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Elektronizace veřejné správy

Praha 16 pomáhá jihu Čech

Druhé Radotínské 
pábení je minulostí

Letošní kulturně společenské akce 
druhého ročníku Radotínského pábení 
jsou historií. Hlavní myšlenkou projek-
tu, jehož organizátorem je Městská část 
Praha 16, bylo i letos nabídnout a roz-
šířit kulturní vyžití pro občany všech 
věkových skupin, možnost prezentace 
a spolupráce při předávání poznatků, 
např. mezi jednotlivými oddíly, soubo-
ry, sdruženími či školními zařízeními. 

„Druhý ročník Radotínského pábení 
je skutečně historií, ale my již for-
mujeme, a to i na základě zkušeností

Radotínská a zbraslavská radnice 
spojily síly a posílají pomoc na Strako-
nicko postižené přírodním živlem.

Na přelomu měsíců června a čer-
vence letošního roku zasáhly rozsáhlé 
regiony severní a střední Moravy 
a jihozápadních Čech záplavy s ob-
rovskými materiá lními újmami 
včetně ztráty lidských životů. Stejně 
jako Praha v roce 2002 potřebovaly 
postižené obce v těchto regionech 
rychlou a účinnou pomoc a projev 
solidarity k co možná nejrychlejšímu 
odstranění katastrofálních škod, které 
velká voda napáchala. 

K této situaci vznikla iniciativa 
pražských starostů pro koordino-
vanou pomoc postiženým místům, 
aby nebyla poskytnuta stejným obcím 
anebo pouze turisticky, mediálně, 
historicky či jinak zajímavým lokali-
tám. Městské části Praha 16 a Zbra-
slav tak pomáhají malé obci Přední 
Zborovice (69 obyvatel, 45 adres) 
v okrese Strakonice. Rozvodněná řeka 

Volyňka způsobila z 27. na 28. červ-
na  rozsáhlé škody především na by-
tových objektech v obci (16 domů). 

V rámci solidarity a pomoci ra-
d y  o b o u 
p r a ž s k ý c h 
m ě s t s k ý c h 
částí schválily 
f inanční dar 
každá ve výši 
25 000 Kč, kte-
rý osobně pře-
dali starosto-
vé Mg r.  Ka-
r e l  H a n z l í k 
a Mgr. Rena-
t a  H ů r k o v á 
22 . července 
svému kole-
govi Václavu 
S t r n a d o v i . 
Zároveň bylo 
nabídnuto zapůjčení vysoušečů.

Při krátké obchůzce starosta obce, 
o níž je první písemná zmínka v roce 

1318 a jejíž samospráva byla obnove-
na teprve před 17 lety, upozornil, že 
povodně zasáhly Přední Zborovice 
i v roce 2002, smutně zapsaném rovněž 
v kronikách šestnáctky. 

Měsíc po živelné pohromě však 
všichni s obavou vzhlíželi k černající se 
obloze s vědomím, že hydrometeorolo-

gové opět varují před silnými bouřka-
mi, kroupami a lokálními povodněmi.    

   Radotínská radnice  připravila v létě 
novou informační službu – zasílání 
důležitých zpráv z oficiálních webo-
vých stránek na e-mail. Na celostátní 
úrovni byl spuštěn projekt datových 
schránek. V obou případech jde o další 
kroky, jak lidem usnadnit komunikaci 
s úřady, zrychlit ji a zefektivnit.
   Radotínští občané, ale i další zájemci 
z řad veřejnosti, kteří se zaregistrují na 

oficiálních internetových stránkách 
www.mcpraha16.cz, dostávají bez-
platně hlavní zprávy pohodlně do své 
e-mailové schránky. „Ne každý má čas 
a chuť denně prohlížet webové stránky 
veřejných institucí. Proto jsme připra-
vili službu, která všem zajistí doručení 
zprávy například o plánovaných od-

stávkách vody, uzavírkách hlavních 
radotínských ulic a dalších důležitých 
informací přímo do jejich e-mailu,“ 
vysvětluje Ing. Pavel Jirásek, tajemník 
Úřadu městské části Praha 16, důvody 
zavedení dalšího komunikačního ka-
nálu mezi úřadem a občany.
   Stávající způsoby informování zůstá-
vají samozřejmě zachovány – jedná se 
zejména o měsíčník Noviny Prahy 16, 
webové stránky, kabelovou televizi, 

místní rozhlas a informační tabu-
le na území MČ. Zprávy se navíc 
mohou týkat i ostatních městských 
částí správního obvodu – například 
změny úředních hodin správních 
agend, uzavírky páteřních komuni-
kací apod.

Snadná a rychlá registrace
K aktivaci služby je nutná registrace, a to pod odkazem Registrace na horní liště 
úvodní stránky (http://www.mcpraha16.cz/path/registration/lang/11). Po vypl-
nění povinných údajů v registračním formuláři (uživatelské jméno, e-mailová 
adresa a číselný klíč pro zašifrování hesla) je zaslán e-mail na zadanou elek-
tronickou adresu. Ten obsahuje zašifrované heslo společně s návodem na jeho 
dešifrování. Poté bude zájemce automaticky přihlášen a dešifrované heslo se mu 
na stránce zobrazí (toto heslo je lépe si rovnou pro lepší zapamatování změnit). 
Po přihlášení si můžete aktivovat zasílání novinek z webu Městské části Praha 16 
zaškrtnutím volby „Dostávat zprávy z MČ Praha 16 přímo na e-mail“.

Vážení spolu-
občané, léto je 
v plném prou-
du a v době, 
kdy píši tyto 
řádky, je ved-
ro k zalknutí. 
Přesto se mi 
již mnohokrát 

v průběhu tohoto léta vybavila slova 
zbraslavského rodáka a klasika: „Tento 
způsob léta zdá se mi poněkud nešťast-
ným...“ Narážím tímto okřídleným výro-
kem na přečetné prudké výkyvy počasí 
a s tím spojené tak zvané doprovodné 
jevy – bouřky a přívalové deště, jejichž 
příchod je oznamován čím dál častěji 
výstražnou SMS zprávou na mobil za-
sílanou Českým hydrometeorologickým 
ústavem. Bohužel se tyto výstrahy občas 
naplní, jak poté můžeme sledovat ve 
zpravodajství televizních stanic. 

Je téměř nemožné odhadnout, kde 
se katastrofický scénář naplní a kde ne, 
protože přívalové deště, bouřky, vichřice 
a kroupy se vyskytují místně. Bohudík 
se v plné míře Zbraslavi i ostatním 
městským částem správního obvodu 
Prahy 16 dosud vyhýbaly a já doufám, že 
tomu tak bude i nadále.

Nebylo tomu tak všude – spousta 
měst a obcí byla postižena náhle a vel-
mi silně. Někde si živly vyžádaly i daň 
nejvyšší – lidské životy. Vzhledem k to-
mu, že i městské části Zbraslav, Radotín, 
Chuchle a další zažily přírodní katastro-
fu ve formě povodní v roce 2002, umí si 
většina z nás představit, jaké následky 
řádění živlů může mít. 

Když jsem byla oslovena starostou 
Radotína Mgr. Karlem Hanzlíkem, zda 
by se naše městská část nepřipojila k po-
moci obcím postiženým povodněmi 
z přívalových srážek, neváhala jsem ani 
na chvilku. Přestože jsem v té době byla 
na dovolené, předala jsem tuto záležitost 
místostarostce PaedDr. Dagmar Ko-
bylkové, která do Rady městské části 
Praha - Zbraslav připravila materiál. 
Rada schválila pomoc ve výši 25 000 Kč 
pro obec Přední Zborovice u Strakonic. 
Dar ve stejné výši této obci poskytla 
i Městská část Praha 16 (Radotín). Po-
drobnější článek o pomoci najdete ve 
Zbraslavských novinách i v tomto čísle 
Novin Prahy 16.

Popřejme občanům Předních Zboro-
vic i ostatních obcí postižených zápla-
vami, aby se jim podobné nepříjemnosti 
v budoucnu vyhýbaly, a pokud k nim už 
dojde, aby následky byly co nejmenší 
a nahraditelné.

Sportovní hala
zahajuje provoz

Pražský primátor MUDr. Pavel 
Bém a starosta Městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík 1. září v 11.00 hod. 
slavnostně otevřou novou víceúčelo-
vou sportovní halu v Radotíně. Hala 
na podzim přivítá kromě sportovců 
a občanů z Prahy 16 i Mattoni NBL, 
nejvyšší soutěž basketbalistů.  Investo-
rem haly byla Městská část Praha 16.

Čas letních prázdnin a dovolených se 
neúprosně blíží ke svému závěru. Děti si již 
začínají uvědomovat, že po období bezsta-
rostnosti a letního dobrodružství je očeká-
vá opět čas povinností. My, jenž máme po 
dovolené, tiše závidíme kolegům, kteří to 
příjemné teprve mají před sebou. 
   V čase prázdnin a dovolených se toho 
všeobecně moc neděje a hovoříme o tzv. 
,,okurkové sezóně“. Ne úplně tomu tak 
bylo během letošního července a srpna na 
Praze 16. Celé léto je ve znamení rozsáh-
lých stavebních činností a ,,šestnáctka“ se 
stává lokalitou, kam jsou směřovány stá-
tem nebo hlavním městem jedny vůbec 
z nejvyšších investic v rámci Prahy. Své 
záměry, podle finančních možností, řeší 
i samotné městské části.
   Všichni jistě sledujeme budování do-
pravních staveb silničního okruhu – části 
514 mezi Lahovicemi a Slivencem, které 
by měly být dokončeny v květnu příští-
ho roku a jež následně odvedou velké 
procento tranzitní dopravy z páteřních 
komunikací. Velice intenzivně se pra-
cuje na protipovodňových opatřeních 
a valech, jenž ochrání občany před po-
dobnou katastrofou, která nastala v roce 
2002. Během července bylo v Radotíně 
dokončeno dobudování technické vyba-
venosti v oblasti ulic Solná a Strunkov-
ská, včetně realizace finálního povrchu 
vozovky a chodníků. V průběhu srpna 
bude zahájena další etapa v lokalitě Na 
Viničkách, konkrétně ulice Zdická. I zde 
se tedy po zhotovení, do konce roku, bu-
dou moci nemovitosti konečně napojit na 
dešťový a splaškový kanalizační řád, nový 
vodovod a rozvod plynu. Investice samo-
zřejmě opět počítá i s novým povrchem 
komunikace a chodníky. 
   Na přelomu července a srpna byla po 
složitém vyjasnění vlastnických poměrů, 
ve spolupráci s magistrátním Odborem 
správy majetku, provedena demolice 
nebezpečného areálu nefunkční čističky 
odpadních vod (ČOV), nalézající se v těs-
né blízkosti radotínské základní školy. 
Revitalizace a sanace území by měla dále 
pokračovat vybudováním parku nebo 
přírodního biotopu, tedy koupaliště s uza-
vřenou cirkulací vody, která bude čištěna 
bez chemických přísad, a to na bázi ko-
řenové čističky. Díky finanční podpoře 
Českomoravského cementu a.s. mohla být 
zrealizována výměna oken na zdravotnic-
kém zařízení na Sídlišti. Největší investič-
ní akce v historii rozpočtu Městské části 
Praha 16, výstavba víceúčelové sportovní 
haly, je rovněž dokončena a sportoviště 
již čeká na slavnostní otevření, které se 
bude konat 1. září letošního roku. 

Myslíte, že to byla ,,okurková“ sezóna? 


