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Slovo
starosty Nové zázemí pro dobrovolné hasiče
w

A je tu zase adventní
doba. Čas, který by měl
být naplněn rozjímáním, klidem a setkáváním se s blízkými
a přáteli. Ruku na srdce.
Máme to a prožíváme
to tak? Domnívám se,
že drtivá většina lidí,
kteří plní pracovní povinnosti, to tak nemá.
Závěr roku je vedle předvánočního shonu
naplněn a okořeněn celou řadou úkolů.
Nejinak je to i v rámci chodu městských
částí, kdy v prosinci připravujeme poslední
veřejná zastupitelstva, schvalujeme rozpočty na další rok, dělá se účetní závěrka, inventarizace majetku, v rámci probíhajících
investičních akcí se domlouvá, s ohledem
nástupu zimy a stupněm rozestavěnosti
díla, optimální harmonogram staveb na
další období a vedle běžné každodenní
agendy máme celou řadu společenských
povinností spojených s adventním časem.
Když Vám tuto situaci „zpestří“ rozpoutaná hysterie kolem stavu mostů a lávek
v Praze jako odezva nemilé události v podobě zřícené mostovky v pražské Troji, anebo
vysvětlování nesmyslnosti nejapného článku
v periodiku Náš region informujícím o tom,
že v Radotíně by mohla vzniknout ubytovna
pro bývalé vězně, máte o zábavu postaráno
a předvánoční atmosféru obrazně vnímáte
jak přes okno za jízdy v rychlíku. V obou
záležitostech mohu veřejnost uklidnit.
V případě radotínské lávky se v pravidelném
režimu od povodní v roce 2013 dělají odborné prohlídky a budou se provádět do doby
výstavby mostovky nové. Ve věci ubytovny
se vše také vysvětlilo. Mělo se spíše jednat
o upozornění na problematiku návratu lidí
po výkonu trestu a jihozápadní předměstí
hlavního města bylo dle spolku Šance na
návrat jednou z vytipovaných lokalit. No,
a i když Radotín nakonec není v hledáčku,
nějak se přeci jen dostal na titulek, jelikož
paní redaktorka absolutně nedomýšlela
svoje kroky. Kdyby podobný článek s výmluvným nadpisem vyšel na Silvestra, bral
bych to možná jako vtip…
I to je příklad, jak jsme v dnešní době
ovlivňováni médii, která s námi manipulují a vytváří v nás „potřebný“ názor.
Podléháme vlně populismu, zprávám se
senzačním nádechem čehokoliv a nevědomky potlačujeme svoje nezastupitelné
zkušenosti a vědomosti o okolí a lidech,
které dlouhodobě známe. Prostě nějak zapomínáme, co jak bylo, a to je špatně.
Když máme vánoční čas, pojďme alespoň
na začátek si vzpomenout na naše nejkrásnější Vánoce, které jsme kdy prožili a pokusme
se jim při letošním adventu a Štědrém dni
alespoň přiblížit. Uvidíte sami, že je to hlavně
o již zmiňovaném klidu, pohodě, rovněž pokoře a přítomnosti blízkých, které máte rádi.
Prostě o těch, kterým můžete věřit.
Šťastné a veselé vánoční svátky a všechno
nejlepší v roce 2018.

Že se chystá výstavba nové hasičské
zbrojnice pro radotínský dobrovolný
sbor, jsme již psali. Nyní se ale plány
začaly měnit v realitu.
Stará provizorní budova někdejší
mateřinky, tzv. „dřevák “, byla na
začátku prosince zbouraná. Vzniklo
tak místo pro skutečně profesionální
základnu, z níž budou vyjíždět k zásahům členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín.
Pro dlouho plánovanou novou
zbrojnici pro vlastní sbor se radotínské radnici podařilo získat účelovou
dotaci od hlavního města Prahy. Poté
co se zdařil i převod části budovy, která původně byla v držení Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, byl schválen projekt – a mohlo
být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. To v říjnu vyhrála firma Cetus
Plus, a.s., která nabídla nejnižší cenu,

27 564 002 korun bez DPH. O měsíc
později (15. listopadu) si stavaři převzali budoucí staveniště. Práce zahájili zmíněnou demolicí.
„Výstavbu tolik potřebné nové zbrojnice
považuji i za tak trochu opožděný dárek
k 130. výročí založení
Sboru dobrovolných
hasič ů v R adot í ně,
který jsme si připomněli a slavili minulý
rok “, ř í k á s t a ro s t a
MČ Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík a dodává:
,, Z a z í s k á n í i nve st ič n íc h pros t ře d k ů
především děkuji předsedovi Bezpečnostního výboru při Zastupitelstvu
hlavního města Prahy Ing. Petru Štěpánkovi, který sumarizoval potřeby

Pojďme k betlému
Jedním ze symbolů Vánoc je bezesporu betlém – scéna vítání spasitele
na zemi. A tvorba a stavění betlémů
(nebo taky jesliček) je oblíbenou tradicí, které se dodnes ujímají další a další
tvůrci – a to i na „šestnáctce“.
Ačkoli první jesličky prý postavil
František z Assisi už roku 1223 po
svém návratu z Betléma v jeskyni
u vsi Greccio (i s živým oslem a volem), do českých zemí si hledaly cestu
ještě hodně dlouho. O jejich zdejší

premiéru se postarali jezuité, kteří
je postavili ve svém pražském kostele roku 1560. Postupně se betlémy
začaly objevovat i v dalších našich
městech - jezuitský řád je používal při
své pastorační činnosti.
Dlou hou dobu z ů stáva ly scény

zrození boží ho sy na doménou
kostelů. O jejich masové rozšíření se
nechtěně zasloužila Marie Terezie,
která roku 1751 zakázala stavění
betlémů a předvádění vánočních her
v kostelech. Zákaz, potvrzený i jejím
synem Josefem II., se týkal rovněž
soukromých domů, ty se ale nedaly
plošně kontrolovat. A tak se začaly
tvořit malé i větší domácí betlémy
a tradice českého betlémářství byla na
světě. Největší rozmach domácí výroby jesliček nastal
v 19. století, jejich
tvorbou a prodejem
si př iv yděláva li
v zimě dřevaři
v horách, horníci na
Příbramsku, ale prý
třeba i obyvatelé vsi
Radotína.
Do kostelů se
časem betlémy
vrátily, dnes je najdete jak v Radotíně
v kostele sv. Petra
a Pavla, tak na Zbraslavi v kostele
sv. Jakuba Staršího.
Tradici již má i zbraslavská výstava
betlémů ze sbírky Františka Kadlečka.
I o těchto svátcích je ke zhlédnutí v galerii Městského domu ve výpůjční době

městských částí a s posvěcením pražské rady vytvořil dotační program,
v jehož rámci jsme byli úspěšní.“
A co vyroste na místě zbouraného
dřeváku? Nová zbrojnice (která tu zabere trochu víc místa) bude rozdělena

do třech funkčních částí: garáže pro
čtyři hasičská vozidla, věže na sušení
hadic a dvoupatrového zázemí pro

Šárovo kolo
se změní
k nepoznání
Trvalo to dlouhé měsíce, ale čekání se
vyplatilo. V nejbližší době, tedy do konce roku, se předáním staveniště zahájí
v Radotíně další stavba za desítky milionů korun. Veškeré stavební činnosti
budou pak probíhat na jaře 2018. Vedle
pohodlí pro občany zajistí také zlepšenou ochranu při povodních.
Sucho posledních čtyř let klame
obyvatele střední Evropy a uspává je.
Berounka poslední roky byla spíše

Balená voda
pro Radotín
Radnice Prahy 16 se připojila k projektu dodávky vody v náhradním balení.
Projekt byl představen zástupci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) starostovi Městské části Prahy 16 Mgr. Karlu Hanzlíkovi a členům Bezpečnostní
rady správního obvodu Prahy 16.
Projekt balené vody v sáčcích slouží
jako doplněk náhradního zásobování pitnou vodou v případě výluk
či havárií. Primárně je určen pro
školy, školky, zdravotnická zařízení,

VESELÉ VÁNOCE
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Dobrý den, vážení
spoluobčané
Opět se setkáváme nad vánočním
číslem našeho informačního zpravodaje, který se k Vám dostává v druhé
polovině Adventu. My v Radotíně
za sebou již máme dva předvánoční
koncerty, ale zbývá nám ještě se těšit na Rybovu Českou mši vánoční
v kostele sv. Petra a Pavla a trh na
stejnojmenném náměstí a o druhém
svátku vánočním na koncert Pražské
mobilní zvonohry a večerní ohňostroj. Ale proč tak spěchat od jedné
akce k druhé. Je Advent, i teď, kdy
tyto řádky píšu, už je zapálená první
svíce na adventním věnci. Uprostřed
záplavy úkolů, které je potřeba ještě
do konce roku stihnout, není jednoduché si na to vzpomenout, ale právě
ten mihotavý plamínek s tím člověku
dokáže pomoci. V době nejdelších
nocí roku potřebujeme naději na
světlo. Je pravda, že nás již nepřepadá
strach z toho, že se den bude krátit
tak dlouho, až nastane věčná temnota, ale i tak nás potěší, když můžeme
doma večer rozžehnout svíčky. Protože i v hektickém přesvětleném shonu
dnů protažených do noci je zastavení
u adventního věnce, nebo i jen u jedné jediné svíce, návratem ke zvyku
těch, kdo tu byli před námi. Návratem
k jejich nadějím. Dávali jim postupně
různá jména, ale všechny jejich tužby
přitom vycházely ze stejných potřeb
v duši, které tam máme uložené i my.
Stačí si to uvědomit. Stačí se zastavit.
Umíme to ještě? Někdy nám to jde
lépe, někdy hůř. Ale to není důvod
se o to nepokusit. Advent, to je pro
věřící křesťany každoroční naděje
na příchod Vykupitele. Ale i pro
ostatní může mít hluboký význam.
Je to něco, co sdílíme, odkaz, který
nemusíme chápat všichni stejně, ale
dotýká se nás každého. Každoročně
nám připomene, že tu žijeme spolu
a že se máme navzájem vnímat a respektovat. Dává nám naději, že to
světlo ve svém srdci poneseme i pro
ostatní. Že nebudeme zapomínat ani
na ty, kdo právě teď nejsou tak šťastní
jako my – i když jim třeba právě v tuhle chvíli nemůžeme nijak pomoci.
Že si budeme víc vážit opravdu důležitých věcí.
Klidný a pohodový zbytek adventního času a šťastné a veselé Vánoce s těmi, které máte rádi, a kteří
jsou Vašemu srdci nejbližší Vám za
redakční radu přeje

