ROČNÍK 9

ČÍSLO 12/2011

WWW. PRAHA16. EU

Změny v hromadné dopravě
Vážení spoluobčané, je doba
ještě předvánoční, přesto si
již nyní troufnu
napsat, že takové Vánoce jsme
již dlouho neměli. Místo veselého
vyhlížení Ježíška to u nás vypadá,
alespoň soudě podle zpráv z médií a nálady veřejnosti, jako po
výprasku. Ano. Taková jsou naše
očekávání na začátku další ekonomické krize, která ale již není tak
úplně globální, ale spíše jen naše,
evropská. Evropští politikové jako
obvykle projevují trestuhodnou
neschopnost příčiny krize byť jen
správně pojmenovat, natož přijít
s návrhy na smysluplná řešení.
Říkají tomu politická korektnost.
Pro mě tento termín znamená
směs jejich osobní zbabělosti, pro
ně ekonomické výhodnosti a politické neodpovědnosti, všeho asi
stejným dílem. Bohužel, jsou na
svých místech tak dobře etablováni, že k jejich radikální výměně za
jiné, statečnější a odpovědnější, asi
ani tato krize nestačí. Ne, že bych
nebyl pro sjednocenou Evropu. Ta
je výhodná pro nás všechny. Jen se
musíme sjednotit pouze do takové
míry a podle takových pravidel,
která jsou smysluplná a která je
reálné dodržovat. I slabá politická
reprezentace Evropy je bude jednou
nucena najít. Možná, že do té doby
zkusí ještě párkrát svoji politickou
korektnost a tím zvýší cenu, kterou
za cestu z krize musíme všichni
zaplatit, ale zcela jistě přijde den,
který nás vrátí na cestu rozumu.
Poslední dvě světové války začaly
v Evropě a Evropa za ně také zaplatila nejvyšší cenu. Nevěřím, že by
se z toho nepoučila a hazardovala
s takovou mírou nestability, že by
z ní mohl vyskočit plamínek té
třetí. Tak sjednoceni snad už jsme.
Uznejte, že za takovouto jistotu jsou
utažené opasky a trochu chudší Ježíšek ještě snesitelná cena. Třeba se
z Vánoc zase stanou svátky ducha,
nejen konzumu. Peníze Vám můžou vzít snadno, Vaši duši ale ne.

Nepříjemné překvapení čekalo
všechny, kteří po neděli 11. prosince
čekali na svůj oblíbený autobusový
spoj do centra hlavního města. V tento den každoročních změn (jednotný
celostátní termín) totiž linka 244
změnila svou trasu a všechny spoje
byly převedeny na dosavadní trasu
autobusu 172, který dojezdil. Přes nesouhlas městských částí. Praha 16 vítá
jen více spojů z Radotína na Smíchov
a posílení linky 245.
Největší komplikace změny přinesly
obyvatelům Lahoviček, kteří se do
centra svého správního obvodu dostávali pohodlným pravidelným a hlavně přímým spojem. To už neplatí.
244 přestala jezdit po Výpadové ulici
kolem Přístavu Radotín a po Strakonické z Lahoviček do Malé Chuchle.

Nově spojení Radotín – Lahovičky
zajišťuje pouze linka 165, nechvalně
proslulá svou nespolehlivostí, zpožděním a zastaralým vozovým parkem.
Navíc ta při cestě ze Zbraslavi zastavuje pouze u Lahovického mostu, což
znamená docházkovou vzdálenost
v krajním případě až 1,1 kilometru.
Prodloužení cesty na autobus se ale
týká i Radotínských z oblasti Výpadové ulice, kteří musejí dojít na nově
vybudovanou zastávku „Přeštínská“
u železniční trati (viz Noviny Prahy 16
č. 7-8/2011).
A proč
t y to změny?
ROPIDu
(Regionální
orga n i z átor Pražské
integrované
dopravy) se

Bez koled by nebyly ty pravé Vánoce
Koledy k oslavě blížícího se svátku
narození Páně patří zcela neoddělitelně, jsou pro nás jeho znakem, stejně
jako třeba vůně kadidla linoucí se ze
zapáleného františku. A tak jim odpouštíme i mnohdy poněkud vyděračské texty. Ty ostatně jsou dány jejich
původním účelem.
Koledou nebyla dříve označována
jen sama píseň, ale celý akt koledo-

dávný. Ještě v polovině 14. století na
koledu vedle žáků vyráželi i pražští
preláti, kanovníci a ostatní duchovenstvo. Ti ovšem očekávali něco víc, než
jen hrst hrachu a ořechů.
Podle některých zdrojů je název
„koleda“ (dlouho také kolenda) odvozen od římských lednových přání –
Calendae Ianuariae, což byla obřadní
schůzka spojená se zpěvem písní,

totiž podařilo navýšením vlakových
spojů „vytlačit“ část cestujících z autobusu na železnici. Jednoznačně to
dokazuje i poslední údaj o vytíženosti
pražských nádraží regionální dopravou. Radotínské je čtvrté nejzatíženější
po těch centrálních – za jeden pracovní den odbaví kolem 7 tisíc cestujících
(pro srovnání 3. největší Smíchov má
„jen“ o 4 tisíce víc, první je Masarykovo se 33 tisíci a druhé Hlavní nádraží
s 23 tisíci cestujícími). Následným krokem je tedy „optimalizace“.
Sloučení linek 172 a 244 bylo
ROPIDem navrženo již v letošním
létě, narazilo však na odpor starostů
Radotína, Velké Chuchle i Zbraslavi.
Na dalším jednání dne 8. listopadu
byl nesouhlas celé trojice opětovně
sdělen. „Prvotním krokem by měla
být rekonstrukce radotínského nádraží a zajištění bezbariérového přístupu

Státní správa
v roce 2012
Městské úřady i občany čekají od ledna novinky – sociální dávky budou místo obcí vyplácet úřady práce a vydávat
se budou občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji. Od července se pak mají
spustit revoluční základní registry.
Od ledna 2012 se spouští realizační část tzv. Sociální reformy I., která
z rozhodnutí Ministerst va práce
a sociálních věcí zahrnuje především
reorganizaci veřejné správy v ČR –
přechod agend nepojistných sociálních dávek (dávky pomoci v hmotné

Příprava na zimu

vání, tedy obcházení jednotlivých
usedlostí se zpěvy, které v sobě nesly
požehnání domu, jeho obyvatelům
i celému hospodářství pro následující
rok. Za ně byla očekávána výslužka.
Ta přeneseně patřila poslům, kteří
zvěstovali narození Ježíše.
Na koledu nechodily jen děti a pasáčci, to byl zvyk vlastně celkem ne-

popěvků a říkadel, za něž koledníci
dostali dary. Název těchto oslav byl
převzat i do slovanských jazyků, kde
označoval slavnosti spojené se zimním
slunovratem. Tento zvyk se nepodařilo křesťanství vykořenit, ale pod jeho
vlivem se základním motivem všech
písní stala radostná novina o narození

Po loňských dvou tužších zimách,
které byly dlouhé a začaly prakticky už
na konci listopadu, jsme se zatím žádné
zimní nadílky nedočkali. Radotín ale
na ni připraven je.
Přesto, že bílé nadělení nás ještě
začátkem prosince nepotkalo, jsou
v Radotíně již od 11. listopadu v pohotovosti jak lidé, tak i příslušná
technika. Plány jsou tedy jasné a štěstí
přeje připraveným.
Stejně jako loni uklízí páteřní komunikace (všechny silnice II. třídy
a dále například ulice Vrážská, Přeštínská či Na Cikánce) pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy

ZDARMA

Je již tradicí, že v prosincovém
čísle všem našim čtenářům i jejich
rodinám přejeme ze stránek Novin
Prahy 16 krásně prožité dny vánoční
a co nejúspěšnější start do nového
roku. To přání k vám míří i tentokrát a chtěl bych vám je předat o to
intenzivněji, oč neradostněji na nás
všechny dnes a denně doléhají zprávy o dramatických scénářích pro
nejbližší budoucnost.
Přeji vám, aby se černé předpovědi
vytratily mezi nenaplněné prognózy
minulosti a evropská krize aby vás
zasáhla co nejméně. Ale zároveň
bych se chtěl podělit o svůj stále sílící pocit, že jakkoli by nadcházející
dny mohly být kritické po stránce
ekonomické, nabízejí nám obrovskou šanci najít oporu v hodnotách
nejdůležitějších.
Protože peníze jsou, ač se tento názor dnes zrovna příliš nenosí, opravdu
až na druhém místě. A když si to uvědomíme, určitě dokážeme sami pro
sebe i pro ty kolem nás objevit znovu
naplno obrovskou sílu kamarádství,
lásky a rodinné sounáležitosti.
Vladimir Vysockij v jedné ze svých
nejznámějších písní zpíval o testu
přátelství: „Chceš-li vědět, zda je přítel
tvůj, s sebou do hor ho vem’ a jdem’,
vzhůru po boku bok, co krok...“ Možná právě takové stoupání je nyní před
mnohými z nás. A každý si můžeme
vyzkoušet, zda jsme těmi, kdo druhé
dokáží podržet. A také jestli umíme
pomocnou ruku přijmou a poděkovat.
Snad se zase budeme chtít vrátit
k vnímání sebe sama jako člena
užší či širší přirozené komunity, kde
ostatní známe a přijímáme. Semkneme-li se k sobě bez toho, že bychom
cítili zášť k těm, kdo stojí vně našeho
společenství, budeme mít možnost
prožívat plné dny s pocitem zabezpečení plynoucím z mnohem větších
jistot, než jsou třeba cenné papíry.
Jestliže nám hospodářská nepřízeň vrátí schopnost radovat se z okamžiků strávených s těmi, které máme
rádi a kterým můžeme důvěřovat,
nebude to rozhodně špatný rok.
Nakonec ještě jednou: Ať jsou pro
vás svátky opravdu šťastné a určitě
mohou být i veselé,

