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   Rok 2007 je rozhodujícím pro praž-
ské městské části, které vykonávají 
státní správu. Cílem všech je zajistit 
rovnováhu rozpočtů i přes zásadní 
zátěž vyplývající z přenesených 
činností a zesílit tlak na vládu, aby 
se konečně začala vážně a zároveň 
rychle zabývat naprosto neudržitel-
nou situací.
   Státní politika posledních let se 
zjednodušeně dá charakterizovat 
jako chrlení stále nových a nových 
zákonů, novelizace těch stávajících 
(v drtivé většině přinášející jejich 
rozšíření a potažmo zkomplikování), 
vytváření nových úředních agend 
a zvětšování rozsahu těch stávajících. 
To v souhrnu znamená tlak přede-
vším na menší obce, které musejí za-
jišťovat výkon státní správy v plném 
rozsahu a na stejně kvalitní úrovni 
jako velká města a krajské úřady. 
   Na straně druhé ale na nové zá-
konné povinnosti, organizačně a fi-
nančně zajišťované z rozpočtů obcí 
s rozšířenou působností (v Praze 
městských částí 1 až 22), stát pouze 

přispívá a obce v podstatě dodoto-
vávají ze svých příjmů výkon státní 
správy, jejíž rozsah neurčují a nemo-
hou ho prakticky ani ovlivnit.
Bude se vláda problémem seriózně 
zabývat?
   Přínosem a pro některé obce přímo 
záchranou zdá se být iniciativa Mi-
nisterstva vnitra, která se na nátlak 
starostů a primátorů z celé republiky 
začala seriózně zabývat financová-
ním výkonu státní správy na všech 
úrovních a snahou objektivně sta-
novit kritéria, podle nichž by se mělo 

jednak zjistit, kolik přesně stojí vý-
kon přenesené působnosti v celé ČR, 
a dále stanovit objektivní kritéria, 
jak by se měly rozdělovat dotace ze 
státního rozpočtu na státní správu. 

   Obyčejná žena, hm... pátrám ve 
vzpomínkách. Na fotografii z druhé 
obecné vidím světlovlasou dívenku 
v sukýnce s kšandami ve tvaru H. Při 
listování v mysli pak prima spolužač-
ku a nadšenou sportovkyni. Narážím 
pak na náhodné setkání na chmelové 
brigádě. Já, nositel doznívající pu-
berty, ona pak již mladá dáma, milá 
a bezprostřední. Koupačka v míst-
ním rybníce, rušená idiotskými 
fórečky spolužáků. Pak během let 
nahodilá setkání v našem Radotíně. 

    Hana Žižková, náměstkyně pražské-
ho primátora a radotínská patriotka, 
zemřela po těžké nemoci ve 
středu 27. června.  
   Narodila se 6.6.1948. 
Vedle SOU Dopravního 
podniku Praha a SOU 
obchodního absolvovala 
doplňkové pedagogické 
studium na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. 
     Od roku 1967 pracovala 
jako elektromechanička 
v Dopravním podniku 
hl. m. Prahy. V roce 1979 
nastoupila do Drobného 
zboží Praha, kde za 13 let 
prošla funkcemi proda-
vačky, zástupkyně vedoucí, 
vedoucí, samostatného in-
venturníka a mistra odbor-
né výchovy. V letech 1991 
a 1992 pracovala v Pražské komisi pro 
privatizaci národního majetku. 
  Další pracovní působení Hany 
Žižkové je spojeno s radotínskou 

radnicí. Od roku 1992 byla tajemnicí 
úřadu, v listopadu 1998 byla zvolena 

zástupkyní starosty a současně člen-
kou Zastupitelstva hlavního města 
Prahy. V dalším volebním období 
(2002-2006) zastávala funkci rado-

tínské starostky. Po drtivém volebním 
úspěchu v říjnu loňského roku v Rado-
tíně a současně zvolení do pražského 
zastupitelstva byla nominována na 
funkci náměstkyně primátora pro ob-
last školství a zároveň nadále působila 
v radotínské radě, do níž byla poprvé 
zvolena již ve volbách v roce 1990 za 
Občanské fórum.
  Do komunální politiky vstoupila 
v roce 1991, kdy se stala zakládající 
členkou Občanské demokratické 
strany v Radotíně. Místní sdružení 
ODS vedla po starostovi Ing. Jiřím 
Holubovi.

Taková byla...

Povodně měnily 
životy lidí

Mezi Chuchlemi 
konečně pohodlně

    Přesně před pěti lety postihla úze-
mí České republiky nevídaná přírod-
ní pohroma. 
 Zatímco v roce 1997 povodně 

zasáhly především Moravu, v roce 
2002 byly nejvíce postiženy Čechy. 
Voda byla hydrometeorology doda-
tečně označena jako 500letá. 
  Záplavy změnily životy mnoha li-

dem z 10 krajů (zasaženy byly všech-

   V pátek 27. července se po necelém 
roce výstavby otevřela další část pro-
pojení obou Chuchlí. 
   Chuchelští se díky dokončení nové 
komunikace, která vede z Velké do 
Malé Chuchle podél železniční trati, 
konečně dočkali důstojného spojení 
s metropolí bez nutnosti složitě na-
jíždět na komunikace do centra přes 

Vážení spolu-
o b č a n é ,  c h c i 
Vás informovat 
o  n ě k t e -
r ý c h  p r o b l é -
m e c h ,  k t e r é 
řeší MČ Praha - 
Zbraslav v sou-
vislosti s pečo-

vatelskou službou. Právní rámec této 
sociální služby je vymezen zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
který od 1. ledna 2007 nově řeší systém 
sociálních služeb. Pečovatelská služ-
ba je v zákoně o sociálních službách 
zahrnována do služeb sociální péče 
a poskytuje se v domácnostech potřeb-
ných osob a v zařízeních sociálních 
služeb. Je však také zajišťována v do-
mech s pečovatelskou službou (DsPS), 
které nejsou zařízeními sociální péče, 
do nichž by se občané umísťovali na 
základě správního rozhodnutí o přijetí 
do zařízení.
   MČ Praha – Zbraslav od roku 2005 
provozuje DsPS, kde je 32 bytů pro 
jednu osobu, 9 bytů pro 2 osoby 
a 2 bezbariérové byty. Máme zájem 
na tom, aby tyto byty byly obsazovány 
a sloužily k nájemnímu bydlení po-
třebným osobám, které v nich najdou 
příslušné sociální zázemí a zajištění 
svých potřeb. MČ Praha – Zbraslav 
reagovala na změny zákona o sociál-
ních službách a vydala Pravidla pro 
přijímání do DsPS, kterými stanovila 
přísnější podmínky pro žadatele pro 
přijetí žádostí do DsPS. Záměrem bylo, 
aby do DsPS byli přijímáni žadatelé, 
kteří vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu nebo věku skutečně potřebují 
pečovatelskou službu, kterou jim 
nemohou zajistit osoby blízké. Byly 
zpracovány i nové nájemní smlouvy 
na dobu určitou s tím, že doba nájmu 
bude prodlužována, pokud nájemci 
v DsPS kromě dodržování standard-
ních povinností nájemního vztahu 
budou i nadále splňovat podmínky pro 
přijetí do DsPS, za kterých s nimi byly 
uzavřené nájemní smlouvy.
   Zpočátku byla tato opatření přijata 
s nedůvěrou, proto vedení MČ usku-
tečnilo setkání s nájemci DsPS, jehož 
cílem bylo vysvětlit charakter bytů 
v DsPS jako domu zvláštního určení, 
určeného k bydlení osob, které ze 
zdravotních důvodů či z důvodů po-
kročilého věku vyžadují poskytování 
pečovatelské služby, a dopad nového 
zákona o sociálních službách na jejich 
poskytování.

   Dne 27. června zemřela býva-
lá starostka Radotína, náměst-
kyně primátora hl. města Pra-
hy Hana Žižková. I přes obrov-
skou statečnost a optimismus 
jí vlastní podlehla zákeřné 
nemoci. Smutná a bolestivá 
zpráva o smrti uznávané ženy 
zaskočila nejen její nejbliž-
ší – příbuzné, ale i všechny 
známé a spolupracovníky. Její 
odchod znamená pro mnohé, 
kdo jsme ji osobně znali, ob-
rovskou ztrátu jak z hlediska 
lidského, tak i profesního. 

B y l a  p r o  o k o l í  o b r o v-
ským přík ladem pro svoji 
pracovitost, elán a nasazení, 
ale rovněź pro lidský přístup 
a obětavost. Vždy dokázala 
i přes nabitý program pora-
dit či pomoci. Lidi okolo 
sebe si dokázala podmanit 
bezprostředností a upřímnos-
tí. Všechny tyto předpoklady ji 
zaslouženě katapultovaly v ko-
munální politice na významné 
posty. Tím posledním byla 
funkce náměstkyně primátora 
pro oblast školství. Tento post 
byl uznáním za její dlouholetou 
úspěšnou práci. Příští rok by se 
dožila významného životního 
jubilea šedesáti let. Bohužel 
nám není dopřáno s ní toto 
výročí oslavit…

Ja k jsem Hanku pozna l 
v rámci naší dlouholeté spolu-
práce, určitě by si přála, aby-
chom dlouho netruchlili a jako 
památku na ni jsme navázali 
na její práci. Dny plynou, ale 
vzpomínky na tuto ojedinělou 
ženu jsou stále velice silné. 

Dovol ím si ještě jednou 
sklonit obrovskou poklonu 
neobyčejné ženě. Jsem upřím-
ně rád a cením si toho, že jsem 
s ní mohl určitou etapu svého 
života spolupracovat. Velice 
si toho vážím. Navždy si ji 
budu připomínat jako vitální 
a energickou ženu se smyslem 
pro humor. Taková navždy zů-
stane v mém srdci, v mé mysli. 
Děkuji. Čest její památce.


