Ve svém dnešn ím př íspěvk u
bych se chtěl na
stránkách těchto
novin zmínit o
st avbě, k terá
od loňského
roku prosvětluje
centrum Lochkova a stala se
dominantou centrálního parku naší městské části.
Je jí nová Místní knihovna Lochkov,
která vznikla přístavbou a rekonstrukcí
starého sídla obecního úřadu. Pojí v sobě
funkci veřejné knihovny s veřejnou internetovou čítárnou a keramického klubu,
který je umístěn v přízemí budovy spolu
s malým bytem. Ten byl do celé stavby zakomponován proto, aby tato stavba měla
své využití nejen v době „otevíracích
hodin“, ale trvale. To s sebou nese krom
ochrany budovy před vandaly a zloději též
prosvětlení a zalidnění centra Lochkova i
ve večerních a nočních hodinách.
Keramický klub s dvěma hrnčířskými
kruhy a vypalovací pecí bude sloužit
dopoledne dětem místní mateřské školy,
odpoledne a večer pak k zájmové činnosti
mládeže i dospělých nejen z Lochkova,
ale i z přilehlých městských částí. Veřejná
internetová čítárna by měla především
umožnit levný přístup k internetu těm
mladým lidem, kteří se s tímto mediem
nemohou setkávat z nejrůznějších důvodů
ani doma, ani v práci či ve škole.
V těchto dnech probíhají poslední úpravy zařízení keramického klubu, stěhování
knih do prostor knihovny a instalace
výpočetní techniky. Slavnostní otevření,
které je předběžně plánováno na měsíc
duben, bude veřejnosti oznámeno i na
stránkách těchto novin, samozřejmě spolu
s programem knihovny i keramického
centra.
Osobně mám nejen já, ale spolu se mnou
i ostatní zastupitelé Lochkova radostný
pocit z toho, že se v našem bezprostředním okolí naskýtá nová možnost zájmové
aktivity přístupné dětem, mládeži i dospělým ze všech sociálních vrstev. Provoz tohoto objektu jistě zatíží nevelký rozpočet
Lochkova, ale jsem přesvědčen o tom, že
toto jsou právě ty společenské funkce, které přísluší státu či obcím jako nezisková
služba veřejnosti.

Ve všech městských částech šestnáctky se připravuje úklid komunikací po zimní údržbě. V Lipencích,
Lochkově a Velké Chuchli
probíhá jarní čištění vždy
postupně v závislosti na
počasí, většinou je prováděno vlastními prostředky
a bez dopravních omezení.
Termíny nejsou předem
stanoveny.
Na místních komunikacích na Zbraslavi je čištění
prováděno vždy po skončení zimního období (tj. po
31. březnu) a zajišťuje jej
firma, která má na starosti
zimní údržbu. Úklid musí
být hotov do konce dubna
nebo do 30 dnů od ukončení zimní údržby (pokud je nutné ji
provádět i v dubnu).
V minulém roce byly zbraslavské
komunikace rozděleny do sedmi okruhů, ve kterých byl úklid postupně prováděn, a pro letošek se počítá s jejich
zachováním. Přesné termíny budou
známy až po skončení zimní údržby
a občané o nich budou informováni
prostřednictvím internetových stránek
úřadu (www.mc-zbraslav.cz), hláše-

Poslední únorový den byl za krásného slunečného počasí slavnostně
otevřen sběrný dvůr v Radotíně pod
cementárnou. Den před oficiálním zahájením běžného provozu se na místě
sešli zástupci samospráv městských
částí Praha 16, Lochkov a Velká

ním místního rozhlasu a umístěním
dopravního značení v ulicích.
Nejpropracovanější systém úklidu

existuje už mnoho let v Radotíně.
Čištění, které probíhá v dubnu a začátkem května, je rozděleno na jarní
úklid a blokové čištění. Jarní úklid se
realizuje na komunikacích ve správě
TSK (hlavní komunikace) i na místních komunikacích, vždy zahrnuje
ucelenou oblast (Radotín je zpravidla
rozdělen do čtyř sektorů) a nevyžaduje dopravní omezení.
Ty radotínské ulice, které jsou za

Chuchle a pražský radní RNDr. Miloš
Gregar, do jehož působnosti spadá i
oblast odpadového hospodářství.
Starostka
Městské části
Praha 16
Hana Žižková
poděkovala
hlavnímu městu za poskytnutí finančních
prostředků,
bez nichž by
areál nevznikl (dotace
z městského
rozpočtu činí

normálního provozu pro úklid nepřístupné z důvodu parkujících vozidel,
jsou zahrnuty do blokového čištění,
jež vedle strojního čištění a splachování zahrnuje i ruční čištění. Letos
nás čeká také jedna novinka: z organizačních důvodů bylo dohodnuto, že
úklid bude prováděn vždy ve čtvrtek
(v předchozích letech to bývalo pondělí). Tato změna by měla být přínosem i pro řidiče, protože by měli mít
větší šanci si dopravního značení včas
všimnout a vozidla přeparkovat.
Technické služby Radotín vedle
včasného osazení dopravního značení tradičně upozorňují na zákazy
zastavení i prostřednictvím hlášení
místního rozhlasu a lístečky za stěrači. Letos poprvé se také informace
objeví na internetových stránkách
úřadu (www.mcpraha16.cz).
Časový harmonogram blokového
čištění v Radotíně:
7. dubna – Na Betonce, náměstí
Osvoboditelů - obslužná komunikace;
14. dubna – Prvomájová, Vinohrady
(včetně parkoviště u Prvomájové);
21. dubna – Pod Klapicí, Slinková,
náměstí Osvoboditelů - parkoviště
„Telecom“ a „Ekis“;
28. dubna – Věštínská, Matějovského,
Vrážská;
5. května – Sídliště (parkoviště),
Karlická (parkoviště).

více jak 7 milionů korun – pozn. red.).
Radní Gregar zdůraznil, že nově vybudovaný sběrný dvůr je již devátým
dvorem hlavního města a prvním
na jihozápadním okraji metropole.
Vyslovil také přání, aby se díky této
investici snížil počet černých skládek
v okolí.
Provozní doba je v pracovní dny
8.30 – 18.00 hod. (v zimním období
do 17.00 hod.), v sobotu 8.30 – 15.00
hod. Sběrný dvůr mohou využít
všichni občané i drobní živnostníci
s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy (další informace
viz Noviny Prahy 16 č. 2/2005 nebo
www.mcpraha16.cz).

Velice dlouho se správnímu obvodu
Prahy 16 vyhýbaly masivnější krádeže
kovových dílů a předmětů nalézajících
se na veřejných prostranstvích nebo
v soukromých zónách. Tento problém,
sužující jiné městské části a města v celé České republice, který jsme v předchozím období znali spíš z novinových
zpráv nebo z rubrik Policie ČR či městské policie, se projevil ve zvýšené míře
koncem minulého roku a na začátku
letošního i u nás.
Na pravidelných měsíčních schůzkách starostů a zástupců starostů ze
správního obvodu Prahy 16, majících
v gesci výkonu své funkce bezpečnost
svých městských částí, byla konstatována neutěšená situace. O součinnost a
monitorování místních sběren surovin
byla požádána státní i městská policie.
Kanalizační mříže, vodovodní poklopy,
segmenty okapů a další kovové výrobky
především z periferních lokalit obcí jsou
nejčastějším terčem pokoutní činnosti
všelijakých pobertů. V mnoha případech podobná krádež není jenom materiální újmou, ale může být považována
a posuzovaná jako obecné ohrožení.
Například takové noční zcizení kanalizačního poklopu na veřejné komunikaci
může mít nedozírné následky pro projíždějící automobil nebo pro náhodného
chodce…
Děkuji spoluobčanům, kteří okamžitě
po zjištění krádeže informují policii či
radnice městských částí, aby se mohla
realizovat okamžitá opatření. Bohužel,
některé atypické rozměry například
kanalizačních mříží je komplikované
okamžitě pořídit. V mnoha případech
se náhrada řeší i použitím identických
výrobků z jiných materiálů.
Závěrem bych se opět rád obrátil
především na Vás, vážení čtenáři, a
poprosil Vás o pomoc a spolupráci
v případě, že by Vám byly podezřelé
některé záležitosti či konání některých
lidí. V tom případě volejte bezplatnou
telefonní linku 156 a nebo 777 156 656,
což je spojení na stálou službu městské
policie na území Prahy 16. Věřte, policie se bez spolupráce se slušnými lidmi
neobejde a Vy pomůžete vyřešit situaci,
která by mohla ohrozit někoho z Vašeho
okolí, který by místem záhy procházel
či projížděl autem.

