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Školka Slunečnice má novou třídu
Nedávná první přímá
prezidentská volba
a odcházení starého
prezidenta se vším,
co k němu patří, mě
přivedlo k následující
úvaze. K přímé volbě
chci podotknout, že
i když nevyhrál „můj“ kandidát, díky bohu
za ni. Vzpomeňte na trapnost druhé volby
prezidenta Klause. Tohle bylo přece něco
úplně jiného. Lidé si opravdu mohli vybrat.
Ať mi prominou voliči Miloše Zemana,
respektuji jejich volbu, když napíšu, že
skóre 55:45, kterým vyhrál ten, kdo sliboval
nesplnitelné, účelově lhal a spojil by se kvůli
svému zvolení s kýmkoliv (čili typický
populista), je skóre, které není tak špatné pro
nás, kteří jsme prohráli. Nepřipadám si nijak
špatně, když 45 % voličů volilo toho, kdo šel,
přes všechnu svou diskusní neobratnost,
cestou pravdy, byť nepopulární. Myslím,
že každý, kdo viděl nadšení, s jakým Karla
Schwarzenberga aktivně podporovali mladí
lidé (tj. ti, kteří mají ideály a věří jim), musel
mít radost. A že nakonec museli spolknout
hořkou pilulku? I to patří k životu.
A druhá věc, která souvisí s naším
prezidentstvím? To je ta ústavní žaloba.
Bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová
nás v tisku poučila, že velezrada není
vlastizrada. Přiznám se, že až do té
doby jsem to podvědomě vnímal stejně.
Velezrady se může dopustit jen prezident,
a to v podstatě tím, že se „chová nepatřičně“,
jinak, než se na prezidenta sluší. Kdysi mi
jeden starší kolega vysvětlil, že zákony jsou
psány na základě předpokladu, že většina
lidí je slušných, že je vlastně ani nepotřebují,
protože stejně vědí, jak se mají chovat. To je
asi velká pravda. Z tohohle pohledu je asi
naše ne příliš konkrétní ústava v pořádku,
zvláště ty části, které se týkají prezidenta.
U koho jiného předpokládat, že ví, jak se
má chovat, jak být důstojnou první ženou
či prvním mužem národa, jak ho moudře
vést skrze místní politické bouře, důstojně
reprezentovat v zahraničí, být kladným
vzorem pro všechny. Přece do Ústavy
nebudeme psát, že hlava státu po podpisu,
položí pero na stůl, dovedete si představit,
kolik by musela mít stran? To, jak končí
stávající prezidentství, mi nepřijde dobré, byť
si v den, kdy píši tyto řádky, dva prezidenti
předávají nejvyšší vyznamenání. Tak nějak
totiž cítí, že si je zaslouží. Přejme jim to.
Žádný prezident to u nás nebude mít lehké.
Byli totiž dva, kteří nastavili laťku tak vysoko,
že jí sotva běžní smrtelníci budou s to kdy
přeskočit. To si musíme uvědomit, když
budeme soudit jakéhokoliv jejich nástupce.
A tak mi velezrada přijde jako příliš silné
slovo. Já to spíš vnímám jako neúctu. Neúctu
k svěřenému úřadu, neúctu k národu,
neúctu k sobě sama.

Mateřská škola Praha - Radotín,
konkrétně její pracoviště Slunečnice
na starém sídlišti, získala stavebními
úpravami nové prostory a mohla díky
tomu přijmout dalších 15 dětí. Slavnostní otevření nových prostor proběhlo v pondělí 4. března.
A jak se to podařilo? V rámci investiční
akce, kterou z větší části pokryla dotace
Hlavního města Prahy na zateplení a
rozšíření kapacity mateřské školy, byl
přestavěn bývalý školnický byt, na jehož
půdorysu vznikla v přízemí 45 m2 velká
třída se sociálním zázemím, obslužnou
kuchyňkou a v patře malá herna, v níž
budou děti zároveň po obědě spát
(ve výklenku zdi je zde uzavíratelný
úložný prostor pro skladování lůžek a
pokrývek).
Stavební práce prováděla firma
Kasten s.r.o., která vyhrála výběrové
řízení. Smlouva o dílo ve v ýši
4 399 594 korun byla dodatkem
snížena o 104 000 Kč (vše bez DPH).
Čt y ř mi l ionová dotace byla tedy

Radotín pomáhá Kristýnce
Chcete pomoci potřebným ve svém
nejbližším okolí, ale nemáte peněz nazbyt? Teď to lze, a to velice jednoduše –
stačí sbírat víčka od PET lahví! Nadační fond Algo pomáhá 11leté Kristýnce
z Radotína, která trpí dětskou mozkovou obrnou a je od narození na vozíku.
Po nákladné speciální léčbě by se ale
mohla naučit chodit.
Kristýnce zjistili obrnu 4 měsíce po

jejím narození. V prvním roce života
již prodělala operaci lebečních šv ů,

aby jí rostla hlavička, a v říjnu 2011
podstoupila operaci, při které jí lékaři
povolovali lýtkové svaly a šlachy. Tato
operace jí má pomoci v tom, že by se
mohla naučit chodit, ale k tomu je ještě potřeba cvičení a rehabilitace, které
sice navštěvuje, ale je to málo.
Pomohl by jí pobyt v lázních
Klimkovice, kde se specializují na
tuto léčbu. Zdravotní pojišťovna
hrad í pou ze pobyt, nikoliv vlastní
léčebný prog ra m,
který vyjde na
cca 50 000 Kč. Rodina na léčbu nemá
peníze, a proto se
snaží peníze získat
ve spolupráci s Nadačním fondem
Algo touto cestou.
Co tedy mohou
lidé pro holčičku
z radotínského nového sídliště udělat?
Stačí sbírat víčka od
PET lahví, mléka,
džusů a šťáv (ne od
ša mponů apod.)
a odnést je na některé ze sběrných

překročena o 1,15 milionu korun
(vč. DPH), které jdou z vlastního
rozpočtu Městské části Praha 16.
Díky rekonstrukci
kuchyně uskutečněné
v roce 2011 je její
kapacita dostatečná,
a tak zde nebyla
potřebná žádná další
investice.
Kolaudace nové
třídy proběhla 1. února
(čekalo se na výsledky
m ě ř e n í r a d o nu) ,
poté zde ještě přibyl
nábytek od slovenské
firmy Baribal
a samozřejmě
hračky. „Nová třída
Ku řátek z av ršuje
změny, k teré
v radotínských
školkách proběhly
v posledních šesti
letech.Díky
úpravám stávajících
prostor a kultivaci

Situace ve
školní jídelně
V posledních týdnech se dostalo do
popředí zájmu radotínských rodičů
téma školní jídelny.
Prvotním důvodem byla situace,
která nastala v předvánočním období,
kdy v jednu chvíli chyběly 4 kuchařky
ze zdravotních důvodů. Muselo proto
dojít k omezení provozu a jídelna
vařila pouze jedno jídlo. (Ne)výběr
z jednoho jídla se stal kritizovaným
momentem ze strany rodičů. K tomu
se nabalila kritika kvality stravy,

569: Autobus
pro školáky
K celostátnímu termínu změn jízdních řádů (3. března) je v Radotíně zřízena nová školní autobusová linka 569.
Zástupci Městské části Praha 16
navrhli úpravu trasy autobusu linky
245 obsluhujícího oblast Lahovské
v ranních hodinách při jednáních
vedených o zřízení nového autobusu
v Chuchli (172 rovněž zavedena od
3. března). Smyslem je odvoz dětí z této oblasti přímo ke škole, ne jako dosud

ZDARMA

Jaro je tu. Příroda se probouzí, ptáci
i přes občasné sněžení a ranní mrazíky
ohlašují začátek krásných dnů, které
navozují atmosféru klidu, pohody a po
dlouhém zimním období s mnoha
tmavými a šedivými dny čas „dobíjení
baterií“ silným slunečním svitem.
A s tímto časem přichází i novinka
v programu radotínských kulturně
společenských akcí. Již v sobotu
23. března mezi 9. a 13. hodinou
provoní staré centrum kolem kostela
a školy jarní trh s velikonoční tématikou. Náměstí Sv. Petra a Pavla ožije
nejen stánky s všemožnými kvalitními
produkty tradičních řemesel, ale také
dobrým jídlem a pitím, hudbou a dokonce i tancem. Vyvrcholením celé
akce bude vhození na trhu vyrobené
Morany do Berounky, tedy symbolické rozloučení se se zimou a uvítání
příchodu jara.
Trhy se do Radotína vrací po více
než roční přestávce. Jejich začátek
v roce 2011 byl velkolepý, farmáři se
ve velkém zájmu tlačili ve frontě a lidé
z blízkého i vzdálenějšího okolí využívali šance nakoupit si výrobky z farem
z okolí na jednom místě. Bohužel
časem zájem obou stran upadal, a tak
se v tomto původně dvoutýdenním
cyklu na náměstí Osvoboditelů vloni
nepokračovalo.
Naše radnice se již začátkem loňského roku rozhodla pro zásadní změnu:
trhy přesunout do tradičního místa
před kostel, kde se koná drtivá většina
akcí pořádaných radnicí, přesunout je
ze všedního dne do víkendového času
a při snížené frekvenci jejich konání
(4x ročně) akci rozšířit a přilákat obě
strany i na bohatý doprovodný program. Bohužel kvůli nutnosti změnit
i tržní řád, který vydává Praha, se
oživení trhů podaří až letos. Ale bude
to stát za to! Vedle již avizovaného jarního trhu bude pokračovat série letním předprázdninovým (22. června),
podzimním (7. září) a konečně
zimním, vánočním (15. prosince), na
nějž v kostele sv. Petra a Pavla naváže
tradiční Česká mše vánoční.
Přeji Vám pěkné jarní dny a těším
se na viděnou nejen na trzích, ale
i na dalších akcích, které naše radnice
na nejbližší dny připravila, například
v neděli 24. března Březnové kácení
kuželek (další novinka v programu
akcí!) nebo o víkendu 5. až 7. dubna
tradiční velkolepá divadelní slavnost
Radotínská radost.

