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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, nedávno jsme
tu měli 25. výročí
konce socialismu
u nás a opětovný
nástup svobody
a demokracie. Většina lidí to oslavila či si alespoň
s ulehčením vzpomněla, že socialismus
je naší dávnou minulostí, ale soudě podle
tisku, procento lidí, kteří smýšlejí opačně,
je překvapivě vysoké. Vzhledem k tomu,
měřeno absolutní hodnotou, se má
současný nezaměstnaný lépe než pilně
pracující člověk za socialismu, je to jaksi
divné. Těžko věřit, že se někomu opravdu
stýská po frontě na čerstvý chleba, po banánech v obchodech jen na státní svátky,
zadním hovězím jen pro známé řezníků
atd. Tak proč je tolik zklamaných? Já
myslím, že proto, že neumíme měřit
absolutní hodnotou, ale jen tou relativní.
Srovnáváme se s okolím. A spoustu lidí
to srovnání nepotěší. Neumíme srovnat
svou přítomnost se svou minulostí, ale
srovnáváme svou přítomnost s přítomností našich sousedů, a obávám se, že
potažmo hlavně těch, co „jsou na tom
líp“. Závidíme, často ani nevíme co. Což
je pravda, že náš soused, bydlící ve velké
vile, je nutně šťastnější? Co když je v ní
sám? My jemu závidíme vilu a on nám
závidí naše tři děti v malém bytě. Kolik je
takovýchto „závistí“?
Ať jste jakkoliv bohatí, vždy je mnoho bohatších než vy. Ale také mnoho
chudších. Spokojenost a pocit štěstí, to
je vnitřní stav duše. A k němu se každý
musí promyslet, ne se „prosrovnávat“
přes majetek, závist úspěchu a já nevím,
čeho ještě. Je pravdou, že Vám s tím nikdo moc nepomůže, péče o duši člověka
je válcována péčí o jeho hmotné blaho.
A tak paradoxně mnoho lidí s pocitem,
že jsou hmotně chudí, nostalgicky vzpomínají na dobu, kdy byli ještě mnohem
chudší. Asi byli tehdy šťastnější. A je
strašná škoda, že v dnešní době, která
nabízí tolik svobody v myšlení, získávání
informací a vzdělávání se, ať už na jakékoliv úrovni, neumí své štěstí najít. Je to
proto, že jsou tak nešťastní z toho, co si
nemohou koupit? Že si nevzpomenou
na to, že myšlení je zadarmo, informace
jsou levné, a tak, že na to, co opravdu
potřebují, vlastně mají? Vážně musí být
tolik nešťastných?
Vánoce kdysi přinášely štěstí, dnes přináší dárky. Tak Vám radši přeji šťastné
a veselé než bohatého Ježíška.
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Praha 16 má starostu i další členy vedení
podtrhl ještě jeden důležitý
aspek t míst ní pol it i k y :
„Přestože ODS dosá hla
v komunálních volbách
v Radotíně excelentního výsledku 69,5 % hlasů a má 12
z 15 zastupitelských mandátů, nadále ctíme pravidlo
z minulého volebního období – jako předsedy obou
výborů zastupitelstva navrhuji opoziční zastupitele.“
Zastupitelstvo MČ Praha 16
na jeho návrh opětovně
zvolilo předsedou Finančního v ýboru ZMČ Jana
Kořínka (ČSSD), a tak jediným nováčkem v nejvyšších orgánech je na pozici
nově zvoleného předsedy
Kontrolního výboru ZMČ
Mgr. Luděk Sedlák (TOP 09).

Zastupitelé Městské části Praha 16
vybrali na svém ustavujícím zasedání konaném dne 10. listopadu nové vedení radnice na funkční období 2014-2018. Starostou byl jednomyslně zvolen Mgr. Karel
Hanzlík, který tak – stejně jako první muž
radotínské radnice v polistopadovém období Ing. Jiří Holub – vstupuje do třetího
funkčního období v řadě.
Vedle starosty zastupitelé rozhodli o dalších členech užšího vedení
městské části. I. zástupcem starosty
byl zvolen Mgr. Miroslav Knotek, II. zástupcem starosty Ing. Milan
Bouzek a dalšími členy rady Ing. Jan
Farník a Ing. Petr Binhack (všichni
ODS). Složení tedy zůstalo totožné jako
v předchozím volebním období.
Mgr. Karel Hanzlík po poděkování
za podporu voličů i zastupitelů (kromě něj, který se zdržel hlasování, mu
všech zbývajících 14 členů ZMČ dalo
hlas jako „staronovému“ starostovi)

Vánoční dárky nejen pro seniory
Městská část Praha 16 se snaží neustále zlepšovat služby pro seniory i další potřebné spoluobčany. Posledním
krokem je pořízení elektrického vozítka
pro seniory z Domu s pečovatelskou
službou v ulici K Cementárně a dvou
defibrilátorů – ty mohou v případě
akutní zdravotní příhody pomoci komukoli v blízkosti míst uložení.
Společným vánočním dárkem,
který místní senioři mohou využít, je elektrický invalidní vozík

Starosta Hanzlík a jeho
zástupce Knotek předávají
seniorům „elektromobil“

AMIGO RD, o jehož pořízení rozhodla Rada MČ Praha 16 dne 3. září, a to
za cenu 74 tis. korun (včetně DPH)
od firmy ELNAKO EU a.s. Důvodem
nákupu tohoto stroje bylo zkvalitnění služeb v Domě s pečovatelskou
službou (DPS) v ulici K Cementárně
a usnadnění pohybu místních obyvatel se sníženou motorikou. Přece jen,
dům se nachází poměrně daleko od
centra Radotína, kde se dá pohodlně
nakoupit, navíc cesta vede po frekventované ulici K Cementárně. Senioři
mohou přístroj použít i k vyjížďkám
do okolí, podle výrobce by totiž měl na
jeden dojezd ujet až 56 kilometrů při
rychlosti do 9,5 kilometrů za hodinu.
Jde v podstatně o elektrickou trojkolku o hmotnosti celkem 73,7 kg,
která se nabíjí přímo z elektrické sítě.
Sedadlo je otočné, područky zdvihací.
Vozítko má bezpečnostní nárazník,
zvládá jízdu po štěrku, asfaltu, trávě,
ale i koberci nebo PVC. Uveze až
160 kilogramů.
Vozík předali seniorům starosta
Mgr. Karel Hanzlík a jeho zástupce
Mgr. Miroslav Knotek při tradičním
předvánočním setkání, které se v DPS
konalo v pondělí 1. prosince a jehož
součástí byl kulturní blok hudby

Jednosměrka
v Radotínské
je minulostí
Díky jednání představitelů dotčených
městských částí, pražského Magistrátu,
Policie ČR a silničního správního úřadu
k situaci, která vznikla po zjednosměrnění ulic Radotínská a Mezichuchelská,
jež proběhlo 18. listopadu, se o více než
týden zkrátil termín výše zmíněného
dočasného dopravního opatření.
Jasný další výhled pak dala navazující
schůze 4. prosince, opět svolaná radotínskou radnicí.

SMS zprávy už
fungují naostro
Řeč je o systému vyrozumívání obyvatel Městské části Praha 16. Od října
do prosince totiž proběhly první tři
zkoušky tohoto zbrusu nového systému,
které se tak budou z rozhodnutí pracovní skupiny, resp. předsedy Povodňové komise MČ Praha 16, uskutečňovat
v pravidelném intervalu všem zaregistrovaným vždy první středu v měsíci.
Jedná se o ty, kteří odevzdali
v yplněný formulář Povodňového
plánu nemovitostí do podatelny
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Vážení čtenáři, dostává se Vám
do rukou poslední letošní vydání
Novin Prahy 16, periodika pro správní obvod Prahy 16. Tak jako každý
rok je na místě a již zvykem popřát
Vám všem pokud možno co nejklidnější zvládnutí posledních dní, které
zbývají do konce roku, a především
pak do nejočekávanějších vánočních
svátků. Tuto tradici jménem redakční
rady zachovám i dnes. Konec roku
a s ním jedny z nejkrásnějších a nejpoetičtějších dní celého roku jsou
obrazně řečeno za dveřmi. Taky si říkáte, jak ten rok rychle utekl? Vždyť je
to jako včera, kdy jsme sháněli vánoční dárky a dělali vánoční nákupy a už
je to vše opět před námi. Těm z Vás,
kteří tyto starosti máte v tuto chvíli
již za sebou, gratuluji. Vám, kteří tuto
starost necháváte na poslední chvíli,
držím palce a přeji pevné nervy. Možná, že mnozí jste si čas, který zbývá do
Vánoc, dokázali zpříjemnit návštěvou
nějaké předvánoční akce, adventního
koncertu či trhu s vánoční tématikou.
Pokud jste to pojali jako rodinnou
akci či akci, na které jste se setkali
s přáteli, určitě to byla v hektickém
období příjemná a milá chvíle.
Příchod adventního času a blížící
se vánoční atmosféru nepřibrzdila ani
ledová kalamita z počátku prosince,
která zkomplikovala především dopravu a každodenní životní rytmus
po několik dní. Přeji nám, aby to byla
jediná povětrnostní i jiná komplikace,
i když asi každý z nás by si přál, aby
opět po dlouhé době byla poetičnost
samotných Vánoc umocněna sněhovou nadílkou. To by především ocenili naši nejmenší, kterým bych chtěl též
popřát, aby se splnila všechna jejich
očekávání v podobě vánočních dárků
pod ozdobeným stromečkem.
Ještě jednou mi dovolte, abych
Vám a všem blízkým popřál všechno nejlepší, především pevné zdraví,
jelikož to je ta nejdůležitější věc, od
které se odvíjí další naše životní
kroky, a případné úspěchy a spokojenost. Rovněž Vám přeji osobní pohodu a klid, a to abychom se všichni
dokázali radovat i ze zdánlivě
obyčejných věcí, které považujeme
za samozřejmost, ale ve skutečnosti
tomu tak není. Dále hodně štěstí,
lásky a pochopení především od lidí,
které máte rádi. Závěrem bych chtěl
Vám všem z „šestnáctky“ popřát co
nejúspěšnější vstup do roku 2015.

