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Slovo starosty
V partnerském městě Městské části 

Praha 16, bavorském Burglengenfel-
du, stojí Radotínská věž. Nebyla nově 
postavena, jedná se o renovovanou 
památku – jednu ze čtyř zachova-
ných věží hradebního opevnění. Tři 
z nich byly propůjčeny partnerským 
městům – francouzskému Pithiviers, 
Johanngeorgenstadtu z bývalé NDR 
a českému Radotínu, aby se zde místním 
mohla představit.

K slavnostnímu předání dru-
hé opravené věže, té pro Rado-
tín, a současně i k otevření stálé 
expozice představující místním 
jejich č e ské  pa r t ner ské  mě s to ,  
doš lo  v sobotu 12. dubna 2014. 
Za Prahu 16 věž převzali starosta 
Mgr. Karel Hanzlík, jeho zástup-
ce Mgr. Miroslav Knotek, rad-
ní pro kulturu Ing. Petr Binhack 
a tajemník ÚMČ Praha 16 Ing. Pa-
vel Jirásek, nechyběli ani tvůrci 

výstavy z řad letopisecké komise 
a učitelé ZUŠ, kteří pro burglengen-
feldské přichystali na večer koncert. 
Místní starosta 
H e i n z  K a r g , 
který toto ja-
r o  u k o n č u j e 
p o  2 4  l e t e c h 
(4  v o l e b n í c h 
obdobích) své 

působení ve f u n kci, se bohužel 
zúčastnit nemohl, zastoupil ho tedy 
jeho první zástupce Theo Lorenz 
a předseda partnerského spolku 
Radotín – Burglengenfeld Georg Tret-
ter. Ti, spolu s dalšími, předali „klíče“ 

od opevnění přá-
telům z Rado-
t í na .  Věž pro 
R a d o t í n  t a k 
b y l a  o t e v ř e -
na – i s výstavou 
uvnitř. 

D v ě  p a t r a 
Radotínské věže 
z apl n i l i  l e to -
pisci především 
velkoformáto-
vými fotografie-
mi – to proto, že 
stejné prostory 
budou současně 
sloužit pro vý-
uku umělecké 
školy. Nechybí 

Věž pro Radotín

Nejlepší web má radotínská knihovna
Svaz knihovníků a informačních pra-

covníků ČR (SKIP) zorganizoval již pat-
náctý ročník (poosmé pod záštitou Aso-
ciace krajů České republiky) Bibliowebu, 
soutěže o nejlepší webové stránky knihov-
ny. Letošním vítězem se ve své kategorii 
stala Místní knihovna Radotín. 

Tato soutěž měla inspiraci v sou-
těži Zlatý erb, kde se vyhodnocují 
webové s t rá n k y a e lek t ron ické 

služby obcí a měst, vyhlášení vítězů 
obou soutěží proběhlo 7. dubna na 
celostátní konferenci ISSS v Hradci 
Králové. Ocenění za Radotín pře-
vzali tajemník Úřadu městské části 

Praha 16 Ing. Pavel Jirásek a autorka 
webu Ing. Irena Farníková.

Pětičlenná odborná porota hod-
notila weby veřejných knihoven ve 
dnech 17.2.2014 až 9.3.2014. Žádným 
až deseti body byla hodnocena kvalita 
obsahu stránek, jejich design, možnos-
ti komunikace stránek s uživatelem 
(formuláře na psaní do knihovny, na 
objednávání novinek, on-line předre-

gistrace, rezervace a prodlužování 
dokumentů), použití technologií Web 
2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, 
wiki, sdílení obrazových dat apod.), 

2. e-Aukce pro 
občany a podnikatele

Více než 3,6 milionu korun a prů-
měrně 27,85 % z cen elektřiny a plynu 
ušetřilo 299 domácností v 1. elektronic-
ké aukci v Radotíně. Nyní je tu nabídka 
pro ty, kteří první aukci realizovanou 
v letních měsících loňského roku ne-
stihli nebo nevěřili v její větší úspěch.

První elektronickou aukci pro ob-
čany a podnikatele v regionu Prahy 16 
uspořádala radotínská radnice ve spo-
lupráci se společností eCENTRE v loň-
ském roce. Vzhledem k jejímu

Radotínská radnice se snaží nadále 
zpřístupňovat data o své činnosti i prá-
ci zřizovaných organizací. Poslední no-
vinkou je sledování vozidel při jarním 
úklidu komunikací on-line na veřejně 
přístupné webové adrese.

Již od října 2012 po dvě zimní sezo-
ny mohli občané Prahy 16 (i kdokoli 
z veřejnosti mimo region) sledovat 
práci tří vozidel zapojených do zimní-
ho úklidu komunikací kdykoli během 
dne. Nově je možné na webové adrese 

Sledování jarního 
úklidu on-line

S  c y k l i s t y  s e 
„roztrhl pytel“. A to 
nejen díky koneč-
ně dokončenému 
přemostění V l-
tavy. Určitě toto 
v š i c h n i  u v í t a -

li, protože jsme na to čekali již 
několik let. Trasy směr Karlštejn se 
teď sice Zbraslavi vyhnou, ale nově 
budovaná cyklotrasa podél Vltavy 
směrem na Vrané to určitě nahradí. 

To, že se roztrhl pytel, usuzuji 
z množství cyklistických závodů, 
které se na Zbraslavi v průbě-
hu dubna a května konají. Vše 
začalo v dubnu mistrovstvím 
republiky v dětské cyklistice 
Bike Clinic Cup. Jsem rád, že 
pořadatelé umístili první závod 
desetidí lného celorepubliko-
vého seriálu zrovna k nám. Na 
něj navázal 1. května závod se 
zajímavým názvem Cukroušův 
mazec. Šlo již o 3. ročník závodu 
přes Brdy, kde si můžete užít trať 
i 70 km. Takže pravověrní bikeři 
si mohli užít dosytosti členité 
náročné trasy. Opět nechyběl 
doprovodný závod pro děti. V ne-
poslední řadě 10. května se konal 
již 32. ročník Zbraslavské osmy. 
Opět akce pro širokou veřejnost, 
ale zejména pro děti. Zajímavé 
kolečko v Borovičkách umožnilo 
sportovně se vyžít všem věkovým 
kategoriím.

Nakonec tak trochu specifická 
cyklistika. 7. června bude pořá-
dat Veteran Bicycle Club tradiční 
podnik konaný nepřetržitě od 
roku 1984. „Jízda s vrchu Jílo-
viště-Zbraslav“, XXXI. ročník. 
Od 9.00 do 19.00 hodin pestrý 
program s reji, živou hudbou 
a soutěžemi na Zbraslavském ná-
městí. Po poledni krátký Sprint 
do vrchu a vlastní Jízda s kopce. 
Odpoledne pokračování progra-
mu s živou hudbou.

Jsem opravdu rád, že se u nás 
koná tolik akcí. Je to potvrzením 
toho, že jsme národ cyklistů 
a snad i naše MČ trochu svoji 
podporou pomohla najít užiteč-
nou náplň pro volný čas.

První květnový den jsme si připomněli 
10. výročí od okamžiku, kdy se Česká 
republika stala novým členským státem 
Evropské unie, ekonomického a politic-
kého společenství v současnosti čítajícího 
již 28 evropských zemí. 1. května 2004 se 
po více jak osmiletém snažení podařilo 
docílit splnění zahraničněpolitické priority 
ČR – smluvní utužení vztahů s Evropským 
společenstvím, které se postupně rozšiřo-
valo směrem k užší obchodní a politické 
spolupráci. Mnozí si možná právě v době 
uvedeného výročí klademe otázku a snaží-
me se hodnotit, co nám členství v Evropské 
unii za deset let přineslo, co jsme získali či 
ztratili a jakou proměnou eurozóna prošla. 
Dnes, v kontextu událostí v Ukrajině, si více 
jak jindy uvědomujeme díky členství v unii 
větší jistotu bezpečí před vnějšími nepřáteli. 
Ještě bytostně více si toto pravděpodobně 
uvědomují občané pobaltských republik 
Estonska, Litvy a Lotyšska, které byly rov-
něž přijaty před deseti lety a ve kterých by 
mohla nastat stejná situace jako ve východ-
ní části Ukrajiny vyvolaná separatistickými 
snahami ruské menšiny. 

V rámci našeho běžného života se člen-
ství v Evropské unii především naplnilo 
v podobě svobodného cestování, možnosti 
studia a práce. Okamžitě jsme si zvykli 
překračovat hranice bez nutnosti výjezdní 
doložky, devizového příslibu nebo i často 
ponižující osobní prohlídky na hranicích. 
Svobodný přejezd hranic je skutečně něčím 
neocenitelným. Zástupci municipalit, ale 
i další nejrůznější veřejnoprávní a soukromé 
subjekty, měli a dále mají možnost čerpat 
finanční prostředky v rámci Operačních 
programů z fondů Politiky soudržnosti 
členských zemí EU. Po první etapě, která 
probíhala od roku 2007, je v letošním roce 
zahájena etapa druhá, jež bude ukončena 
v roce 2020. Programy a prostředky v nich 
pomáhají snižovat nerovnosti mezi regiony 
a v upadajících průmyslových oblastech 
a výrazně zlepšují kvalitu života. Nejvíce 
peněz tak plyne do zlepšení infrastruktury 
(budování čističek odpadních vod, instalace 
obnovitelných zdrojů energie, výstavby silnic 
a železnic, odstraňování ekologických zátěží, 
protipovodňová opatření či podpora začína-
jícím podnikatelům) nebo na zvyšování za-
městnanosti a počtu pracovních příležitostí.  

Za deset let prošla EU výraznou pro-
měnou a má řadu problémů především 
z hlediska zadlužování některých členských 
států, přesto se stále jedná o smysluplný 
a strategický projekt, jenž je potřeba zdo-
konalovat ve smyslu odstraňování zbytečné 
byrokracie, zvýšení konkurenceschopnosti 
a flexibility, a to při zachování významných 
pravomocí jednotlivých členských států. 
Pohodové květnové dny za redakční radu 
přeje 


