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Slovo
starosty
w
Vá ž en í
spoluobčané, po
nějaké době
má m opět
to štěstí, že
Vá s m o h u
v této rubrice oslovit v době
Vánoc. A to je čas, který v nás
každoročně otevírá naše lepší
já. Jsme chápavější, milejší,
hodnější jeden k druhému. Je
to důkaz toho, že vlastně jsme
v jádru dobří lidé, a pokud
se chováme někdy jinak, tak
je to vlastně nedorozumění.
Proč to tak je, vlastně ani
nevím. Snad vzpomínka na
dětství, kdy jsme se těšili na
stromeček a psali dopis Ježíškovi? Možná. Ale symbol
malého, bezbranného a chudého Ježíška, který přináší
lidem spásu jejich duší tím,
že je učí býti dobrými a konat
dobro jiným, je natolik silný,
že je společný celému našemu
křesťanskému světu již více
než 2000 let. A to je v lidských dějinách hodně dlouhá
doba na to, aby nám napověděla, že to je ten správný
směr. A tak ať už bude naše
cesta jakkoli klikatá, pokud
budeme držet tento směr,
jdeme správně. Pokud ne, pak
pozor. Mockrát už se mnozí
spletli. Výhodou je, že Vánoce nám tento směr každý
rok připomenou. A tak kdo
naslouchá poselství Vánoc,
ten je vlastně v bezpečí. Jak
prosté. Poselství se nemění,
jen my jsme někdy hluší. Někdy i proto, že necháme jiné,
aby nám hloupě řvali do uší.
Tak hezké Vánoce.
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Pokoj lidem dobré vůle
Přání vepsané do andělské stuhy
snad nad každým domácím betlémem
neoddělitelně patří k Vánocům. Ale
proč je v něm pokoj přán jen někomu?
Verš z evangelia podle Lukáše, druhé kapitoly a čtrnáctého verše: „Gloria
in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis,“ tedy „Sláva na
výsostech bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle“, vede mnohé k zamyšlení.
Což je dobře. Jednu úvahu, která se ke
zmíněnému textu pojí, nabízíme i tady ve vánočním čísle Novin Prahy 16.
Proč jsou z přání pokoje vyděleni ti,
kdo nejsou dobré vůle? Můžeme zmínit
nejnovější ekumenický překlad, v němž verš zní poněkud odlišně: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi
lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Ale ani
v původním latinském a následně staročeském překladu nejde o dělení na
ty, kdo budou obdarováni, a na ostatní,
kteří takzvaně „utřou nos“.

Důvod je prostý – pokoj není něco,
co by mohlo k člověku přijít zvenčí, nejde o nějakou dávku či dar. Sice často
říkáme: „Dejte mi už všichni (se vším)
pokoj,“ ale snad si při tom alespoň trochu uvědomujeme, že nic podobného přídělem nedostaneme.
Je na každém z nás, aby si,
pokud bude chtít, dal dar
nejvnitřnější – pokoj
v duši i srdci. Aby
se zastavil, usmál
se sám do sebe
a nabídl si smíření. Zvnějšku k tomu
mů ž e dostat jen
impuls, pobídnutí. Takové, které
možná stokrát, tisíckrát přehlédl, ale
teď a tady ho osloví.
Nikdo ho přitom nemůže nutit,
aby tomu závanu andělských křídel
naslouchal. Ale dokáže-li to, přiblíží

Obnova autoparku pokročila
Před 10 lety se na radotínské radnici
šetřila každá koruna, a obnova techniky
se proto odsouvala často až na hranu
rozumných mezí. Díky radikálním
úsporám se nyní již několik let daří modernizovat i autopark. Letos to poznali
hlavně klienti pečovatelské služby.
Modernizace zastaralého vozového
parku městské části (zahrnuje zejména
flotilu úřadu a pečovatelské služby) započala před třemi roky. A už v té době
bylo načase: referentská vozidla, často
i 15 let stará, trávila mnohdy stejný čas
v servisu jako v terénu a opravy se neustále neúnosně prodražovaly. V březnu

Další vozidla následovala v dalších
dvou letech a v letošním roce se vše
zaměřilo na komfort pro klienty pečovatelek. Pořízena byla nová Škoda
Fabia (místo Felicie vyrobené v roce
1998) a Škoda Roomster (zánovní ojeté vozidlo dle specifikace a požadavků
pracovníků i klientů PS).
Radnice se stále snaží o to, aby nákupy vozidel podporovala českého výrobce vozidel – všechna pořizovaná osobní
auta jsou na základě poptávkových řízení a opakovaných vyjednávání o ceně
nakupována od české automobilky Škoda auto. V jednom případě ale nastane

se jak sám sobě (což je nejdůležitější),
tak i celému světu.
Čínský filosof Lao-c’ napsal šest
století před naším letopočtem tato
slova: Chceme-li, aby byl na Zemi
mír, je nutné, aby národy žily v míru.
Aby národy žily v míru, nesmějí proti
sobě bojovat města. Aby proti sobě
nebojovala města, musejí si rozumět
sousedé. Aby panoval mír mezi
sousedy, je nutné, aby
v každém domě byl
mír. Aby v každém
domě byl mír, musíme dosáhnout klidu
a míru ve své duši.
Uprost řed z pr áv,
které se hrnou
z okolí, může tento
prastarý taoistický
recept znít podivně naivisticky, ale znáte snad nějaký
lepší? Přinejmenším pro sebe sama ho
snad můžeme vyzkoušet.
A budeme lidmi dobré vůle.

Bude se stavět
„obří“ parkoviště?
Ve středu 16. listopadu byl na serveru
Seznam.cz zveřejněn rozhovor s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou
o velkých záchytných parkovištích, která
by měla mj. vyrůst i v okolí Radotína.
Citace z textu autorky Lucie Stuchlíkové: Veleslavín, Velká Chuchle,
Radotín. Na těchto třech místech vyrostou do dvou let záchytná parkoviště
o tisícovkách míst. Alespoň podle slibu
primátorky Krnáčové v polovině jejího
mandátu. „Do voleb určitě budou
stát parkoviště v okolí Velké Chuchle

Údržba ulic v zimě

2013 proto na návrh tajemníka úřadu
schválila Rada městské části Praha 16
koncepci obnovy a rozvoje vozového
parku MČ, která neprodleně započala –
prvním v řadě bylo Citigo pro Pečovatelskou službu Praha – Radotín.

výjimka: v roce 2017 se dočká náhrady
velká dodávka pro pečovatelky (z roku
2002, určená na nákupy pro klienty,
rozvoz obědů, převozy techniky apod.)
a takovou český výrobce nenabízí.

Poslední teplé zimy bez přívalů sněhu, které pamatujeme 6 až 7 let nazpět,
systémy zimních úklidů na jižním okraji české metropole příliš neprověřily.
Přesto pro letošní zimní sezonu je vše
připraveno i na tu nejhorší variantu
(včetně třeba těžké techniky a případného odvozu závějí z ulic).
V Radotíně zůstává nastavené schéma oproti předchozí sezoně bez výraznějších změn. Plán zimní údržby je
klíčový dokument, od něhož se odvíjí
všechny postupy a rozsah „zásahů“

ZDARMA

Dobrý den, vážení
spoluobčané
Je tady adventní čas a my všichni očekáváme
příchod toho nejkrásnějšího a nejtajuplnějšího
dne v roce – Štědrého dne, a to bez rozdílu, zda
jsme dospělí nebo děti. Ten den má prostě neopakovatelné kouzlo, které především pramení
z našich intenzivních zážitků z dětských let.
Stále si velice živě vybavuji vánoční okamžiky, kdy jsem byl malý kluk. S velikou mírou
netrpělivosti, koneckonců jako každé dítě,
jsem trávil poslední hodiny před štědrovečerní
nadílkou neustálou kontrolou prostoru pod ozdobeným stromečkem. Nebylo snad čtvrthodiny, abych nepřezkoumal situaci, zda se nějaký
dárek z namalovaného, později napsaného a
„vánočně“ odeslaného seznamu, neobjevil pod
větvemi voňavého smrčku. Očekávání příchodu záhadné bytosti, která je v krátkém časovém
úseku schopna obdarovat všechny děti, bylo
nádhernou a neopakovatelnou iluzí. Dětská
fantazie ve zhmotňování Ježíška, jak asi vypadá, pracovala naplno. Je velký nebo malý? Je
starý, s bříškem a brýlatý? Určitě ale musí mít
plnovous a červený kabát! Když se naplnil čas
nadílky, vzal mne jeden z rodičů nebo starší sestra za ruku a odešli jsme do vedlejší potemnělé
místnosti, abychom sledovali, zda se něco neděje na večerní obloze. Bez jakéhokoliv dotazování jsem vždy pochopil, že přichází vytoužený
okamžik. A pak se do fascinujícího ticha ozval
vysvobozující zvoneček a já pádil zpět…
Až když má člověk svoje děti a zažívá stejný
okamžik jako rodič, uvědomuje si, jaká je škoda, že postupem let naše ratolesti o tajuplnou
iluzi záhadné a štědré bytosti přicházejí. Bytostně si na rozzářených očích dětí uvědomujeme úžasnost a neopakovatelnost svátečního
okamžiku a máte největší radost, když svým
dárkem uděláte druhého šťastným.
Pro křesťany na celém světě jsou Vánoce
velmi významným svátkem. Znamenají pro
ně den narození Ježíše Krista a začátek jeho
putování a šíření evangelia. Ateisté vnímají
Vánoce spíše jako dny klidu, pohody a spokojenosti u ozdobeného vánočního stromku
s dárky, s cukrovím, rybí polévkou, smaženým
kaprem a bramborovým salátem. Přes neustálá
varování před komercializací Vánoc, stresem,
honbou za drahými a někdy zbytečnými dárky nebo přejídáním se každý rok tento trend
opakuje. Podle názoru psychologů je to dáno
zjednodušenou představou, že v současném
uspěchaném světě je potřeba alespoň jednou
za rok zapomenout na všechny starosti a vynahradit nějakým způsobem sobě i svým blízkým
nedostatek času a pozornosti. A právě Vánoce
se považují za nejlepší příležitost.
Vánoce, a není důležité, jestli je slaví ateisté,
křesťané, pravoslavní věřící nebo židé, by měly
být pro všechny na celém světě svátky klidu,
míru, pokory, pohody a radosti, které budete
trávit v kruhu svých nejbližších, jenž máte rádi.
Jen v takové podobě mají svůj význam a je jen
na nás, zda si je takové uděláme. Pojďme se na
vánoční čas zase podívat neopakovatelnou iluzí
dětských očí. Ať se Vám o letošních Vánocích
splní všechna, i ta nejtajnější přání!

