
  

Senzační nález nad Chuchlí
  Senzační objev se v posledních 
dnech podařil archeologům v lokalitě 
Na Hvězdárně ve Velké Chuchli. 

  Kromě nálezů z období neolitu 
jako jsou zlomky keramiky, úlomky 
mazanice, ojediněle zvířecí kosti, 
zde byl odhalen kostrový hrob. Jde 

o kostru muže, která byla odkryta 
v úplnosti, samotné kosti jsou ale 
v poměrně špatném stavu. 

  S nejvyšší prav-
děpodobnos t í  š lo 
o lovce z kultury 
zvoncových pohá-
rů, jehož výška se 
pohybuje okolo 180 
cm. Přesnější ur-
čení přinese teprve 
antropologická ex-
pertíza. Pozůstatky 
muže,  v ža rgonu 
archeologů skrčen-
ce, jsou právě v této 
skrčené poloze ulo-
ženy na levém boku 
s hlavou k severu. 
Mezi nálezy, s nimiž 
byl muž pohřben, 

byla lukostřelecká výbava skládající 
se z hrotů šípů a nátepní destičky, 
fragmenty měděných předmě tů,

Šestnáctka zvýší
od ledna nájemné

  Od prvního ledna příštího roku 
si občané šestnáctky připlatí za 
nájemné v bytech, kde bylo dosud 
regulované nájemné. Místní radnice, 
s výjimkou Lipenců, totiž o zvyšová-
ní nájmů na rok 2008 již rozhodly. 
...Obálky s oznámením však nedo-
stávají nájemci poprvé - k prvnímu 
nárůstu nájmů došlo k 1. lednu 2007. 

Pokračování výstavby 
sítí v roce 2008

V roce 2007 probíhaly za součin-
nosti MČ Praha 16 práce na přípravě 
výstavby kanalizace, vodovodů, ply-
novodů a komunikací v těch částech 
Radotína, kde dosud tyto inženýrské 
sítě chybí. 
   Na začátku roku 2007 se podařilo 
vyřešit letitý problém s odkoupením 

Aby Vánoce byly opravdu pohodové
 Klidné, pohodové, krásné, spokojené, 
kouzelné… To jsou asi nejčastější přídavná 
jména každoročně spojovaná s Vánocemi. 
   Vždy všichni předem věříme, že právě 
letos vše v klidu a včas zařídíme, že budeme 
mít v našich domácnostech uklizeno, na-
pečeno, dárky a další vánoční nezbytnosti 
beze shonu nakoupíme či – jen ti šikovnější 
z nás – přímo vlastnoručně vyrobíme, pak 
všechnu tu nádheru zabalit, vyřídit posled-
ní resty. Potom už jen budeme pociťovat 
klid a uvolněnou atmosféru Vánoc, usmívat 
se na své bližní či potřebné a rozjímat…
   Jenže realita bývá každoročně zcela o ně-
čem jiném. Nestíháme. Nestíháme nic pře-
dem a v klidu připravit, jsme permanentně 
ve skluzu, a to nejen doma, ale i v práci, kde 
šéf trvá na termínech Vánoce Nevánoce, 
jako by snad ani nežil v tomto světě a ne-
tušil, že vánoční svátky jsou přede dveřmi. 
Prostě termíny jsou neúprosné a my horko 
těžko zvládáme práci, natož zařizovat 
všechny soukromé povinnosti a nad jejich 
rámec ještě všechno připravovat na klidný 
závěr roku.
   A tradiční ruch a stresy nejsou tím je-
diným strašákem předvánoční konzumní 
hysterie. V posledních letech se finanční 
instituce předhánějí v těch nejvýhodněj-
ších nabídkách spotřebitelských a jiných 
„speciálních“ úvěrech. Dokonce si můžete 
vzít Vánoce na leasing; no kdo by do toho 
nešel, že?!

   Jenže půjčit si na Vánoce znamená také 
to někdy splatit. A chudák občan, nejdříve 
ohromený tím, jak je ten úvěr skvělá věc 
a jak jej může za 10 minut v bance či do-
konce jen přes internet rychle a bez potíží 
získat, se po Novém roce nestačí divit, jak 
je správa takového úvěru nákladná a co si 
banka vedle těch „supervýhodných“ úroků 
všechno účtuje za poplatky. Proto je nutné 
při rozhodování o půjčce sledovat tzv. 
RPSN, roční procentní sazbu nákladů, kte-
rá dokumentuje nejlépe finanční náročnost 
půjček. Tento údaj zahrnuje všechny nákla-
dy spojené s úvěrem. Kromě samotných 
úroků se do ní tedy promítá i cena za přijetí, 
posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr, 
cena za vedení úvěrového účtu a další ná-
klady s ním spojené.
   A úvěry se také musí splácet. Přestože 
14 % domácností má velmi vážné problémy 
se splácením půjček, zadlužování dosahuje 
rekordní výše: jak uvedla Česká národní 
banka, v říjnu letošního roku stouply dlu-
hy českých domácností na částku 679,1 
miliardy korun, což je meziroční nárůst 
o 166 miliard.
   Protože alarmující situaci si uvědomuje 
i pražská radnice, v těchto dnech uskuteč-
ňuje Magistrát hlavního města Prahy ve 
spolupráci s Asociací občanských poraden 
(AOP) kampaň zaměřenou proti před-
vánočnímu zadlužování. „Záměrem je 
nenásilnou formou upozornit na nebezpečí 

bezhlavého předvánočního zadlužování. 
Mnoho lidí totiž v dobré snaze udělat ra-
dost dětem a svým blízkým podlehne 
zvýšené reklamní masáži na různé půjčky, 
i když jsou pro ně mnohdy kvůli vyšším 
úrokům nevýhodné,“ popisuje důvody 
radní hlavního města pro sociální oblast 
Jiří Janeček. Navíc počet exekucí se za po-
slední rok zvýšil na dvojnásobek. „To je také 
jeden z důvodů, proč jsme se pro kampaň 
rozhodli prostřednictvím poradenských 
služeb Asociace občanských poraden ob-
jasnit lidem případná úskalí takovýchto 
půjček, aby si uvědomili možné komplikace 
a nekončili třeba mezi bezdomovci nebo 
v psychologických či psychiatrických po-
radnách,“ vysvětlil Janeček.
   Díky kampani se Pražanům dostává 
informace, kde lze v případě předlužení 
problém řešit. „Poradci občanských po-
raden jsou vyškoleni, jak občanovi, který 
je ochoten své dluhy řešit, dobře poradit,“ 
uvedl ředitel AOP Hynek Kalvoda.
   Věřme, že i díky této pomoci a raci-
onálnímu uvažování nepodlehne letos 
tolik lidí iluzi, že peníze leží všude kolem 
a splácení bude hračka. A když ano, od-
borníci jim ukáží východisko.

   Konec prosince a s ním jedny z nej-
krásnějších a nejpoetičtějších dnů ce-
lého roku se blíží. Kouzlo Vánoc a at-
mosféra štědrovečerní nadílky jsou za 
dveřmi. Především naši nejmenší jsou 
ve velkém očekávání, jak bude ten 
letošní Ježíšek štědrý. Já osobně i dnes 
velice intenzivně a s nostalgií v duši 
vzpomínám na své dětství a na - pro 
mne tehdy - tajemnost a mystičnost 
vánočního večera… Tak trochu závi-
dím svému synovi jeho ježíškovskou 
iluzi a přeji mu, aby si ji uchoval co 
nejdéle. 
   Nevěřícně kroutíme hlavou nad tím, 
jak rychle plyne koloběh života a jak 
těch posledních dvanáct měsíců zase 
uteklo. Pro mnohé z nás nastává zá-
věrem roku doba bilancování toho, co 
bylo, a stanovení si nových předsevze-
tí pro nastávající období 2008. Plejáda 
předsevzetí je zcela různorodá. Od 
záležitostí profesních, přes záměry 
odstranění našich neduhů až k před-
sevzetím velice osobním. Občas se 
objevují i úvahy, ve kterých se zamýš-
líme nad tím, čím bychom mohli být 
prospěšní svému okolí, naší společ-
nosti. Věřím, že to letošní bilancování 
dopadne pro většinu vcelku pozitivně. 
Pro Vás, kdo výsledek hodnotíte spíše 
záporně, nezoufejte. Zkuste si dát 
reálné cíle znovu a připomínat si je 
v průběhu roku častěji. Výsledek se 
jistě dostaví.     
   My, členové redakce, máme předse-
vzetí jednoznačné. Snažit se dále o co 
nejzajímavější a nejaktuálnější zpravo-
dajství z regionu Prahy 16 a samozřej-
mě tuto službu zdokonalovat. Již nyní 
mohu s předstihem podat informaci, 
že v průběhu příštích dvanácti měsíců 
připravujeme několik novinek.
   Jako každý rok mám za redakci tu 
čest využít sloupku na titulní straně 
Novin k vyjádření přání šťastného 
prožití svátečních chvil a všeho nej-
lepšího do roku následujícího. Činím 
tak i nyní. Dovolte mi rovněž, abych 
Vám, všem čtenářům, popřál co nej-
méně stresujících okamžiků v těch po-
sledních hodinách a dnech roku 2007. 
Aby ve všech domácnostech zavládla 
sváteční pohoda, která se Vás bude 
držet co nejdéle.
  Ať ve Vašich srdcích a domovech 
převládá úspěch a radost nad černý-
mi dny a hlavně pevné zdraví Vám, 
všem spoluobčanům z ,,šestnáctky“, 
jménem redakce Novin Prahy 16 pře-
je Mgr. Karel Hanzlík. 

T a k  j e  t u  z a s e 
m á m e ,  h e k t i c k é 
d ny konc e  rok u . 
Všude kolem spěch 
a nervozita. Mnozí 
si asi v duchu říkáte, 
už aby to šílenství 
zase bylo za námi 
a nebo kéž by ten 
den byl o pár hodin 

delší… Pravda je však taková, že nějakou 
hodinu navíc nám nikdo nenadělí a vánoční 
psychózu si vytváříme hromadně sami. Je to 
tedy jednoznačně v nás a na nás. Myslím si, 
že je to pro našince typické. Vše nechávat na 
poslední chvíli. Podívejme se na každoroční 
martýria při posledních úředních dnech 
pro podávání daňových přiznání. A nebo 
výdej nových řidičských průkazů. Agitace 
je obrovská, ale již dnes je jasné, že to velká 
skupina řidičů nechává na tu pověstnou 
poslední chvíli. Jsme prostě nepoučitelní. 
Ti otrlejší se nad tím po čase pousmějí, ji-
ným možná přibude nějaký ten žlučníkový 
kámen či žaludeční vřed navíc. Podobné 
je to u nákupu dárků, shánění vánočního 
stromku a štědrovečerního kapra. 
   Nic náhodě však nenechal zatím neznámý 
občan, který svůj ,,vánoční úklid“ začal již 
v dostatečném předstihu v průběhu listo-
padu. Byl navíc tak ,,solidární“, že si řekl, 
že by se o přebytečné věci mohl podělit. 
A tak nám v Radotíně na hranici katastru 
s Prahou - západ, poblíž cyklostezky u Be-
rounky, dvakrát ,,nadělil“ velkou hromadu 
starých pneumatik. Jelikož dárků bylo víc, 
tak jako mnohem slavnější Ježíšek či Santa 
Claus musel použít dopravního prostředku. 
V tomto případě však ne sobího spřežení, 
ale nákladního auta. Nic naplat, že již víc jak 
dva roky je v místě v provozu sběrný dvůr. 
Protože se má za každý dárek poděkovat 
nebo ho jinak odčinit, nabídla radotínská 
radnice odměnu dva tisíce korun za indicii 
vedoucí k vypátrání ,,nadělitele“ pneuma-
tik. Podobné úklidy a opravy jsou totiž veli-
ce nákladnou záležitostí pro každou radnici. 
Takto vynaložené prostředky pak chybí 
například při pořizování nových vánočních 
výzdob, kterými bychom dále chtěli naše 
městské části zvelebovat. Nedělám si iluze, 
že by se v dárci pneumatik hnulo svědomí, 
už z důvodu, že pokud dotyčného přímo 
nechytíte při činu, je legislativa většinou 
krátká, ale určitě zasejeme pocit nejistoty. 
Radotínská radnice se rozhodla podobně 
,,odměňovat“ i v dalších případech černých 
skládek, ničení dopravních značek, sprejer-
ství. A tak si díky občanské sounáležitosti 
někdo může svou informací přilepšit třeba 
na nákup dárků.
   Vážení spoluobčané z Lipenců, Lochkova, 
Radotína, Velké Chuchle a Zbraslavi, dovol-
te mi Vám popřát, abyste zvládli závěrečné 
dny roku pokud možno v co největším 
klidu, který budete šířit okolo sebe, ve svém 
rodinném kruhu, mezi svými přáteli. Šťast-
né a pohodové Vánoce a hodně úspěchu, 
spokojenosti a zdraví v novém roce 2008. 
Já osobně se budu těšit na další spolupráci 
a podněty od Vás.


