
 
Co přinesl čas – září 2016 

 
Zprávy z radnice  

 
 
ÚDRŽBA ZELENĚ  Vzhledem k letním teplotám jsme museli začít zalévat nejenom stromy, ale i naši uliční 
zeleň, tzv. Mariánské léto se opravdu vydařilo a několik dní po sobě atakovalo 30 stupňové teploty.  
 

     

    
 
STAVEBNÍ AKCE V hale došlo k dokončení funkčnosti požárního hydrantu a v čp. 188 – v budově u 
sportoviště jsme vymalovali a předali do péče zástupcům TJ Sokol Lochkov. Oba objekty projdou 
kolaudací.  

 

   
 



 
Další stavební činnost se nyní přesune na dům v ulici V Oudolku, kde začne její postupné 

zateplování. Pracovat se bude také na zabezpečení svahu za budovou.   
 

    

    
 

Další stavební činnost bude probíhat za budovou úřadu, na pozemku těsně navazujícím na 
zrekonstruovanou zahradu mateřské školy - bude zde probíhat postupná přeměna na parčík.   

Na 4 fotografiích níže je možno posoudit, jak pozemek vypadal v únoru 2014, kdy zde 
probíhala první brigáda za pomoci našich dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků a na dalších 
dvou, jak pozemek vypadá dnes. 
 
 

    
 



    
 

 A nyní    
 

     
 
 
 
CO SE UDÁLO Dne 12.9.2016 povalil vůz TOPTRANSU lampu veřejného osvětlení v ulici Za Ovčínem. 
Pojistná událost byla nahlášena firmě ELTODO,  která má svěřenou péči o VO. Při nehodě došlo 
i ke zničení části oplocení majitelů rodinného domu čp. 123. 

 
 

   
 
 

V noci na 14. a  15. 9 2016 jsme měli na fotbalovém hřišti nechtěnou návštěvu. Bohužel dva 
dny po sobě nás navštívilo stádečko divokých prasat.   
 
 



    
Po upozornění na zhoršující se kvalitu komunikace Cementářská a Ke Slivenci přistoupilo 

TSK hl.m. Prahy k opravám. Při této příležitosti byly opraveny i propadající se kanály splaškové 
kanalizace, a to pro změnu firmou PVS, která je jejím provozovatelem. 
 

  
 
Od 16.9. se opravoval hydrant v ulici Cementářské. 
 
V pondělí 19.9.proběhly na všech budovách ve svěřeném majetku MČ Praha – Lochkov revize 
hasicích přístrojů.  
 
Tento den jsme měli u kontejnerů tříděného odpadu v ulici Ke Slivenci pěknou skládku, přitom 
sběrný dvůr je od nás vzdálen necelé 2 km, kde je možné zadarmo takovýto odpad uložit. Toto je 
však asi jednodušší, ale kdo to má uklízet ???? .  
 
 

     
Poslední týden se nesl ve znamení dokončení záhonku na zahradě mateřské školy. Záhon byl 

zbudován z akátového dřeva a tak doufáme, že dlouho vydrží a děti se zde naučí pěstování zeleniny 
a květin, to vše v rámci programu mateřské školy.  
 



    
 
Také pokračují práce na parčíku v prostoru za úřadem. Byla rozhrnuta zemina a přípravy na 
vybudování chodníčku a středového prostoru, kde budou umístěny lavičky a osazen růžemi.  
 
 
Dne 27.9. proběhla revize schodišťové plošiny v budově knihovny a jsou objednány revize všech 
kotlů v budovách MČ.  
 
Co dělali naši hasiči. V září se zúčastnili několika akcí, ale také ostrého zásahu, kdy hořel dům ve Slivenci.  
Následují bližší informace a fotky ze: 
   
 

- zásahu 
 - Dne 2.9.2016 9:49 byl naší jednotce vyhlášen poplach od KOIS hl. m. Prahy  (krajské operační a 

informační středisko hlavního města Prahy). Jednalo se o požár nízké budovy (střecha rodinného 
domu) na adrese Na Korálově 668/5, Praha 5-Slivenec. Na místě již zasahovaly jednotky HZS 

hl.m.Prahy. HS8 Radotín, HS2 Petřiny (protiplyn), HS7 Smíchov, HS6 Krč.  
Naše jednotka vyjela s DA L1Z (dopravní automobil Ford Tranzit) v počtu 1+2 a to velitel: Martin 

Findeis a hasiči: Luděk Hozman a Jan Havelka.  
Jednotka na místě, společně s JSDH Praha-Velká Chuchle, prováděla dohašovací práce a rozebírání 

konstrukcí. 
 

     



      
- brigády v hasičárně Dne 28.9.2016 proběhla v hasičské zbrojnici brigáda, zaměřená hlavně na úklid garáže. Proběhla 

demontáž starých regálů a následně montáž regálů nových.  
Brigády se zúčastnili: Karel Pánek, Pavel Zítko, Eduard Veselík, Jan Goll st., Radek Kruliš, 

Vladimír Dolejší, Martin Štěpán, Tomáš Horáček a Jan Havelka. 
 

    
- cvičení 

 Dne 25.9.2016 se naše jednotka zúčastnila celopražského cvičení ,,Voda 2016“ v Radotíně, 
Na Cikánce. Jednalo se o dálkovou dopravu vody. Jednotka vyjela  CAS 25 Liaz v počtu 1+4,  

velitel: Martin Findeis, strojník: Karel Pánek a hasiči: Jan Havelka, Pavel Forétek a Luděk Hozman. 
Jednotka prováděla obsluhu hydrantu v ulici Cementářská, kde vždy doplňovala vodu do 

přijíždějících cisteren. 
Toto cvičení bylo zaměřené na rychlost dodávky vody na požářiště a koordinaci všech 

zúčastněných jednotek. 
 

 



  

  

  
- dne IZS Dne 17.9.2016 se naše jednotka zúčastnila dne IZS (integrovaný záchranný systém) na výstavišti v 

pražských Holešovicích, kde jsme prezentovali naší techniku, kterou disponujeme. 

  



 

   
- stavby protipovodňových zábran Dne 24.9.2016 se naše jednotka zúčastnila celopražského cvičení ,,Holešovice 2016´´.  

Jednalo se o stavbu protipovodňových zábran v úseku Hlávkův most-Libeňský most.  
Naše jednotka vyjela CAS 25 Liaz v počtu 1+5,  

velitel: Pavel Zítko, strojník: Eduard Veselík a hasiči: Martin Findeis, Luděk Hozman, Pavel 
Forétek a Jan Havelka.  

Jednotka na místě prováděla demontáž protipovodňových zábran. 
 

     

   
 
 
S pozdravem 
Eva Filipová  
FOTO: Eva Filipová, Pavel Orgoník,  
Informace a foto hasičů poskytl Pavel Zítko 


