
a umisťovali na ně světla. Následně 
tradici přenesli do svých domů, kde 
nebyli vystaveni rozmarům počasí. 
Církev později dala pohanskému 
obyčeji ,,křesťanský“ význam.
  V převážné většině našich domác-
ností přetrvává i další tradice. Je jí 
příprava a zhotovení vánočního peči-
va. I tento zvyk má původ u pohanů, 
kteří pekli na počest svých bohů 
rozmanité koláče v podobě pletenců, 
pečivo symbolizující měsíční srpky, 
hvězdy a hlavně sladkosti v podobě 
Slunce.
  Velmi oblíbená je vánoční věštba 
osudu pomocí pouštění skořápek 
vlašských ořechů – lodiček. Skořáp-
ka se zapálenou svíčkou se pokládá 
na vodu ve vhodné nádobě. Lodičky  
členů rodiny by měly být blízko u 
sebe. Pokud se u sebe udrží, rodina 
bude nadále pohromadě. K velice 
starým zvykům, který se ale dnes 
nepraktikuje již v takové míře jako 
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Ale asi všichni toto období vnímáme 
jako příležitost ohlédnout se za tím, co 
se nám v uplynulých měsících povedlo, 
co nevyšlo zcela podle našich představ 
a co nás čeká v roce příštím.
  Jsem ráda, že se i letos Radotín opět 
trochu změnil k lepšímu. Především 
obdivuji ty naše spoluobčany, kteří se 
dokázali vzpamatovat z následků ničivé 
povodně a s nemalým úsilím zrekon-
struovali své domy tak, že jsou dnes 
ozdobou naší městské části. Radnice se 
snažila, aby nezůstala pozadu. Podařilo 
se nám například  vybudovat dětské hřiš-
tě, opravit a zateplit  střechy na objektech  
základní a mateřských škol, rekonstruo-
vat komunikace po povodni. Pokračovali 
jsme výstavbou inženýrských sítí v ob-
lasti Radotín – sever. Největší a určitě 
i nejdůležitější událostí v rozvoji nejen 
Radotína, ale celé Prahy, je zahájení 
stavby dálničního obchvatu, který pro-
chází mezi Radotínem a Lochkovem. 
Doufáme, že stavba bude postupovat 
podle plánu a již počátkem  roku 2009 
zmizí z našich ulic tranzitní doprava, 
která pro všechny obyvatele Radotína 
znamená značnou zátěž.
  Plánů pro příští rok máme mnoho. 
Chystáme se otevřít sběrný dvůr, rádi 
bychom zahájili přístavbu a nástavbu 
Místní knihovny a Zdravotnického zaří-
zení, dokončíme opravu oken tělocvičny 
základní školy a rekonstrukci Základní 
umělecké školy, připravujeme výstavbu 
pěšího propojení ulice Radkovské a 
Strážovské, rekonstrukci hřbitovů, po-
kračování výstavby inženýrských sítí 
v oblasti Radotín - západ. Těšíme se 
společně s občany Chuchle na realiza-
ci  nadjezdu ulice Strakonické v Malé 
Chuchli, dále na zprovoznění domu 
s pečovatelskou službou na Zbraslavi či 
na dokončení opravy hlavní komunikace 
v Lochkově. Nezbývá nám tedy než si do 
nového roku  přát, aby se nám chystané 
záměry podařilo uskutečnit, a hlavně 
aby přispěly k tomu, že se nám všem ve 
správním obvodě Praha 16 bude žít ještě 
příjemněji než dosud.       
  Vážení spoluobčané,  dovolte, abych 
Vám závěrem popřála  krásné Vánoce 
strávené se svými nejbližšími a přáteli 
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a 
osobní  pohody.     
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  Kouzlo, poezie a neopakovatel-
nost vánočních chvil a okamžiků 
je za dveřmi. Vedle dětského 
odpočítávání dnů do Ježíškovy 
nadílky pod ozdobený stromeček, 
přípravy slavnostní výzdoby doma 
a na veřejných prostranstvích nás 
o tom jednoznačně přesvědčuje i 
stupňující se marketingové úsilí 
všemožných fi rem, které z televiz-
ních obrazovek, ze stránek novin 
nebo různých reklamních plakátů a 
vánočních katalogů hlásí, že právě 
ten jejich výrobek je tím nejideál-
nějším pro obdarování osob Vám 
blízkých. Začátek letošní vánoční 
,,kampaně“ byl obzvlášť brzký. Ně-
které obchodní řetězce nás začaly 
,,masírovat“ již na přelomu září a 
října. Musím uznat, že v mnoha 
případech umně a úspěšně. 
  Ať je Vaše volba dárků úspěšná a 
originální a vyloudí radost v tváři 
obdarovaných! Samozřejmě, že 
každý dárek, který dáte svým nej-
bližším z lásky a upřímně, potěší. 
Radost, kterou z něj osoba Vám 
milá bude mít, je pak  tím nejhez-
čím pohlazením i pro Vás. Nejlepší 
dárek ale bude přívětivé a ohledupl-
né chování během celého roku. 
  Věřte, že v závěru roku neskonale 
potěší i to, když si najdete chvíli 
strávit okamžiky posledních dnů 
roku s příbuznými a přáteli, jež 
z důvodu hektičnosti doby vídáme 
méně a méně. Třeba je můžete po-
zvat jenom na procházku nebo na 
Štěpána na Vánoční koncert zvono-
hry či na Novoroční ohňostroj.    
  Vážení čtenáři, dovolte mi, abych v  
posledních dnech a hodinách roku 
dvou tisícího čtvrtého popřál všem 
co nejméně stresujících okamžiků. 
Aby ve všech  domácnostech zavládl 
klid a sváteční pohoda, která se Vás 
bude držet co nejdéle. Ať převládá 
úspěch a radost v osobním životě 
nad mračnými dny. To vše a hlavně 
pevné zdraví Vám všem, spolu-
občanům z ,,šestnáctky“,  přeje 
jménem redakce Novin Prahy 16 
Karel Hanzlík.

  Minulý rok jsme si v prosincovém 
vydání novin připomněli, jaké histo-
rické události se staly podnětem pro 
vznik, připomenutí a oslavu význam-
ných svátků na přelomu 
starého a nového roku. 
V letošním čísle Vám 
zprostředkujeme, jak asi 
vznikly některé tradice, 
které v době Vánoc více 
či méně udržujeme a 
nebo jaké zvyky k nim 
náleží nebo náležely.
  K Vánocům neodmys-
litelně patří ozdobený 
vánoční stromeček. Jak 
ale vznikla tato tradice?
  Zvyk zdobení stro-
mečků se rozšířil hlav-
ně od druhé poloviny 
16. století a má kořeny ve starově-
ku, kdy pohané slavili čas zimního 
slunovratu, tzv. kult Slunce neboli 
Bálův kult. Naši předci si asi tak 

chtěli zpříjemnit studené a dlouhé 
zimní večery připomínkou, že teplo 
a jaro se začínají blížit, noci se krátí 
a dny se příchodem ,,nového“ slunce  

prodlužují. Tento čas byl spojen i 
s rituálem stále zelených stromů, u 
kterých pohané pořádali veselice. 
Stromy vždy patřičně ozdobili suše-
ným ovocem, kultovními předměty 

   Ve čtvrtek 18. listopadu byl před 
polednem proveden poslední odstřel 
v průzkumné štole, která předchází 
výstavbě tunelu pražského silničního 
okruhu. „Slavnostní prorážky“, jak 
se událost ofi ciálně jmenovala, se 
vedle zástupců investora, Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) a zhotovitele 
(Metrostav a.s.) zúčastnili také zá-
stupci obou stavbou nejvíce dotče-
ných městských částí - Lochkova a 
Prahy 16.
   Ing. Vladimír Sálus z Metrostavu 
zdůraznil, že štolu dokončili oproti 
plánu s časovým předstihem. Záro-
veň upozornil na hlavní význam více 
jak půlroční usilovné práce: „Oproti 
projektové dokumentaci jsme zjistili 
složitější geologické podmínky v bu-
doucím tunelu.“ 
   Plánovaný termín dokončení jižní 
části okruhu - rok 2008 - je podle Ing. 
Petra Laušmana (ŘSD) stále reálný. 
Finanční prostředky jsou zajištěny a 
už na jaře by mělo proběhnout vý-
běrové řízení na dodavatele stavby. 
Zdržení by ale mohly přinést průtahy 
při projednávání stavebního povolení 
a odvolání proti němu.

 Výstavba nové mimoúrovňové kři-
žovatky v Malé Chuchli je jednou 
ze tří etap významné investiční 
akce, která byla slavnostním aktem 
zahájena v pondělí 23. listopadu 
tohoto roku. Dopravní stavba dále 

zahrnuje vybudování nové silnice 
z Velké do Malé Chuchle a realizaci 
nadjezdu nad železniční tratí ve Vel-
ké Chuchli. Celá výstavba by měla 
přijít na 550 miliónů korun a měla 
by být dokončena za osmnáct měsíců, 
tedy v průběhu jara roku 2006. Dů-
ležitou fi nanční dotaci poskytl Státní 
fond dopravní infrastruktury, jehož 
zástupcům pražský radní Radovan 
Šteiner v rámci projevu poděkoval. 
Ve své řeči si i posteskl nad přístu-

pem dalších důležitých státních insti-
tucí k podobným významným akcím: 
,,Kéž by i další státní instituce, včetně 
ministerstva dopravy, byly nakloněny  
spolupráci s hlavním městem Prahou 
tak, jako Státní fond dopravní infra-

struktury v poskytování fi nančních 
dotací na stavby, které jsou významné 
nejen pro Prahu, ale i pro celou Českou 
republiku.“ 
  Samotné zahájení výstavby nadjezdu 
nad Strakonickou ulicí poblíž nebezpeč-
ného úrovňového odbočení, kde dochá-
zelo velice často k dopravním nehodám, 
bylo úvodními pracemi odstartováno  
přibližně již před měsícem. Po jeho do-
končení budou moci řidiči, přijíždějící 


