ROČNÍK 12

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané!
Nově v ylepené
vole bn í pl a k át y
kandidátů do
Evropského parlamentu mi připomenuly, že Češi mají
opět příležitost se zamyslet nad svým
vztahem k Evropě. A že ten vztah
je plný rozporů, to si snad všimne
každý, kdo chvíli poslouchá diskuzi
o oblíbených „evropských tématech“.
Téma, které je suverénně na prvním
místě, jsou evropské dotace. Na ty
spoléháme tak, že cokoliv chceme
udělat a vylepšit, tam k tomu použijeme evropské dotace. Tedy, alespoň to
tak plánujeme. Téma druhé, EURO.
Jedni ho zásadně odmítají a chtějí
silnou korunu (i když vůbec neví jak),
druzí sice nejsou proti, ale protože
dlouhodobě nesplňujeme kritéria pro
jeho přijetí, tak o něm radši nemluví.
Fámy typu: Nebudeme platit dluhy
za Řecko mají živnou půdu, neboť
ani renomovaní ekonomové nejsou
schopni položit na stůl rozumnou
analýzu, která zváží variantu S nebo
BEZ EURA. A tak jako nemáme
energetickou koncepci, nemáme ani
eurokoncepci. Ostatně to nepřekvapuje, protože nemáme ani zemědělskou, ani průmyslovou, ani obranou,
ani vzdělávací, ani důchodovou, ani
žádnou jinou koncepci. Dlouhodobé
uvažování prostě českým politikům
nejde. Téma třetí, evropská regulace.
Na ní se svede vše. Ale upřímně se
obávám, že teprve česká implementace udělá z evropské směrnice tu
pravou „pakárnu“. Kvantum nadbytečných českých úředníků bojuje
o svoji „nepostradatelnost“ právě tímto způsobem. Téma čtvrté, změňme
Evropu (silná role v Evropě).
Možná tahák pro voliče, ale upřímně: jsme jedna z nejmenších zemí
Evropy, navíc ekonomicky ne moc
silná. A tomu bude vždy odpovídat
i náš význam v oblasti ekonomiky
a politiky. Silní možná můžeme být
kulturně, vědecky už asi ne, v ochraně životního prostředí či národnostní
menšin asi také ne. Tak kde? Napadá
mne, co takhle být malý, ale spořádaný a fungující stát, který nikomu
nepřekáží a dovede se o sebe sám
postarat. To by možná šlo. Uvidíme,
jestli s tím nějaká politická strana
v rámci „eurovoleb“ přijde.
S úctou
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10 měsíců po povodni
I s odstupem času od poslední povodně probíhají dokončovací práce
na březích i v korytě Berounky. Radotínská radnice se navíc snaží o vybudování dalších ochranných opatření
v nejpostiženějších lokalitách.
Zatímco likvidace následků povodně proběhla v Radotíně, díky nasazení
desítek zaměstnanců úřadu a dalších
obecních organizací a dobrovolníků,
v postižených nemovitostech a na
místních komunikacích velice rychle,
samotné vodní toky musely počkat.
Státní podnik Povodí Vltavy zahájil
až na začátku letošního roku čištění
levého břehu Berounky mezi Černošicemi a Přístavem Radotín. Práce
spočívající v údržbě pozemků zahrnovala úpravu poškozených dřevin
a dalších břehových porostů a byla ve
spolupráci s Technickými službami
Praha – Radotín dokončena na konci
března.

Na základě dalších požadavků
městské části a podle informací Povodí Vltavy, s.p. bude v dubnu probíhat
čištění ústí Radotínského potoka

do Berounky, jakož i čištění koryta
Radotínského potoka v oblasti ulice
K Cementárně, kde bude proveden
i výsyp a zpevnění břehové části.

Práce na TV Radotín pokračují
Během dubna 2014 se opět rozjedou
naplno práce na výstavbě inženýrských
sítí a komunikací v radotínských oblastech „Na Viničkách“ a ulice „Otínská“.
V oblasti „Na Viničkách“ byly
zahájeny práce v ulici Javořická ve
2. dubnovém týdnu výstavbou kanalizace, následně vodovodu, plynovodu
a komunikace. Ukončení prací v této

plynovodu a komunikace. Plánované
ukončení prací je během měsíce září.
V oblasti „Otínská“ budou práce
zahájeny výstavbou kanalizace v ulici Jelenovská během měsíce května,
následně bude položen vodovod,
plynovod a komunikace. Pokračování
výstavby v ulici Otínská směrem od
urnového háje se očekává v průběhu

V současné době na základě souhlasného stanoviska ÚMČ Praha 16
probíhá prořezávka vegetace v rámci
povodí Radotínského potoka v rozsahu od ulice Hadravské k cementárně.
V průběhu měsíce dubna (spíše
v jeho závěru) by mělo probíhat od-

straňování nánosů říčního písku
v oblasti soutoku Berounky s Vltavou (u přístaviště).

Jarní úklid
komunikací 2014
Nově nastavený systém úklidu byl
v Radotíně poprvé celoplošně realizován v loňském roce. Letos se bude podle
podobného scénáře vše opakovat, pouze
s drobnými změnami. Ostatní městské
části pražské „šestnáctky“ se drží tradic
dle modelů z posledních let.
Pro letošní blokové čištění radotínských ulic, které začne Rymání 15. dubna
a skončí 22. května (Na Benátkách),
nasadí místní radnice veškerou dostupnou techniku. Do ulic vyrazí i tři nové

Sbírka pro Janka
pokračuje

ulici se plánuje v srpnu 2014. Dále
budou zahájeny práce na pokračování výstavby v ulici Dehtínská. Práce
se zahájí ve 3. dubnovém týdnu od
ulice Kolová výstavbou opěrných zdí
a kanalizace a následně vodovodu,

3. čtvrtletí 2014. Termíny výše uvedených prací, zejména v ulici Jelenovská
a Otínská, jsou orientační, protože
dosud nebyly definitivní harmonogramy předány investorovi.

Ne každý má to štěstí, že se narodí
zdravý. Ale každý z nás se může kdykoli ocitnout v situaci, kdy se bez pomoci
druhých neobejde. V té se nyní nachází
dvacetiletý Janko z Radotína, který ale
statečně bojuje a úsměv mu neschází.
Jak už jsme vás informovali, Nadační fond Algo ve spolupráci s Městskou
částí Praha 16 pořádají sbírku na
pomoc Jankovi. Ten bydlí se svými
rodiči právě v Radotíně.

ZDARMA
w

Radotínská radnice pravidelně připravuje pestrou nabídku nejrůznějších
kulturně společenských programů, jimiž
nabízí možnosti využití volného času
pro občany všech věkových skupin. Jak
dokazuje harmonogram na rok 2014,
jinak tomu nebude ani v letošním roce.
Noviny Prahy 16 obvykle na svých stránkách uvádějí upoutávky anebo články
o průběhu jednotlivých akcí a bude tomu
tak i do budoucna. V dnešním sloupku
bych se chtěl zastavit a s dostatečným
předstihem zpropagovat ojedinělou akcí,
která se uskuteční v sobotu 17. května
od 9.00 do 13.00 hodin, a jež má za cíl
přiblížit a představit činnost složek, které
jsou pro nás všechny nesmírně důležité,
především v krizových situacích. Radotínský den s IZS – to bude dopoledne se
složkami Integrovaného záchranného
systému, který historicky pořádá Městská
část Praha 16 ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem hlavního města
Prahy již potřetí. Celý program představí
práci jednotlivých složek záchranného
systému. Tak jako v minulém roce bude
prezentována hasičská technika, která
se běžně používá při likvidaci požáru či
dopravní nehody. Svou činnost předvede
i Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Radotín. Policie České republiky přiveze
představit veřejnosti poříční oddíl s jeho
kompletním vybavením a oddíl dopravní
policie s veškerým stávajícím autoparkem.
Stanoviště Vojenské policie ocení hlavně
tatínkové a kluci; bude zde možné si zblízka prohlédnout vybavení i osahat výzbroj.
U stanoviště Českého červeného kříže se
zájemci dozví, jak správně a efektivně poskytnout první pomoc, v nabídce je i „zranění na míru“ s odborným výkladem, jak
je nejlépe ošetřit. U mobilního stanoviště
Pojišťovny ministerstva vnitra si případní
návštěvníci budou moci nechat změřit
krevní tlak a zároveň, pokud budou chtít,
si na místě vyřídí potřebnou administrativu bez návštěvy kamenné pobočky.
Preventisté z řad strážníků Městské policie hl. m. Prahy se přijedou představit
s Mobilním informačním a poradenským
centrem pro veřejnost, s tzv. modrým autobusem, s tematicky zaměřenými bloky
prevence, přizpůsobenými jednotlivým
cílovým skupinám, mobilním dopravním hřištěm, kde si děti vyzkouší svou
zručnost a šikovnost a získají „řidičský
průkaz“. Dalším velkým lákadlem jistě
bude i ukázka výcviku záchranářských
i zásahových psů a výcviku policejních
koní. U stánku Besipu si mohou vyzkoušet dopravní testy jak malí, kteří
dostanou drobný dárek, tak i velcí, ovšem
bez bodové ztráty. Závěrem Vás tedy
všechny srdečně zvu na zajímavé květnové dopoledne, kde budete mít možnost se
setkat s lidmi, kteří při ochraně majetků
a někdy i lidských životů neváhají nasadit
životy svoje.

