
ROČNÍK 8                     ČÍSLO 1/2010                         WWW.MCPRAHA16.CZ                      ZDARMA

Solární elektrárna na škole

Pečovatelka roku je z Radotína
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Dětský domov

Městský kamerový
systém v Praze

Vá ž e n í  s p o -
l u o b č a n é , 
Zastupitelstvo 
městské části 
Praha - Zbra-
slav na svém 
prosincovém 
zasedání de-
s e t i  h l a s y 
r o z h o d l o 

o odvolání starostky. Anonymní 
tiskové prohlášení, určené nejen 
pro čtenáře Zbraslavských novin, 
ale i pro celostátní tisk, následovalo 
hned druhý den. Uvedené důvody 
pro odvolání jsou v prohlášení 
podobné těm, jaké jsme si zvykli 
číst při odvolávání kohokoliv, tře-
ba i z vysokých funkcí státního 
aparátu. Nekonkrétní, opírající se 
o nedokázaná tvrzení, ale slibující 
bulvární sousto.
   Odvolání starostky nepředcházela 
žádná diskuse a konkrétní obvinění 
nebyla předložena. V připraveném 
programu jednání takový bod ne-
byl, ani nebyl dodatečně zařazen. 
Kdyby důvody pro odvolání byly na 
zasedání zveřejněny a paní starostka 
měla možnost se k nim veřejně vyjá-
dřit, považovala bych to za slušnější. 
A teprve po diskusi rozhodnout, zda 
stačí uložit nápravu nebo okamžitě 
odvolat. Bohužel se tak nestalo. 

Pan Toušek (SNK - ED) rovnou 
navrhl odvolání, zdůvodňováním 
se příliš nezabýval. Deseti zastu-
pitelům bylo vše natolik jasné, že 
k okamžitému souhlasu další pro-
jednávání nepotřebovali. O nástup-
ci, ani o tom, co bude následovat, 
jsme se nedozvěděli nic. O tom už 
se nerozhodovalo. Předpokládám, 
že v tom mají stejně jasno a měli by 
nás s tím co nejdřív seznámit.

Provizorium ve vedení MČ Praha - 
Zbraslav nelze přijmout jako řešení 
pro skoro celý příští rok. Závěrem 
mně dovolte, abych se s vámi podě-
lila o svou obavu. Je-li tento případ 
odstartováním předvolební kampa-
ně, máme se letos na Zbraslavi na 
co těšit. Jedinou obranou bude sle-
dovat, jakými prostředky ten který 
kandidát bojuje. Stejně se totiž bude 
chovat k vám, až si ho zvolíte a už 
vás nebude potřebovat. 

Ocenění Pečovatel/ka roku vyhlašuje 
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 
pomoci v Praze ve spolupráci s Českou 
asociací pečovatelské služby od roku 
2002. Cílem je upozornit na potřebnost 
tohoto povolání, chápaného zpravidla 
jako životní poslání. Za rok 2009 patří 
k oceněným radotínská pečovatelka 
Jaroslava Koryntová. 
   Vyhlášení již 7. ročníku této celostát-
ní akce proběhlo pod vedením ředitel-
ky Diakonie Mgr. Libuše Roytové ve 
středu 2. prosince 2009 od 14 hodin na 
Novoměstské radnici v Praze 2. Akce 
se konala pod záštitou manželky prezi-
denta České republiky Livie Klausové, 
ministra práce a sociálních věcí Petra 
Šimerky a starostky Městské části Pra-
ha 2 Jany Černochové. 
   Titul Pečovatel/ka roku 2009 předala 
deseti nejlepším pečovatelům Livie 
Klausová, první dáma České republi-
ky, dalších 23 obdrželo čestná uznání 

za svou pečovatelskou práci. 
   K vítězům patří Jaroslava Koryntová, 

pracovnice radotínské pečovatelské 
služby působící od roku 1997 s krátkou 
přestávkou na „starém“ pečovatelském 
domě v ulici Na Benátkách. „Děkuji 

klientům, kteří mě nominovali, i ko-
legyním pečovatelkám, s nimiž se mi 
výborně spolupracuje. Ocenění je také 
motivací do mého dalšího působení, 
které pro mě není prací, ale posláním,“ 

říká vítězka z Radotína.     
A jak se o vítězích 

rozhoduje? Komise od-
borníků z psychosociální 
oblasti vybere na základě 
nominačních dopisů a na 
základě vlastních výpově-
dí pečovatelů a pečovatelek 
deset z nich, kteří převez-
mou titul pečovatel/ka 
roku. Ale i ti, kdo nejsou 
vybráni mezi „titulované“, 
si zaslouží ocenění za jejich 
nelehkou a obětavou práci 
a obdrží čestné uznaní za 
dosavadní práci. Celá akce 
není podle organizátorů 

pojímána jako soutěž či klání, ale jako 
příležitost poděkovat a veřejně ocenit 
práci pečovatelů a pečovatelek.

Koncepce radotínské radnice vy-
budovat nízkoenergetickou budovu 
základní školy, ideální poloha pro in-
stalaci fotovoltaických článků a uspěš-
nost při získání dotace z Ministerstva 
financí ČR. To jsou tři důvody vedoucí 
k realizaci solární elektrárny na objek-
tech základní školy v průběhu první 
poloviny roku 2010. 

V sousedství školy je pouze řeka 
Berounka a sportovní areál. Ploché 
střechy jsou situovány jižním směrem 
a poskytují možnost jednoduché insta-

lace, bez složitých technických úprav. 
Panely tak nebudou nikoho oslňovat. 
   Budova radotínské základní školy 
a školní jídelny jsou po rozsáhlé re-

konstrukci, která začala po povod-
ních 2002. Městská část Praha 16 
provedla výměnu oken, vnitřních 
instalací, zmodernizovala kotelnu 
a zateplila plášť budovy. Škola je 
umístěna v jedné historické budově 
a čtyřech pavilonech, které jsou pro-
pojeny spojovací chodbou. Provoz 
školy je vzhledem k členitosti areálu 
energeticky náročný, celková spo-
třeba elektrické energie areálu školy 
a jídelny je cca 120 MWh za rok. 

Uvažovaná instalace pokryje při-
b l i ž n ě  4 8  M W h 
uvedené spotřeby. 
V širším hledisku 
ušetří spálení cca 
122 tun uhlí a cca 
65 000 kg emisí CO2 
za rok. Snížení ná-
kladů provozu školy 
umožní da lší mo-
dernizace a přípravu 
projektů využití OZE 
(obnovitelné zdroje 
energie) pro školská 
zařízení v Radotíně, 
nebo rozšíří možnos-
ti grantů pro organi-

zace zaměřené na mládež. 
Investice bude mít i přímý vliv 

na pedagogický proces – školní 

   Obyčejně to nenavozuje tak docela 
příjemný pocit – pomyšlení, že někde 
nad hlavou bdí jedno z očí, které nespí 
a ukládá kdesi do paměti kroky a tváře 
lidí pod sebou...

Jenže pro každého z těch dole může 
nastat okamžik, kdy se mu právě díky 
tomuto neúnavnému hlídači dostane 
včasné pomoci. Nemusí ji vlastně ani 
zaznamenat, pouhá existence kamer 
mnohdy stačí, aby se třeba kapsáři či 
zloději aut určitým oblastem vyhýbali.

Pražský radní Milan Pešák ocenil 
rehabilitační péči v Dětském domově 
Charlotty Masarykové.

Osm měsíců po otevření nové re-
habilitační části v Domově Charlotty 
Masarykové na Zbraslavi pro malé 
děti do šesti let se o jejím využití 
přijel přesvědčit radní pro oblast 
zdravotnictví Milan Pešák.

Během rekonstrukce, která skonči-
la letos na jaře, vznikla tělocvična pro 
děti, ordinace pediatra, psychologa 
a logopeda, kteří do domova dojíždějí 
2x týdně, a dále kompletní fyziotera-
peutické oddělení pro děti se závažným 

Bývá již tradicí, že při každém prv-
ním lednovém vydání Novin Prahy 16, 
tedy na začátku roku, využívám re-
dakční rubriky k tomu, abych Vám 
všem, občanům z Radotína, Zbraslavi, 
Chuchle, Lipenců a Lochkova, rovněž 
i všem Vašim příbuzným a známým 
popřál hodně štěstí a především 
pevného zdraví, které je bez pochyb 
základem každého úspěchu v osob-
ním, tak i profesním životě. Činím tak 
jménem redakční rady i v roce 2010, 
možná ještě v intenzivnějším vnímání 
skutečnosti, že zdraví je opravdu to 
nejcennější a nejdůležitější.

Mnozí z nás ještě dokončujeme 
bilancování uplynulého roku, ale je 
potřeba se již dívat vpřed. Letošní 
rok bude významný. Opět po čtyřech 
letech, na podzim, budou zástupci sa-
mospráv skládat účty za svoji činnost 
či nečinnost. Vy všichni máte možnost 
dotyčným reprezentantům politických 
stran, kteří řídili městské části, vysta-
vit oprávněné vysvědčení v podobě 
budoucí důvěry či nedůvěry. Věřím, 
že této možnosti využijete a prokážete 
to, že dění v místě bydliště Vám není 
lhostejné. V našem prostředí se jedná 
o zcela transparentní záležitost, stačí 
si jen vzít k ruce předchozí volební 
programy, přečíst si, kdo co sliboval a 
zkonfrontovat vše s realitou.

Přibližně čtyři měsíce před tím 
budou probíhat řádné volby do Po-
slanecké sněmovny. Asi řada z Vás 
stále tápe, koho bude volit, a říká si, 
že nejideálnější řešení by bylo, aby 
dále pokračovala úřednická vláda Jana 
Fischera. Svědčí to o určité politické 
krizi, vyplývající z minimální důvěry 
občanů ve vrcholné politiky. I v kon-
textu předchozích dvou vět je potřeba, 
abyste v podzimních volbách svojí 
maximální účastí, dali svým komunál-
ním zástupcům co nejsilnější mandát, 
který povede vrcholné politiky k za-
myšlení a k potřebné sebereflexi.

S netrpělivostí budeme v roce 2010 
sledovat i vývoj hospodářské recese 
a očekávat signalizované oživení. 
Berme krize všeobecně jako nedílnou 
etapu, šanci, která při racionálním 
rozboru problému a odstranění příčiny 
má pro budoucnost ozdravný význam. 
Přesto mi dovolte závěrem ještě popřát, 
aby se Vám v osobním životě všechny 
krize vyhýbaly a dostávali jste jenom 
samé dobré zprávy. Pokud některé 
z nich zjistíte na stránkách Novin 
Prahy 16, budeme tomu velice rádi. 
Úspěšný rok.   


