodičům výrazně ulehčilo život. Ten velmi komplikují
zejména poruchy na starším vozíku,“ říká
Ing. Martina Koutníková z Nadace Algo.
Vhodný invalidní vozík stojí v základní
verzi 30 000 až 40 000 korun podle vybavení. V tuto chvíli je na účtu Nadačního

Místní poplatek
za psy
Termín úhrady místního poplatku za psa
nepřevyšující 600 Kč za rok byl 31. března.
Radotínští mohou tento poplatek stále uhradit
buď hotově v pokladně úřadu, nebo na účet
Městské části Praha 16.
Sazby a splatnost místního poplatku
ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavního města Prahy,
v platném znění.
Poplatek byl splatný bez vyměření
předem, a to nečiní-li více než 600 Kč
ročně nejpozději do 31. března každého roku, a činí-li více než 600 Kč ročně,
ve dvou stejných splátkách, nejpozději do
31. března a 31. srpna každého roku.
Sazba je pro jednoho psa v rodinném
domě stanovena na 300 korun, za druhého

fondu pro Janka nashromážděno 12 500 Kč.
Ja n k a mů ž ete podpoř it sběrem
plastových víček od nápojů, stačí víčka donést na jedno ze sběrných míst v Radotíně
nebo přímo do sběrného dvora na adrese
V Sudech 1488/2, Praha-Radotín. Přispět
je samozřejmě možno i finančně na účet
Nadačního fondu Algo číslo 4999042/0800.
Jako variabilní symbol uveďte prosím 999.
Fond může vystavit potvrzení o daru –
dárce si pak může hodnotu daru odečíst od
základu daně.
Předem děkujeme za jakoukoli pomoc
pro Janka. Předpokládaný termín ukončení sbírky je konec června 2014.

Více informací a veškerá sběrná místa
naleznete na www.algonadace.cz/
janek.html a www.praha16.eu.
a dalšího 600 Kč. V ostatních bytových domech zaplatíte za jednoho pejska 1500 Kč,
za druhého a dalšího 2250 korun. Ti, co
pobírají starobní, sirotčí, vdovský nebo
vdovecký důchod jako jediný zdroj příjmů,
uhradí 200 Kč za jednoho psa, za každého
dalšího psa 300 Kč.
Právnické osoby, které psa užívají k hlídání
objektů a jsou zároveň vlastníkem objektu,
uhradí za jednoho psa 600 Kč, za druhého
a dalšího 900 korun.
O b y v a t e l é R a d o t í n a m o h ou p o platek uhradit buď hotově v pokladně
Úřadu městské části Praha 16, náměstí
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín (přízemí,
dveře č. 1) nebo poštovní poukázkou prostřednictvím pošty či bezhotovostním převodem na
účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo
19-2000861379/0800. K identifikaci platby je
nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku. Poštovní poukázky k úhradě do
termínu splatnosti nebyly rozesílány.

Jezdí se zákazem řízení

V pátek 21. února ve 14.20 hod. autohlídka městské policie při běžné hlídkové činnosti v ulici Dostihová ve Velké Chuchli zpozorovala jedoucí osobní motorové vozidlo
značky Hyundai stříbrné barvy ve velmi špatném technickém stavu. Vozidlo bylo
zastaveno a policisté pak ženu sedící za volantem vyzvali k prokázání totožnosti,
předložení řidičského oprávnění a dokladů potřebných k provozu vozidla na pozemních komunikacích. Žena hlídce sdělila, že u sebe žádné doklady nemá. Následnou
lustrací bylo zjištěno, že řidička má vysloven zákaz řízení motorových vozidel do
10. října 2014. Policie ČR si celou záležitost na místě převzala k dořešení.

Odcizený trezor se našel – prázdný

24. února po jedenácté hodině dopolední nalezli strážníci městské policie při běžné
pochůzce v okolí kolejové vlečky vedoucí do radotínské cementárny nad Radotínským
potokem v odvodňovacím kanále vypáčený trezor. Hlídka pojala důvodné podezření,
že trezor může pocházet z Mateřské školky Hastrmánek, do které se 15. února vloupal
neznámý pachatel a odcizil trezor z kanceláře ředitelky. Následně byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení. Vyšlo najevo, že skutečně
šlo o zmiňovaný trezor.

Opilí mladíci u lávky

Autohlídka městské policie zpozorovala při běžné hlídkové činnosti v okolí náměstí
Sv. Petra a Pavla – u lávky přes Berounku – zjevně mladistvé osoby, které vykazovaly známky opilosti (špatná motorika, artikulace a jedna z osob nedokázala stát sama na nohou). Stalo
se to 8. března ve 21.20 hodin. Strážníci vyzvali oba mladíky k prokázání totožnosti a následně
u nich provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním
výsledkem 1,16 a 1,37 promile alkoholu. Na otázky, kde alkohol koupili, nebo kdo jim ho podal, nebyli vzhledem ke svému stavu schopni odpovědět. Jeden z mladíků byl poté převezen
přivolanou RZS do Fakultní nemocnice v Motole a druhý předán v místě trvalého pobytu své
matce. Policie ČR si na místě celou záležitost převzala k dořešení.

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu
na území České republiky upravuje zákon
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Tyto volby vyhlásil prezident republiky
svým rozhodnutím č. 24/2014 Sb. dne
19. února 2014. Volby do Evropského
parlamentu se budou na území České
republiky konat ve dnech 23. a 24. května. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude
hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Občané ČR
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky za předpokladu,
že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva a že je zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Podmínkou výkonu volebního práva
ve volbách do Evropského parlamentu je
zápis státního občana České republiky,
který má právo volit (dále jen „volič“), do
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, který je upraven v ustanovení
§ 27 a § 28 zákona.
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb
(13. dubna 2014) zanese obecní úřad do
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České
republiky, který má právo volit ve volbách
do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán
automaticky do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Volič si může
ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve
stálém seznamu voličů pro všechny druhy
voleb na území České republiky, nebo později (po 13. dubnu 2014) svůj zápis přímo
v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
Občan jiného členského státu EU
Právo hlasovat u občanů jiného členského státu EU ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky
upravuje § 5 zákona. Podmínkou výkonu
volebního práva u těchto občanů je, že
nejpozději druhý den voleb dosáhne občan
věku 18 let, po dobu nejméně 45 dnů je přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky
(tj. nejméně od 9. dubna 2014), že u něj
nevznikla překážka ve výkonu volebního
práva a je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu.
Vedení seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu na území České
republiky upravuje § 27 a § 28 zákona. Občan jiného členského státu EU je do tohoto
seznamu zapsán, jestliže: o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádá,
o zápis do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu na území České
republiky požádal již při minulých volbách
do Evropského parlamentu v roce 2009
nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje
podmínky pro výkon práva volit (těmto
voličům se doporučuje, aby si svůj zápis

ověřili na příslušném obecním úřadě), je
veden v dodatku stálého seznamu voličů
pro účely voleb do zastupitelstev obcí
a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku
stálého seznamu voličů veden, podá žádost
o přenesení svých údajů z dodatku stálého
seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Dle § 29 zákona občan jiného členského
státu EU, který má právo volit ve volbách
do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat
v těchto volbách na území České republiky
tím, že podá u obecního úřadu, v jehož
správním obvodu je přihlášen k trvalému
pobytu nebo k přechodnému pobytu na
území České republiky, nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna
do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Občan jiného členského státu EU, který
je veden v dodatku stálého seznamu voličů
pro účely voleb do zastupitelstev obcí na
území České republiky musí nejpozději
do 13. dubna 2014 do 16.00 hodin osobně požádat o přenesení údajů vedených
v dodatku stálého seznamu voličů do
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.

Voličské průkazy
Volič, který je zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu,
může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to
písemným podáním opatřeným ověřeným
podpisem voliče, doručeným nejpozději
15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května,
obecnímu úřadu. Na voličský průkaz lze
volit v jakémkoliv okrsku na území ČR.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise
hlasování neumožní. To neplatí, pokud
volič hlasuje na voličský průkaz nebo
pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem nebo potvrzení
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu v souvislosti
se změnou trvalého bydliště a prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku.
Všechny voliče žádáme, aby pro vyřizování těchto záležitostí využívali úřední
hodiny příslušných úřadů, sledovali
průběžně zveřejňované informace na
internetových stránkách Praha16.eu
a případně se informovali na příslušných městských částech, do jejichž obvodů spadají.

Vítání občánků. Městská část Praha 16
pořádá dne 17.4.2014 slavnostní akci
„Vítání nejmenších občánků Radotína“.
Na tuto akci budou pozvány děti, které se
narodily v období od srpna 2013 do ledna
2014. Děti budou uvítány, jako noví občánci města Radotína a budou jim předány pamětní knihy s dárečky a květinou
pro maminku. V dopoledních hodinách
bude z důvodu této akce zcela uzavřeno
pracoviště matrik Odboru občansko
správního v ulici Václava Balého 23/3.
O službu Czech POINT a ověřování je
v Radotíně v této době možné požádat na
Odboru živnostenském ÚMČ Praha 16
na náměstí Osvoboditelů 21/2a, a dále
také u České pošty, s.p.
Den Země v Radotíně. V rámci oslav Dne
Země opět proběhne i v letošním roce ve
spolupráci se svozovou společností Pražské služby, a.s. tradiční informační vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřená na
nakládání s odpady. Stánek s prezentací
bude v pondělí 12. května 2014 v době od
10.00 do 18.00 hod. umístěn v prostoru
pěší zóny před nákupním střediskem (drogerie TETA) na náměstí Osvoboditelů.
Informace o třídění odpadů, bioodpadech
či mobilním sběru nebezpečných odpadů
a odpovědi na otázky budou podávat
zaměstnanci prezentovaných společností
a také zástupci odboru ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy.
Svoz velkoobjemového odpadu. Společnost Pražské služby, a.s. zajišťuje pro občany Městské části Praha 16 sběr velkoobjemového odpadu. Do kontejnerů lze odložit
starý nábytek, koberce, linolea, staré lyže,
snowboardy, kola, umyvadla či WC mísy.
Kontejner bude přistaven vždy v úterý
od 14.00 do 18.00 hodin za přítomnosti
obsluhy v těchto termínech: 15. dubna –
Strunkovská (prostranství nad čp. 380/15,
proti odbočce k vodojemu), 29. dubna –
Věštínská (u stanoviště separovaného odpadu 016/003, slepá ulice směrem k bytovým domům), 13. května – Sídliště (u stanoviště separovaného odpadu 016/029, za
nákupním střediskem), 20. května – Prvomájová (u stanoviště separovaného odpadu 016/004), 27. května – Živcová (u stanoviště separovaného odpadu 016/009),
3. června – Na Rymáni (u stanoviště separovaného odpadu 016/021), 10. června –
Výpadová (u stanoviště separovaného odpadu 016/032, čp. 1330), 17. června –
Otěšínská (otočka bus MHD 245),
24. června – Na Betonce (chodník u stanoviště separovaného odpadu 016/026). Sběr
je financován Magistrátem hl. m. Prahy.
Navrácení zapůjčených vysoušečů.
Na základě výzvy Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy je Městská část
Praha – Zbraslav povinna do konce dubna navrátit vysoušeče zdiva zapůjčené
po povodni 2013 z důvodu, že se jedná
o majetek, který je součástí národních rezerv. Proto MČ žádá zbraslavské občany,
aby kontaktovali paní Křenkovou na tel.:
257 111 888 a dohodli s ní jejich navrácení. Pokud vysoušeče stále používáte, je
možné dohodnout jejich výměnu za vysoušeč, který není veden v majetku státu.

PŘÍMĚSTSKÉ JAZYKOVÉ TÁBORY PRO DĚTI 9 – 15 LET
Kdy:
1. termín: 14. – 18. 7. 2014 děti 9 – 12 let
2. termín: 10. – 15. 8. 2014 intenzivní kurz
pro mládež 13 – 15 let
3. termín: 25. – 29. 8. 2014 děti 9 – 11 let
25. – 29. 8. 2014 děti 12 – 14 let
Kde:
JS Angličtina Radotín, nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín
Co nabízíme:
» Týden plný her, soutěží a výletů
» Po celou dobu tábora mluvíme pouze anglicky
» Maximálně 10 dětí ve skupině vedené 2 lektory
» Intenzivní jazykový program
» Zajímavé ceny a odměny
» Profesionální vedení českými lektory a rodilými mluvčími
» Nižší cena

Přihlášky
a více informací na:
www.anglictina-radotin.cz
email:
verakunt@yahoo.com
tel.: 777 057 013

