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Ceníte si věrnosti? My ano,
proto Vás za ni odměníme
ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč 
levněji a s úvěrem od ŠkoFINu dokonce o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost teď ke svému
staršímu vozu ŠKODA získáte výhodně nový, i s prodlouženou zárukou zdarma.
Váš vůz si nadále můžete ponechat! Věrnost se zkrátka vyplácí.
Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu
162 900 Kč, splátka předem 49 900 Kč, výše úvěru 113 000 Kč, délka úvěru
60 měsíců, poplatek za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, měsíční splátka
úvěru 2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899 36 Kč,
výpujční úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN bez pojištení 10,20 %,
RPSN 20,14 %, celkové platby za úvěr včetně pojištení 173 961 60 Kč.

Akce je určena pro majitele vozu ŠKODA starších 10 let. Zvýhodněná
nabídka 40 000 Kč není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami.
Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u prodejců vozu ŠKODA.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobrazených vozu: 3,4-6,4 l/100 km a 89-149 g/km

Rekonstrukce školkových kuchyní

Vážení, stejně 
jako kolegové ze 
Zbraslavi a Li-
penců i já se chci 
ve svém příspěv-
ku v rubrice Slo-
vo starosty  věno-
vat problematice 

mateřské a základní školy, která je 
pro nás v Chuchli nyní kvůli stou-
pajícímu počtu dětí naprostou prio-
ritou. Od září se nám díky povolení 
Magistrátu podařilo vytvořit odlou-
čené pracoviště MŠ, které se nachází 
v areálu Základní školy Charlotty 
Masarykové. Sem od září dochází 
10 dětí, které nebyly původně do 
předškolního zařízení přijaty. Díky 
tomuto navýšení je nyní kapacita 
mateřinky 110 dětí, a je tak schopna 
pokrýt kapacitu vzrůstajícího počtu 
mladých rodin s dětmi, které se do 
Velké Chuchle stěhují hlavně do no-
vých domů společnosti FINEP. 

Vedle navyšování kapacity mateř-
ské školy se snažíme zlepšit studijní 
podmínky i dětem, které navštěvují 
školu základní. Díky dotaci Ma-
gistrátu probíhá v současné době 
přístavba nového pavilonu ZŠ o šesti 
učebnách, kdy jedna bude sloužit 
právě pro účely mateřské školy. 

Pavilon včetně vybavení učeben 
by měl být hotov v srpnu 2012 
a škole má být předán pro školní 
rok 2012/2013. Vedle nového pa-
vilonu je škola vybavena novou 
kotelnou s kogenerační jednotkou, 
neboť byla vytipovaná jako jedna 
z 10 základních škol, které stály 
před nutností rekonstrukce za-
staralého a nevyhovujícího zdroje 
zásobování teplem. Modernizace 
kotelny přinese základní škole 
nižší náklady na teplo v řádu de-
sítek tisíc Kč ročně a především 
úsporu fi nančních prostředků na 
rekonstrukci energetického zdroje. 
Tyto uspořené fi nanční prostředky 
tedy může škola využít ve prospěch 
svých žáků na zkvalitnění výuky.

Na závěr bych vás chtěl informo-
vat o obrovském úspěchu svěřenkyň 
trenérky Veroniky Buriš z Aerobic-
Teamu Chuchle, které se staly na 
Mistrovství světa v Austrálii mis-
tryněmi světa ve sportovním aero-
biku a fi tness juniorek, a zároveň 
jim prostřednictvím Novin Prahy 16 
ještě jednou poděkovat a popřát dal-
ší úspěchy.

jako kolegové ze 
Zbraslavi a Li-
penců i já se chci 
ve svém příspěv-
ku v rubrice Slo-
vo starosty  věno-
vat problematice 

mateřské a základní školy, která je 

Nejen školky, ale v dohledné době 
i základní školy budou muset pojmout 
více žáků. Ne všude se na to daří včas 
reagovat, ovšem v Radotíně i ve Velké 
Chuchli se podařilo na přístavby a pře-
stavby získat fi nance již letos. A nač tu 
byly peníze potřeba?

Ve Velké Chuchli se rozjela přestav-
ba stávajícího dvoutřídního pavilonu 
školy na budovu, která pojme celý 
první stupeň a třídu pro předškolá-
ky k tomu. Strohá moderní budova 
s rovnou střechou bude zdobená jen 
předsazenou fasádou z pevných ocelo-
vých žaluzií, která bude současně plnit 
funkci slunolamů a časem poslouží 
i jako treláž (mřížová konstrukce, ob-
vykle vyrobená z překříženého dřeva, 
bambusu nebo kovu, často zhotovena 
na podporu popínavých rostlin nebo 

propojí ještě spojovací jednopatrový 
krček, v němž budou umístěny šatny 
a hlavní vchod.

Pro současný provoz školy je stav-
ba, která byla zahájena až v průběhu 
výuky, poněkud náročná, bylo nutné 
přesunout vyučování ze dvou zdejších 
tříd do hlavní historické budovy a ško-

ličky, které teď 
doslova pras-
kají ve švech. 
Nedá se však 
nic dělat, není 
to způsobeno 
n e š ť a s t n ý m 
načasováním, 
ale nezbytný-

mi procedurálními kroky, které nelze
obejít – nejprve je nutné získat pení-
ze (tedy alespoň jejich část), vyhlásit 
výběrové řízení na projekt, vyhlásit 
vítěze, počkat po zákonnou lhůtu, 

dřevin – pozn. red.) – to až poporoste 
plánovaná pnoucí zeleň. Ta by ovšem 
budovu neměla zakrýt zcela. Celý nový 
pavilon bude díky velkým oknům zalitý 
světlem. Přesto by mělo jít o nízkoener-

getickou stavbu – plánováno je zde pod-
lahové vytápění, zajímavým prvkem je 
řešení sociálního zázemí, které má pro 
chlapce i dívky společnou umývárnu 
(a šetří tudíž místem i energií).

Nový první stupeň a starou část 

Poslední velkou investiční akcí ra-
dotínské radnice roku 2011, která byla 
zahájena před pár dny, je rekonstrukce 
kuchyní v mateřských školách. Práce, 
které s ohledem na dotaci hlavního měs-
ta Prahy musejí být dokončeny ještě letos, 
zahrnují kompletní obnovu vybavení 
všech tří vývařoven takříkajíc „namíru“.  

V průběhu měsíců července a srpna 
2011 probíhalo výběrové řízení na zho-
tovitele akce „Rekonstrukce kuchyní 
v objektech MŠ Radotín“ formou sou-
těžního dialogu. Do zadávacího řízení 
se přihlásily 4 fi rmy: InterGast, a.s., 
Fypo Gastro, s.r.o., P.V. Servis, s.r.o. 
a Gama Holding Praha, a.s.

V první fázi fi rmy předložily své 
návrhy na řešení různých variant, 
v druhé fázi byla vybrána varianta ře-
šení a fi rmy byly vyzvány k předložení 

cenové nabídky na vybranou variantu. 
Hodnocení probíhalo dle nejvýhod-
nější nabídky, kterou na základě sta-
novených kritérií předložila společnost 
InterGast, a.s. s cenou 5,7 milionu Kč 
včetně DPH. Z toho 5 milionů pokryje 
dotace z hlavního města Prahy.

Jedná se o komplexní rekonstrukci 
kuchyní ve všech třech objektech ra-
dotínské mateřské školy, tedy výměnu 
varných technologií, včetně staveb-
ních prací s ní spojených. Budou zde 
instalovány moderní multifunkční 
varné technologie. Při jejich použití 
dojde ke zkvalitnění připravovaných 
jídel, k úspoře práce a energií.

Investiční akce byla zahájena 
7. listopadu a dokončena bude do 
31. prosince 2011. První na řadě je 
dle harmonogramu MŠ Hastrmánek 

(náměstí Osvoboditelů 
1367) a po dobu rekon-
strukce zajistí zhotovi-
telská fi rma dovoz jídel 
ze své vývařovny. Po 
dokončení této etapy bu-
dou probíhat souběžně 
rekonstrukce kuchyní 
v Kulíšku (MŠ Býšov-
ská) a Slunečnice (MŠ 
Sídliště). Distribuce jídel 
do těchto školek bude 
probíhat z již dokončené 
kuchyně v Hastrmánku. 

Žáci 4. a 5. tříd Základní školy Pra-
ha - Radotín se v rámci Projektového 
dne 25. října zapojili do celosvětové 
kampaně Clean Up the World.

K a ž d á  t ř í d a  d o s t a l a  m a p k u 
se zakreslenou lokalitou, určenou 
k uklízení, a rukavice a pytle. Ty děti 
využily při samotném sběru. „Šli jsme 
směrem od školy do středu Radotína 
a žáci plnili pytle takovou rychlostí, 
že jsme se daleko nedostali. Tím snad 
doslova a do písmene nejtěžším úko-
lem bylo naplněné pytle odtáhnout 
zpět do školy. Má třída měla veliké 
štěstí, neboť jsme narazili na auto, 

Koncem října jsme si již tradičně, ně-
kde s více okázalými poctami a někde ve 
skromnější podobě ve skupině několika 
málo lidí, připomněli události, které před 
více jak 90 lety vedly ke vzniku samostat-
ného Československého státu a k nastolení 
toužebně očekávaných demokratických 
principů. Tehdy, 28. října roku 1918, byly 
naplněny snahy a tužby mnoha zástupců 
českých a slovenských generací, kteří se 
za více jak třísetleté nadvlády Habsburků 
snažili o zachování národní identity, ale 
i o získání svobody a nezávislosti pro oba 
národy. Demokratické principy a vymože-
nosti svobodné společnosti bereme dnes 
všichni jako samozřejmost. Samostatnost 
a nezávislost jakbysmet… Není však tomu 
dávno, co lidé za demokracii, za svobodu 
a lepší budoucnost svých dětí a společnosti 
neváhali obětovat to nejcennější, co každý 
z nás má – svůj život. Někdy daleko od 
svých domovů, v těžkých podmínkách ža-
lářů a válečných polí světových válek.

Při výročí těchto událostí si dosti často 
kladu otázku nad pojmem vlastenectví 
a kdo ho jak chápe. Jedná se zjednodušeně 
o společensko politický postoj každého 
z nás ke své vlasti, k místu, kde žijeme 
a vyrůstáme, o hrdosti k historickým a kul-
turním  odkazům svého národa. V kontex-
tu s výše uvedenými větami si myslím, že 
máme být hrdi na řadu historicky význam-
ných osobností, které český národ světu dal, 
na řadu historických událostí, kterými se 
náš národ identifi koval a právě na spoustu 
obětí, jež ve jménu svobody, demokracie 
a pravdy položily svůj život a které si prá-
vě i 28. října připomínáme. Bohužel mám 
dojem, že v poslední době se vlastenectví 
u mnohých projevuje pouze v okamžicích 
úspěšných vystoupení našich fotbalistů či 
hokejistů na vrcholných akcích. S úžasem 
jsem vždy při svých cestách do Norska 
sledoval severskou hrdost celých rodin při 
vztyčování královské vlajky při příjezdu 
i do toho nejzapadlejšího venkovského 
sídla. Vztyčení bylo hned prvním nezastu-
pitelným úkonem. Nedivím se pak, když 
na začátku listopadu čtu, že Norsko vévodí 
žebříčku prosperity. Ano, mnozí můžou na-
mítat, že je bohaté na nerostné suroviny a že 
k tomu má předpoklady, ale to jsou i jiné 
země, které jsou daleko v poli statistiky.

Proto s vlastenectvím dávám do sou-
vislosti i obsah pojmu zodpovědnost. 
Zodpovědnosti k tradicím, k životu a k bu-
doucnosti. Vlastnosti, která je motivující 
a jež přirozeně brání společnost před všemi 
nešvary. Především celá řada současných po-
litiků by si ji měla do nekonečna opakovat, 
protože možná i kvůli nim dnes lidé proje-
vují svoje rádoby vlastenectví jen při spor-
tovních výsledcích české reprezentace. Vše 
začíná v rodinách, ve výchově, v nastavení 
těch správných hodnot. Prosím, uvědomme 
si to! Uvědomme si, že ještě i v dnešní době 
jsou na světě místa, kde nemůžete svobodně 
projevit názor, mít svobodnou a demokra-
tickou volbu.

Rekreační zařízení
září novotou

Městská část Praha 16 nabízí široké 
veřejnosti možnost rodinné rekreace 
ve svém objektu, který se nachází 
v malé obci Chroboly, 9 kilometrů ji-
hovýchodně od Prachatic v šumavském 
předhůří.

V říjnu 2011 zde byla provedena
výměna oken a rozsáhlá oprava 
interiérů, díky níž mají všechny 
pokoje a společenská místnost nové 
podlahy, topení (elektrické přímo-
topy) a kompletně nový nábytek. 
Změn doznala rovněž kuchyně, kde 
zrezivělou linku a 25 let staré lednice 


