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Šestnáctka bojuje s úklidem chodníků

hu 2 centimetry, schůdnost chodníků
se zajišťuje jen v době od 7 do 17 hodin
a sypat se může většími zrny inertní-

Znovunalezené Vánoce
„Ach ne, už zase ty Vánoce...“ povzdechnutí, které poměrně výstižně
ilustruje vztah těch trochu dospělejších
k vánočním svátkům. Ztratily kouzlo,
staly se vyprázdněným pojmem. A přesto se každý rok s železnou pravidelností
opakují a není před nimi úniku. Ale proč
utíkat, jsou to dny, které patří do našeho
koloběhu času. Mají v něm své místo.
Netřeba se ovšem domnívat, že
dávají smysl jen těm, kdo věří v Boha.

vaným vlezlou kolovrátkovou podobou koled, se hůř hledá, ale stále je tu.
To je to, co dává sílu dnům mezi první
adventní nedělí a Třemi králi.
Sváteční čas se má světit, má být
dobou tichého zastavení se i setkání
s bližními. To ale neznamená, že je
třeba v soupiskách lidového folklóru
hledat ty opravdu „pravé“ zvyky a nutit se do jejich vykonávání navzdory
tomu, že je člověk zná třeba jen z letO druhém svátku vánočním, 26. prosince 2009
v 16.00 hodin, se Radotín vánočně naladí
koncertem Pražské mobilní zvonohry – stejně
jako Velká Chuchle o den a půl dříve (25. prosince v 10.00 hodin). Tento jedinečný hudební
nástroj Petra Rudolfa Manouška je sestaven
z tolika zvonů, kolik má Praha městských
částí – jako symbol jejich soudržnosti (více
na www.carillon.cz). Zvon č. 21 s tónem D3
symbolizuje Prahu 16, tedy Radotín. Vystoupení, které připravila Městská část Praha 16
již poosmé v prostoru náměstíčka před budovou
radotínské radnice a kostelem sv. Petra a Pavla v ulici Václava Balého, nabídne vánoční, lidové i klasické melodie. Každý je na něm vítán,
ať už si s sebou vezme svíčku nebo ne!

I pro všechny ostatní v sobě nesou velké poselství: lásku k člověku. Je pravda,
že dnes, uprostřed uspěchaných davů
a za obchodním pozlátkem podmalo-

mé návštěvy skanzenu. K zdravému
vzdorování únavné komerční masáži
patří pro každého něco jiného: dávné

ho materiálu než dříve (až 8 mm).
Uklízené chodníky jsou rozděleny do
dvou kategorií. Na důležitých trasách
1. pořadí musí být práce hotovy do
12 hodin. Jde hlavně o přístupové cesty
k úřadům, školám,
zdravotnickým, sociálním a kulturním
zařízením a k zastávkám hromadné dopravy včetně nástupišť.
Chodníky 2. pořadí se
uklízí až poté.
Metropole loni zaplatila za zimní úklid
pěších cest 135 milionů, letos to bude
250 milionů korun.
Přes tento skokový
nárůst je ale již nyní
jasné, že většina chodníků ve vlastnictví a přímé správě města zůstane

Domovní správa
Radotín končí

Zastupitelstvo městské části
Praha 16 v září odsouhlasilo zrušení
příspěvkové organizace Domovní správa Radotín k 31.12.2009. Správcovské
povinnosti přecházejí přímo na vlastníka domů, Městskou část Praha 16.
Jak informovaly Noviny Prahy 16
č. 10/2009, po realizovaném prodeji
20 bytových domů klesá rozsah obhospodařovaných nemovitostí, kterých bude 26 s celkem 321 bytovými
jednotkami. Nižší počet bytů pak

156 znamená
větší bezpečí
Linka tísňového volání pražské městské policie s číslem 156 se stala pevnou
součástí života Pražanů. Pro obyvatele
hlavního města je stejnou jistotou jako
linky záchranky nebo hasičů.
Za první tři čtvrtletí roku 2009
evidovali v Centrálním operačním
středisku celkem 174 804 volání, při
nichž občané oznámili 115 trestných
činů a 31 426 přestupků. Mimo jiné
strážníci díky telefonickému upozornění zadrželi 112 podezřelých ze
spáchání trestného činu. „V srpnu se
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nících) se zimní údržba nezajišťuje.
Druhým krokem byla změna vyhlášky č. 39/1997 Sb. HMP, o schůdnosti
místních komunikací: na komunikacích může zůstat zbytková vrstva sně-
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Konec roku je již pravidelným
obdobím přípravy rozpočtů na
všech úrovních jak v privátní
sféře, tak i ve státních institucích.
Jedná se o základní instrument,
dle něhož se posléze subjekty dvanáct měsíců řídí. Letošní sestavování má v některých oblastech
lehčí či větší nádech nejistoty, jelikož ekonomická situace a hospodářská recese dopadá na všechny.
Aktuální sestavování rozpočtu
na příští rok je oproti běžným
zvyklostem komplikovanější a časově delší, jelikož v některých příjmových či výdajových položkách
je mnoho neznámých, které je
potřeba na základě nových údajů
upřesňovat. Proto jsme mnohdy
svědky přijímání prozatímních
rozpočtových provizorií na první
měsíce nového roku.
Nebudu se zaobírat „teatrá lními“ parlamentními diskusemi
a schvalovacím procesem státního
rozpočtu, které jsme v případě nespavosti mohli sledovat na přelomu
listopadu a prosince v nočních hodinách v televizním záznamu, ale
sestavením rozpočtu Městské části
Prahy 16, tedy radotínské radnice.
Jsem velice rád, že se podařilo i na
rok 2010 dodržet zásadní a seriózní filozofii předchozích let, a to sestavením vyrovnaného rozpočtu,
bez dlouhodobého zadlužování.
Zjednodušeně tedy budeme mít
to, na co máme. Sestavování vize
ročního hospodaření má svoji
procedurální část, kde se určují
priority z hlediska financování,
ale i nepopulární škrty. Dlouhodobě nejzásadnější otázkou je
zajištění výkonu státní agendy pro
celý správní obvod Prahy 16, která
je ze strany státu hluboce podfi-

Novela zákona o pozemních komunikacích zamotala hlavu prakticky všem
obcím a městům v České republice.
Někde se jen připojišťují, jinde letos
vydají o miliony navíc. V Praze přistupuje k odpovědnosti za chodníky každá
městská část jinak.
Hlavní město (HMP) bylo začátkem roku nejhlasitějším kritikem
vypuštění odpovědnosti majitelů
sousedních nemovitostí v obcích za
údržbu přilehlého chodníku, resp.
škodu vyplývající z jeho neschůdnosti,
ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích. Novela však prošla
a od jara odpovědnost padá na vlastníky chodníků, což jsou v drtivé většině municipality, v Praze tedy hlavní
město. To zareagovalo dvojím způsobem: legislativním a ekonomickým.
Novelizovala se vyhláška č. 45/1997
Sb. HMP, jež stanovuje, na kterých
místních komunikacích (a nově chod-

nancována a radotínská radnice ji
musí každoročně finančně sanovat.
Dlouhodobými úspornými opatřeními se podařilo výrazně zastavit
rozevírání „ekonomických nůžek“,
což se projevilo meziroční úsporou
přes pět miliónů Kč.
Další výdajová neznámá vyplývá z novelizace „chodníkového
zákona“, kde povinnost údržby
nově přechází na vlastníka komunikace. Nikdo neví, jak tuhá bude
zima, a tak k nástřelu výdajů jsou
využívány statistické údaje z minulých let. Z důvodu minimalizace
nákladů do příštích let byla pořízena multifunkční technika, díky
níž bude prováděn úklid a hlavně
odstraňování sněhu ve vyhláškových lhůtách. Pro tyto účely bude
rovněž využita nabídka od Úřadu
práce hl. m. Prahy na personální
z aji štěn í veřejně prospěšných
prací včetně i mzdových nákladů.
Jelikož v příštím roce chceme např.
na základě zvyšující se poptávky
seniorů rozšiřovat poskytování pečovatelské služby, realizovat další
investiční akce, zabezpečit provoz
kina, knihovny, kulturního střediska, podporovat volnočasové organizace, doplňovat veřejnou zeleň
aj., tedy připravovat projekty pro co
nejširší okruh radotínských občanů
všech věkových skupin, znamená to
další krok k zefektivňování chodu
úřadu a k udržení mandatorních
výdajů minimálně na úrovni letošního roku. V maximální míře bude
snaha zajistit i finance nad rámec
dotačních vztahů od hl. m. Prahy,
tak jak se to v letošním roce podařilo z projektů vypsaných Ministerstvem financí a Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Samozřejmě, kdo se chce podrobněji seznámit s návrhem rozpočtu
městské části, má možnost si jej
prostudovat na webových stránkách
www.mcpraha16.cz
Závěrem mi dovolte, abych v očekávání blížícího se Štědrého večera,
Vám všem, ale i Vašim příbuzným
a blízkým, popřál pevné zdraví,
pokud možno klidné zvládnutí
závěrečných hektických dní roku,
pohodové a šťastné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do
nového roku 2010.
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