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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dosta lo
se mi té cti, že
jako první z kolegů starostů mohu
v tomto sloupku
přivítat jaro.
Božím hodem
velikonočním
končí čas masopustu a většina z nás neskrývá nadšení z přicházejících teplých
dnů a probouzení se přírody. Důvody
k optimismu si v osobním životě určitě
najde každý z nás v sobě a ve svém nejbližším okolí. Dobrá nálada nás ovšem
přejde kdykoli, když se rozhlédneme po
svém městě a po své zemi. V globálním
měřítku je proud špatných zpráv téměř
nekonečný a na jejich rozbor jsou jiné
tiskoviny, proto zpět do České kotliny:
Jak má občan tohoto státu žít s přesvědčením, že se o něho stát v případě
potřeby postará, když není schopen se
postarat ani o to, aby důležitá stavba
byla postavena za nasmlouvané peníze
a hlavně včas, když dovolí, aby kilometr
nově budované dálnice byl několikanásobně dražší, než v okolních podstatně
bohatších zemích, když sociální politika likviduje pracovité a zvýhodňuje
ty, kteří jsou programově od dětství
vychováváni jako přísavky na systému
dávek? Dalších příkladů by se našlo
mnoho a mnoho… Takto kdybychom
hospodařili na komunální úrovni, nemáme na svých místech co pohledávat
a volič by to zcela jistě patřičně ocenil.
Přestože v městských částech postupně
rozšiřujeme obecní majetky výstavbou
občanské vybavenosti, školek a škol,
dotační politika magistrátu se dlouhodobě nemění. To znamená, že vzrůstající provozní náklady hradíme ze zdrojů
plánovaných pro jiné účely, a tak se
finanční rezervy našetřené v minulých
„bohatých“ letech zvolna rozplývají
v platbách za energie a další nutné položky. Je bez debat, že infrastrukturu,
dopravu a další luxus centrální Prahy
vybudovaný a dále budovaný za miliardy korun využívá také většina obyvatel
okrajových částí. To ale neznamená, že
kvalita života zde by měla upadat na
úkor těchto velkých investic. Přestože
tvoříme pouhou desetinu celkového
počtu obyvatel města, měli by se jeho
představitelé vážně zamyslet nad tím,
zdali nestojí za to rozvoj našich čtvrtí
více dlouhodobě podpořit zvýšením
dotací na vlastní investiční akce a provoz. S přáním krásného jara bez vrásek
a starostí
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Hospodaření a rozpočet Prahy 16
Městská část Praha 16 v loňském
roce hospodařila s téměř 2milionovým
přebytkem. Na letošek je sestavený
a čerstvě schválený vyrovnaný rozpočet
startující na 88 milionech korun, financující celou řadu investičních akcí.
Od roku 2007 má radotínská radnice stabilní rozpočet, který je na
začátku roku vždy schvalován jako
vyrovnaný a v tomto posledním 8letém období také dlouhodobě končí
v číslech pohybujících se zpravidla
v kladných hodnotách či kolem nuly.
Od roku 2007, kdy byla provedena
rozsáhlá úsporná opatření zejména
v rámci personálních úspor místního
úřadu, činí výsledky hospodaření kumulativně +17,2 milionu korun.
Za rok 2014 dosáhl přeby tek
1 913 679 Kč, a to přesto, že ještě v posledním čtvrtletí byly dokončovány
rozsáhlé investiční akce včetně výstavby stanovišť podzemních kontej-

nerů či zateplení obecních bytových
domů a rovněž byly dofinancovány
akce probíhající přes
letní prázdniny (rekonstrukce schodiště,
nádvoří i některých
v n i t ř n í c h pr o s t or
základní školy či statické zajištění lávky
přes Berounku).
„Dí k y dobrému
hospodaření a dopadu již dříve realizovaných úspor skončil
vloni rozpočet hlavní
činnosti v téměř
2milionovém plusu, přičemž v ekonomické činnosti byl výsledek dokonce ještě mnohem lepší: +25,8 milionu Kč,“ říká starosta MČ Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík.
Na rok 2015 byl rozpočet městské části připravován v průběhu

Rychlost se měří častěji
„Šestnáctkové“ pracoviště Městské
policie hlavního města Prahy už od
února může měřit rychlost vozidel častěji a na více místech.
Je tomu tak zaprvé díky vloni
hl. m. Prahou schválené úpravě seznamu měřených úseků, kam se nově podařilo začlenit ulice Karlickou a Zderazskou a vrátit Výpadovou, zadruhé
zásluhou zaškolení dostatečného

počtu strážníků. Co se týče měřících
míst, naštěstí již padlo omezení, které
povolovalo pouze 100 sledovaných
úseků na celou Prahu. Druhá překážka, personální, vyplývala především
z policejní praxe přesunu pracovníků

mezi jednotlivými služebnami. V důsledku toho nebylo v Radotíně dost
těch, kteří mohli radar obsluhovat,
a muselo se čekat, až budou vypsána
další školení. Nyní, poté, co byli tři
strážníci odtud a jeden ze Zbraslavi
zaškoleni, již není třeba žádat pro jednotlivá měření o pomoc odjinud.
Od 1. února tak probíhá měření
vždy jednou za týden. Oproti loňskému roku, kdy se
mohlo měřit jednou,
maximálně dvakrát
měsíčně, jde o více
ne ž stoprocent n í
nárůst. Místa pro
měření jsou stanovována nahodile, aby
řidiči nemohli vysledovat pravidelný systém a měření tak co
nejvíce plnilo svou
preventivní funkci.
Jedna ulice je však
do harmonogramu
zařazována častěji,
je to Výpadová. O toto zaměření žádal
radotínský starosta Karel Hanzlík na
základě velmi častého překračování
povolené rychlosti v těchto místech, ale i stížností těch, kteří bydlí

roku 2014, nicméně z důvodu, že
hlavní město Praha nemělo schválený
řádný rozpočet, musela i Městská část
Praha 16 přijmout pouze rozpočtové
provizorium. Díky únorovému za-

sedání pražského zastupitelstva byl
schvalovací proces řádného rozpočtu
zahájen i v Radotíně. Nejprve Rada
(4.3.2015) a následně i Zastupitelstvo
MČ Praha 16 (18.3.2015) schválily
rozpočet v původní výši 88 milionů

Cikánka bezpečnější
Průjezd radotínskou osadou
Cikánka je od konce března bezpečnější. Před nehodovým úsekem je
doplněno nové dopravní značení upozorňující na pohyb chodců ve vozovce
a nastříkáno bylo i vodorovné značení,
tzv. optická psychologická brzda.
Úzké údolí Radotínského potoka,
kde jsou zvláště v zimě teploty o několik stupňů nižší než v okolí a kvůli
nim vozovka dříve namrzá. Navíc
komunikace na vyvýšeném náspu bez
širší krajnice či chodníku a nedodržování nejvyšší povolené rychlosti.

Na granty přes
milion korun
Více než milion na sport a kulturu
rozdělila Městská část Praha 16 ze svého rozpočtu na rok 2015 mezi projekty
z oblasti sportu, kultury a volnočasového vyžití především dětí a mládeže.
Přidělení finančních prostředků
na projekty v oblasti volnočasových
aktivit, sportu a kultury schválilo
18. března Zastupitelstvo městské části
Praha 16 na svém IV. zasedání podle
návrhu předloženého grantovou komisí.
Ze 75 přijatých žádostí bylo vyhověno
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Dostává se Vám do rukou další vydání Novin Prahy 16, informačního měsíčníku pro
správní obvod Prahy 16, tentokrát jeho dubnové číslo. Minulý, březnový sloupek jsem
zahajoval optimistickým popisem příchodu
jarního počasí. Dnes, měsíc po jeho vydání
můžu konstatovat, že nás na některých místech republiky zima ještě hodně potrápila,
a to včetně výrazného ochlazení a bohaté
sněhové nadílky, kterou někteří sportu milovní spoluobčané využili především v době
velikonočních svátků k návštěvě hor a k zalyžování si v relativně dobrých podmínkách.
Věřím však, že to byly poslední záchvěvy
letošní zimy a po tradičním aprílovém počasí
se brzy dočkáme krásných jarních dní, jež
naplno odstartují vegetační období.
Redakční rada však nemůže být, tak jako
další subjekty, zaskočena vrtochy počasí
a musí připravovat články tak, aby vždy
v půlce každého měsíce mohlo být do Vašich
schránek distribuováno aktuální vydání Novin Prahy 16. Nejinak je tomu i nyní. A jaké
zajímavé zprávy se tentokrát dozvíte? Vedle
tradičních pozvánek na kulturně společenské
akce, jejichž nabídka se s příchodem klimaticky příhodnější částí roku bude zvětšovat,
je to třeba důležitá informace o přidělení
volnočasových grantů radotínskou radnicí.
Výsledek a především fakt, že na podporu
činnosti bylo letos díky zodpovědnému
hospodaření městské části rozdáno již více
jak 1 milion korun, přivítají hlavně zástupci
a členové z velké rodiny volnočasových,
sportovních a kulturních subjektů na levém
břehu Berounky. Objektiv času patří druhým
pokračováním zbraslavským divadelníkům,
především pak sérii fotografií z jejich představení z let 1938 až 1944. Řidiči by měli
věnovat zvýšenou pozornost článku o zahájení častějšího a především pravidelného
měření rychlosti na vybraných problémových
komunikacích na Praze 16 Městskou policií
hl. m. Prahy. Začátek jara a vegetačního období je spojen se zvýšenou aktivitou zahrádkářů.
Proto věřím, že pro ně, ale i pro řadu z Vás,
bude velice užitečnou informace o problematice invazních rostlin a o nakládání a svozu
bioodpadu, včetně časového harmonogramu
přistavení kontejnerů. To, že sportovní sezóna
je opět v plném proudu se dozvíte na straně 9,
kde naleznete hned několik článků s touto
tématikou spolu s upoutávkou na blížící se
již 22. ročník mezinárodního turnaje v boxlakrosu, unikátního turnaje, jehož se účastní
i profesionální hráči z Kanady a Spojených
států. Toliko upoutávka na některé z článků.
V redakční radě však již dnes pracujeme
na přípravě květnového vydání periodika,
které bude spojeno s připomenutím výročí
70 let od konce 2. světové války. Rádi bychom
přinesli zajímavé články popisující květnové
dny roku 1945 na soutoku Vltavy a Berounky a především pak hrdinské činy místních
občanů, které byly v některých případech
i v posledních dnech války zaplaceny cenou
nejvyšší, a to lidskými životy.
Zajímavé čtení přeje

