Partnerství...
však nejen zpívala, ale odhalila i své
herecké u měn í. Z a i nt u it iv n í ho
a přitom přesného doprovodu klavíristy Petra Malínka předvedla v osmi
písních rozsah svého mistrovství,
v jedné z nich navíc prokázala, že má
i velmi dobrou dramatickou průpravu. Verdi, Weber, Bernstein, Dvořák,
Mozart - kontrasty stylů a nálad strhly
úplně všechny. Dlouhým potleskem si
pak vyžádali přídavek - a opět za něj
bouřlivě poděkovali. Němečtí přátelé

Nový pomocník

jde o dostatečně robustní a spolehlivé vozítko s dieselov ým motorem
v ybavené sklápěcí korbou s nosností
až 735 kg, má v technickém průkazu
správně napsáno Motocykl - čtyřkolka
a je oproštěno od silniční daně.
Do Radotína ho dodala firma I-Tec
Czech, spol. s r.o. z Ostravy, která
je dovozcem vozidel Piaggio do ČR.
Vozidlo mohlo být pořízeno pouze díky mimořádnému navýšení dotace od
Městské části Praha 16 pro
TS (MČ je zřizovatelem organizace), kterou schvalovalo radotínské zastupitelstvo na svém mimořádném
zasedání dne 5. listopadu.
V brzké době se v ulicích
Radotína objeví i další
zbrusu nová technika, která
je k datu redakční uzávěrky
ještě ve výrobě.
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Čas obdarování
všech ny pokud ne zítra,
tak určitě pozítří připraví
o šťastnou budoucnost, ani
není divu.
A le mů žeme si sestavit
své vlastní zpravodajské schéma, plné
dobrých zpráv. V nich si sdělíme, že
jsme stále tady, žijeme, víceméně svůj
život zvládáme a možná jsme i někdy
schopni zvládnout pomoc někomu
druhému. Že z nás nezmizelo ono latinské caritas, tedy slitování.
Ne každý má sílu či chuť pustit se
přímo do dobročinné práce. Nebo do
dobročinnosti obecně. V pořádku.
Ta „dobrá činnost“ nemusí nastat
teď. Ani za rok. Třeba to jednou přijde
a chuť či ještě spíš potřeba přesáhnout
své vlastní kruhy se najednou objeví.
A pak bude určitě správná.
A kdo si chce dobrý skutek odškrtnout hned, má skutečně na výběr. Přičemž někdy může být dávání
i docela zábav né. V těchto d nech
kupříkladu končí gastronomický festival „Jím pro charitu“. Také se koná
nepřeberné množství charitativních
koncertů, bazarů i divadelních představení. Na všech je krásná jejich
hlavní myšlenka – jsou o obdarovávání druhých.

Zateplení poslední radotínské školky
Obvodový plášť samotné budovy
bude zateplen polystyrénem tloušťky
12 cm, vyřešeno bude rovněž zateplení střechy, včetně nové
vodotěsné izolace. Dále
budou v rámci tohoto
proje k t u prove deny
nové zpevněné plochy
okolo objektu a nový
přístupový chodník.
Městská část Praha 16
vypsala na tuto zakázku
výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 13 firem. Jako nejvýhodnější
nabídka byla v yhodnocena nabídka firmy
KASTEN, která nabídla
cenu ve výši 4,4 mil. Kč (bez DPH),
s termínem provedení stavby od
1. října do 31. prosince 2012. Od Magistrátu hl. m. Prahy dostala městská část

dotaci na tuto stavbu ve výši 4 mil. Kč.
V současné době jsou práce na zateplení obvodového pláště a střechy
dokončeny, provádí se venkovní úpra-

vy zpevněných ploch a dokončovací
práce na stavebních úpravách vnitřních prostor nové třídy.
15. listopadu 2012 byla Praha 16
poctěna vzácnou návštěvou.
Na pozvání ředitele společnosti
Velkotržnice - Lipence s.r.o. Josefa
Podra se přijel na celý areál
podívat kardinál Dominik Duka.
S velkým zájmem si prohlédl
některé skladové plochy a objekty,
kde je v současné době skoro
650 pracovních míst. Setkal se zde
i se zástupci firem a radotínským
starostou Karlem Hanzlíkem.

S koncem roku uzavíráme i náš
seriál věnovaný desátému
výročí katastrofálních povodní
v srpnu 2002. Nyní, kdy byly na mnoho místech již dokončeny a na
dalším se budují protipovodňová opatření, se snad již můžeme na tehdejší velkou vodu podívat alespoň
trochu „s nadhledem“.
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služeb (TS) Ing. Marcel Alferi vsadil
při obnově a modernizaci vozového
parku na lehké (celková hmotnost
vozidla je 1500 kg), malé a jednoduché
užitkové vozidlo Piaggio Quargo. Ač

dokonce vyzdvihli tento koncert nad
návštěvu operního představení v centru Prahy, které navštívili o den dříve.
To však nebylo vše - v patře kostela
byla připravena výstava věnovaná
Burglengenfeldu a celému partnerství
s několika desítkami současných i historických fotografií. Jakého překvapení
se dostalo radotínským organizátorům, když jedna z členek německé
výpravy se poznala na snímku starého
koupaliště ze 60. let! Výstava je nadále
přístupná v Místní knihovně Radotín
v Loučanské ulici v návštěvních
hodinách, a to až do konce února
příštího roku.
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Nájezd na
rekonstruovaný
Lahovický most
na levém břehu
Berounky byl to
jediné, co zůstalo
nad vodou

Větrolam ze vzrostlých topolů ohraničuje
místo, kde se pod vodou ztrácejí stáje
chuchelského závodiště

Radotín na břehu jezera

Zbraslav zaplavená Vltavou
(díváme se na most Závodu míru)
V detailnějším záběru je vidět radotínské Benátky
a průmyslovou čtvrť
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