Nová sněhová
nadílka...
Vrážská, Přeštínská, Karlická či již
zmiňovaná Zderazská) a na autobusových zastávkách je to starost Technické správy komunikací hl. m. Prahy.
Ani zde to nefungovalo a nebýt vlastního zásahu radotínských TS, tak by
třeba chodníky kolem autobusového
a vlakového nádraží ve Vrážské ulici
nebyly včas uklizeny. Na ostatní chodníky a zastávky autobusu se buď vůbec
nedostalo, nebo sem pracovníci nového dodavatele TSK dorazili až v odpoledních hodinách a vůbec neprovedli
shrnutí sněhu.
Podle pražské vyhlášky (č. 39/1997
Sb. HMP), která novelizací během
minulého roku doznala několik
úprav, se totiž schůdnost chodníků
zajišťuje jen v době od 7 do 17 hodin
a na důležitých trasách 1. pořadí
musí být práce hotovy do 12 hodin
a až následně se začíná s chodníky

sice zvítězila ODS, avšak nově zvolení zastupitelé se 9. listopadu sešli
na ustavujícím zasedání a ze svých
řad vybrali nové vedení složené ze
všech ostatních úspěšných subjektů
(TOP 09, ČSSD, Strana zelených).
Starostou je Mgr. Martin Melichar
a funkce neuvolněných zástupců se

2. pořadí. Jako hudba minulosti zní
loňský systém úklidu Technických
služeb Praha – Radotín – každý den
pohotovost již od 4.00 hodin, pro
všechny ostatní zaměstnance TS je
začátek pracovní doby v zimě posunut na 6.00. Díky tomu se i za velmi
nepříznivých klimatických podmínek (např. lednová kalamita Daisy)
podařilo všechny klíčové chodníky
v Radotíně uvést do schůdného stavu
do ranní špičky.
Letos je úklid chodníků komunikací
ve správě MČ Praha 16 zajištěn za stejných podmínek a v prakticky nezměněném rozsahu (viz souhrnná tabulka
a grafické znázornění všech lokalit na
webu Praha16.eu nebo na úřední desce
v ulici Václava Balého). Chodníky byly
při první sněhové nadílce opakovaně prohrnovány a čištěny kartáčem
na vloni pořízeném stroji Rondó
i multikárou. Na schůzce všech zainteresovaných dne 30. listopadu však
starosta Mgr. Karel Hanzlík vyjádřil
svou nespokojenost s ranním úklidem
a vyzval vedoucího TS Václava Šiku ke

ujmu l i I ng. Ji ř í
Petr a Ing. arch.
David Vokurka.
Nejvíce se křesla hýbala v Městské
části Praha – Zbraslav. Ohodnotit
čtyřleté pracovní úsilí místní radnice
přišlo jen 49,28 % voličů, nejméně
z celého správního obvodu Prahy 16, přitom na výběr měli hned

zlepšení jeho kvality a okamžitému použití posypu na všech klíčových chodnících tam, kde za technikou zůstala
zledovatělá vrstva ušlapaného sněhu.
Jednání pokračovala i v dalších dnech,
aby úklid Radotína byl co nejlepší.
Nyní je starostí městské části oficiálně kontaktovat odpovědné pracovníky na Magistrátu hl. m. Prahy
a upozornit je na závažné nedostatky
v údržbě vozovek i chodníků hlavních
komunikací. Protože snahou radnice
je v první řadě zlepšení úklidu, uvádíme níže kontakty na dispečinky (kam
lze volat v případě zjištění závady ve
sjízdnosti nebo schůdnosti) i přímo
starostu, aby mu mohli občané sdělit
informace o situaci v ulicích či zkušenost s řešením problému.
Dispečink pražské TSK
(páteřní komunikace) 224 231 856
Dispečink radotínských TS
257 911 884
Nejste spokojeni? Ozvěte se starostovi!
e-mail: starosta@p16.mepnet.cz
tel.: 234 128 101

7 kandidujících politických stran.
Na základě koaliční dohody, kterou na konci října uzavřeli TOP 09,
Nezávislí (vítěz voleb) a ČSSD, se
stal starostou Ing. Aleš Háněl, MBA
a jeho zástupcem MUDr. Alexandra
Klímová. V radě dále zasednou Filip
Toušek, Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová a Tomáš Verner.
ODS tedy výsledkem voleb ztratila
svou neotřesitelnou pozici a hned dvě
důležité šestnáctkové radnice.

Jesličky a hvězda betlémská
se dnes nachází v Palestině, asi 7,5 km
jižně od Jeruzaléma, narodil Syn boží.
Počátek stavění jesliček, tedy figurálního zobrazení tohoto příběhu, spadá
v Evropě do 13. století. V Čechách se
ujal zvyk vystavovat o Vánocích betlém v 16. století, tehdy se jesličky staly
neodmyslitelnou součástí křesťanských
svátků. Děkovat za něj můžeme řádu jezuitů, který křesťanský svátek používal
jako jeden z prostředků rekatolizace.
První známý pražský a vůbec český
betlém představili jezuité veřejnosti
v roce 1560 ve svém kostele svatého
Klimenta u Karlova mostu. Ke konci
18. století, v době osvícenství, se stalo stavění betlémů neodmyslitelným
pr vkem každoročních vánočních
oslav. Na přelomu l9. a 20. století byla

tato tradice již pevnou a široce rozvinutou součástí lidového výtvarného
projevu. Ujala se především ve městech s řemeslnou výrobou a na venkově mezi tamějšími řezbáři. Ovšem
původní betlémy byly jen z papíru,
teprve později se při jejich zhotovení
používalo převážně dřevo.
Jejich základem je jeskyně s postavami novorozeňátka, Panny Marie a Svatého Josefa. Časem k nim přibyly další
figury: nejprve prostí pastýři, kteří dle
lidových tradic slyšeli anděly ohlašující
slávu zrození a pokoj lidem na zemi,
později i tři mudrcové, již podle ústního podání vyčetli z postavení hvězd, že
se v Betlémě narodí velký král.
Měšťanští umělci zobrazovali hlavně nádherně oblečené postavy. Oproti
tomu selští řezbáři ukazovali většinou
jen řemeslníky, zemědělce nebo dělníky v prostém oděvu. Brzy pak s rozvojem techniky přišli noví tvůrci a ti

oživili jesličky pohyblivými figurami
znázorňujícími různé postavy z venkovského i městského prostředí. Stavba takových důmyslných pohyblivých
jesliček trvala někdy i déle jak 60 let.
K jesličkám patřila také zářivá
hvězda – kometa, která do Betléma
přivedla tři „krále“, již zmíněné tři
mudrce. Teprve v druhé polovině
20. století se podařilo odhalit tvůrce, jenž jako prvý použil symboliku
hvězdy pro klanění tří mudrců. Byl to
proslulý italský malíř Giotto di Bondone, který se počátkem 14. století při
malbě fresky v padovské kapli Scrovegni, znázorňující klanění tří králů,
inspiroval vlastním pozorováním
Halleyovy komety.
Co tedy vlastně mohla být ta hvězda na východě ohlašující narození

Ježíška? Patrně správný výklad našel
počátkem 17. století proslulý německý astronom Johannes Kepler, když
pozoroval v Praze konjunkci (úhlové
sblížení) planet Jupiteru a Saturnu
v souhvězdí Ryb. Napadlo ho propočítat, kdy ke stejné konjunkci těchto
planet došlo v období kolem počátku
letopočtu, a zjistil, že se tak v roce
7 př. n. l. stalo dokonce třikrát po
sobě: koncem května, koncem září
a navíc i počátkem prosince. Takový
úkaz nemohl uniknout babylónským
hvězdopravcům, kteří o tom dokonce
zanechali zprávu na hliněné tabulce,
objevené v roce 1925 archeology. Astronomická i historická data o Kristově
narození tedy spolu navzájem až nečekaně dobře souhlasí.
Objevme o Vánocích poezii betlému vyvolávající fantazii, víru ve vše
dobré a naději na nové začátky.
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V prázdninových Novinách Prahy 16 (č. 8/2010) jsme vám představili
první kvinteto zajímavých zbraslavských vil, které přežily časy rozkvětu
i devastace (např. Ottova vila). Dnes přinášíme druhou část a seriál
zakončíme v lednovém vydání.
Vila Marie na Belvederu, později
sloužící jako útulek seniorů
kongregace Šedých sester. Následně
nemocnice, dnes transfúzní stanice

Vila na rohu ulic Boženy
Stárkové a K Interně. Stav
asi do roku 1960, dnes
upravena

Vila zbraslavského
právníka v Ottově ulici
postavená asi
v roce 1910

Vila obchodníka
uhlím a palivy
v Hauptově ulici.
Postavena
asi 1925,
dnes po
rekonstrukci

Archivní snímky ze své sbírky zapůjčil a textem doprovodil František Kadleček, foto: Souček

