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Pohroma po 11 letech
Z ač átek čer v na
a rozma r y počasí
na přelomu s měsícem květnem, jež
v y v rc h o l i l y d í k y
rozsáhlé cyklonální
činnosti a obrovskému úhrnu srážek ve
střední Evropě k povodňovým stavům atakujícím v některých lokalitách smutné rekordy z roku
2002, nám mnohým připravily několik
bezesných nocí a velkou zkoušku. Test
morálních vlastností a charakterů lidí,
ale i systémů, které by v podobných
případech měly fungovat.
Ve svém sloupku bych dnes, kdy
máme nejhorší část za sebou, chtěl
především poděkovat za obrovskou
solidaritu a pomoc všem institucí
a desítkám jednotlivců, kteří po opadnutí vody přišli bez jakéhokoli finanční
kompenzace pomá hat odstraňovat
povodňové následky a i těm, kteří přispěli nějakou částkou do povodňového
konta, jež bude pomáhat sanovat některé neuplatnitelné náklady postiženým.
Chtěl bych poděkovat všem členům
sborů dobrovolných hasičů, profesionálním hasičům, strážníkům městské
policie a Policie ČR, kteří zásadním
způsobem pomohli při řešení vzniklé
situace. Můj dík směřuje i k mnoha
firmám, které poskytly toliko potřebnou techniku a mechanizaci, bez níž
by v Radotíně následky povodně nebylo
možno tak rychle odstraňovat, dále
kolegům starostům z městských částí
Praha 2, 9, 13 a 19, kteří, ač v některých
případech museli řešit svoje povodňové
situace, pomohli organizovat sbírky
a zásoby čistících, desinfekčních prostředků a pracovních pomůcek, kterých
bylo především v počátku opravdu nedostatek. V neposlední řadě bych chtěl
poděkovat členům Povodňové komise
a Krizového štábu MČ Praha 16, kdy
mnozí, především v době, kdy v Berounce a Vltavě vzrůstal průtok a docházelo k postupné kulminaci, doslova
bděli bez odpočinku více jak 24 hodin
v kuse nad bezpečností městské části
ať již v terénu anebo jako osoby poskytující odpovědi na nonstop krizové
telefonní lince. Seznam pomocníků by
byl opravdu předlouhý (jmenný seznam
organizací a firem lze nalézt na webových stránkách MČ Praha 16) a mne
naplňuje pocitem, že v naší společnosti
přeci jenom ještě hodně dobrého je,
když funguje pocit občanské sounáležitosti a solidarity s postiženými.
Pro mne aktuální povodně znamenali novou zkušenost, a to díky využití
protipovodňových opatření, které bylo
poprvé prověřeno naostro v krizových podmínkách. Systém mobilních
a stacionárních stěn, zpětných klapek
a hradidlových komor technicky obstál
a zcela ochránil rozsáhlou radotínskou

Mnoho lidí v Čechách a na Moravě
doufalo, že roky 1997 a 2002 zůstanou
jejich nejhoršími vzpomínkami na
velkou vodu. Přelom letošního května
a června ale pro většinu z nich znamenal nepříjemné zopakování toho, co už
prožili. Povodeň opět ničila i na šestnáctce, navíc i tam, kde před jedenácti
lety vůbec nebyla.
Po sušších a teplých brzkých jarních dnech přišlo deštivé květnové
počasí a na svůj závěr si pro střední
Evropu „připravilo“ neustávající,
několikadenní déšť. V jeho důsledku
došlo ke zvednutí hladin téměř všech
vodních toků v Čechách. Situace byla
zprvu nejhorší v západní polovině
území, kde byly na Berounce a jejích
přítocích vyhlašovány III., tedy nejvyšší stupně povodňové aktivity.
Radotín a okolní městské části
ležící v údolní nivě musely čekat povodňovou vlnu ze západních Čech.
Ještě předtím, než s vodami Berounky

dorazila, musela radotínská Povodňová komise (aktivovaná již v pátek
31. května a od 1. do 13. června působící nepřetržitě) řešit i další, těžko

predikovatelné problémy: rozvodnění
Radotínského potoka v dopoledních
hodinách neděle 2. června, kdy zde
byl zaznamenán průtok 50leté vody.

Aukce: Levnější energie pro
občany i podnikatele
Radotínská radnice uspořádá první
elektronickou aukci pro jednotlivce na
nákup elektřiny a zemního plynu v regionu Prahy 16. Nabídka platí nejen
pro občany, ale rovněž podnikatele. A co
víc? Aukce je sice v první řadě určena
pro radotínské subjekty, ale na základě
rozhodnutí MČ Praha 16 se do ní může
přihlásit kdokoli z našeho regionu!
Záměr byl schválen Radou městské
části Praha 16 dne 29. května 2013
a uspořádání elektronické
aukce na nákup elektřiny
a zemního plynu pro občany a podnikatele z Prahy 16
proběhne ve spolupráci se
společností eCENTRE, a.s.,
která se dříve specializovala na
aukční nákupy pro města a obce
a nově nabízí možnost uspořádání
aukce i pro nákup energií pro občany
a podnikatele pod záštitou příslušné
radnice. Podobné aukce za pomoci
této společnosti již proběhly například
v Říčanech (občané zde ušetří u elektřiny 16,5 % a u zemního plynu 29,96 %
z dosavadních cen) či v Praze 6 (občané ušetří přes 31 % na elektřině a více
než 22 % na zemním plynu).

Tato aukce naváže na úspěšný sdružený nákup elektřiny na komoditní
burze v únoru 2012 organizovaný
Městskou částí Praha 16, díky níž
byla zúčastněným subjektům (vedle
samotné městské části její příspěvkové a další neziskové organizace
z Radotína) ušetřena na období od
1. dubna 2012 do 31. prosince 2013
více než čtvrtina dosavadních nákladů, celkově téměř 600 tisíc Kč včetně
DPH (pro rozpočet samotné
městské části jsou náklady
nižší o 385 tisíc korun, dalších
99 tisíc ušetří mateřská škola
a sportovní hala, Sportovní
centrum Radotín spravující
obecní areál nového stadionu
ušetří 40 tisíc Kč, TJ Sokol Radotín 35 tisíc a Ivo Synek provozující
stravovací zařízení pro místní seniory
37 tisíc Kč).
Radotínská radnice tehdy byla jednou z prvních pražských městských
částí, jež nakoupily elektřinu na komoditní burze.
Radnice si od chystané aukce slibuje výrazně nižší cenu pro všechny

Pod vodou se ocitly některé pozemky v osadě Cikánka i zahrady kolem
ulice U Učiliště. A aby toho nebylo
málo: po letech, kdy v něm voda vůbec nebyla (mj. po stavbě Pražského
okruhu), se znovu objevil Skalní potok a způsobil „vodopád“ na schodech

mezi Slavičí a Safírovou ulicí.
To všechno ale byla pouze předehra
k tomu, co v dalších dnech následovalo

Začíná stavba
přírodního koupaliště
Po sanaci území bývalé radotínské
čističky odpadních vod, která proběhla
v roce 2008, se Městská část Praha 16
rozhodla na návrh architekta Jana
Schlitze využít toto místo pro koupací
biotop. Získat peníze z evropských fondů
se od té doby nepodařilo, proto se Praha
rozhodla financovat projekt sama. Letos
uvolnila prvních 20 miliónů, takže nejpozději 2. července se začne stavět.
K tomuto datu převezme vítěz
v ýběrového řízení v yh lášeného
Hl. m. Prahou, firma EKIS, staveniště.

Radotín má
malou radnici
Zatímco v tisku se v posledních letech
mluví o „malých úřadech“, tedy úsporném výkonu veřejné správy, a přitom
náklady na ministerstvech a krajích
neustále narůstají, v Radotíně se o tom
mluví málo a radnice přitom již 6 let
radikálně ořezává všechny výdaje,
které nejsou nezbytně nutné. Úspory na
provozních nákladech přitom přesahují již 10 milionů korun ročně!
Městská část Pra ha 16 skonči la
hospodaření roku 2006 výsledkem

ZDARMA
lokalitu Na Benátkách a nemovitostí
v přilehlých ulicích. Díky tomu odpadlo
mnoho dalších starostí. Neodpustím
si poznámku nad skoro tříhodinovou
komunikací v časných ranních hodinách 2.6. s Operačním střediskem
Krizového štábu hl. m. Prahy, kdy jsme
jako městská část v souladu s Povodňovým plánem žádali o zahájení montáže
mobilních stěn. Když jsem se dozvěděl,
že není potřeba a o dalším rozhodne Krizový štáb, jenž má zasedat až
v 10.30 hod., nabízí se odpověď, že díky
naší neústupnosti a z ní vyplývajícímu
operativnímu jednání zástupců Magistrátu, došlo k zahájení rozvozu protipovodňových prvků i do dalších částí hl.
m. Prahy. Mobilní části, které přehradily především hlavní komunikace, měly
na druhou stranu vliv na značné omezení především dopravy. Bohužel, mnozí
lidé následně nedokázali pochopit, že
prvky, které ochránily mnoho lidí a jejich nemovitosti, lze demontovat jen na
základě zrušení stavu nebezpečí a souhlasu od Krizového štábu hl. m. Prahy.
To, že v některých případech byly stěny
v Radotíně demontovány na šířku jednoho jízdního pruhu, jsem si vzal osobně
na svoji odpovědnost, aby byl umožněn
přístup technice a mohly být zahájeny
práce v postižených částech jako např.
v Šárově kole nebo ve Výpadové ulici.
Díky komunikaci s ředitelem Správy
služeb se podařilo protipovodňové
mobilní prvky odstranit 12.6. v celém
rozsahu přibližně o 18 hodin dříve, než
bylo plánováno, a to za opětovné maximální součinnosti ze strany radotínské
radnice, která zajistila dobrovolníky
a potřebnou techniku.
V rámci příspěvku bych se rád omluvil našim čtenářům, jelikož Noviny
Prahy 16 poprvé ve své jedenáctileté
historii nedostáváte ve standardním,
redakčně stanoveném termínu, ve kterém je periodikum pro správní obvod
Prahy 16 distribuováno do poštovních
schránek. Příčina, proč tomu tak nastalo, je zcela objektivní, jelikož vyplývá
z výše uvedené povodně, která vyjma
Lochkova zasáhla všechny zbývající
městské části v Praze 16. Většina členů
redakční rady jsou členy Povodňové
komise a Krizového štábu Městské
části Prahy 16, a tak bylo potřeba řešit
prioritně vzniklý nouzový stav, který
ovlivnil a v některých případech svým
následkem stále ovlivňuje život mnoha
rodin. V době, kdy dle termínu tradičně
probíhá finalizace a uzávěrka novin,
byly řešeny úplně jiné okolnosti jako
evakuace lidí ze zasažených lokalit,
příprava a zajištění evakuačních center,
technické a materiální zabezpečení pro
následný úklid a odstraňování povodňových škod atd. Závěrem bych rád popřál všem postiženým hodně duševních
sil a to, aby se Vaše životy pokud možno
co nejdříve vrátily do běžných kolejí.

