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Radotínský web 
umí anglicky

jej mohou zajímat, jak o Radotínu 
(historie, mapa, doprava, partnerské 
město), vedení městské části (starosta, 
rada, zastupitelstvo) i o úřadu, který 

má přenesený výkon státní správy pro 
celý 16. pražský správní obvod (praco-
viště úřadu, tajemník, Czech POINT). 

„Současně zde lze ale nalézt i obec-
né, třeba i životně důležité informace – 
například telefonní čísla, na která lze 
volat v nouzi: tísňové linky, lokální 
bezpečnostní složky, pražské organi-
zace spravující inženýrské sítě nebo 
tísňové kontakty aktivované v případě 
mimořádné situace, která může v Ra-
dotíně nastat,“ říká starosta Mgr. Ka-
rel Hanzlík a naráží tím například na 
stále živé riziko povodně.

Stránky byly připravovány delší dobu 
a obsahují vše podstatné třeba pro ci-
zince s trvalým pobytem v Praze 16 či 

turistu, který nevládne českým jazy-
kem. „Radotín v letošním roce oslaví 
25 let spolupráce s partnerským městem 
Burglengenfeld a tomu je na stránkách 
věnována nemalá pozornost. Konečně 
i občané z Bavorska se o nás dozví více 
ve světovém jazyce číslo 1,“ slibuje si od 
změny tajemník radotínského úřadu 
Ing. Pavel Jirásek, který měl projekt od 
začátku na starosti. „Pro naše interneto-

vé stránky je to další zásadní krok – před 
dvěma lety jsme kompletně změnili 
grafiku, přidali mnohé nové služby pro 
občany, instalovali technické novinky 
a nyní toto všechno budou moci využí-
vat i cizinci,“ dodává.    

Nová podoba webu byla oficiálně 
spuštěna v pátek 13. ledna – ale toto 
datum pro ně jistě nebude nešťastné.   

Anglická verze webových 
stránek radotínské radnice: 
www.praha16.eu/en. MČ Praha 16 
bude i letos soutěžit ve Zlatém erbu, 
v konkurenci webových stránek 
„velkých“ městských částí v Praze 
(více informací na www.zlatyerb.cz)

Dotační řízení 2017

Informace ke zpracování projektů, 
schválená pravidla a další 
podrobnosti poskytne Úsek školství, 
mládeže, TV a kultury Kanceláře 
úřadu ÚMČ Praha 16, e-mail: 
iveta.krejci@praha16.eu, tel.: 
234 128 102. Souhrnné informace 
k dotačnímu řízení naleznete též na 
www.praha16.eu

na Úřadu městské části Praha 16, Vác-
lava Balého 23, až do 28. února 2017 
do 12.00 hod. pro akce konané v celém 
kalendářním roce 2017. Obálku s ma-
teriály je třeba zřetelně označit heslem 
„Dotace“. 

Vypsání dotačních řízení nezisko-
vým organizacím ze strany radotínské 
radnice je tradiční záležitostí, dotace 
jsou udělovány každoročně již od 
roku 2005, kdy byla rozdělena částka 
300 tis. Kč. Letos je na projekty určeno 
1,1 mil. Kč. 

školy (dále jen žadatelé), působících na 
území Radotína v oblastech volného 
času, sportu a kultury. 

Účelem poskytování finančních 
prostředků je zajistit spolufinancování 
činnosti a rozvoje aktivit volného času 
v těch případech, kdy není možné krýt 
tyto náklady v plné výši z prostředků 
žadatele. Cílem poskytování dotací 
z rozpočtu Městské části Praha 16 je 
podpora celoroční činnosti subjektů 
i jednorázových volnočasových, spor-
tovních, kulturních a společenských 
akcí určených pro obyvatele této měst-
ské části všech věkových skupin nebo 
prezentujících městskou část. 

Žádost o dotaci na předepsaném 
formuláři a zpracované projekty se 
přijímají prostřednictvím podatelny 

„Omylem“ kradl
Telefonické oznámení z tísňové linky 156, podle něhož v OD Hornbach ve Velké 
Chuchli došlo k odcizení zboží a pachatel krádeže byl stále přítomen v prodej-
ně, prověřovala autohlídka Městské policie hl. m. Prahy 4. ledna v 17.45 hodin. 
Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Stráž-
níci kontaktovali oznamovatele – detektiva bezpečnostní agentury působící 
v OD Hornbach, který označil přítomného muže jako pachatele krádeže. Dále 
uvedl, že muže viděl, jak bere z regálu zboží, dává si ho do batohu a poté prochází 
pokladní linií bez placení. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a po-
dání vysvětlení, ve kterém uvedl, že si dal zboží (spojovací materiál) do batohu 
omylem a potvrdil tak skutečnosti uváděné oznamovatelem. Strážníci sepsali 
protokol o krádeži a řádně zadokumentovali veškerý důkazní materiál. Ozná-
mení o přestupku bylo předáno příslušnému správnímu orgánu k projednání. 
Noční testovací jízda
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy při běžné kontrolní činnosti 10. ledna 
půl hodiny po půlnoci zpozorovala na Zbraslavském náměstí vozidlo, které ne-
respektovalo dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel“ a dále pokračovalo 
v jízdě ve směru k mostu Závodu míru. Vzhledem k okolnostem strážníci pojali 
důvodné podezření ze spáchání přestupku a za pomoci světelného výstražného 
znamení s rozsvíceným nápisem „STOP“ autohlídka neprodleně za vozidlem 
vyjela. Vozidlo tovární značky Nissan se podařilo dojet a zastavit v ulici Žitav-
ského. Strážníci řidiče vyzvali k předložení dokladů a podání vysvětlení. Řidič 
(cizinec) nepředložil řidičský průkaz a na dotaz strážníků, zda vlastní řidičské 
oprávnění pro skupinu „B“, odpověděl, že ano, ale že si řidičský průkaz nechal 
doma v Bulharsku a v České republice si jen chtěl vyzkoušet noční jízdu. Vzhle-
dem k tomu, že i přes poskytnutou součinnost ze strany Cizinecké policie se na 
místě nepodařilo věrohodně ověřit, zda řidič vlastní řidičské oprávnění či niko-
liv, byla celá událost řádně zadokumentována a následně postoupena příslušné-
mu správnímu orgánu k projednání.

Povodně – to bylo téma besedy, kterou 
pořádala Městská část Praha 16 ve spo-
lupráci s neziskovou společností Člověk 
v tísni, o.p.s. ve středu 11. ledna.

Akce se konala v téměř komorní 
atmosféře v prostorách Klubové scény 
Milana Peroutky v domě U Koruny.  
Zástupce uvedené organizace Jan Jelí-
nek v klubu představil projekt „Žijeme 
v záplavovém území“.

Sérii povodňových školení zahájila 
organizace Člověk v tísni již v loňském 
roce. V obcích, které se nacházejí v zá-
plavových územích, si projekt klade za 
cíl zvýšit povědomí o rizicích povodní 
a jejich zvládání. Humanitární organiza-
ce, která pomáhala při povodních v ČR 
i zahraničí, si uvědomuje důležitost pre-
vence a vědomostí, které mohou pomoci 
snížit škody během povodní. Ty byly také 
využity na vytvoření brožury, jež kom-
plexně zpracovává téma povodní. 

Publikace „Žijeme v záplavovém 
území“, na jejímž vzniku se podílela 
řada odborníků, byla distribuována 
v tištěné formě během besedy, v elek-

tronické podobě je možné ji stáhnout 
na www.praha16.eu.

Přednášky se zúčastnil i radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík, který při-
pomněl, že organizace Člověk v tísni, 
o.p.s. se mj. podílela na odstraňování 
následků povodně v roce 2013 na úze-
mí Městské části Praha 16. 

Po skončení prezentace se starosta 
Hanzlík ujal slova a pohovořil o stálé 
snaze zvyšovat a zkvalitňovat připra-
venost městské části na mimořádné 
události (povodňové plány nemovitos-
tí, SMS systém), ale také o připravova-
ných akcích v oblasti protipovodňové 
ochrany (získání účelové dotace ve 
výši 28 milionů na stavební akce v Šá-
rově kole, viz článek na str. 1 a 3). 

V následující diskusi starosta od-
povídal na dotazy přítomných spo-
luobčanů týkající se především proti-
povodňové ochrany Radotína. „Štěstí 
přeje připraveným, ale doufejme, že 
nic z toho nebudeme potřebovat,“ uve-
dl závěrem Hanzlík.

Přednáška o povodních

Michaela Brabcová, studentka čtvr-
tého ročníku radotínského Gymnázia 
Oty Pavla, se umístila na prvním mís-
tě v kvízu Plus v rámci pražského kola 
projektu „Kraje pro bezpečný internet“.

Kvízu Plus se 11. ledna zúčastnili 
další čtyři studenti, kteří odpověděli na 
dvacet otázek v předcházejícím soutěž-
ním kvízu na téma bezpečnosti na in-

ternetu nejrychleji, tj. do dvou minut. 
Cílem projektu Asociace krajů ČR 

„Kraje pro bezpečný internet“ je zvý-
šit informovanost o možných rizicích 
internetu a toho, jak se jich vyvarovat. 
Formou e-learningových kurzů, kvízů 
a soutěží pro žáky a studenty všech 
věkových kategorií tak napomáhá 

prevenci rizikového chování v ky-
berprostředí a nenásilnou formou je 
připravuje na to, jak správně reagovat 
na nebezpečné situace na internetu 
spojené například s kyberšikanou na 
sociálních sítích. 

Michaela reprezentova la Prahu 
v celostátním kole soutěže, jehož se 
zúčastnili výherci i z ostatních krajů 

republiky. Celostátní kolo se 
konalo 7. února (Mezinárodní 
den bezpečného internetu) 
na úřadu Středočeského kraje 
v Praze 5 (v době uzávěrky ješ-
tě nebyly známy výsledky).

Z e  spr áv ných odpově d í  
byli na závěr projektu vylo-
sováni tři výherci. Jednou 
z nich byla i Anna Králo-
vá z radotínského gymnázia, 
která obdržela věcnou cenu. 
V Praze se soutěže zúčastnilo 
na 55 základních a středních 
škol. Oceněny byly i školy, 

které do projektu zapojily největší 
počet žáků a studentů. V této katego-
rii obsadilo bronzovou příčku Gym-
názium Oty Pavla se 193 studenty. 

E-learningové kvízy si můžete
(již nesoutěžně) vyzkoušet na
www.kpbi.cz

Ceny za bezpečný internet
putují do Radotína

Dostavba technické
vybavenosti v Radotíně

Dostavba technické vybavenosti ve 
zbývajících lokalitách Radotína (ve Zde-
razské, části Otínské a v Lošetické ulici) 
je předmětem mnoha dotazů veřejnosti.

Výstavba technické vybavenosti je jed-
nou z priorit naší práce – fakt, že se více 
jak dva roky v této záležitosti nic neděje 
a v Radotíně stále existují lokality, které 
nejsou napojeny na moderní infrastruk-
turu, považujeme za tristní a snažíme se 
udělat maximum pro to, abychom tuto 
věc dotáhli do zdárného konce.

Dovoluji si vás tedy informovat, 
že jsme ve druhé půlce roku 2016 
zintenzivnili jednání s volenými 
zástupci Hlavního města Prahy 
o dalším pokračování stavby tech-
nické vybavenosti. Jelikož se jedná 
investičně o náročnou stavební akci, 
řeší budování systému kanalizační 
infrastruktury na území hlavního 
města Prahy v drtivé většině pří-
padů magistrátní Odbor technické 
vybavenosti (OTV). Ten má ve svém 
rozpočtu účelové prostředky na jejich 
projektování a v případě připravenos-

ti akce na vlastní realizaci. Tak je to 
i v tomto případě. 

Na letošní rok má naše městská část 
v rozpočtu OTV 24 milionů Kč. Společ-
nost DIPRO Praha, a.s. připravuje doku-
mentaci pro výběr zhotovitele, hotova by 
měla být do konce letošního února. 

Na vybudování technické vyba-
venosti nejen v Lošetické ulici, ale 
i ve zbývající části Otínské ulice 
a v páteřní Zderazské, by poté měl 
Odbor technické vybavenosti MHMP 
vyhlásit soutěž. Její vítěz by tak mohl 
být znám v průběhu letních prázdnin. 
V případě, že se některý z uchazečů 
neodvolá proti výsledku a vítěz bude 
posvěcen rozhodnutím Rady hlav-
ního města Prahy a Zastupitelstvem 
hlavního města Prahy, záleží již jen 
na podpisu smlouvy. Pokud se celá 
procedura uskuteční bez komplikací, 
stavba by mohla být zahájena v závěru 
letošního roku a dokončena, včetně 
dofinancování celého rozsahu stavby, 
v roce 2018.

Velmi zajímavé školení pro pěstouny 
proběhlo ve čtvrtek 12. ledna v Klubové 
scéně Milana Peroutky v Radotíně. 

Kdo vůbec jsou pěstouni? O čem 
celé školení bylo? Z jakého důvodu 
probíhá školení pro pěstouny? Proč 
o tom vychází článek? Pokud vás jed-
na z těchto otázek napadla, tady jsou 
odpovědi. 

Pěstoun je ten, kdo plní funkci ro-
diče za rodiče, který aktuálně nemá 
možnosti a prostředky starat se o své 
dítě sám. Je to člověk, který má ve 
své péči nezletilé dítě svých dětí, 
nebo dítě úplně cizích lidí. Jeho po-
vinností je se o dítě starat po všech 
stránkách. Jednou z jeho dalších po-
vinností je pravidelně se vzdělávat, 

a to formou různých typů školení.
Školení pro pěstouny pořádá Úsek so-

ciálně právní ochrany dětí Úřadu městské 
části Praha 16 pravidelně a ne vždy o tom 
píše článek. Toto školení však neslo téma, 
které se dotýká všech rodin: Kyberšikana, 
Cyber grooming, sociální sítě.

Moderní život, to je i virtuální svět, 
kterému ne všichni dospělí úplně ro-
zumí. Ale nezletilé děti v něm žijí. Jak 
zabránit tomu, aby jim jeho nástrahy 
nezničily život? Co pro to rodiče nebo 
pěstouni, nebo jakákoliv jiná náhrad-
ní rodina mohou udělat? 

„Abychom dostali odpovědi na 
tyto otázky, pozvali jsme si odborní-
ka, magistra Vladimíra Váchu. Celé 
školení proběhlo na velmi pěkném 

Školení pěstounů
na téma kyberšikana

a příjemném místě v kulturním 
domě Koruna, za což děkujeme,“ říká 
Mgr. Jitka Stejskalová, vedoucí Odbo-
ru sociálního Úřadu MČ Praha 16.

A co se účastníci školení dozvěděli? 
Třeba co znamená Netolismus, jaké 
existují sociální sítě a jak fungují, jak 
se pracuje s veřejnými fotografiemi 
dětí (šíření dětské pornografie, šikana 
na základě získaných fotek ze sociál-
ních sítí apod.). Důležité byly informa-
ce o tom, jakou formou lze zablokovat 
počítač a přístup na určité stránky, jak 
kontrolovat, kde se děti na internetu 
pohybují a s kým komunikují, jak 
rozpoznat šikanu na sociálních sítích 
apod. 

Doporučené odkazy:
www.seznamsebezpecne.cz, 
www.bezpecne-online.cz, horkalinka.cz,
tel: 116 111 Linka bezpečí, 840 111 234 
nebo 606 021 021 Linka pro rodiče

Podzemní kontejnery omezí dopravu. 
Z důvodu stavby podzemních kon-
tejnerů na tříděný odpad v Radotíně 
bude v termínu od 20. února do 
3. března realizována úplná uzavír-
ka v ulici Josefa Kočího v úseku cca 
20 metrů od křižovatky s ulicí Ta-
chovská. V termínu od 27. února do 
15. března budou prováděny výkopo-
vé práce v ulici Věštínská v prostoru 
terminálu BUS. V rámci této akce 
dojde k omezení pěšího provozu 
a cca na 3 dny k přemístění výstupní 
zastávky BUS v daném místě. Z dů-
vodu stavby podzemních kontejnerů 
na tříděný odpad a vybudování no-
vého zpomalovacího prahu bude od 
6. března do 13. dubna realizována 
uzavírka na náměstí Osvoboditelů 
(zásobovací komunikace za prodej-
nou Albert, v úseku mezi čp. 1365 
a 1366). Zároveň dojde k vyparko-
vání části této ulice. Zhotovitelem 
všech prací je ALBET stavební, s r.o.  
Horymírova sváteční jízda. Z důvo-
du konání kulturní akce „Horymíro-
va sváteční jízda 2017“ (letos spojené 
s masopustem) budou 25. února od 
6 do 16 hodin uzavřeny ulice Václava 
Balého a náměstí Sv. Petra a Pavla 
(v úseku: Ježdíkova – lávka přes Be-
rounku) a Loučanská (v úseku: Vác-
lava Balého – Felberova). Objízdná 
trasa bude vedena ulicemi Loučanská, 
Felberova a Ježdíkova. Pořadatelem 
akce je Městská část Praha 16.
Uzavírka v ulici Ke Švestkovce. 
V rámci stání vozidla při zajištění do-
pravy stavebního materiálu na stavbu 
rodinného domu dojde 27. února od 
6 do 18 hodin a 28. února od 7 do 
16 hodin k úplné uzavírce v ulici 
Ke Švestkovce (v úseku: Do Luk – 
slepá část) v Lipencích. Zhotovitelem 
akce je RD Rýmařov s.r.o. 
Osvětlení má nového provozovatele. 
Hlavní město Praha se rozhodlo od 
1.1.2017 změnit správu a údržbu 
veřejného osvětlení na celém úze-
mí města. Novým provozovatelem 
je PREdistribuce. Hlášení o po-
ruchách na veřejném osvětlení je 
možné uplatňovat na telefonním 
čísle: 224 91 51 51 nebo na e-mailové 
adrese: poruchyvo@pre.cz. Na této 
e-mailové adrese je možné řešit hlá-
šení poruch písemně. Pro lepší iden-
tifikaci místa závady je vhodné uvést 
šestimístné číslo sloupu, které je na 
hliníkovém štítku přibližně ve výšce 
160 cm od země. Světelná signalizace 
(semafory) nadále zůstala ve správě 
společnosti ELTODO-CITELUM.
OP zatím bez čipu. V souvislosti 
s připravovanými změnami na úseku 
občanských průkazů v roce 2017 upo-
zorňujeme občany, že dosud ke změ-
ně zákona o občanských průkazech 
nedošlo. Z tohoto důvodu jsou i na-
dále vydávány občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji bez kontakt-
ního čipu, v případě ztráty, odcizení, 
poškození nebo zničení občanské 
průkazy bez strojově čitelných údajů 
s dobou platnosti 1 měsíc a občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem 
po uhrazení správního poplatku 
500 Kč. 


