Jiří Holub čestným občanem Radotína
Vážení a milí rodiče našich dětí,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil
o své zkušenosti, které plynou z našeho školství a zážitků mých dětí
z účasti na povinné školní docházce.
Mé děti pochází z rozvedené rodiny
a velice dlouho jsme se soudili o jejich
setrvání v některé z našich oddělených rodin. Můj syn Martin Hynouš,
kterému je dnes sedmnáct let, přecházel mezi několika základními školami
na Praze 3 a zažíval zde až nehorázná
traumata v podobě šikany, ponižování
a dle mého názoru neodborného postoje zaměstnanců, včetně výchovné
poradkyně. Tato situace končila většinou tak, že jsem jej ubrečeného a vystresovaného vyzvedával na okamžité
zavolání z vyučování a následně řešil
situaci s odborníky z oboru psychologie a dalších institucí.
Na jedné nejmenované škole v Praze 3 dosáhla situace takového stavu,
kdy musel být Martin na žádost školy
postaven mimo vyučování a docházet
do náhradního zařízení. Za těchto
podmínek jsem se obrátil na několik
základních škol, kde mi sdělili, že
syna v polovině deváté třídy, navíc
z takového zařízení, k sobě na do-

končení školní docházky nevezmou.
V dosahu našeho bydliště mi zbývala
již poslední naděje - ZŠ Zbraslav, kam
jsem se v této situaci obrátil.
Velice mne překvapilo, že po mé telefonické žádosti si na setkání se mnou
našla čas zástupkyně ředitele Mgr. Jitka Krůtová, která mne vyslechla s tím,
že mi dá vědět, jakmile věc projedná
s ředitelem Mgr. Robertem Žákem.
I stalo se a Martin začal tuto školu
řádně navštěvovat a pod obdivuhodným vedením třídní učitelky Ing. Evy
Míkovcové a především výchovné
poradkyně Mgr. Boženy Feterové zde
vcelku bez problémů základní školní
docházku ukončil, což mu umožnilo
nastoupit posléze do učebního oboru.
Chci tím jako otec říci, že jsem se
za několik posledních let s takovýmto
přístupem nejen lidským, ale i hluboce profesionálním, nesetkal a hluboce
se před všemi zúčastněnými skláním.
Jako otec Martina se slzami v očích
děkuji všem, kteří nám v této svízelné
situaci pomohli - celému pedagogickému sboru i dětem, které se chovaly
skvěle a přijaly Martina, byť jen na
chvilku, do svého kolektivu.

Na posledním zasedání Zastupitelstva
Městské části Praha 16, které se konalo 25. září ve velkém sále Kulturního

střediska „U Koruny“, udělili místní
poslanci čestné občanství bývalému
starostovi a v současné době zástupci
starostky Ing. Jiřímu Holubovi.
Do čela radotínské radnice byl poprvé zvolen v roce 1990 a později ještě
dvakrát. Ačkoli v komunálních vol-

bách v roce 2002 nekandidoval jako
lídr Občanské demokratické strany,
získal největší počet preferenčních
hlasů a po
ná sle dující
čtyři roky
působil jako
radotínský
místostarosta.
Během 16
let jeho manažerské činno st i do š lo
v Radotíně
k viditelným
a významným změnám. Jen
na mát kově usk ute čn i la
se výstavba
technické vybavenosti přibližně ve
dvou třetinách městské části, podařilo
se zrekonstruovat a zmodernizovat
stav většiny místních komunikací,
byla realizována privatizace bytových domů. V sociální oblasti se za
Holubovy vlády podařilo vybudovat

Dům s pečovatelskou službou či moderní zdravotnické zařízení. Zásadní
podíl má Ing. Jiří Holub, který 26.
října oslaví 76. narozeniny, i na tom,
že se Radotín stal pověřenou obcí
z hlediska poskytování státní správy
a sídlem správního obvodu nejen pro
svůj katastr, ale i pro území Lipenců,
Lochkova, Velké Chuchle a Zbraslavi.
Otevřený a lidský přístup Jiřího
Holuba, radotínského patriota, vytváří
příznivé klima k řešení často složitých
a ožehavých problémů. Během jeho
působení ve veřejném a politickém
životě získala městská část doslova
novou tvář a stala se příjemným
domovem pro více než sedm tisíc
obyvatel.
Městská část Praha 16, respektive
Radotín, má v současné době uděleno
pět čestných občanství, včetně Holubova. Udělena byla roku 1899 Václavu
Schmiedovi, řídícímu učiteli v Radotíně, v květnu 1903 Jeho Jasnosti
knížeti Jiřímu z Lobkovic, nejvyššímu
maršálkovi Království českého a po
roce 1945 dvěma radotínským rodákům, které jej získali za zásluhy ve
II. světové válce, gen. Josefu Ejemovi
a plk. Antonínu Šupáčkovi.

