
   Poslední listopadový den přinesl 
očekávanou zprávu. Po 4 letech ve-
dení radotínské radnice a skvělém 
volebním výsledku nejen v Praze 16, 
ale i v metropoli se Hana Žižko-
vá stala zástupkyní MUDr. Pavla 
Béma.

   Volební výsledek připravil Občanské 
demokratické straně velké dilema – se-
stavit jednobarevnou městskou radu, 
nebo do ní vzít i další partnery z pra-
vicově smýšlejících stran? V druhé 
polovině listopadu již bylo jasné, že 
pozvánku dostanou i Markéta Ree-
dová z SNK Evropských demokratů 
a Mgr. Petr Štěpánek, CSc. za Stranu 
zelených. Avšak ne jako koaliční part-
neři, spíše jako spolupracovníci v je-
denáctičlenném týmu, což respektuje 
rozhodující odpovědnost ODS vyplý-
vající z drtivé voličské podpory.
   Naše městské části ale více než 

   Ve všech městských částech správ-
ního obvodu proběhla v listopadu 
ustavující zastupitelstva.

   V centrální části Prahy 16, tedy 
v Radotíně, došlo k zásadním změnám 
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   Před rokem jsme na tomto místě 
„řešili“ střet civilizací, novodobý 
„boj“ mezi Ježíškem a Santa Clau-
sem. V dnešním čísle se podíváme na 
další, dnes z větší části už neznámé 
postavy a zvyky s nimi spojené, které 
předcházely samotným svátkům vá-
nočním v našich zemích.
Sv. Barbora
   Svatou Barboru známe jako patronku 
horníků, ale také slévačů, architektů, 
pokrývačů, hasičů a dokonce i hroba-
řů, souhrnně jde totiž o patronku proti 
náhlé smrti. Svátek slaví 4. prosince.
   Barbora byla podle pověsti dívkou 
narozenou v Nikomedii, která se 
vzepřela přání svého otce, stala se 
křesťankou a zavázala se slibem usta-
vičného panenství. Za to byla rodinou 
vydána soudu, podstoupila mučení 
a vynesený trest smrti na ní vykonal 
její otec, jehož krátce na to zasáhl 
a zabil blesk.
   V předvečer svátku procházely dív-
ky oblečené v bílý šat (nebo prostěra-
dlech či bílých závojích) ve dvojicích 
či trojicích od domu k domu, někdy 
bývaly provázené andělem, a rozdáva-

ly hodným malým dětem různé drob-
né pochutiny, cukroví, jablka, ořechy. 
Ale ty zlobivé se se zlou potázaly, 
domluvy dokonce někdy přerostly 
i v rány metlou.
   Starý zvyk říká, že ve čtvrtý pro-
sincový den si mají svobodné dívky 
utrhnout větvičku třešně nebo višně, 
dát ji do vody a až do Štědrého dne 
o ni pečovat. Vykvete-li, sňatek je prý 
do roka jistý. V některých oblastech 
bylo zvykem zasadit na svatou Barbo-
ru do květináče větvičku (např. třešně, 
hrušně nebo trnky), každý napsal své 
přání na lístek, jenž upevnil na jednu 
z větviček. Na Štědrý den se všichni 
sešli a tomu, jehož výhon se zazelenal, 
se jeho přání splní.
Sv. Mikuláš
   Do dnešních dnů známý a dodržova-
ný sváteční den. Mikuláš je patronem 
dětí, panen, poutníků, cestujících, ob-
chodníků, advokátů a mnoha dalších 
profesí, ale také proti nebezpečí vody 
a proti zlodějům. 
   Narodil se ve 3. století v řeckém 
městě Patras (dnes jižní Turecko) bo-
hatým rodičům, zděděný majetek ale 

rozdal chudým. Stal se biskupem (v r. 
300), za křesťanskou víru byl uvěz-
něn a poslán do vyhnanství. Později 
byl omilostněn a stal se významnou 
postavou východní církve. Ujímal 
se sirotků, vdov, pronásledovaných, 
pomáhal při hladomoru, byl štědrý ke 
všem potřebným. Zemřel 6. prosince 
(mezi roky 345 a 352). Dodnes patří 
k nejuctívanějším světcům.
   Tradice obdarovávat v předvečer 
jeho svátku pochází z pověsti, jak 
Mikuláš pomohl zadluženému otci tří 
dcer, kterým hrozilo, že skončí jako 
prostitutky. Díky jeho penězům se 
dívky vyhnuly krutému osudu a do-
konce jim zbylo ještě na věno. Proto 
se ke svatému Mikuláši modlívaly 
svobodné dívky toužící po svatbě.
   V českých zemích se mikulášská 
tradice objevovala v pátý prosincový 
den již ve středověku, kdy domác-
nosti obcházely maškary. Tradice se 
postupně změnila v roznášení dárků 
dětem, které dostávají dárečky nejen 
za básničku pronesenou před světcem 
a jeho dvěma souputníky, andělem 
a čertem, ale také nenápadně za okno, 
do komína či do punčochy.
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ustavující zasedání zastupitelstev. 
Chtěl bych touto cestou vyjádřit 
uznání všem voličům za aktivní 
přístup a účast při volbách do 
Senátu, Zastupitelstva HMP a hlav-
ně do zastupitelstev městských 
částí. Volební účast ve správním 
obvodu Prahy 16 tradičně přesáhla 
celostátní průměr a v Praze patří 
rovněž k nejvyšším. Mám radost, 
že v Malé a Velké Chuchli dosáhla  
téměř 64 %.
  Děkuji především za podporu 
kandidátů místního sdružení ODS 
a domnívám se, že se „chucheláci“ 
jasně vyjádřili k dalšímu směřování 
naší městské části. V čase předvo-
lebním, ale i nyní, po volbách, jsem 
hovořil s mnoha občany a je samo-
zřejmé, že se nám vše nepodařilo 
tak, jak bychom si představovali. 
Řada problémů s bezpečností, čis-
totou, výstavbou, dopravou atd. se 
bohužel vyskytuje ve všech měst-
ských částech, ale úkolem komu-
nálních politiků je tyto problémy 
eliminovat. Rád bych poděkoval 
všem odstupujícím zastupitelům 
za velký kus práce v zastupitel-
stvech – dělat komunální politiku 
v současné době opravdu není jed-
noduché.
   Děkuji všem nově zvoleným zastu-
pitelům MČ Praha – Velká Chuchle, 
kteří mne zvolili do čela radnice na 
další volební období, a věřím, že se 
nám na chuchelské radnici podaří 
díky vzájemné spolupráci se všemi 
zvolenými členy ZMČ, ale i dobrou 
spoluprací s okolními městskými 
částmi  splnit volební program na 
toto volební období. 
   Vzhledem k tomu, že se blíží 
i čas vánoční, dovolte mi popřát 
Vám všem klidné a ničím nerušené 
vánoční svátky a hodně zdraví, po-
hody a elánu do příštího roku.
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   Již pravidelně mám za redakci 
Novin Prahy 16 tu čest využít v zá-
věru roku redakční sloupek na titulní 
straně, abych Vám všem z Prahy 16 
popřál šťastné prožití svátečních 
chvil posledních dní roku 2006 a ta-
ké všechno nejlepší do roku následu-
jícího. Zaběhlý scénář nebudu měnit 
ani tentokrát.
   Je mi opravdu velkou ctí pronést 
k Vám, vážení spoluobčané z Li-
penců, Lochkova, Radotína, Velké 
Chuchle a Zbraslavi, několik vět, 
kterými bych chtěl vyjádřit přání, 
abyste zvládli hektické prosincové 
dny pokud možno v co největším 
klidu, který pak budete šířit okolo 
sebe, ve svém rodinném kruhu, mezi 
svými přáteli. Vždyť závěr roku by 
měl být spíše veden ve stylu příjem-
ného rozloučení s uplynulými dny 
končícího roku, k rozjímání a se-
tkávání se s příbuznými a s přáteli. 
Nenechávejte povinnosti na poslední 
chvíli, a když se něco nepovede 
nebo nevyjde, třeba nákup nějakého 
vánočního dárku podle představy, 
nedělejme z toho tragédii. Vždyť po 
Novém roce bude času hodně a má to 
ještě jednu výhodu, obchody budou 
určitě daleko volnější… V mnoha 
případech je tím nejlepším dárkem 
právě to, že si vzpomenete na něko-
ho ze svých blízkých, že ho pozvete 
domů na návštěvu, či ho sami na-
vštívíte. Nejvíce to asi potěší naše 
starší spoluobčany, naše prarodiče, 
babičky a dědečky, na které bychom 
především neměli zapomínat. Vždyť 
mnozí z nich nám věnovali v životě 
velmi mnoho.
   Nechci zapomenout ani na naše 
nejmenší, na naše děti. Přeji jim 
všem do jednoho, aby pod vánočním 
stromečkem nalezly všechny svoje 
představy, vánoční fantazie a sny. 
Myslím, že šťastné, rozzářené dět-
ské oči při rozbalování dárků jsou 
okamžiky, které nejdou snad s ničím 
srovnat a jsou pro nás tou nejkrás-
nější chvílí. 
   Samozřejmě chci popřát i nám 
všem, kteří si plníme pracovní po-
vinnosti, hodně úspěchů a klidu na 
pracovišti. 
   Ať převládá radost v osobním 
životě nad mračnými dny a hlavně 
pevné zdraví Vám všem, spoluob-
čanům z ,,šestnáctky“, přeje za re-
dakční radu Mgr. Karel Hanzlík.


