
 

Co přinesl čas – září – říjen 2017 
Přinášíme nové, čerstvé zprávy z radnice 

 

INVESTIČNÍ AKCE 

 

Na závěr roku se MHMP rozhodl poskytnout městským částem další finanční prostředky na 

investiční akce. První akcí, na kterou naše městská část získala finanční prostředky je vybudování 

fitparku. Toto fitness hřiště bude vybudováno v prostoru bývalých tenisových kurtů u fotbalového 

hřiště. Část finančních prostředků jde i z Českého olympijského výboru. Tato akce je dotována 

600 tis. Kč.  

Další akcí je zateplení stropu nad prostory Mateřské školy. Dojde k likvidaci nedostatečné 

izolace a dřevotřískových desek položených na podlaze a zafoukání izolace (Supafil Loft 045 od 

společnosti Knauf) do dutého trámového stropu. Součástí je i revize střešní konstrukce a střešních 

výlezů a ochranné nástřiky trámů a dřevěných konstrukcí proti dřevokazným škůdcům. Tato akce je 

podpořena částkou 550 tis. Kč. 

 

V režii Magistrátu hl. m. Prahy (odboru strategických investic) se připravuje výstavba 

kanalizace a povrchů v ulici Za ovčínem, a to v úseku za okruhem. Na MHMP proběhl již výběr 

dodavatele na stavbu. Akce bude zahájena v příštím roce na jaře.    

 

REVIZE 

Opětovně proběhla revize hasicích přístrojů a hydrantů na všech našich budovách a na všech 

našich hřištích. Obě revizní zprávy jsou bez závad.  

 

VOLBY  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nás též na delší dobu zaměstnaly. Dva úterky 

na všech úřadech probíhala zkouška pracovníků ze statistického úřadu a poté ve dnech 20.-21.10. pak 

samotné volby.  V naší městské části se jich zúčastnilo 70,70 % zapsaných voličů. A tak je vidět, že 

zájem o volby byl velký. Jak to dopadlo již všichni víme a teď jen počkáme, jak se bude situace 

povolebních vyjednávání vyvíjet a jak to vůbec dopadne. Doufám jen, že Ti, co se nechali na 

kandidátky jednotlivých stran zapsat a poté jim občané dali dostatek hlasů ke zvolení, mají tolik 

zodpovědnosti, aby se podíleli na zdárném vývoji naší země.   

 

CO PŘIPRAVUJEME 

- Vítání nových občánků - 20. listopadu v 10:00 hodin v prostorách naší knihovny.  

- Rozsvěcení vánočního stromu dne 2. prosince od 17:00 hodin.   

- Tradiční vánoční posezení s našimi seniory – dne 20. prosince od 15:00 hodin v zasedací 

místnosti úřadu.   

 

 

S pozdravem   

 

Eva Filipová 

 


