
 

Co přinesl čas – červenec + srpen 2018 
Přinášíme nové, čerstvé zprávy z radnice. 

 

 

Červenec a srpen uběhl velice rychle, a už je tu září. Jsou tu zase jiné povinnosti, děti jdou do 

škol a školek, a nastává zase ten známý režim. Stejně jako jinde, ani my jsme přes léto nelenili, ve 

školce i v prostorách úřadu se opravovalo a vylepšovalo. Skoro v celé budově čp. 1 bylo vyměněno 

těsnění v oknech, malovalo se jako vždy v mateřské škole, a letos i v prostorách úřadu.  V zasedací 

místnosti byl vyměněn koberec, a pak se hlavně uklízelo.  

Po delší nemoci se vrátil náš zaměstnanec Tomáš a tak se seká, upravuje zeleň, zametá 

a uklízí, zalévá….a to vše pořád dokola. Stále trvají velká vedra a tak jsme na pomoc přizvali i naše 

dobrovolné hasiče, kteří nám se zálivkou pomáhají. 

 

 

INVESTIČNÍ AKCE  

 

Ač se nezdá, práce je pořád dost. Celé léto se připravovala, a jak jste si jistě všimli, vypukla 

největší letošní akce v režii úřadu, a to vybudování dvou velkých hřišť v areálu u fotbalového hřiště. 

Kdo to ještě nezaznamenal, bude zde tenisové hřiště s možností zahrát si zde např. i nohejbal. Vedle 

fotbalového hřiště vznikne plocha rozměrově pro fotbal dětských kategorií na umělé trávě.  

 

Další investiční akcí, která nás teprve čeká, je výstavba nové mateřské školy. Studie je hotová 

a nyní se připravuje výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení.  

 

Rekonstrukce budovy čp. 186 v ulici V Oudolku je dokončena, v budově hasičské zbrojnice 

též, takže nás čekají kolaudace obou budov.  

 

A pak je tu též investiční akce v režii Magistrátu hl. m. Prahy, a to výstavba kanalizace 

a komunikace v ulici Za Ovčínem, která je v plném proudu, a očekává se, že v přibližně v polovině 

října se bude část komunikace asfaltovat. Výtlak vedený mimo zástavbu se bude dokončovat až poté.  

 

VOLBY  

 

A zase tu máme další, blížící se volby. Letos budeme volit do místního, lochkovského 

zastupitelstva, dále do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a k tomu nás ve stejném termínu 5. a 6. října 

čekají i volby do Senátu Parlamentu ČR. U senátních voleb je velice pravděpodobné, že o týden 

později, tj. 12. a 13. října 2018, se uskuteční 2. kolo. 

 

 

 

 

   

 

S pozdravem 

 

Eva Filipová 

 

 


