
 

Co přinesl čas – prosinec 2021- leden 2022 
Přinášíme zprávy z radnice. 

 

 

STAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Stavba mateřské školy pokračuje se zpožděním, a to z důvodu velké nemocnosti ve 

stavební formě. Z tohoto důvodu byla městská část požádána o prodloužení termínu k dokončení 

1. etapy – hrubá stavba včetně zastřešení, a to do 30.5.2022. 

 

   
 

 

Konec roku nás opět postihl ve vzrůstající koronavirové infekci, a tak jsme v poklidu rodinné 

atmosféry strávili vánoční svátky a příchod nového roku. 

 

Rok 2022 před nás staví další úkoly a snad nás po zmutované nákaze omikron už navždy tato 

infekce opustí a budeme moci začít žít, tak jak jsme byli zvyklí. 

 

Zimní počasí je k nám zatím vlídné, až na pár výjimek jsme se zatím nepotýkali s větším 

sněhovým přídělem a s velkými mrazy, což v době nejistoty s energetickými cenami nám jistě 

všem přijde vhod.   

 

 

 

Úprava zadní plochy za halou 

Dokončili jsme krytou plochu za halou na uskladnění kontejnerů a sypkých materiálů.  

Sportovci z oddílu TJ Sokol Lochkov dokončili zadní oplocení za valem, tak, aby nebylo možné 

navštívit travnaté hřiště od polí, a to hlavně z důvodu návštěv divokých prasat.   

  



       
 

 

Úprava laviček do Slavičího údolí 

 Při procházce do Slavičího údolí jste si mohli všimnout opravy laviček a výměnu dřev. 

Doufám jen, že nedojde v brzké době ke kompletnímu posprejování a nějakou dobu vydrží 

v tomto stavu. Vzhledem k tomu, že se tento nešvar objevil i ve středu obce v parku za knihovnou, 

apeluji na rodiče, aby o tom se svými dětmi promluvili. Výměna či čištění a znovu osazení stojí 

naši městskou část nemalé finanční prostředky a čas, který by mohl být využít jinde na jinou 

činnost. 

 

 

 
 

 

Při údržbě našich ploch jsme upravili i plochu ve Slavičím údolí, a to tak, abychom mohli projít 

do Slavičího údolí bez strachu, že na nás spadne ulomená větev či, že musíme přelézat či podlézat 

spadlé stromy. Tak snad se vydáte na procházku a oceníte práci našich pracovníků.    

 



 

   
 

 

Vandalismus  - kontejner na elektroodpad u sportoviště 

 K tomuto není co dodat.  

 

 
 

 

 

Vrata u haly 

 V závěru loňského roku jsme zadali výrobu nových vstupních vrat do technické haly, a to 

hlavně z důvodu bezpečnosti. Při větru je manipulace s těmito vraty velmi nebezpečná a pro 

zaměstnance úřadu život ohrožující.   

 

 

 



 
 

 

Parkování 

 Velké téma snad již ve všech ulicích naší malé městské části. Připravujeme omezení 

parkování v blízkosti hasičské zbrojnice, a to hlavně pro nemožnost vyjetí vozidel hasičského 

záchranného sboru. Poté dojde k úpravě parkování i u fotbalového hřiště. Neposlední špatná 

zpráva je hrozící uzavření dvora před budovou úřadu. Bohužel za cenu placeného pronájmu od 

soukromého vlastníka pozemku můžeme pozemek užívat, ale dojde ke zkorigování parkování 

i v tomto prostoru. Vyzýváme všechny, kteří mají prostor, aby parkovali na svých pozemcích. 

Majitelé firemních aut budou muset parkovat za úplatu nebo na svých pozemcích.  

 

 
 

Křižovatka pod Lochkovem 

 Všichni, kteří zajíždějí od okruhu do Lochkova si určitě všimli ořezání křoví a stromů 

v zatáčce do Lochkova. Bohužel ani přes půl roku trvající snaha nebylo TSK schopno tuto 

křižovatku vyčistit. V lednu došlo sice k ořezu stromů podél silnice do Radotína, ale této 

křižovatce se opětovně vyhnuli.  A tak jsme si udělali sami.  

 



 
 

 

 

S pozdravem 

 

 

Eva Filipová  

zástupce starosty  


