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Na první úspěšnou sbírku pro tehdy 
jedenáctiletou Kristýnku Kačabovou 
v roce 2013 se v Radotíně rozhodli na-
vázat dalšími charitativními akcemi, 
které by byly cílené na pomoc jednomu 
konkrétnímu člověku či rodině.

Do té doby totiž výtěžky např. kon-
certů směrovaly na sociální projekty 

Městské části Praha 16. Výběr dob-
rovolného vstupného, který je určen 
k těmto účelům, pokračuje a pokračo-
vat bude. Souběžně se však také občas 
sbírá pomoc pro někoho z Radotína, 
kdo takovou podporu právě potřebuje. 
Někdy se ani nemusejí peníze scházet 
příliš dlouho – například letošní druhý 
ročník charitativní sbírky Každý gól 
má cenu, pořádané lakrosovým oddí-
lem LCC Radotín při Memoriálu Aleše 
Hřebeského, vynesl 16 tisíc korun. Ty 
byly předány rodině Kačabových jako 
příspěvek na rehabilitační pobyt pro 
Kristýnku, která je následkem dětské 
mozkové obrny těžce postižena. Právě 
rehabilitace nad rámec standardu po-
skytovaného pojišťovnou jsou pro ni 
nejlepší pomocí. Stejně tak se během 
pouhých dvou dnů na loňském Havel-
ském posvícení podařil získat celkem 
nezanedbatelný příspěvek na slucha-
dla pro roční Anežku Prachovou, 
předchozí sbírka plastových víček na 
nový invalidní vozík pro Janka Feran-
ce trvala naopak poměrně dlouho.

Zatím poslední sbírka byla ukon-
čena v červenci. Peníze za víčka ode-
vzdaná do sběrny i ty, jež poskytly 
nadace ALGO a společnost Channel 
Crossings, umožní speciální lázeňskou 
léčbu malé Dominice Jechové. Té juve-
nilní idiopatická artritida, projevující 
se vleklými záněty a bolestmi a otoky 
kloubů, prozatím znepříjemňuje život 
především při chladném počasí a na-
máhavém pohybu. Během osmidenní-

ho pobytu v Jánských 
Lázních, který má Do-
minika naplánovaný 
na konec září, by měla 
v rámci předplaceného 
„standardu plus plus“ 
absolvovat celkem
25 procedur. Intenzi-
ta takové kúry odpo-
v ídá běžným třem 
týdnům léčby. Spolu 
s dárkem, který dí-
ky veřejné podpoře 
dostala před rokem 
(speciální židlička do 
školy), by měl tento 
lázeňský pobyt Domi-

nice pomoci prožívat školní rok téměř 
tak, jako zdravé děti.

Při předávání daru mamince Do-
miniky ocenil Mgr. Karel Hanzlík, 
starosta Městské části Praha 16, přede-
vším samu myšlenku akce: „Myslím, 
že i díky sbírce si mnoho lidí z Radotí-
na uvědomilo, že přímo vedle nich žije 
někdo, kdo si, obrazně řečeno, nevy-
táhl ty úplně nejlepší karty. Dominika 
je statečná a nedává najevo, s čím musí 
zápolit. Není samozřejmě jediná, ale 
i to už dnes vnímáme víc.“

Sbírky víček však již v dosavadním 
velkém rozsahu pokračovat nebudou. 
Ten, kdo víčka nadále sbírá, je může 
vozit buďto do Sběrného dvora Ra-
dotín v areálu Technických služeb 
Praha - Radotín v ulici V Sudech, 
nebo jako dosud do Místní knihovny 
Radotín. Z obou míst jsou víčka pře-
dávána rodině Kristýnky Kačabové, 
která pomoc potřebuje průběžně. 

Pro koho a v jaké formě se uspořádá 
příští sbírka, se rozhodne patrně ještě 
před chystaným Havelským posvícením.

Pomoc nablízko Pěstounská péče na přechodnou dobu
Ačkoliv institut pěstounské péče na 

přechodnou dobu existuje v českém 
právním řádu již od roku 2006, dostalo 
se mu v praxi zvláštní pozornosti až 
s přijetím novely zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí. 

Účelem pěstounské péče na pře-
chodnou dobu je zejména poskytnout 
rodičům čas, aby si mohli upravit své 
poměry tak, aby byli znovu schopni 
převzít dítě do své péče, nebo se pro 
dítě našla jiná vhodná stabilní rodina. 
Jedná se tedy především o institut 
krizový a pouze přechodný. Z tohoto 
důvodu je věnován ještě větší důraz 
na výběr vhodných pěstounů.

Od 1. 1. 2013 je v platnosti výrazně 
novelizovaná právní úprava pěstoun-
ské péče na přechodnou dobu. Soud 
může na návrh orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské 
péče na přechodnou dobu osobám za-
řazeným v evidenci vedené krajským 
úřadem na dobu:
» po kterou nemůže rodič ze zá-

važných důvodů dítě vychovávat 
(z důvodů zdravotních, výkonu 
trestu odnětí svobody a dalších);

» po jejímž uplynutí lze dát sou-
hlas rodiče s osvojením (souhlas 
s osvojením lze dát nejdříve šest 
týdnů po porodu, jde tedy o no-
vorozence, u kterých se čeká na 
souhlas rodičů s osvojením);

» do pravomocného rozhodnutí 
soudu o tom, že tu není třeba 
souhlasu rodičů k osvojení 
(§ 821 občanského zákoníku). 
Zde se jedná o děti, o něž rodič 
zjevně nemá zájem. Nezájem 
o dítě ze strany rodiče se pova-

žuje za zjevný, trvá-li alespoň tři 
měsíce od posledního projevené-
ho opravdového zájmu. Nelze-li 
však v chování rodiče spatřovat 
hrubé porušování jeho povinnos-
tí, je třeba, aby byl rodič poučen 
orgánem sociálně-právní ochrany 
dětí o možných důsledcích svého 
chování a aby od takovéhoto 
poučení uplynuly alespoň tři 
měsíce. O splnění podmínek pro-
jeveného nezájmu rodiče o dítě 
rozhoduje soud na návrh orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí jako 
opatrovníka dítěte, popřípadě na 
návrh rodiče.

Svěření dítěte do pěstounské péče 
na přechodnou dobu může nařídit 
soud předběžným opatřením na ná-
vrh orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. Pěstounská péče na přechodnou 
dobu může trvat nejdéle jeden rok. 
To neplatí v případě, že jsou do pěs-
tounské péče téhož pěstouna svěřeni 
sourozenci dítěte, kteří byli do této 
péče svěřeni později. Ani tak však ne-
může jeho svěření přesáhnout dobu, 
po kterou má trvat pěstounská péče 
na přechodnou dobu u sourozence, 
jenž byl témuž pěstounovi svěřen 
jako poslední.

Krajský úřad vede pro účely zajištění 
pěstounské péče pro dítě na přechod-
nou dobu evidenci osob, které mohou 
pěstounskou péči po přechodnou 
dobu vykonávat. Osoby vedené v evi-
denci musí být připraveny přijmout 
v případě potřeby dítě do pěstounské 
péče, za což jim náleží pravidelná mě-
síční odměna pěstouna.

Splácet půjčku hotově? Za dvojnásobek
Ten, kdo potřebujete rychle půjčit pe-

níze, ocení možnost dostat hotovost na 
ruku hned při podpisu smlouvy. Tím si 
ovšem určí i způsob splácení, zdaleka ne 
tak výhodný. V takzvaném hotovostním 
režimu splátek nakonec poskytovateli 
úvěru zaplatí jednou tolik, kolik si půjčil. 

Ačkoliv je běžnou praxí splácet 
spotřebitelské úvěry měsíčně a bez-
hotovostně, není to pravidlem. 
„Hotovostní režim určuje vedle 
způsobu čerpání peněz i způ-
sob splácení, který představuje 
osobní výběr splátek v hotovosti 
obchodním zástupcem posky-
tovatele úvěru. Výběrčí za vámi 
bude chodit domů a inkasovat 
jednotlivé splátky jednou týdně, 
neboť interval splátek je týden-
ní,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí 
právního oddělení dTestu.

Provident Financial s.r.o. takovýto 
režim smlouvy nabízí, ale rozhodně 
to není zadarmo. Při půjčce ve výši 
18 000 Kč činí cena za hotovostní inka-
so splátek přes 10 000 Kč. Po započtení 
dalších účtovaných nákladů, jako jsou 

úrok a poplatek za administrativní 
činnost, klient ve výsledku zaplatí 
36 600 Kč! Přitom roční procentní sazba 
nákladů (RPSN), která ukazuje náklad-
nost úvěru za rok, při 100 týdenních 
splátkách činí 49,7 %. Tolik ovšem za-
platí jen ten, kdo splácí úvěr na účet spo-
lečnosti. Poplatek za hotovostní režim 
splátek totiž není do RPSN zahrnut.

Hotovostní režim nepatří k nej-
běžnějším způsobům splácení 
a spotřebitel si jej nemusí zvolit. 
„Poplatky za splátky v hotovosti 
by ale měly být zahrnuty mezi 
náklady spojené s úvěrem, aby se 
každý mohl informovaně rozhod-
nout. Kdyby smluvní informace 
obsahovaly dvě RPSN, málokdo 
by dal dobrovolně přednost hoto-
vostnímu inkasu před ekonomic-

ky nenáročnou bezhotovostní varian-
tou,“ konstatuje Lukáš Zelený. 

Poradenská linka časopisu dTest 
299 149 009 je v provozu každý pra-
covní den od 9.00 do 17.00 hodin za 
cenu běžného tarifu volání. 

Pražské vodovody a kanalizace do-
poručují majitelům soukromých studní 
jejich pravidelnou kontrolu. Ta by měla 
proběhnout minimálně jednou za rok.

Podle mluvčího společnosti Tomáše 
Mrázka nepodléhá voda z těchto zdrojů 
žádné pravidelné kontrole. Je však vhod-

né nechat si ověřit kvalitu vody v akre-
ditované laboratoři, aby majitel studny 
měl informaci o vhodnosti používané 
vody a případně mohl provést opatření 
vedoucí ke zlepšení její kvality.

PVK nabízejí majitelům studní roz-
bory základních chemických a mikro-
biologických parametrů pitné vody za 
cenu tisíc korun včetně DPH. Klient 
obdrží protokol, jehož součástí je kro-
mě výsledku analýzy také její posouze-

ní, a v případě vzorků, které překročí 
hygienický limit, i doporučení vhodné-
ho postupu, jak zlepšit kvalitu vody. 

V roce 2014 provedla laboratoř PVK 
360 rozborů vzorků vod ze soukromých 
studní. Zhruba 95 procent analyzova-
ných vzorků vod z těchto studní neod-

povídalo alespoň v jed-
nom parametru vyhlášce 
č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanovují hygienické po-
žadavky na pitnou vodu 
a četnost a rozsah kontrol 
pitné vody. Nejčastěji 
byly nevyhovující mik-
robiologické ukazatele. 
V některých případech 
byly překročeny limity 
dusičnanů a také limity 

pro hodnotu zákalu a železa.

PVK nabízejí kontrolu vody ve studních

Všechny rozbory provádí akredi-
tovaná laboratoř PVK - Útvar kon-
troly kvality vody: Dykova 3, 101 00 
Praha 10, tel: 221 501 110. Podrobné 
informace včetně návodu, jak 
vzorky odebírat, jsou k dispozici na 
www.pvk.cz v sekci Služby – Rozbo-
ry vody.

Zdarma a aktuálně o všech vý-
znamných provozních událostech, po-
čínaje plánovanými výlukami a konče 
mimořádnými haváriemi pražské vo-
dovodní a kanalizační sítě, informuje 
služba SMS-INFO, kterou nabízejí 
Pražské vodovody a kanalizace svým 
zákazníkům. 

Ke službě SMS-INFO je nutná pou-
ze registrace, při níž si klient určí, zda 
si nechá zasílat informace z celé Prahy, 
vybrané lokality či ulice. 
Jaké informace služba SMS-INFO nabízí:
» významné plánované odstávky vody,
» velké havárie vodovodního a ka-
nalizačního potrubí v okolí, které by  
mohly na delší dobu omezit odběr 
pitné vody nebo odkanalizování,
» výjimečné provozní události s mož-
ným dopadem na zdraví a bezpečnost 
obyvatel (povodně, intoxikace pitné 

vody ve veřejném vodovodu apod.),
» aktuální ceny vodného a stočného, 
provozní dobu zákaznických center 
a Call center, změny adres nebo tele-
fonních čísel.

Službu SMS-INFO si lze objednat 
přes webové stránky www.pvk.cz, 
zákaznickou linku 840 111 112, 
v Zákaznickém centru PVK – Dy-
kova 3, Praha 10 nebo prostřednic-
tvím sms zprávy s textem VEOLIA 
na číslo 720 001 112, na jejímž zá-
kladě klienta kontaktuje operátor 
a provede s ním rychlou registraci. 
Informace o výlukách jsou, včetně 
propojení na google mapy, k dis-
pozici i ve speciální sekci stránek 
www.pvk.cz, včetně upřesnění, kde 
jsou případně umístěny cisterny 
s náhradním zásobováním.

Informace o haváriích
a výlukách zdarma do mobilu

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 23.9.2015 od 
17.00 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Vejvodova Zbraslav a uzavírky ulic. 
V rámci pořádání mezinárodního 
festivalu „Vejvodova Zbraslav“ dojde 
dne 26. září 2015 v době od 13.00 do 
18.00 hodin k uzavírce ulic U Národní 
galerie a Zbraslavské náměstí (po křižo-
vatku s ul. Žitavského). Současně v rámci 
této akce budou odkloněny trasy autobu-
sových linek následovně. Linky č. 129, 
241, 255 a 318 budou vedeny do ulice 
K Přehradám a Žitavského, linky č. 314, 
338, 361 a 390 obousměrně ulicí Stra-
konická a Bartoňova. Zastávky budou 
přemístěny do stávající zastávky linky 
č. 165. Pořadateli akce jsou or-fea s r.o. 
a Městská část Praha - Zbraslav.
Havelské posvícení omezí dopravu. 
Z důvodu konání akce „Havelské po-
svícení“ budou ve dnech 9. až 11. října 
uzavřeny ulice Václava Balého, Loučan-
ská a Zítkova a náměstí Sv. Petra a Pavla. 
Uzavírka bude probíhat ve dvou fázích. 
V první (9.10. od 9.00 do 24.00 hodin) 
budou ulice uzavřeny následovně: Vác-
lava Balého (úsek: Ježdíkova – náměstí 
Sv. Petra a Pavla), náměstí Sv. Petra 
a Pavla (úsek: Václava Balého – Nad Be-
rounkou), Loučanská (úsek: Václava 
Balého – Felberova), V druhé fázi 
(10. a 11. října do 20.00 hodin) budou 
ulice uzavřeny v tomto rozsahu: Vác-
lava Balého (úsek: Ježdíkova – náměstí 
Sv. Petra a Pavla), náměstí Sv. Petra 
a Pavla (úsek: Václava Balého – Nad 
Berounkou), Loučanská (úsek: Václava 
Balého – Macháčkova) a Zítkova (úsek: 
Loučanská – po čp. 222/4). Objízdná tra-
sa pro I. etapu je vedena ulicemi Loučan-
ská, Felberova a Ježdíkova, pro II. fázi je 
objížďka vedena po trase: Horymírovo 
náměstí – náměstí Osvoboditelů – Kar-
lická – bezejmenná účelová komunikace 
(„panelka“) – Na Rymáni. Pořadatelem 
akce je Městská část Praha 16.
Podvodníci jako zaměstnanci vodáren. 
Pražské vodovody a kanalizace upozor-
ňují, že se v hlavním městě opět objevili 
lidé, kteří se vydávají za zaměstnance 
této firmy a nabízejí nesmyslné služby. 
PVK proto Pražany důrazně varují před 
těmito jedinci a radí, aby si klienti vždy 
od dotyčné osoby vyžádali zaměstna-
necký průkaz. Pokud pracovník PVK 
navštěvuje jakýkoliv soukromý objekt, 
musí mít při sobě platný zaměstnanecký 
průkaz. Na něm je jeho jméno, příjmení, 
popřípadě titul, funkce ve společnosti, 
číslo průkazu, datum, od kdy je platný, 
a fotografie, na průkazu jsou navíc různé 
ochranné prvky proti padělání. Zákaz-
ník si může kvůli identifikaci pracovníka 
vyžádat také jeho občanský průkaz. Po-
kud by i tak měl pochybnosti, lze si vše 
ověřit na zákaznické lince 840 111 112. 
Informace o všech službách či probíhají-
cích akcích klienti získají na zákaznické 
lince 840 111 112 nebo mohou osobně 
navštívit Zákaznické centrum PVK na 
adrese Dykova 3, Praha 10. Informace 
také naleznou na webových stránkách 
www.pvk.cz
Zaplatili jste včas za psa? Sazby a splat-
nost místního poplatku ze psů stanovuje 
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. 
hlavního města Prahy. 31. srpen byl po-
sledním dnem k zaplacení druhé splátky 
místního poplatku ze psů, která se týká 
majitelů psů, kteří bydlí v obytných do-
mech a jejichž splátka činí 600 Kč a více 
za rok. Stále se najdou i majitelé psů, 
kteří nemají zaplacený místní poplatek 
splatný do 31. března 2015. Těmto zapo-
mnětlivým majitelům z Radotína již byly 
zaslány platební výměry se složenkami 
a poté bude pohledávka předána k vy-
máhání Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16, 
Úseku krizového řízení a vymáhání po-
hledávek. Správce poplatku může zvýšit 
poplatek až na trojnásobek. Poplatek 
lze uhradit hotově na pokladně Úřadu 
městské části Praha 16, náměstí Osvo-
boditelů 21/2a, Praha-Radotín (pří-
zemí, dveře č. 1), poštovní poukázkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet vedený u České spořitelny, a.s., 
č.ú. 19-2000861379/0800. K identifikaci 
platby je nutno použít variabilní symbol 
přidělený správcem poplatku.

Staré plechové torzo s ošoupanou 
a prosezenou lavičkou nahradil na za-
stávce radotínské osady Cikánka nový 
přístřešek. Tato „drobná“ stavba slouží 
od 19. srpna, kdy došlo k jejímu předání 
investorovi. 

Důstojnějších podmínek doznalo 
i okolí stanice ve směru k radotínské 
cementárně - nástupní ostrůvek je 
osazený zámkovou dlažbou namísto 
děravého betonu, přibylo bezpečnost-
ní zábradlí. V těsné blízkosti čekárny 
se na ploše vyspádované směrem do 
zeleně nachází kontejnerové stanoviště, 
kam lze vyhazovat tříděný odpad - 
sklo, papír a plasty.

Opravu ostrůvku a jeho okolí rea-
lizovala Městská část Praha 16 pro-
střednictvím firmy František Vlk za 
85 tisíc korun bez DPH, repasovaný 
přístřešek dodal Dopravní podnik 
hl. m. Prahy.

Úprava zastávky na Cikánce


