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zde ovšem ani samostatná expozi-
ce geologie. 

Výstava s mottem Radotín – místo 
a lidé si slovy starosty Hanzlíka „ne-
klade za cíl představit Radotín, jeho 
bezprostřední okolí, práci a zábavu 
jeho obyvatel v plné šíři. Je to jen 
jakási esence toho, co je pro Radotín 
charakteristické, čím jeho obyvatelé 
žijí, čím se baví a – to hlavně – má 
vzbudit v každém návštěvníkovi této 
historické věže přání a touhu jet toto 
místo, které je městskou částí Prahy, 
co nejdříve navštívit.“ 

Před večerním koncertem uspořá-
daným na radnici přišla chvíle pro 
velké díky Heinzi Kargovi za 22 let 
nejen oficiální, ale opravdu přátelské 
spolupráce, která trvá již od pod-
pisu smlouvy a navázána byla ještě 
o dva roky dříve. Součástí díků byl 
i dar, který za starostu převzal eo 
Lorenz. Nemalým dárkem bylo ovšem 
i samo vystoupení učitelů hudebního 
oddělení ZUŠ Klementa Slavického 
v čele se zástupkyní ředitele Zuza-
nou Procházkovou. Nechyběl ani Jan 
Matěj Rak, který v Radotíně vyučuje 
klasickou kytaru.

Snad bude stejně jako koncert 
ceněna i expozice – pak je šance, že 
se splní ambice jejích tvůrců a bude 
podnětem k návštěvě v Čechách.

Věž pro Radotín
aktuálnost stránek, kvalita písemné 
koncepce webu. 

Důležitým kritériem, které významně 
ovlivnilo celkové pořadí, byla přístupnost 
stránek pro handicapované uživatele. 

Knihovny byly rozděleny do tří ka-
tegorií podle počtu obyvatel obce, kde 
působí, a v kategorii knihoven obcí 
do 14 tisíc obyvatel zvítězily webové 
stránky radotínské knihovny.

„Z ocenění máme velkou radost 
a motivuje nás k dalšímu vylepšování 
webu, každý rok na něm najdete něco 
nového,“ říká autorka webu Ing. Far-
níková. „Letos dostaly naše webovky 
zbrusu nový vzhled laděný do světlé 
šedomodré, přibyla fotogalerie akcí 
konaných v knihovně, aktuálně na 
něm najdete nový Knihovní řád 
platný od 1. dubna. Samozřejmostí je 
přístup na on-line katalog, ve kterém 
si čtenáři mohou rezervovat knihy či 
prodlužovat stávající výpůjčky.“

K novinkám v tomto roce bude pat-
řit nový webový katalog Carmen, kte-
rý rozšiřuje škálu modulů knihovního 
systému Clavius a očekává se od něj 
především podstatné zvýšení rych-
losti hledání i zobrazovaní výsledků, 
umožňuje trvalé uložení oblíbených 
dokumentů na účtu čtenáře, možnost 
rozdělení oblíbených dokumentů po-
mocí štítků a mnoho dalšího.

Více o knihovně i soutěži Biblioweb 
najdete na www.knihovna-radotin.cz

Nejlepší web... 2. e-Aukce pro 
občany a podnikatele

skvělému výsledku se vedení Městské 
části Praha 16 rozhodlo umožnit dosažení 
významných úspor na platbách za elek-
třinu a plyn také ostatním domácnostem 
a firmám, které se prvního kola nezúčast-
nily. Proto oslovilo společnost eCENTRE, 
a.s., organizátora první velmi úspěšné 
e-Aukce, a realizaci 2. kola s ní dohodlo 
na období konce května a měsíc červen 
letošního roku. 

„Přihlásit se mohou jednotlivé do-
mácnosti, podnikatelé, bytová sdružení, 
prostě každý, kdo odebírá elektřinu 
nebo plyn z Radotína i okolí, a to zcela 
zdarma. Pořádající firma je pak sdruží 
a stanoví přesné podmínky, které musejí 
dodavatelé v případě vítězství v e-aukci 
dodržet. Pak osloví všechny osvědčené 
dodavatele energií na trhu, aby o ´balík´ 
odběratelů soutěžili v on-line elektro-
nické aukci,“ vysvětluje princip aukce 
starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Radotínská radnice opět poskytne 
pro přípravu aukce (informace, náběr 
smluvních podkladů) vlastní prostory 
v Kulturním středisku U Koruny v Ra-
dotíně. Sběr podkladů tam proběhne 
od 28. května do 26. června (vždy ve 
středu od 13 do 18 hodin a ve čtvrtek 
od 9 do 14 hodin). Samotná aukce se při-
pravuje na konec července 2014.

„Vím, že mnozí dodavatelé již od za-
čátku letošního roku výrazně snížili ceny 
energií. Myslím si, že k tomu také přispěly 
elektronické aukce včetně té naší, rado-
tínské. Pokud by ve 2. kole bylo dosaženo 
dalších úspor ve výši 15-20 %, považoval 

bych to za velký úspěch, který by mohl 
mnoha domácnostem i firmám zajistit 
velmi příjemné snížení současných nákla-
dů,“ dodává starosta Hanzlík.

Společnost eCENTRE zajistí sběr pod-
kladů od účastníků aukce, její kompletní 
přípravu, oslovení dodavatelů, samotnou 
rea l izaci, podpisy smluv s v ítězným 
dodavatelem a následné kroky spojené 
s přechodem k tomuto dodavateli. Zajistí 
tím všem účastníkům kompletní admi-
nistrativní servis. 

http://vozidla.praha16.eu sledovat on-line 
oba nové čisticí vozy pořízené radnicí na 
konci loňského roku i dvojici multikár, 
které při úklidu pomáhají.

Služba je nyní mimořádně atraktivní, 
neboť probíhá intenzívní jarní úklid, 
takže lze vše celý pracovní týden sledovat 
odkudkoli. Navíc MČ Praha 16 rozšířila 
„pouhé“ sledování aktuální pozice vozi-
del v interaktivní mapě o záznam historie 
jízd; takže každý, kdo nemá čas dívat se na 
web celý den, může v klidu později vidět 
data až za 12 hodin zpětně. 

Grafické vykreslení stopy celých tras 
strojů napomáhá navíc tomu, že při vět-
ším přiblížení je dobře vidět i třeba ulice, 
kde jsou vedle vozovky uklízeny i oba 
chodníky (pak tudy procházejí tři a více 
linií vedle sebe). 

Podrobné informace najdete 
v letáku na straně 8 tohoto vydání 
Novin Prahy 16.

Sledování jarního 
úklidu on-line

Sledujte úklid on-line na
http://vozidla.praha16.eu

Sport v Radotíně - Memoriál A. Hřebeského
Boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského pořádá lakrosový klub Custodes Radotín, oddíl TJ Sokol Radotín, na 
památku svého hráče. Ten 30. listopadu 1993 podlehl těžkému zranění způsobenému opilým řidičem, který vjel 
na autobusovou zastávku v Praze na Zlíchově. V březnu následujícího roku se konal první ročník turnaje.

Vítězné družstvo 
(místní) historicky 
prvního ročníku 
memoriálu s původní 
trofejí, která je 
nyní uchovávána 
v radotínské 
sokolovně – byla jí 
Alešova lakroska

V roce 1996 se ještě stále bojovalo na blátě

Úprava terénu 
pod provizorními 
tribunami v roce 
2001, kdy hřiště 
dostalo nový 
povrch. Šlo 
o první turnaj 
s mezinárodní účastí

Následný 
krok –
instalace 
zapůjčeného
lešení coby 
tribuny

Ještě jednou rok 2001 – radost hráčů LCC Radotín po 
vítězném finálovém zápase

Noční zápas v roce 2002. diváci již neseděli na lešení,
ale na zapůjčených tribunách

Společná fotografie finalistů roku 2003: LC Jižní Město 
a vítězní Rebels z USA Text: Kateřina Drmlová, foto: Ondřej Mika, Radek Procházka a Josef Štěpán

Vyhlášení vítězů v roce 2006. zleva ředitel turnaje Jan 
Barák, manažer Ondřej Mika, starosta Sokola Radotín 
Miroslav Knotek, starostka Městské části Praha 16 Hana 
Žižková a její zástupce Karel Hanzlík

Večerní sobotní exhibice All Stars Game na 15. ročníku, 
který poprvé přenášela Česká televize (letošní ročník 
naleznete na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
10165817694-boxlakros/214471291222001-memorial-alese-
hrebeskeho)

Slavnostní zahájení jubilejního 20. ročníku (více 
informací k němu viz stranu 11) – aréna má nové 
mantinely a skla

Volné místo. Úřad městské části Praha 16 
vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovní 
pozice referent/ka Odboru živnostenského, 
Úsek kontroly, s nástupem od 1. července 2014 
a termínem pro podání přihlášky nejpozději 
do 9. června 2014 do 12.00 hodin. Bližší infor-
mace jsou k dispozici na Praha16.eu v sekci 
Úřad – Volná místa, na úřední desce i na in-
formačních tabulích v Radotíně.
Omezené úřední hodiny. Úřad práce 
České republiky, Krajská pobočka pro 
hlavní město Prahu, Kontaktní pracoviště 
Praha 5, které najdete v Radotíně na náměstí 
Osvoboditelů 732/7, má již od ledna omeze-
nou úřední dobu, a to pouze v pondělí a ve 
středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin 
(telefon 950 178 690-3, 950 178 695,  950 178 683, 
e-mail: podatelna@aa.mpsv.cz). Právě tento 
úřad mj. vyplácí i dávky státní sociální pod-
pory pro občany správního obvodu Prahy 16. 
Úřad práce ČR není součástí Úřadu městské 
části Praha 16.
Uzavírka Jelenovské a Otínské. V rámci 
probíhající pokládky sítí technického vy-
bavení bude až do 20. července realizová-
na úplná uzavírka v radotínské ulici Jelenov-
ská v úseku: Otínská – po čp. 1331/9 včetně 
přilehlé křižovatky. Zhotovitelem stavby je 
společnost Čermák a Hrachovec a.s. 
Záchranáři omezí parkování. V rámci ko-
nání akce „Radotínský den s IZS aneb Zá-
chranáři v akci“ dojde v sobotu 17. května 
v době od 6.30 do 14.00 hodin k úplné uza-
vírce parkoviště před OD Berounka na 
náměstí Osvoboditelů v Radotíně. Pořa-
datelem akce je Městská část Praha 16. 
Následně bude Technickými službami 
Praha – Radotín na celé ploše proveden 
intenzívní jarní úklid.


