Stačí šestnáctce její školky?
Lochkovská školka našla místa pro
téměř všechny přihlášené děti, tedy
deset místních a šest přespolních,
pouze na tři odjinud se nedostalo. Což
je určitě dobrá zpráva, ale nelze počítat
s tím, že tomu tak bude i za rok. A to
proto, že prozatím sem přišli svého
potomka přihlásit jen jedni z těch
všech, kdo se mají začít stěhovat do
dokončených bytů v Lochkov Los.
Proto městská část zažádala o dotace
a výstavbu nové čtyřtřídní školky
na stávající zahradě (venkovní hřiště
by po jejím vybudování vzniklo na
vedlejším obecním pozemku). Ale to
je hudba budoucnosti. Prozatím se na
zahradě budují pouze záchody s umývárnou a skladem hraček. Finanční
prostředky na ně se podařilo získat
částečně ze sponzorského daru a částečně z vlastních zdrojů. Dokončení
stavby, která probíhá svépomocí, se
plánuje na podzim letošního roku.
Radotín řešil zvyšující se počet
přihlášek v roce minulém. Úspěšně.
Kapacita všech tří školek sloučených
v Mateřské škole Praha - Radotín
vzrostla z původních 255 na 310 dětí.
Během léta 2010 se podařilo vybudovat dvě nové třídy a veškeré potřebné
sociální zázemí v prvním patře budo-

vy bývalých jeslí na náměstí Osvoboditelů. Díky tomu se i letos podařilo
umístit všechny nově přihlášené děti
s trvalým pobytem v Městské části
Praha 16. „Ani letos si však budovy
neodpočinou od stavebního ruchu,
protože během podzimu proběhne
v ýměna technologických zařízení
ve školních kuchyních. Investice ve
výši cca 5 mil. Kč je účelovou dotací
hlavního města Prahy,“ upřesňuje
1. zástupce starosty Mgr. Miroslav
Knotek. Do budoucna se s postupným
nárůstem dětí počítá s úpravou pronajatých prostor na náměstí Osvoboditelů, tak aby byly uspokojeny všechny
radotínské děti.
Š kol k a ve Ve l k é C huc h l i mě la svou kapacitou postačovat, přesto
zde bylo 37 neuspokojených žádostí
o umístění dítěte v předškolním zařízení. Podle slov chuchelského starosty
Mgr. Martina Melichara byly žádosti
zamítnuty pro nesplnění všech podmínek (například dítě nedovrší před začátkem docházky tři roky apod.) – toto
rozhodnutí bylo nutné kvůli nedostatku
míst. V deseti případech se rodiče odvolali a se svým odvoláním uspěli – Městská část pro ně mohla, díky vstřícnému
přístupu vedení základní školy a aktivitě, kterou vyvinulo vedení chuchelské-

Jaké velké investiční akce ještě letos plánuje radotínská radnice?
» přestavba suterénu Kulturního střediska
» rekonstrukce kuchyní v mateřských školkách
» výstavba nového betonového skateparku
» rekonstrukce mostu v ulici Na Výšince (viz str. 7, rubrika OK a KO)

ho úřadu, zřídit odloučené pracoviště
školky ve školní družině. „S minimálními náklady nepřevyšujícími částku
15 000 Kč se nám podařilo otevřít další
třídu pro dopolední provoz. Na oběd
a odpolední program budou děti odcházet do hlavní budovy školky a tady
je vystřídá družina. Toto bylo možné
z jednoduchého důvodu – právě v tomto místě fungovala dočasná školka po
povodních a skoro celé její vybavení
zde zůstalo,“ dodává Melichar. Dalším
výdajem, který souvisí s vybudováním
odloučeného pracoviště, je plat nové
učitelky. Loňské navýšení kapacity na
98 žáčků a nynější navýšení na 100 je
také spojeno s úpravou sociálního zařízení, které musí být rozšířeno tak, aby
plně zvládalo větší kapacitu dětí. Díky této úpravě může do chuchelské školky letos nastoupit až 110 dětí (tj. 100 do
MŠ a 10 do odloučeného pracoviště MŠ).
A co bude dál? Podle počtu dětí narozených v posledních třech letech by měla
stačit stávající kapacita. S čísly by neměli
příliš zamávat ani nově přistěhovavší,
plánovanou masivní výstavbu Na Hvězdárně se Chuchli podařilo odvrátit. Pokud však bude třeba, počítá se s možnou
přeměnou celého školního pavilonu na
mateřskou školu.
V Městské části Praha-Zbraslav našly podle slov Mgr. Kateřiny Kučerové,
vedoucí odboru kultury a vzdělávání
zdejšího úřadu, umístění ve školkách
všechny přihlášené děti, které zde mají
trvalé bydliště. Nedostalo se jen na ty,
jejichž rodiče je sem chtěli přihlásit,
protože například přes Zbraslav projíždějí... Nárůst zájmu se tu podařilo

kompenzovat díky rozšíření mateřské
školy v ulici Elišky Přemyslovny o další
dvě třídy, v nichž nalezlo místo dalších
37 dětí. V září tu tedy bude v obecních
školkách 350 dětí. Vzhledem k tomu,
že budova, v níž sídlí mateřská škola
v Matjuchinově ulici, byla vrácena majiteli, řeší se případné stěhování – po-

kud možno do objektu ve vlastnictví
obce. To pro případ, že by chtěl nový
vlastník předškolní zařízení z nájmu
vypovědět. Jednou z možností je rekonstrukce prostor v ulici Žabovřeská,
z nichž odešlo Pexeso, zbraslavští skauti, Helpless, o.p.s. a občanské sdružení
Most k domovu.

Přístavba základní školy

střediska nebo zateplení objektů školek,
vždy jako vítěz otevřeného výběrového
řízení).
Hrubá stavba objektu by měla být
dokončena do zimy, celá akce pak
v březnu 2012. Dobrou zprávou je, že
by probíhající práce neměly zásadnějším způsobem ovlivnit či přímo zkomplikovat provoz základní školy, jídelny
nebo samotné družiny. Jedinou výjimkou je samotný prostor staveniště
a vjezd pro zásobování jídelny z ulice
Václava Balého, který je uzavřen.
Dostavbě základních škol ve správním
obvodě se budeme podrobněji věnovat
v příštím čísle Novin Prahy 16.

Výrazně příznivější zprávy než u mateřských škol přináší na šestnáctce základní školství. Vbrzku by se rozšíření
nevyhovujících prostor měli dočkat žáci
navštěvující radotínskou i chuchelskou
základní školu.
V Radotíně se investiční akce rozběhla již na konci srpna. Jedná se o přístavbu nového křídla k objektu školní
jídelny, v níž se vyřeší samostatný vstup
se šatnami pro školní družinu a přibude zde v patře i nová třída a v suterénu
zázemí Klubu Radotín. Nový objekt
vyroste na místě bývalého olejového
hospodářství, likvidace
případné ekologické zátěže je tedy prvním krokem.
Vše probíhá díky dotaci ve výši 10 milionů
Kč z Ministerstva
financí ČR. Přes původní
kalkulace však vyhlášené
výběrové řízení díky své
transparentnosti vedlo ke
snížení ceny na 9,3 milionu korun, kterou nabídla
firma Profis B+B, s.r.o.
(pro MČ Praha 16 například provedla 1. etapu
rekonstrukce kulturního
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Dnes si v posledním díle tohoto seriálu představíme čísla popisná 22 až 26:
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Nejstarší grunty a chalupy IV.

j e k ti
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Čp. 22 – domek
převozníka, stojící
u ústí Radotínského
potoka do Berounky,
byl v roce 1906
zbourán a obec tu
nechala postavit
nový. Nahoře je jeho
podoba v letech
sedmdesátých, vlevo,
jak vypadá dnes
Čp. 23 – původně
„zádušní chalupa“,
tedy církevní
majetek, sloužila
od roku 1684 jako
škola, v roce 1871
se stala chlévem
a roku 1903 byla
stržena. Nová
škola postavená
v letech 1872-3 se
ve třicátých letech minulého století změnila na obecní
úřad a dočasně i četnickou stanici

První
radotínská
továrna na
cementové
zboží
Františka
Šenka byla
posledním
uživatelem
někdejší
fary na
zádušním

Čp. 24 – bývalá fara, je ona chaloupka
dole uprostřed snímku z roku 1910

Opuštěné skladiště poškozených betonových ozdob
obec příliš nezdobilo, a tak bylo roku 1948 srovnáno
se zemí, dnes je tu rozšířená silnice a malý parčík
Čp. 26 – v domku v levé části snímku
se od roku 1662 provozovala činnost
hostinská

Městský úřad,
někdejší MNV,
na křižovatce ulic
Vaclava Balého
a Loučanská
v 80. letech 20. století

V druhé polovině
minulého století
získal dům U Hamanů
strohou tvář a nové
využití – fungovalo zde
zdravotnické středisko

Tak vypadá radnice
z boku dnes
(po rekonstrukci,
která proběhla
v 90. letech)

Na tradici původní panské
hospody nyní navazuje
na stejném místě pizzerie
Campitello

V roce 1911
přestavěl Bohumil
Haman bývalou
hospodu na
výstavný dům
s obchodem

A tak vypadá
někdejší
Kohelovská
chalupa dnes

Více se dočtete
v Knize o Radotínu,
která je k zakoupení
v Místní knihovně Radotín
text: Ing. Andrea Gruberová
foto: archiv LPK, Emil Souček

