
   Naše dvou-
třídní mateřská 

škola je umístě-
ná v klidné rodinné 
zástavbě v Městské 
části Praha – Lipen-

ce. Tato část Prahy je 
z hlediska dostupnosti 
a rázu krajiny lokalitou 

velmi atraktivní a není 
proto divu, že se zde 
v posledních letech 

vynořují, jako houby po dešti, nové 
rodinné domy. 
   Převážnou část nových obyvatel 
Lipenců tvoří rodiny, které mají 
minimálně jedno dítě nebo narození 
potomka očekávají. Místo, které si pro 
svůj nový život vybrali, je pro děti pří-
mo ideální. Idyla ovšem často končí, 
jakmile rodiče chtějí umístnit své dítě 
do mateřské školy. Pak může nastat 
dosti vážný problém.
   Od 1. ledna 2001 jsme právním 
subjektem a od tohoto roku se také 
postupně „rozrůstáme“. Ve školním 
roce 1999/2000 byla kapacita naší 
mateřské školy 45 dětí. Postupně se 
prostory mateřské školy za nesmírné-
ho úsilí lipenecké městské části dále 
rozšířily. V současné době je kapacita 
navýšena na 54 dětí.
   Statistika žádostí o přijetí má od 
roku 2000 stále vzestupnou tendenci, 
a tím samozřejmě přibývá i počet 
nepřijatých dětí. V loňském roce, 
a především pak letos, byla situace 
přímo kritická. K zápisu pro školní 

rok 2006/2007 bylo přijato 37 žádostí, 
z čehož 20 muselo být zamítnuto. Tato 
skutečnost zkomplikovala mnoha ro-
dinám, především maminkám, situaci 
a ty se pochopitelně právem domáhaly 
odpovědi, proč se s tím něco neudělá. 
Nezasvěcenému se zdá vše skutečně 
více než jasné, protože na děti by se 
snad mělo myslet nejvíce. 
   Posuďte sami, co se pro lipenecké 
děti v posledních letech udělalo. 
Každým rokem během letních prázd-
nin probíhala v mateřské škole rekon-
strukce. Zcela no-
vou podobu dosta-
ly třídy, umývárny, 
toalety a v loňském 
roce i kuchyně. 
Všechny tyto změ-
ny byly hrazeny 
z rozpočtu obce 
- mimo školní 
rozpočet, který 
jde také z kapsy 
městské části. Po 
každé rekonstruk-
ci následovala 
koupě nábytku 
a vybavení, která 
kladla nemalé ná-
roky na výši fi nančního plánu. Také 
veliká zahrada, chlouba naší školy, 
si každý rok žádá nové investice na 
vybavení. 
   Co je tedy příčinou prudkého ná-
růstu nepřijatých dětí? Díky výstavbě 
v Lipencích přibývá rodin s malými 
dětmi, navíc do školek přichází děti 

rodičů silných sedmdesátých roč-
níků. Je známo, že celá Praha 16 
má problémy s vysokým převisem 
neumístěných dětí; stejné potíže jsou 
v dalších částech republiky. Důvod je 
jednoduchý. Před pár lety se mateřské 
školy zavíraly, protože  nebyly naplně-
ny a velice zatěžovaly rozpočet obce. 
Dnes je situace přesně opačná. Ovšem 
otevřít starou mateřskou školu nebo 
vybudovat novou není krátkodobá 
záležitost.
   Vedení školy i obce si uvědomuje na-

léhavost situace a řeší ji. Zpracovaná 
je již projektová dokumentace k roz-
šíření školky, schválena byla na zastu-
pitelstvu obce. Městská část Lipence 
podala k  Magistrátu hl. m. Prahy 
žádost o dotaci na tuto několikamili-
onovou investici.

Pasování školáků

   Tým učitelů ze zbraslavské Základní 
školy Nad Parkem připravuje před 
koncem školního roku pro žáky netra-
diční show plnou soutěží. Akce s ná-
zvem Mišmašiáda se uskuteční od 21. 
do 23. června v areálu školy. Svérázná 
pojmenování ve formě zajímavých 
zkomolenin, které poutají pozornost 
dětí,  nesou i jednotlivé disciplíny. 
   Třídenní klání například zahájí hry 
jako Pokládaná či Zaháněná, sou-
těž v přednesu básniček se jmenuje 

Befelemepeseveze a vrcholem akce 
má být Big bonbon běh, kdy formou 
štafety stanoví žáci i učitelé první 
běžecký vzdálenostní rekord školy. 
Své místo v zápolení má i tradice. Již 
4. ročník místního školního zápolení 
malých zpěváčků má název Kosík. 
Závěrečná Finišiáda bude diskotékou 
s udělením cen nejlepším a vyhláše-
ním výsledků výtvarné soutěže, která 
celou akci provází.

o zapůjčení šedesáti čtyř kusů těchto 
přístrojů jako okamžité pomoci městu 
Veselí nad Lužnicí. Starostka Hana 
Žižková se k zápůjčce vysoušečů 
zrovna pro město Veselí nad Lužnicí 
vyjádřila takto: ”Byla to okamžitá 
reakce na záběry z Veselí v televizním 
zpravodajství. Z vlastních zkušeností 
se záplavami z roku 2002 vím, že rych-
lá pomoc je dvojnásobnou pomocí.”
   Starosta města Veselí nad Lužnicí 
Petr Hynek nabídku přijal a ve čtvr-
tek 6. dubna byly vysoušeče přepra-
veny do města Veselí nad Lužnicí. 
Poděkování patří zejména radotínské 
fi rmě STAHL – stěhovací služba, 
která dopravila přístroje na místo 
zdarma a pracovníkům Technických 
služeb Radotín, kteří se na naložení
přístrojů také podíleli. Do Veselí zaví-
tala i starostka Hana Žižková, která se 
představitelem města Petrem Hynkem 
podepsala zápůjční smlouvu. 
   Doba, na kterou budou přístroje za-
půjčeny, byla smlouvou stanovena do 
30. listopadu s možností obnovení či 
prodloužení dohody.

   Ke konci měsíce března došlo na ce-
lém území České republiky ke znač-
nému oteplení, 
které bylo navíc 
d o p r ová z e n o 
dešťovými sráž-
kami. To způso-
bilo rychlé tání 
sněhu a zvýšení 
hladiny většiny 
vodn ích toků 
na celém území 
naší republiky. 
Na rozdíl od 
roku 2002, kdy 
R a d o t í n e m 
p r o t é k a j í c í 
řeka Berounka 
způsobila velké 
škody na majet-
ku, nezpůsobila tentokrát větší problé-
my. Odvlhčovače, které městská část 

využívala při povodních v roce 2002, 
nebyly třeba.

   Rada městské části Praha 16 proto 
na svém zasedání 5. dubna rozhodla 

   Před třemi lety jsme vzpomínali 
50letého výročí založení gymnázia 
v Radotíně a toto kulaté výročí se nám 
v dnešních dnech nechtěně připomene 
znovu. Letos totiž uplynulo půlstoletí 
od doby, kdy se v posledním týdnu 
května roku 1956 konaly první matu-
ritní zkoušky. Byla to první maturitní 
třída, první maturanti v Radotíně, 
prvních 43 absolventů. Jednoduchým 
počtem dojde-
me ke zjištění, 
že jsou to dnes 
již senioři, ale 
stále o sobě 
vědí, scházejí se 
a vzpomínají na 
svou školu. 
   Možná, že si 
dnešní gymna-
zisté myslí, že 
před 50 lety byla 
zkouška dospě-
losti jednodušší. 
Nevěřte tomu. 
Doba byla jiná, 
a i když příprava 
trvala jen tři roky a název školy nebyl 
gymnázium, ale jedenáctiletá střední 
škola, maturita byla pro všechny 
zkouškou dospělosti jako dnes. A třída 
to byla dobrá! Jen namátkou. Ze stu-
dentů jsou dosud tři vysokoškolskými 
učiteli, tři lékaři, dva absolventi AMU 
(jeden ředitel divadla v SRN), jeden 
jaderný fyzik a matematik, šest tech-

niků s titulem ing., jeden ing. ekonom, 
dvě středoškolské profesorky, ani 
ostatní se ve světě neztratili. A k tomu 
samozřejmě přispěl i dobrý profesor-
ský sbor, jehož funkce na nově vzniklé 
škole jistě nebyla lehká. 
   Nechceme jmenovat jednotlivé uči-
tele, přesto však nelze nevzpomenout 
na prvního ředitele školy, Miroslava 
Lebedu ze Zbraslavi, který byl sesa-

zen v roce 1968, protože neschvaloval 
„pomoc spřátelených vojsk“ nebo obá-
vaného matikáře Jiřího Šídla, češtiná-
ře Karla Veselého z Radotína. A dali 
by se jmenovat i ostatní, z nichž tři 
dosud žijí. 50 let uplynulo jak voda, 
za dalších 50 let budou již vzpomínat 
jiní, ale škola tady bude stále.         

   17. května se poprvé otevřely dveře 
nového Kontaktního místa Radotín 
- Občanské poradny REMEDIUM 
Praha a pro radu si sem přišli první 
klienti. Poradna se nachází v Radotíně 
na náměstí Osvoboditelů 21/2a a pro 
veřejnost je otevřeno každou středu od 
12 do 16 hodiny, kdy je zde k dispozici 
poradce a asistent Občanské poradny 
REMEDIUM Praha.

   V otevíracích hodinách je možné 
získat potřebné informace na telefon-
ním čísle 234 128 215. Každé úterý od 
9 – 13 hodin lze využít pro telefonický 
kontakt také přímo Občanskou porad-
nu REMEDIUM Praha v sídle o. s. 
REMEDIUM Praha, Vinohradská 176, 
Praha 3, telefonní číslo 272 743 666. 
Dotazy mohou být rovněž  zasílány 
prostřednictvím internetu na e-mail 
obcanskaporadna@remedium.cz. 

   Občanská poradna je určená lidem, 
kteří se ocitli v těžké životní situaci, 
již neumí vyřešit vlastními silami. 
Občanská poradna nabízí bezplatnou, 
nezávislou a důvěrnou pomoc v oblas-
tech bydlení, pracovněprávních vzta-
hů, rodinných a mezilidských vztahů 
a vztahů majetkoprávních, v oblastech 
sociální politiky a ochrany spotřebite-
le. Poskytuje občanům praktické, věc-

né a správné informace 
a kontakty na pomáhající 
organizace. Neposkytuje 
ale specializované právní 
služby a poradenství. 
Dále nabízí pomoc při 
řešení sporů, tzv. medi-
aci, což je způsob řešení 
sporů mimosoudní cestou 
ve spolupráci obou stran 
konfl iktu a za pomoci 
mediátora – prostředníka. 
Mediátor je vyškolená 
neutrální osoba, která 
pomáhá dospět k dohodě. 
Obě strany mají prostor 
vyjádřit svůj postoj, cíle 
a potřeby. Jde o služ-
bu nad rámec služeb 
Občanské poradny a zá-
jemci si na tuto službu 

přispívají. 
   Na otevření kontaktního místa 
Radotín se podílelo jak občanské 
sdružení REMEDIUM Praha, tak 
i Městská část Praha 16 a přilehlé 
městské části. Plánován je 6měsíční 
pilotní provoz. Do budoucna se si-
tuace bude odvíjet od zájmu občanů 
z Radotína i sousedních městských 
částí a podmínek provozu.

   Na základě četných dotazů z posled-
ní doby oznamujeme, že přechodem 
pod akciovou společnost Oblastní 
nemocn ice P ř í bra m v loňském 
roce se pro pacienty nic nemění. 
Stále jsou přijímání jak pacienti ze 
Středočeského kraje, tak ze všech 

částí Prahy. Na základě zdravotní 
indikace je léčba i nadále hrazena ze 
zdravotního pojištění.  
   Nemocnice Třebotov se specializuje 

na následnou péči po přestálých akut-
ních stavech, operacích, poúrazových 
stavech, po implantacích endoprotéz. 

Disponu-
je velmi 
dobře vy-
baveným 
r e h a b i -
l i t ačn ím 
o d d ě l e -
ním, které 
poskytuje 
i  a m b u -
l a n t n í 
s l u ž b y 
– masáže 
r e f l ex n í 
i vazivo-
vé, diater-
mii, ultra-
zvuk, DD 
p r o u d y , 

magnetoterapii, rotoped, a jiné. Kva-
lifi kovaný personál poskytuje  paci-
entům jak individuální rehabilitaci dle 
jejich potřeb, tak provádí každodenní 

společná rekondiční cvičení. V letním 
období je k rehabilitaci využíván 
i venkovní upravený prostor v krás-
ném prostředí lesoparku. Pacienti 
jsou dvakrát denně vyváženi ke 
společným aktivitám ven, mohou 
se zde procházet, slunit, sejít se zde 
s návštěvami příbuzných. Návštěvy 
jsou možné kdykoliv odpoledne do 
19.30 hod. V areálu je možné zakou-
pit občerstvení.
   Nemocnice dále poskytuje ambu-
lantní služby praktického, interního 
a neurologického lékaře, má vlastní 
RTG. Její vedení se neustále snaží 
zlepšovat prostředí, v rámci čehož 
byly upraveny cesty a parkoviště 
v areálu, venkovní odpočinková pro-
stranství a procházkový okruh pro 
pacienty. V letošním roce se usku-
tečnila generální oprava výtahu.  
   Informace o poskytovaných služ-
bách a možnostech umístění paci-
entů lze získat na telefonním čísle 
257 899 938.


