Jak se chovat při mimořádných situacích II
Povodně
Dnešním tématem, kterým se Noviny
Prahy 16 budou zabývat, jsou povodně. Měli
bychom vědět, jak se zachovat před povodní,
při jejím průběhu a po ní.
V rámci samotné „přípravy“ je dobré si
vytipovat bezpečné místo, které nebude
zatopeno. Pokud je čas, je důležité mít
k dispozici materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken či odpadních potrubí
(jde například o pytle s pískem, fólie, desky
či ucpávky na kanalizaci). Podstatné je, aby
v okolí obydlí, pozemku či chaty veškerý
neupevněný materiál, plot, boudy a další
překážky nebránily volnému průtoku vody
a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky
vodního toku. To by mohlo způsobit třeba
vznik jezera na pozemku. Neměli bychom
zapomenout ani na evakuační zavazadlo.
Při povodni je třeba dodržovat pokyny
povodňových orgánů, policie a záchranářů
a zbytečně neriskovat. Není vhodné vstupovat do míst, která jsou zatopená a nechodit
do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte proto a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky!
V případě aktivace je v Radotíně povodňovým orgánem Povodňová komise
Městské části Praha 16, která má stále pracoviště v budově na radnice Městské části
Praha 16, Václava Balého 23. Komise organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření

na ochranu před povodněmi a v případě
potřeby může od občanů požadovat osobní
a věcnou pomoc.
Obyvatelé by neměli zůstávat v místě,
kde by mohli ohrozit život svůj a svých
blízkých, včas by se měli přesunout na
místo, které nebude zatopené vodou. Proti
vniknutí vody by měli v rámci svých možností zabezpečit svůj dům (sklepní okna,
vchodové dveře), vybavení domácnosti přemístit do vyšších pater – včetně potravin
a vody. V případě zaplavování domu, když
už jeho obyvatelé nezvládají svou ochranu
vlastní silou a prostředky, je nutné požádat
o pomoc povodňový orgán městské části
a být připraveni na evakuaci – opuštění
domova. Ale pozor, v případě kritického
nedostatku času nebo nejasné situace se
musí občané okamžitě odebrat na vyvýšené místo a nezapomenout na varování
ohrožených osob ve svém okolí (děti, starší
a nemohoucí občané).
Co dělat po povodni? Zkontrolujte stav
obydlí, obraťte se na hygienika, řiďte se pokyny odborníků při obnově studní a zdrojů
pitné vody, kontaktujte pojišťovnu a pokud
možno se aktivně zapojte při likvidaci
následků povodní. Nechte si odborně
zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost nemovitosti, rozvody
energií a vody, stav kanalizace). Informujte
se u povodňového orgánu o místech s humanitární pomocí a v případě nouze si ji
nebojte vyžádat.

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ
Další možností, jak zpomalit provoz, zajistit vyšší bezpečnost pro místní obyvatele,
především děti, více ploch pro hraní a společenský život, méně hluku a větší vzájemnou
ohleduplnost, je vybudování obytné zóny.
Vznikne tím zvláštní druh místní nebo
účelové komunikace, kde odpadá původní
členění na vozovku a chodník a vzniká
společná pobytová plocha. Ohraničitelné
části obce nebo jednotlivé ulice se vymezí
dopravní značkou IP 26a (obytná zóna)
a IP 26b (konec obytné zóny). Kromě
vyznačení parkovacích míst nejsou další
dopravní značky potřeba.

Komunikace v obytné zóně musí svým
stavebním provedením vzbuzovat dojem,
že provoz motorových vozidel zde má jen
podřadný význam. Tento stav musí zajistit
stavební úpravy (šikany, zúžení, vzrostlá

zeleň apod.) zpomalující rychlost vozidel
na požadovanou hodnotu. V obytné zóně
je zákonem stanovena nejvyšší dovolená
rychlost 20 km v hodině, děti si smějí hrát
v celé šířce ulice.

Nevýhodou obytné ulice může být
problém se zajištěním parkovacích nároků, protože parkování je dovoleno jen
na místech označených jako parkoviště.
Další obtíže může představovat ztížená
údržba, zejména zimní, a finanční náročnost při její realizaci v místech stávající
zástavby, kdy dochází většinou k přestavbě komunikace v celé šíři na stejnou
výškovou úroveň. Pro budoucí správnou
funkci obytné zóny je po dobu přípravy
návrhu nutný kontakt projektanta s jejími budoucími obyvateli.

Online databáze éček
Časopis dTest spouští on-line databázi
přídatných látek, takzvaných éček. Údaje
jsou dostupné i v rámci mobilní aplikace,
čehož mohou zákazníci využít přímo při
nakupování.

Databáze je k dispozici na
www.dtest.cz/ecka a obsahuje všechny dosud známé přídatné látky spolu
s jejich oficiálními i případnými alternativními názvy. Spotřebitel se
dozví i původ látky a případná
rizika, která při požití mohou
hrozit. Nechybějí ani údaje
o běžném výskytu přídatné
látky a případném legislativním omezení jejího použití.
I n for mac e js ou dos t up né také v rámci bezplatné
mobilní aplikace, kterou lze
stáhnout v Google Play a Apple App Store pod názvem
„dTest“. „Zákazníci v obchodech mohou kvalitu potravin
odhadovat pouze z deklarovaného složení jednotlivých
výrobků. Zpravidla si ale
nepamatují, která éčka jsou
škodlivá a která ne, a proto se staví
podezřívavě ke všem potravinám,
ve kterých se takto označené látky
vyskytují. Aplikace jim jejich výběr
může výrazně usnadnit,“ říká spolupracovník dTestu Jan Richtr.

V databázi lze snadno vyhledávat
nejen podle názvu a označení dané
látky, ale také podle původu a zařazení
do skupin (např. konzervanty, antioxidanty, stabilizátory). Katalog bude
průběžně propojován i s údaji o potravinářských výrobcích testovaných časopisem dTest, takže spolu s výsledkem
testu získá zákazník i informace o použitých přídatných látkách.
„Jedná se o jedno z dílčích
opatření, jímž chceme přispět
k větší informovanosti o složení a rovněž kvalitě potravin, která české spotřebitele
trápí,“ dodává Richtr.
Právě kvalitu a bezpečnost
potravin označilo za nejpalčivější spotřebitelský problém
56 % z téměř 26 tisíc respondentů. Dotazování mezi českými spotřebiteli provedlo
sdružení dTest v lednu letošního roku. Za pravdu zákazníkům dávají i spotřebitelské
test y pot rav i n provedené
v uplynulém roce. Nálezy pesticidů
v černých čajích, insekticidní přípravek
DDT v olivovém oleji či kávy s rezidui
jedovatých plísní jsou jen některými ze
závažných zjištění.

Nejčastější otázky
Mohu pokračovat v podnikání po zemřelém manželovi či manželce?
Pokračování v provozování živnosti
při úmrtí podnikatele je podrobně stanoveno v § 13 odst. 1 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon). Ten
taxativně stanoví osoby, které mohou
pokračovat v podnikání po zemřelém
podnikateli, a tak kromě dědiců ze
zákona nebo ze závěti může též pokračovat v provozování živnosti správce
dědictví, insolvenční správce ustanovený soudem či pozůstalý manžel
nebo partner, pokud není dědiců ze
zákona nebo závěti.
Pokud některá z uvedených osob
hodlá pokračovat v provozování

živnosti na základě oprávnění
zemřelého podn i k atele, je pov i n na ozná m it
t uto sk utečnost
živnostenskému
úřadu ve l hůtě
3 měsíců ode dne
úmrtí podnikatele. Po této lhůtě
oprávnění zanikne. Správce dědictví
nebo insolvenční správce je povinen
pokračování oznámit ve lhůtě 1 měsíc
ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Osoba, která hodlá pokračovat
v provozování živnosti, musí též splňovat podmínky stanovené v § 6 nebo
7 výše uvedeného zákona, v opačném
případě je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

Pomoc volně žijícím zvířatům
Lidská civilizace svou činností přináší volně žijícím živočichům řadu problémů. Vyskytují se i situace, kdy se z lidského pohledu jedná o jasný případ nutné pomoci, ale přitom
může jít o úplně normální stav. Jak ale poznat
zraněného tvora, který potřebuje naši pomoc?
Nejdříve si ho pozorně prohlédněte.
Jde o zvíře, které se obtížně nebo nepřirozeně pohybuje? Ptáci nemohou létat,
savci kulhají anebo se nepostaví na nohy,
je dotyčný viditelně zraněn? Má otevřené
rány, teče mu krev? Může být i napaden
parazit y – létají kolem něho mouchy, v ranách nebo na srsti má vajíčka
nebo larvy much. Vaši pomoc potřebuje
i ten tvoreček, který je aktivní v nepřirozenou dobu – noční živočichové (ježci,
netopýři) ve dne nebo „zimní spáči“ (ježci,
netopýři, plchové) během zimy anebo je
někde, odkud se nemůže vlastními silami
dostat – v hluboké jámě, v bytě, ve světlíku,
komíně, apod. V takovém případě, pokud
se vám to podaří, můžete živočicha šetrně
odchytit, umístit do krabice (dovoluje-li
to jeho velikost) a dát ho na klidné a teplé
místo. Nepodávejte mu žádnou potravu ani
vodu, pokud se na tom přímo nedohodnete
s pracovníkem záchranné stanice.
Každoročně se do záchranných stanic
dostává mnoho mláďat zcela zbytečně.
Lidé se totiž mylně domnívají, že nalezli
osiřelé mládě bez rodičů či ptačí mládě vypadlé z hnízda. Mnohdy tomu ale tak není
a mláďata přicházejí o péči svých rodičů
bezdůvodně. Následující řádky by vám
měly pomoci při rozhodování o nutnosti
mláděti pomoci.

Zajíčci
Mláďata zajíců se rodí osrstěná a plně
vyvinutá – vidí, slyší a mají zoubky. Příroda je vybavila dokonalým zbarvením, které
je skryje před zraky predátorů. Navíc mají
určitou dobu po narození i velmi nepatrný
pach. Jejich nejlepší obranou je tedy nebýt
vidět, a proto i jejich matka u nich tráví co
nejméně času, aby k nim predátory nepřilákala, krmí je pouze jednou až dvakrát
denně, a to většinou v noci. Proto naleznete-li mládě zajíce, které tiše sedí v trávě,
nedotýkejte se ho, a co nejdříve od něj odejděte. Pomoc nepotřebuje, není opuštěné.
Kdyby bylo, hledalo by svou matku, běhalo
by za lidmi či psy a pískalo by.

Srnčata
Stejně jako mláďata zajíců se rodí plně
vyvinutá a osrstěná. I ona mají strategii nebýt vidět, dokud nejsou dost silná na to, aby
následovala svou matku. Ta je také ponechává o samotě a krmí je pouze několikrát
za den, většinou v době, kdy je největší klid,
aby ji nikdo nespatřil a neobjevil je. Pokud
mládě tiše leží v trávě, znamená to, že není
opuštěné, ani osiřelé a že je všechno v pořádku. Pokud srnče přijde o svou matku,
začne zmateně pobíhat a hlasitě pískat.
Mláďata zajíců a srnčata jsou lidmi často
„zachraňována“ zcela zbytečně. Záchranné
stanice jim plně péči jejich matky nenahradí, a i když se podaří mládě odchovat,
často jej již nelze vypustit zpět do přírody,
protože se ochočí. Proto je každé zbytečné
„zachránění“ pro mládě tragédií.

matka není nikde v blízkosti, znamená to
většinou, že noru či hnízdo někdo zničil
anebo že mládě přišlo o svou matku. V takové situaci potřebuje mládě rychlou pomoc,
neboť je většinou prochladlé, vyhladovělé
a hrozí mu útok predátorů. Vezměte tedy
mládě domů, nebo zajistěte, aby bylo v teple,
a přivolejte rychle pomoc záchranné stanice.
Nepokoušejte se mládě krmit, nevhodná
strava mu může naopak uškodit. Důležité je
především, aby mládě bylo v teple.

Pěvci
Mláďata pěvců zhruba po 2 až 3 týdnech
od vylíhnutí opouštějí hnízdo a učí se létat
už mimo něj. Nějakou dobu jim to trvá,
a tak můžeme vidět mládě, které pobíhá,
poskakuje, ale nelétá. Je to naprosto přirozené a takovéto mládě pomoc nepotřebuje.
Jeho rodiče se o něj starají, dokud není zcela samostatné, a učí je všemu, co je pro něj
důležité. Pokud by se však jednalo o málo
opeřené, nepohyblivé mládě, které je mimo
hnízdo, pak naopak potřebuje rychlou
pomoc. Vezměte jej domů a přivolejte
co nejrychleji pomoc záchranné stanice.
Pokud se tak přímo nedohodnete s jejím
pracovníkem, mládě nekrmte, umístěte je
pouze na teplé a klidné místo.

Dravci a sovy
I tato zvířata opouští v určitém věku
hnízdo a učí se létat. Jejich první pokusy
jsou ještě neobratné, a tak často přistanou na zemi místo na větvi stromu či na
parapetu budovy. Pokud se mládě nalézá
na nebezpečném místě, např. na silnici,
můžete je přemístit na bezpečnější místo
(do vzdálenosti asi 10 metrů). Ptáci mají
špatný čich, a tak jeho rodiče nepoznají, že
s mládětem bylo manipulováno, a budou
ho i nadále krmit. Pokud je mládě málo
opeřené, nebo se ještě z větší části nachází v bílém prachovém peří, pak se jedná
o mládě, které z hnízda vypadnulo. Pak
potřebuje lidskou pomoc.
Nekrmivé druhy ptáků
Mláďata kachen, hus, labutí, koroptví či
bažantů se rodí plně vyvinutá a již brzy po vylíhnutí všude následují své rodiče. Ti je nekrmí, ale ukazují jim, kde hledat potravu, chrání
je před nepřízní počasí i před predátory. Bez
péče rodičů nemají mláďata šanci přežít.
Pokud naleznete osamělé koroptví či
bažantí kuřátko, kachňátko, house či malé
labutí mládě, přivolejte pomoc záchranné stanice. Divoké kachny si také někdy
k hnízdění vyberou nevhodné místo, jako
je balkón či terasa vícepatrového domu. Po
vylíhnutí nemají mláďata šanci se odtud
dostat k vodě, a tak je potřeba přivolat
pomoc záchranné stanice, která zajistí
odchyt kachny i mláďat a jejich přemístění
k nejbližší vhodné vodní hladině.
Nevhodná pomoc může mláďatům
uškodit! Pokud si nejste jistí, že mládě skutečně potřebuje pomoc, poraďte se nejdříve
s pracovníkem záchranné stanice a až
potom jednejte. Nejbližší zařízení tohoto
druhu funguje od loňského března v pražských Jinonicích. Přijímá téměř všechny
druhy volně žijících živočichů, kteří jsou
zraněni či jinak postiženi.

Šelmy, ježci, veverky a plchové
Tato mláďata se rodí nevyvinutá, jsou holá
anebo málo osrstěná, po určitou dobu mají
zavřené oči a neslyší. Dokud nepovyrostou,
jejich matka je ukrývá v hnízdě či noře. Pokud je naleznete mimo tento úkryt a jejich

V případě nálezu zraněného zvířete
volejte nonstop linku 773 772 771, která
funguje jako infolinka pro veřejnost.
Veškeré informace také najdete na internetové adrese www.lesypraha.cz.

Změny v knihovně. Rada městské části
Praha 16 pověřila s účinností od 1. dubna 2013 Bc. Michaelu Srbovou vedením
Místní knihovny Radotín, se sídlem Loučanská 1406/1a, Praha-Radotín. O dnešní
kvalitu poskytovaných služeb radotínské
knihovny se od jejího slavnostního znovuotevření (po rekonstrukci v roce 2006)
významně zasadila Ing. Irena Farníková,
která organizační složku Městské části
Praha 16 řídila posledních šest let, v březnu letošního roku však na svou vedoucí
funkci rezignovala s tím, že v rámci zkráceného pracovního úvazku v radotínské
bibliotéce zůstává jako knihovnice. Nově
vedením pověřená Michaela Srbová v loňském roce ukončila bakalářské studium
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy,
obor Informační studia a knihovnictví,
a nejen se čtenáři, kteří navštěvují radotínskou knihovnu, se v rámci pracovního
poměru setkává již od roku 2007.
Nové vedení školní jídelny. Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne
3. dubna 2013 souhlasila se jmenováním
Bc. Zuzany Ondrušové do funkce ředitelky Školní jídelny Praha - Radotín,
Loučanská 1112/3, Praha-Radotín, a to
s účinností od 1. května 2013. Jediným
důvodem pro vypsání konkursního řízení na pozici ředitele/ky Školní jídelny
Praha - Radotín, o kterém jsme informovali v únorovém vydání Novin Prahy 16,
bylo odstoupení dosavadní ředitelky paní
Charlotty Severové, která se po 12 letech
vedení příspěvkové organizace zajišťující
stravování žáků radotínských základních škol, studentů Gymnázia Oty Pavla
i široké veřejnosti, rozhodla odejít do
důchodu. Zprávy z dílčích externích
kontrol, které byly v době jejího působení předkládány vedení Městské části
Praha 16, jsou důkazem toho, že si paní
Severová po celá léta ve své funkci vedla
bezvadně. Ústní pohovory pro výběr
nového kandidáta na uvolněnou pozici
probíhaly na radotínské radnici, přičemž
do komise pro posuzování uchazečů byli
nominováni odborníci v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích. Komisí jednoznačně doporučená
Bc. Zuzana Ondrušová (s odbornou kvalifikací v oblasti společného stravování
a třiadvacetiletou praxí ve školství) je dle
svých slov připravena ve spolupráci s nově zřízenou Stravovací komisí poskytovat
všem strávníkům ty nejlepší služby.
Stravovací komise. Od 2. května zahájila
činnost Stravovací komise, která nově
vznikla při Školní jídelně Praha - Radotín. Komise slouží jako prostředník mezi
rodiči dětí a vedením školní jídelny, cílem
její činnosti je vedle zlepšení komunikace
mezi strávníky a vedením jídelny především sledování kvality a rozmanitosti
pokrmů. Zástupci Stravovací komise
mohou kdykoli za provozu vstupovat do
prostoru školní jídelny a provést ochutnávku vzorku oběda. Rada městské části
Praha 16 jmenuje členy Stravovací komise
na tři roky z řad zákonných zástupců
žáků, pedagogických i nepedagogických
zaměstnanců školy, strávníků a zaměstnanců jídelny. Řádnými členy byli
jmenováni Ing. Petr Binhack, Kateřina
Krauskopfová, Mgr. Jaroslava Duroňová,
Mgr. Tomáš Dostál a Milada Růžičková.
Víčka pro Kristýnku. Jak jsme informovali v NP16 č. 3/2013, v Radotíně i okolí
probíhá sbírka víček od PET lahví, jejíž
výtěžek půjde na léčebný program pro
11letou Kristýnku, která trpí dětskou
mozkovou obrnou a je od narození na
vozíku. Počet sběrných míst se neustále
rozrůstá a poslední známý stav je odevzdaných 4370 kg víček, tj. 8424 Kč. Na
účtu nadace je dále 1500 Kč z Fitness
centra Radotín a rovněž můžete pomoci odvozem celých plastových lahví do
Technických služeb Praha - Radotín: výtěžek z celé váhy naplněného kontejneru
bude předán ve prospěch sbírky.
Výhody CzechPOINT@home. Internetové
kontaktní místo CzechPOINT@home
mohou v y u žít f y zické a práv nické
osoby, které dávají přednost elektronické
komunikaci. Mají tak možnost získat výpis
z Obchodního rejstříku, Živnostenského
rejst ř í ku a da lších rejst ř í k ů ISVS
(Informačního systému veřejné správy)
v elektronické podobě. Již není nutná
osobní návštěva pro požadovaný výpis na
kontaktní místo Czech POINT. Nutností
je pouze mít zřízenu datovou schránku a
požadovaný výpis v elektronické formě,
včetně elektronického podpisu, bude
doručen zdarma. Připojený elektronický
podpis umožní nakládat dále s tímto
výpisem jako s elektronickým originálem.

