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Slovo
starosty
w
S příchodem adventního času a s očekáváním Štědrého večera si možná mnozí
v kontextu událostí,
které v poslední době
plní stránky novin
a z p r av o d aj s k ý c h
serverů, daleko bytostněji uvědomujeme křesťanské hodnoty
a klademe si otázky spojené s jistotami, jež
pro nás vybojovali naši předci v bojích vedených v minulých stoletích anebo vytvořili
předchozí generace tvrdou prací a disciplinovaností. Tyto jistoty vnímáme v podobě
zavedených evropských demokratických
principů a systému sekulárních států hájících svobodu vyznání, ale nesměšujících
církevní právo se státním, v jejichž právním
řádu nejsou zvrácené tresty jako kamenování či sekání rukou a hlav. Evropa na základě
zkušenosti ze světových válek z první půlky
20. století, především pak té druhé, v níž
docházelo k systematickému vyhlazování
některých národnostních skupin, vytvořila
ochranné mechanismy, aby se tato otřesná
situace v budoucnu neopakovala. Základem
zmíněného systému je demokracie, ochrana
lidských práv, humanismus a idealismus.
Jejich nositelem je pak Evropská unie, která
z důvodu prosazování uvedených hodnot
postupně vytvořila závazné normy stále
více odporující přirozeným společenským
zákonům. Paradoxně tak vznikl systém,
který za účelem ochránit bezpečnost evropských občanů před vnitřními hrozbami,
vytvořil vhodné předpoklady pro to, aby
byla jejich bezpečnost významně ohrožena
hrozbami vnějšími.
V posledních měsících sledujeme až
naivní snahy vládnoucích evropských
politiků, jejichž primární povinností je
především starat se o stabilitu svých zemí,
řešit problematiku spojenou s uprchlickou
krizí, kdy přes Balkán nebo Středozemní
moře do Evropy proudí tisíce migrantů,
kteří rozložili princip Schengenské dohody, jež určuje volnost pohybu pouze občanů zemí, které jsou součástí vymezeného
prostoru. Sledujeme, jak vrcholní představitelé EU se chovají tak, jako by hodnotový a od něj odvozený evropský právní
systém platily všude na světě a jako by
evropští občané měli globální odpovědnost za jeho uskutečnění. Faktem ale je,
že západní hodnoty, práva a také blahobyt
patří v první řadě občanům tohoto kontinentu, a to na základě výše uvedeného
v textu. Není ekonomicky, politicky, ale
ani z pohledu sociálního systému možné,
aby si lidé z méně úspěšných společenských systémů ve statisících přicházeli
vyzvednout do Evropy to, co jim chybí, co
si v minulosti nevybojovali nebo tvrdou
prací nevybudovali. A podle toho se musí
evropské vlády chovat. Dovolím si zlehčené přirovnání. Máte v jedné ulici dva
domy dvou majitelů. Jeden je zodpovědný,
pravidelně se stará o to, co mu zanechali
jeho předci. Ke své starostlivosti přidává
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Prof. Rak obdržel čestné občanství
Jeho příběh, který mu připravil osud,
jakoby vypadl z románu. Láskou je mu
kytara a život sám. Kytarový virtuos,
který je známý po celém světě, mistr
improvizace, první vysokoškolský profesor hry na hudební nástroj, jímž dokáže vyjádřit vše. Profesor Štěpán Rak.
Jen malou ochutnávku svého umění
předvedl v neděli 29. listopadu v pražském Radotíně, kde prožil většinu
svého života. Štěpán Rak, který letos
oslavil sedmdesáté narozeniny, zahrál
o první adventní neděli před zaplněným sálem radotínského kulturního
střediska. Adventní koncert pořádala
Městská část Praha 16. Vstupné bylo
dobrovolné, jeho výtěžek půjde na
sociální programy města.
V úvodu programu vystoupil
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík, který Mistrovi
předal pamětní medaili a titul Čestného občanství u příležitosti jeho významného životního jubilea a za jeho

celoživotní přínos v oblasti světové
klasické hudby.
Starosta Hanzlík ve svém úvodním
slovu připomněl význam křesťanství
a tradičních Vánoc, a to v souvislosti

Novinky pod náměstím sv. Petra a Pavla
Ve stále atraktivnější lokalitu se mění
okolí radotínského břehu Berounky.
Ačkoliv stavba, na níž dostala radotínská radnice část financí z evropských
fondů, byla dokončena na konci letošního září, novinky stále přibývají a ladí
se další důležité detaily.
Místo u řeky má kromě jiných aspektů i vzdělávací charakter. „Přímo
v centrální části, odkud je na řeku nej-

hezčí výhled, najdete informační tabuli velkého formátu s historií Radotína.
Pod schody byla v prosinci instalována
tzv. geozídka s ukázkami hornin typických pro lokalitu Radotína a nejbližšího okolí – Lochkova, Slivence či Kosoře,“ informuje o novinkách radotínský
starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Najdete tu různé druhy mramoru
včetně leštěného červeného, který
byl použit jako obklad Smíchovského
nádraží, ale i nábrus ortocerového vápence z Mramorového lomu (jde o leštěnou černou desku s kontrastními
bílými schránkami hlavonožců), kostky z černého vápence z Černé rokle
dokumentují využití tohoto materiálu
na mnoha pražských dlažbách.
Výjimečná je geologická výstava deseti trilobitů z radotínského okolí. Exponáty pocházejí ze sbírek
Štěpána Raka ml., na
textech se podílela
Letopisecká komise
Radotín. Geozídku
navrhl a realizoval
autor Místa u řeky
a rch itek t S ch l it z .
Ve s p o lu p r á c i s e
Štěpánem Rakem mladším unikátně
doplnili již tak výjimečné místo, které
právem získává jen slova uznání příchozích. Od prvního návrhu uběhlo
už dlouhých sedm let, ale jak říká
Jan Schlitz, každá věc chce svůj čas
a v případě Místa u řeky se jeho slova

s politickými událostmi, jimž jsme
v médiích denně vystavováni.
Repertoár nedělního adventního
koncertu obsahoval jen rychlý průřez Rakovou tvorbou. Prvními třemi
skladbami z programu Vivat Carolus
Quartus Mistr připomněl blížící se

Dohody pro
členy JSDH
Noví dobrovolní hasiči převzali z rukou radotínského starosty Mgr. Karla
Hanzlíka dohody o výkonu člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Radotín, jejímž zřizovatelem je
Městská část Praha 16, je v rámci záchranného systému zařazena jako významná, konkrétně do stupně JPO III
(Jednotka požární ochrany). Z toho
důvodu je povolávána ke spolupráci

Technika i lidé na
zimu připraveni
Loňská zima systém zimní údržby
komunikací v městských částech šestnáctky i vyčleněnou techniku prověřila symbolicky jen v několika málo
chladnějších dnech. Dočkáme se letos
záplav sněhu, které sužovaly celou zemi
naposledy před 5 lety, nebo to opět bude
zima-nezima? Ať tak či tak, vše je připraveno na tu horší variantu!
V Radotíně zůstává nastavené schéma oproti předchozí sezóně bez větších
změn. Plán zimní údržby je klíčový do-
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Slovo starosty
hodně práce, času i potu, aby vše sloužilo
jeho rodině, která díky tomu spokojeně
žije. A pak máme souseda, který je líný
a není zodpovědný, který údržbě a zvelebování svého domu nechce obětovat čas,
námahu a zmíněný pot. Nastane okamžik,
kdy mu jeho dům spadne a on se chce
nastěhovat k zodpovědnému sousedovi
do jeho funkčního domova s tvrzením, že
na to má právo. Zodpovědný majitel i přes
nevoli zbývajících členů rodiny obětavě
souhlasí a nechá svého souseda i s rodinou
nastěhovat. Další týden přijdou další a další rodiny se stejným osudem a se stejným
tvrzením, že přeci právo mají i oni. A tak
vstřícný majitel ubytuje i další rodiny. Sám
se uskromní. Stále více a více přestává
stíhat na svém domě opravovat to, co zdevastovali jeho noví hosté. Až uplyne doba
a i jeho dům spadne… Vraťme se však znovu na začátek příběhu. Stejný zodpovědný,
ale i moudrý majitel vidí svého živořícího
souseda a jeho rozpadající se dům. Ví, že
nemá práci, a tak se za ním zastaví s nabídkou: „Budu Ti každý měsíc ze svého platu
dávat příspěvek, aby sis zlepšil podmínky
svého života a celé rodiny, tak abyste se
měli lépe. Máto však podmínku. Budeš
k tomu příspěvku nucen přidat ze svého
hodně práce, potu a času a budeš respektovat tradiční pravidla…“ Připadá Vám to
jako příběh s nejasným koncem. Jak byste
se zachovali Vy?
V celé uvedené záležitosti je potřeba
řešit příčinu a ne následný důsledek. Především se zasadit o mírové řešení Blízkovýchodního konfliktu, dále tvrdým způsobem potírat převaděčské skupiny, které na
celé uprchlické krizi neskutečně profitují.
Jako nesmyslné se jeví i tolik diskutované
přistěhovalecké kvóty, jelikož většina migrantů hledá především ekonomické výhody. Ti, co opravdu prchají z obavy o život,
tak by reálně zůstali kdekoliv na cestě do
západní Evropy a s pokorou přijímali poskytovanou pomoc.
To vše píši jako člověk, který není zmítán
rasovými předsudky a xenofobními názory,
rovněž jako člověk, který je připraven pomáhat sociálně potřebným, ale náš humanismus
či spíše pseudohumanismus se nemůže stát
zbraní proti nám. Je potřeba racionálně
uvažovat, aby pomoc byla opravdu účelná
a hlavně motivující.
Závěrem bych Vám, všem čtenářům
Novin Prahy 16, i všem Vašim blízkým
rád popřál klidné a spokojené prožití
svátečních chvil posledních dní roku,
rovněž i to, abyste zvládli zbývající hektické dny do Štědrého dne pokud možno
v co v největší pohodě, kterou budete šířit
okolo sebe, ve svém rodinném kruhu, mezi
svými blízkými. Vždyť závěr roku by měl
být spíše veden v duchu příjemného rozloučení s uplynulými dny končícího roku,
rozjímání a setkávání se s lidmi, které máte
rádi a kteří jsou pro Vás tou potřebnou
jistotou.

