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Novoroční předsevzetí starostů

2013: Krušné finance Chuchle má nový
hasičský vůz

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav

Tak jako lidé, dávají si i jednotlivé 
městské části a jejich starostové předse-
vzetí do nového roku. Někde bude rok 
2013 hlavně kulturní, jinde se bude více 
investovat a plánovat a po odkladech 
by se měl začít stavět i unikátní biotop.

V Radotíně rozsah činností a po-
skytovaných služeb, investičních akcí 
a podpory kulturně společenského 
dění vyplývají ze schváleného roz-

počtu Městské části Praha 16 na rok 
2013, který je pravidelně sestavován 
jako vyrovnaný. „To znamená, že 
se realizují věci v možnostech roz-
počtu, bez jakéhokoliv zadlužování 
do budoucna,“ vysvětluje starosta 
Mgr. Karel Hanzlík. Největší zátěží je 
dlouhodobě a i v tomto roce dofinan-
cování výkonu státní správy, tak aby 
mohla být pro občany ze ,,šestnáct-

ky“ zachována ve stávajícím rozsahu 
a kvalitě. To se daří i díky optimali-
začním systémovým krokům, které 
vedou k efektivnímu výkonu služby 
a i potřebným úsporám. 

Z nejvýznamnějších investičních 
plánů, které budou v Radotíně v le-
tošním roce realizovány, jsou akce 
na řešení dopravy a pokračování 
zateplování objektů na Sídlišti. „Ve 
spolupráci s hlavním městem by se 
měla v půlce roku konečně rozběh-
nout výstavba přírodního biotopu, 
tedy koupaliště v místě bývalé čis-
tičky odpadních vod za II. stupněm 
základní školy. Věřím, že bude zapo-
čato i pokračování budování technic-
ké infrastruktury v ulicích Otínská, 
Jelenovská a zbývajících lokalit na 
Viničkách,“ dodává starosta Hanzlík.

Občané se mohou, tak jako v minu-
lých letech, i v roce 2013 těšit na boha-
tý seriál kulturně společenských akcí, 
které jsou připravovány ve stejném 
rozsahu a v tradičních termínech.

Hlavním a největším úkolem na 
Zbraslavi je výstavba nové školky. 

Hlavní město Praha se na letošní rok 
vskutku netěší. Přichází totiž o zásadní 
příjmy (především kvůli novému roz-
počtovému určení daní preferujícímu 
menší obce) a na straně druhé musí 
několik miliard skončit v tunelu; tedy 
v Blance. Vzhledem k návaznosti 
financí se musí razantně uskromnit 
i městské části.

Po loňských vynucených úsporách, 
které ale v rámci celé Prahy částečně 
narovnávaly dřívější do očí bijící 
protěžování některých centrálních 
městských částí, letos přicházejí další 
a mnohem nepříjemnější, neboť se 
týkají prakticky všech. 

Celkově Praha mezi své muni-
cipality rozdělí na neúčelových 
dotacích tvořících páteř rozpočtů 
o 154 milionů méně než v roce 2012. 
Na Prahu 16 z toho připadá více 
než půldruhého milionu korun, jen 
Radotín přijde o 577 tisíc, Zbraslav 
o 382 tisíc, Velká Chuchle o 401 tisíc 
a Lipence o 232 tisíc Kč. Polepší si jen 
Lochkov, a to o symbolických 45 tisíc.   

Není to však bohužel jediná špatná 
zpráva. Letos poprvé nebude hlav-
ní město rozdělovat účelové dotace 
městským částem, tedy peníze na 

konkrétní projekty, za které se vloni 
například dostavovala chuchelská 
škola či zateplovala radotínská školka 
Slunečnice.

A poslední zásadní špatnou zprá-
vou je, že klesají nebo se dokonce 
zcela ruší další státní dotace. Letos na-
příklad stát zcela vynuloval neúčelové 
dotace do oblasti školství, jen Radotín 
tím přichází o další 1,25 milionu ko-
run, které byly v roce 2012 využity 
pro základní a mateřskou školu. 

V Praze je řada městských částí, jež 
se se změnami vypořádávají jen velmi 
těžko či dokonce zadlužováním. Měst-
ská část Praha 16 je na tom naštěstí ji-
nak a škrty zvládne bez větších problé-
mů. Jak je to možné? Již od roku 2007 
se zde razantně šetří na provozních 
výdajích (jen letos to bude 10 milio-
nů korun ve srovnání s rokem 2006!) 
a díky tomu je rozpočet vyrovnaný, 
radnice nemá žádné dluhy a může si 
dovolit i mnohamilionové investice 
typu zateplování bytových domů.   

Zásadní rozhodnutí bylo naprosto 
nezbytné po zjištění výsledků hospo-
daření za rok 2006: záporný výsledek 
byl –13,9 mil. Kč. 

Praha týden před Vánocemi nadě-
lovala hned sedmi svým městským 
částem. „Dárkem“ byly nově pořízené 
hasičské vozy určené pro dobrovolné ha-
siče především z okrajových částí města.

Při slavnostním aktu konaném na 
Mariánském náměstí 17. prosince 
předal primátor hlavního města Prahy 
starostům sedmi městských částí sedm 
nových dodávkových automobilů Ford 
Transit. Ty jsou speciálně upraveny 

Již pátým rokem pořádá Městská 
částí Praha 16 cyklus předvánočních 
koncertů rozložený do čtyř adventních 
nedělí. Letos se kvůli těsnému napojení 
poslední adventní neděle a Štědrého dne 
nepodařilo zorganizovat oblíbenou „Ry-
bovku“, přesto zbylé tři koncerty zvláda-
ly vánočně ladit všechny příchozí.

P r v n í  t r a d i č n í  p ř e d v á n o č -
ní koncert se netradičně konal 
v kostele ČCE v ulici Na Betonce.

Adventní hudební 
pohlazení

D o u f á m ,  ž e  s e 
vám všem podařilo 
vykročit do roku 2013 
tou správnou nohou 
a tento rok se vám 
povede rea l izovat 
všechny plány a před-
sevzetí, které jste si 

slíbili realizovat. Já jsem si v předvánoč-
ním shonu neuvědomil, že máme za se-
bou polovinu volebního období. Přestože 
stále ty největší úkoly na Zbraslavi vidím 
před sebou, budu muset udělat inventuru 
toho, co se za ty 2 roky podařilo, co se 
nepodařilo a co je potřeba řešit.

Po svém nástupu jsem si uvědomo-
val, že ve Zbraslavi, aby se mohla začít 
rozvíjet, je potřeba zajistit elementární 
funkce. Jednou z nich je bezpečnost 
a klid občanů. Velmi silně jsme poci-
ťovali absenci stále služebny Městské 
policie (MP) na Zbraslavi. Tento dluh se 
podařilo v minulém roce vyřešit a sku-
tečně se zkvalitnění dohledu strážníků 
okamžitě projevilo.

Služebna je však jen barák. Byl by k ni-
čemu, kdyby nefungoval systém. Musím 
v tomto směru ocenit, že spolupráce mezi 
starosty na Praze 16 funguje výborně. 
Pravidelné schůzky za účasti velitelů MP, 
Policie ČR, hasičů a dalších vedou k ma-
ximální koordinaci a optimalizaci sys-
tému zajištění bezpečnosti. Všichni také 
oceňují, že se Městská policie hl. m. Prahy 
a Policie ČR v našem regionu neberou 
jako konkurence, ale naopak spolupracují 
a řeší problémy společně. Také díky tomu, 
že náš region spadá pod obvodní ředitel-
ství MP Praha 5, lze říci, že koordinace 
skvěle funguje i v těchto širších vztazích.

Kriminalita není nijak přesně ohrani-
čená, proto stále koordinaci a spolupráci 
všech složek zdůrazňuji. Na nejběžnějším 
problému, jímž jsou bezdomovci, to lze 
ilustrovat. Jednoduché řešení není a jde 
spíše o přetlačovanou, komu a odkud se 
je podaří vyhnat a kam. Díky znalostem 
a jednotné politice celého regionu se 
skutečně daří negativní projevy bezdo-
movectví v maximální míře eliminovat. 
Samozřejmě že jsou, ale ve srovnání s ji-
nými částmi jsme na tom relativně dobře.

Jedno z mých přání do roku 2013 je, 
aby činnost bezpečnostních složek v naší 
části Prahy byla minimálně tak dobrá 
jako doposud. Doufám, že nový praž-
ský ředitel MP v tomto směru zachová 
současný stav, kde úzký kontakt občanů, 
vedení obce a strážníků je základním 
stavebním prvkem bezpečnostní politiky 
v našich městských částech. 

Rok se sešel s rokem a máme tu 
nových dvanáct měsíců. Člověk jen 
nevěřícně kroutí hlavou, jak to vše 
nějak neustále rychleji a rychleji 
plyne a utíká. Máte také ten pocit? 
Vždyť před nedávnem jsme chystali 
plesovou sezónu a je tu již ta následu-
jící. Ještě jsme se příbuzným nepoch-
lubili našimi fotkami z letní dovole-
né a již plánujeme jarní prázdniny. 
No a děti… Radši nemluvit. Už zase 
půlku školního roku mají za sebou. 

Hektičnost dnešních dnů a z toho 
vyplývající zrychlená subjektivita 
vnímání času je nezpochybnitelná. 
Kam kráčíme, dalo by se říct slovy 
klasika, nebo lépe řečeno, kam chvá-
táme, a alespoň v mysli se vžívám do 
pohodového rytmu života jižních 
národů, které si dokáží dopřát klidu 
a rituálů s tím spojených. Řekněme si 
na rovinu, taková odpolední siesta… 
ta má něco do sebe. Ale zase vážně. 

Snad nejvíce spatřuji, jak čas kvap-
ně běží především na dospívání dětí 
v mém okolí a pak následně na vy-
dávání našich novin. Připadá mi to 
jako před několika měsíci, co jsme až 
s naivní představou začali vydávat 
periodikum pro správní obvod Pra-
hy 16. No a v letošním roce jdeme již 
do 11. ročníku. Postupně jsme všich-
ni z redakční rady hlouběji pronikli 
pod pokličku toho, o čem je sesta-
vovat a vydávat podobné noviny či 
časopisy. Věřím, že u mnohých z Vás 
Noviny Prahy 16 jako informační 
měsíčník, který od začátku distribu-
ce v roce 2003 dostáváte s železnou 
pravidelností vždy po 15. dni každé-
ho měsíce do svých schránek,  našly 
svoje místo jako zdroj zajímavých 
zpráv, informací, rad nebo i zábavy. 

Jménem redakční rady bych chtěl, 
na prahu nového roku, poděkovat 
mnohým z čtenářů za přízeň i ně-
které podněty a reakce ať v kladné 
podobě nebo i v té kritické. Velice 
si jich ceníme, neboť mají veliký vý-
znam pro naši další práci. Závěrem si 
dovolím vyjádřit jedno osobní přání. 
Chtěl bych popřát nejen naší redakci, 
ale i dalším redaktorským kolek-
tivům, které působí v městských 
částech Prahy 16, mnoho inspirace, 
zajímavých námětů a hlavně hodně 
spokojených čtenářů v roce 2013. 


