
ocenění pana ředitele 5ltoLní jídelna
l<u n ratické záktad ní šlto[y je zl<olaudovaná

nám snaŽí ,,pod-
strčit" své děti ke
studiu kde kdo ze
širokého okolí.
Kapacita ie ome-
zená, a tak mu-
síme nekompro-
misně dodržovat
kritéria pro pří-
jem žáků, iako je

skutečné bydliště
žáka v Kunrati-
cích. }sme si vě-
domi, že za tímto
výlučn1im posta-
vením naší školy
stojí ýiimečná
osobnost ředite1e
školy Víta Berana

a dmu lidí, ktery si do Kunratic přivedl a dal-
ších, které si r,ychoval. To byl důvod, proč pan
ředitel získal od naší městské části ocenění
starostky za ýznamný přínos ve vzděIává-
ní žáků Základní školy Kunratice. Tuto cenu
v minulosti už obdrželi kunratičtí dobrovolní
hasiči i další jednotlivci, kteří Ve svém oboru
vynikli a šíří tak dobré jméno Kunratic.

Na tuto chví]i mnozí čekali. Hlar,.ně ti, kteří
maií rádi klid při iídle. Vzhledem k pouhým
107 místům k sezení ve školní |ídelně, byli
strármíci nuceni do sebe iídlo doslova há_
zet, aby se všichni lrystřídali. Nyní, kdy se
zdvojnásobila kapacita stravovacího pro-
storu ško1ní |ídelny, bude probíhat kulturně
i stolování. Dostavbou školní iídelny by
měly skončít všechny velké rekonstrukce
a dostavby školních budov. V případě do-
statku financí bychom rádi r'ryměnili stou-
pačky ve staré školní budově včetně nové-
ho lybavení sociálních zaÍízení. To by se
mělo stihnout v pruběhu někteých letních
prázdnin. Zásadní úpravy čeká |eště škol-
ní hřiště tak, aby iei bylo možné l'1'rržívat
i v zimě, ti. sezónně zastřešit část hřiště. Ale
na to skutečně zatím nemáme peníze.
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Loučení
se šl(olltou
Někdy si ani neuvědomu|eme, iak čas rychle
letí. Z dětiček, které nedávno nastoupily do
mateřské školy a často se ani nemohly od-
loučit od rodičů, se stali velcí předškoláci.
|aro se přehouplo do léta, ieště školka v pří-
rodě a pomalu nastalo loučení...

Všechno začalo na zahradě mateřské školy.
Vystoupení flétniček, které s dětmi nacvičila
paní učitelka Hrušková, mělo úspěch. Malí
muzikanti předvedli téměř všechny písnič-
ky, |ež se během školního roku na kroužku
naučili. S1amostní náladu odlehčila písnič-
ka Červnová učitelka, ie wipná a z pohledu
paní učitelek tak pravdivá.

Následoval slavnostní nástup malých ško-
láčků, který hudebně doprovázeli manželé
Nedvědovi. Slarrrrostního šerpování před-
školáků se zúčastnilo i vedení Kunratic.
Budoucí prvňáčcÍ školce pomyslně zamáva-
1í, po prázdninách je iiž čekaií nová dobro-
družství ve školních lavicích základní školy.
Závěrečná část zahradní slavnosti pro-

běhla před tvrzí, kde se uskutečnila akce 85
stromů pro olgu Havlovou.
Několika písněmi s přírodní tématikou

zpestřily odpoledne děti z naší mateřské
školy pod vedením paní učitelky |irátové.
Slarmost byla zakončena vystoupením dětí
z centra Play Wisely.
Velmi ráda bych touto cestou poděkovala

všem za spolupráci a popřála krásný zbytek
letních prázdnin.

Alice Hozmanovú
ředítelka MŠ Kunratice

Patřím mezi tu velkou část kunraticlcých ro-
dičů, kteří v okamžiku, kdy byl v 90. letech
minulého století zavřen pavilon pnmího
stupně v Základní škole Kunratice, škol-
ní tělocvična a začalo se nouzově učit, kde
se dalo' umístili své děti ve školách mimo
Kunratice. Kdyby v té době byla naše škola
na takové úromi jak stavebně, tak vý'rrkově,
jako je dnes, nikdy bych neposílala své děti
studovat jinam. Proměna školy za posledních
11 let ie obrovská. Dnes máme školu, kam se
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dopadem na sklo okna, a tím pádem nebude
místnost Vystavená extrémním teplotám. Po-
dobná opatření zvažuieme i v dalších budo-
vách ve správě kunratické radnice, především
v pavilonech základní školy a v Domě s chrá-
něn'ými byty
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Letní Úpravy V mateřsl<é škote
Na loňskou rekonstrukci chodníků v zahradě
mateřské školy jsme letos navázali výměnou
staých hemích prvků napadených hnilobou.
Nutnost prvky odstranit l'yplynula z reizní
zprávy autorizovaného technika. Ve výběro-
vém řízení nabídnul neilepší podmínky na
dodání nových prvků Milan Houžvička za
cenu 494 388 korun. Toto ie pouze počátek

ýměny prvků na škol-
ní zahradě, protože če-
káme, zda škola uspěla
se svoií žádostí o gTant
financovaný Ewop-
skou unií.

Stavbaři se také za-
bydleli ve třídě ma-
teřské školy nad škol-
ní iídelnou, která má
umístěná okna smě-
rem na |ih. Učitelky ve
třídě v extrémním ve-
dru naměřily 37 stup-
ňů Celsia. Rozhodli
isme se tam instalovat
venkorryrí žaluzie, kte-
ré odrazí sluneční
paprsky ieště před
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