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Zprávy z radnice 

 

 

 

ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

  

Pokračujeme v této větší investiční akci. Nyní máme již dokončené výběrové řízení na 

osazení herními prvky. Soutěž vyhrála firma 4soft s.r.o. za cenu 707 501,- Kč bez DPH. Do konce 

června bylo dokončeno i oplocení rozšířeného prostoru a vykopaná nová přípojka vody na 

mlhoviště, které bude též součástí zahrady. V době prázdnin dojde k realizaci rekonstrukce zahrady 

MŠ a v září již děti uvítají zahradu v úplně novém provedení.  

 

 

SEKÁNÍ TRÁVY 
 

Stále sekáme a vzhledem k počasí to vypadá, že to bude stále dokola. Není však nic 

pěknějšího než krásně udržovaný trávník. Tomáš s Jitkou pracují i s našimi pomocníky – vysekávač 

příkopů, mulčovač na traktoru i malý mulčovač, který máme ve dvojím provedení, a to na Avanta – 

strojní a ruční na menší, ale zato strmé plochy.  

  

 

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

 

 V průběhu měsíce též došlo k čištění místní komunikace Za Chalupami a částečně 

K Celinám po  havárii osobního vozu (vyteklá olejová skvrna uprostřed ulice v celé délce). Čištění 

probíhalo párou a ekologickými čistícími prostředky. Finanční prostředky za toto čištění získáme 

z pojištění viníka nehody.     

 

LOCHKOVSKÉ SLAVNOSTI – DĚTSKÝ DEN 

 

Tomuto dni předcházelo velké plánování a příprava, za což patří dík hlavně partě kolem 

dobrovolných hasičů.   

Akce, kterou po celé odpoledne doprovázelo velké vedro se velice vydařila. Začalo se 

soutěžemi pro děti, které pak mohly dovádět zdarma na různých pouťových atrakcích. K vidění 

byly ukázky – městské policie hl.m. Prahy, kteří se představili, jak se soutěží, tak např. s koňmi 

přijela jízdní skupina, která jako vždy předvedla velmi zajímavou ukázku práce v terénu. Psovodi 

předvedli velmi pěknou ukázku práce se psy, např. činnost při záchranářských pracích – při 

vyhledávání lidí při závalu nebo vyhledávání osob v terénu, velice zajímavá byla  ukázka zadržení 

pachatele.  Vojenská policie představila několik druhů zbraní, ze kterých si mohli rodiče i děti 

zastřílet. Test vědomostí probíhal u stánku Červeného kříže, k vidění byla technika záchranného 

sboru hl. m. Prahy včetně obojživelného obrněného vozidla. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout vozy 

jednotek sborů dobrovolných hasičů. Po celou dobu probíhaly zkušební jízdy ve vozech Škoda, 

k prohlídce byl připraven i závodní vůz. Tuto předváděcí akci organizovala firma Autosalon 

Klokočka, a.s. a akce se zúčastnil i závodní jezdec, který měl na závěr autogramiádu.  

Všechny pouťové atrakce byly hojně využívány, soutěže probíhaly na jednotlivých 

stanovištích i na velkém hřišti  za velkého zájmu dětí, které byly na závěr odměněny dárky. Celou 

akci moderoval Láďa Smutný, za což mu touto cestou ještě jednou děkujeme. Zpestřením byl 

seskok parašutistů, který se uskutečnil z důvodu blížící se bouřky již okolo druhé hodiny. Seskok 

absolvovalo 11 parašutistů a vy se na něj můžete podívat na našich webových stránkách v pasáži 

videa. 

 

 

 



 

Večerní zábavu při hudbě narušil déšť a bouřka, která se okolo půl jedenácté přehnala nad 

Lochkovem. Déšť nikomu nevadil a program zakončil krásný ohňostroj, který musel být právě 

kvůli dešti posunut  na pozdější dobu oproti předpokladu. Omlouváme se všem, co chtěli spát, 

protože jsme hlučeli o něco déle.  Jediná akce tohoto druhu skončila v ranních hodinách a snad se 

všem co přišli, líbila.  

 

 

S pozdravem 

 

 

Eva Filipová   

 


