ROČNÍK 10

ČÍSLO 6/2012

WWW. PRAHA16. EU

ZDARMA

Na Královský průvod dorazili dva Čechové
Ta k řk a pr av i d el n ě
máme možnost ve všemožných sdělovacích
prostředcích registrovat
informace o složité
celosvětové ekonomické
situaci a potřebě úsporných opatření. V některých případech se nás
výše uvedené okolnosti již bytostně dotýkají.
Nebudu ve svém slově rozebírat příčiny tohoto
stavu, který do určité míry souvisí s morálním
úpadkem společnosti, ani posuzovat správnost
některých rozhodnutí politiků a ekonomů,
která by měla vyvést hospodářství z krize.
Chtěl bych Vás informovat, že potřeba a řešení
úsporných opatření dopadá i na zástupce municipalit a Městskou část Prahu 16 nevyjímaje.
Velice prozíravě se ukazuje fakt nastolených
optimalizačních kroků v roce 2007, které vedly z hlediska provozních nákladů radotínské
radnice k meziročnímu snížení o osm miliónů
korun z rozpočtu, který byl tehdy necelých
70 miliónů Kč. Úsporné kroky se daří realizovat
i dále, např. elektronickou aukcí služeb a dodávek, vyjednáváním lepších smluvních podmínek
atd. To vše znamenalo či znamená v následujících letech snížení nákladů o další cca 2 milióny
korun. Paradoxně je hospodaření Městské části
Praha 16, v porovnání s celopražským či republikovým, v daleko lepší kondici než před šesti
lety, kdy bylo nutno si k ufinancování tehdejších potřeb sjednat kontokorentní úvěr. Vše se
nakonec podařilo stabilizovat, ale jasnou cestou
rozpočtové kázně.
Ús p o r n ý m i k r o k y m u s í p r o c h á z e t i hl. m. Praha. Snižují se sumy na dotační
vztahy k městským částem, je méně prostředků
na investiční záměry, které se dostávaly do
městských částí prostřednictvím rozpouštění
rezervy hl. města. Vypadá, že letošní přidělování, které z hlediska objemu bylo „jen“ ve výši
200 miliónů (pětinové v porovnání s rokem
2007), bylo poslední. S nelibostí jsme asi mnozí
pražští starostové přijali zprávu z konce května
o vládním rozhodnutí změny rozpočtového
určení daní, které bude příští rok znamenat pro
hl. m. Prahu i přes kompromisní řešení, ztrátu
650 miliónů Kč. Při dlouhodobých závazcích,
které Praha má, je to další problém, již v tak
dosti složité situaci. Nastaly tak oprávněné
obavy, zda-li se tento deficit nebude řešit na
úkor městských částí. Na jednání s primátorem
hl. m. Prahy bylo garantováno, že se tento propad pražských municipalit nedotkne.
Na jednu stranu chápu snahu vlády o akt solidarity, kdy prostředky z obecního rozpočtového
určení daní čtyř největších měst ČR půjdou do
ekonomicky neprosperujících lokalit republiky,
ale zapomíná se na fakt, že Praha je centrem
kulturním, výchovně vzdělávacím, institucionálním, je zde největší koncentrace obyvatel a s tím
samozřejmě spojené enormní potřeby. Praha řeší
za stát celou řadu investic (komunikace, protipovodňová opatření atd.) a podle aktuální informace vytváří skoro 50 procent HDP. Ano, souhlasím
se solidaritou, ale ať je solidarita i v tom, že
Praha a její městské části budou mít rovnoprávné
podmínky při čerpání prostředků z evropských
a státních fondů a pro hl. m. Prahu bude alokována spravedlivá částka jako pro krajské programy. Bohužel, a tuto zkušenost jako Městská část
Praha 16 máme, to zatím tak není.

Již tradiční součástí Radotínského
Pábení, série jarních kulturně společenských akcí, je návštěva Karla IV.
a jeho družiny v Radotíně, kde se zastavují při cestě z Prahy na Karlštejn,
kam bývaly ukládány císařské korunovační klenoty. Letošní program však
byl v mnoha ohledech výjimečný a plný
překvapení.
Jeho císařská milost nechala druhý
červnový den své radotínské poddané čekat přeci jen déle, než jak
jsou jeho věrní zvyklí. Nikdo však
neodešel, proč také? Šermíři (Rotyka)
předváděli své umění, dobová hudba
(Antiquarius) se linula celým prostranstvím mezi kostelem a základní
školou, lahodný mok z révy vinné
provoněl celý nově pojmenovaný rynk
Sv. Petra a Pavla, a tak nebyl důvod ke

spěchu. Před půl čtvrtou odpolední se
několik stovek přihlížejících dočkalo:
Karel IV., z boží milosti císař římský
a král český (opět v nezapomenutelném podání Vladimíra Čecha)

Hasiči mají nové vozy
V šesti městských částech slouží od
poloviny května nové speciální dodávkové automobily Ford Tranzit. Vozy
určené pro obměnu požární techniky
jednotek Sboru dobrovolných hasičů
(SDH), mj. v Radotíně a Lochkově,
zakoupilo hlavní město Praha.
Letos je v městském rozpočtu
vyčleněno na nákup nové požární
techniky, na její opravy, na nákup
speciální výstroje a výzbroje a také na
rekonstrukce a výstavbu hasičských
zbrojnic téměř 34 milionů korun.

„Jsem rád, že se nám daří vybavovat
postupně pražské dobrovolné hasiče
novou technikou. Berte to jako poděkování za práci, kterou ve svém
volném čase, bez nároku na odměnu, děláte pro město. Přeji vám, aby
nový vůz sloužil k vaší spokojenosti,“

poděkoval dobrovolným hasičům
pražský primátor Bohuslav Svoboda
při slavnostním aktu na Mariánském
náměstí.
Nové vozy, každý v ceně 1,12 milionu korun, si byli za šestnáctku osobně
převzít starostové městských částí, za
Prahu 16 Karel Hanzlík a za Lochkov Jiří Rendl. Dalšími jednotkami
s novou technikou jsou dobrovolní
hasiči v Chodově, Březiněvsi, Dubči
a Letňanech.
Tyto speciální automobily jsou
určeny zejména
pro technické zásahy a přispějí ke
zkvalitnění požární
obslu žnost i městských částí a zvýšení
požární bezpečnosti
v daných lokalitách.
„Navíc třeba v případě Jednotky sboru
dobrovolných hasičů
Radotín, která je zřízena a financována
přímo radnicí, bude
vůz sloužit i pro výcvik dětí a mládeže, tedy nové dorůstající generace požárníků,“ upřesnil
velitel jednotky František Drož.
Pražské jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou postupně vybavovány požárními dopravními

doprovázen svou chotí
Eliškou Pomořanskou
(Debora Štolbová), bratrem Janem Jindřichem
(Petr Bendl) a početnou družinou vjíždí
do bran radotínských
a po uvítání rychtářem
Karlem, předávajícím
císa ři k líč od bra n
Radot í na, obnov uje
městská práva. Dobrý
rozmar panovníkův se
projevil hned vzápětí,
kdy se nenechal přemlouvat a přidal se do reje tanečnic
a tanečníků (Gaudium).
Odjezdem Karla IV. a jeho průvodu však program nekončil, naopak.

Základní registry revoluce na úřadech?
S 1. červencem letošního roku vyvrcholí elektronizace veřejné správy.
Spouštějí se základní registry, tedy celostátní, všem příslušným úřadům přístupné údaje o lidech, podnikatelích,
nemovitostech a úřadech samotných.
Pokud vše klapne tak, jak si plánují
architekti základních registrů, má
jít o největší změnu ve správě věcí
veřejných od dob Marie Terezie. Realita ale může být bohužel jiná, zvláště
v prvních týdnech a měsících. Ač je
vše chystáno několik let, skutečně
intenzivní přípravy probíhají až poslední půlrok.

„Křest“ náměstí
Radotín má náměstí Sv. Petra a Pavla, jehož „křest“ proběhne v poslední
červnový pracovní den.
Rada hl. m. Prahy rozhodla koncem
června o pojmenování 22 veřejných
prostranství, z toho je 18 v šestnáctce.
Jedná se o dosud bezejmenné ulice
v osadě Lahovská na pomezí Radotína
a Velké Chuchle a dále o přejmenování části dosavadní ulice Václava
Balého u radotínské radnice – vzniká
náměstí Sv. Petra a Pavla a ulice Nad
Berounkou. Slavnostní „křest“ nového náměstí se uskuteční 29. června
v prostoru mezi kostelem a starou budovou základní školy od 17.30 hodin
(od 18.00 hod. bude celebrována slavnostní mše).

Asi mnozí se mnou budete souhlasit, když si dovolím měsíc červen
označit za jeden z nejkrásnějších
v ročním cyklu. Příroda nám opětovně ukázala neskutečné kouzlo
s v ý m k a ž d or o č n í m p ř e r o d e m
a procesem, kdy se vše již definitivně
probralo ze zimního spánku a svět
kolem nás je zčistajasna krásně
zelený, kvetoucí a vonící. Se všemi
svršky, různými svetry, bundami
a čepicemi postupně zaklízenými do
šatníků odkládáme i některé problémy a starosti a najednou cítíme, že
celou řadu věcí dokážeme řešit s větším nadhledem a energií. I ty různé
„nenálady“ jsou najednou pryč. Někdy si říkám, škoda, že tento měsíc
nemáme celý rok, spousta záležitostí
by byla jednodušších.
Měsíc červen je krásný i z pohledu
velkého očekávání letních prázdnin
a dovolených, v očekávání zážitků
a bezstarostných radovánek. Chvíle
společných plánů pro toužebně očekávané dny příští. Okamžiky výprav
prstem po mapě, ze kterých prozatím
nohy nebolí. Ani se není třeba hádat,
kdože to na minulé křižovatce špatně
odbočil... Ono ale krásné budou i ty
hádky. Znamenají totiž, že člověk
skutečně a naplno prožívá dny se
svými blízkými. Není třeba ukrádat
jen chvilky při snídani a pár okamžiků večer. Ráno není poznamenané
křikem budíku, probuzení má na
svědomí sluneční paprsek na nose
a chuť užít si ten vlastní kousek svobodného života, kdy člověk může, ale
nemusí. Může si vyzkoušet, kam až
dojde, vyleze, dojede, zda si pamatuje
alespoň něco ze všech hodin jazykové
výuky – nebo také nemusí. A má čas
si to pokaždé rozmyslet. Letní dny
jsou tak nádherně dlouhé – zrovna
takové, jaké si je pamatujeme z dětství. Září a slibují spousty zábavy
a dobrodružství...
Jménem redakční rady je vám,
všem čtenářům Novin Prahy 16,
přeji právě takové, plné příjemného
odpočinku. Ať načerpáte co nejvíce
sil a energie. Vám, kteří se vydáváte
na prázdniny a dovolenou nějakým
dopravním prostředkem, přeji šťastnou cestu a návrat. A na závěr – co
nejlepší počasí dle představ a pokud
možno žádný déšť, který by udělal
čáru přes prázdninové plány vám,
rodině i příbuzným.
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ŠIROKÁ NABÍDKA VYZKOUŠENÝCH
A PROVĚŘENÝCH VOZŮ VŠECH ZNAČEK
NYNÍ VÝHODNÁ NABÍDKA REFERENČNÍCH VOZŮ
ŠKODA SUPERB

SLEVA AŽ 20.000 Kč
NA VŠECHNA VOZIDLA*
* při financování u ŠkoFINu
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