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Zprávy z radnice  

 
 
ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
  Dokončená akce – Rekonstrukce zahrady MŠ nám dala zabrat a tak jsme rádi, že se vše 
stihlo na začátek školního roku a poté, co naroste nově zasetá tráva, se bude moci zahrada používat 
ke spokojenosti dětí i jejich rodičů, a též i učitelek MŠ. Herní prvky jsou nové a vyhovují všem 
normám. Zahrada se zvětšila a tak budou mít děti pěkný prostor na hry a  po seznámení se s novými 
herními prvky budou s nimi jistě nadšené a plně  je využijí. Celý prostor byl též nově oplocen 
a kamenná zeď byla též opravena. Pro příští rok zbývá dodělat nové ohniště a postavit nový altán. 
Tak ať se dětem zahrada líbí!  

 

   

    
 

    



 
 

     
 

ÚDRŽBA ZELENĚ  Tak jako na vlastní zahrádce vlastně práce kolem údržby trávníků, keřů a stromů nikdy 
nekončí, tak je to i se zelení obecní. Máme sice mnoho strojních pomocníků, ale nakonec to jsou jen 
ruce našich zaměstnanců, kteří to musí udělat. Letošní léto jim patří velký dík, protože se podíleli 
i na pracích na zahradě mateřské školy, které vyžadovaly opravdu hodně úsilí. 
 

 
 

    

   



 
STAVEBNÍ AKCE Vzhledem k požadavkům hasičů jsme museli v hale zbudovat vodovodní hydrant a na 
stropech vestavby sociálního zařízení dodělat protipožární sádrokartony. To samé se muselo provést 
v přístavbě budovy u sportoviště. Doufáme, že již nyní kolaudaci nic nebrání a vše bude zdárně 
dokončeno.   
 

     

    
 
 
 
CO PŘIPRAVUJEME  Ze stavebních akcí bude probíhat v podzimních měsících zateplení budovy čp. 187 v ulici 
V Oudolku a zabezpečovací práce na zpevnění břehu za touto budovou.  

Dále pracujeme na možnosti získat investiční dotaci na stavební akci – Technická 
vybavenost Lochkova - kanalizace a komunikace v ulici Za Ovčínem.  

Také bude pokračovat budování parku za úřadem MČ.  
 

 
 

ŠKOLNÍ ROK Přes prázdniny se opět, jako každoročně, pracovalo i na běžné údržbě prostor mateřské 
školy, malovalo se, uklízelo, opravovalo, aby bylo vše připraveno pro nástup dětí do školky. 
16 nových dětiček nastartovalo i se svými rodiči další etapu jejich života. Změny jsou pro některé 
velké, a tak uvidíme, jak vše zvládnou.  
 
 
 



VANDALISMUS  
Komu asi vadily???? Tak bohužel nové květináče (viz foto) nevydržely ani dva měsíce.  

Vandalismus nezná mezí, je to opravdu smutné. Květiny na ozdobu  a práce jiných někomu tak leží 
v žaludku, že je musí zničit. Viníci, styďte se.  

 
 

  
Bohužel končíme negativními zprávami, ale je až s podivem, že někteří naši spoluobčané, 

tak rádi ničí obecní majetek. Ať je to zakládáním skládek, znečišťováním místních komunikací, 
ničení záhonků, odhazování věcí ke kontejnerům, které tam vůbec nepatří a spoléhání na to, že to  
někdo jiný uklidí. Jen kdyby některé z těchto věcí udělal někdo jim, to by bylo ……. 

Další kapitolou jsou naši pejskaři, tedy někteří, kteří nechtějí ani zaplatit místní poplatek, ani 
po svých miláčcích neuklízí,  a nemají ani tolik odpovědnosti a chodí je venčit na dětské hřiště či do 
parků, kde je nechají volně pobíhat, i když je to na venčení nevhodné a nebezpečné - hlavně pro ty 
nejmenší, kteří si tam pak spokojeně hrají.  Apeluji na každého - snažme se to tu mít stále krásnější, 
neničme, chovejme se ohleduplně k jiným i sami k sobě.     
 
 
  
S pozdravem 
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