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Prázdninové investice...
(čp. 1367). Tehdy získané finanční 
prostředky však nestačily v celém 
rozsahu na výměnu starých oken za 
nová plastová. Pro letošní rok se po-
dařilo radotínské radnici na základě 
dotačních vztahů od hl. města Prahy 
sehnat prostředky na dokončení 
výměny oken na druhém pavilónu. 
Svoji práci z před dvou let dohotovila 
firma Petros s.r.o. I v případě mate-
řinky byly na základě energetického 
auditu nainstalovány v celém ob-
jektu úsporné termoregulační ven-
tily. Jelikož i v tomto případě zbývá 
k proinvestování z třímilionové 
částky skoro rovná polovina, bude 
po novém výběru zahájena výměna 
oken na vedlejší budově čp. 1368, 
kde sídlí Základní škola praktická, 
hudební obor Základní umělecké 
školy Klementa Slavického a sou-
kromé předškolní zařízení Petrklíč. 
Výměna bude probíhat tak, aby neo-
mezila výuku zmíněných subjektů. 

Všechny výše uvedené investiční 
akce pomohly vedle na první pohled 
estetičtějšího vzezření především 
k lepší funkčnosti a hlavně napomo-
hou ke snížení nákladů za spotřebo-
vaná média.

Z dalších akcí mimo tradičního 
malování stojí jistě ještě za zmínku 
rozsáhlejší rekonstrukce brouzda-
liště v mateřské škole v Býšovské 
u l ic i .  Tato oprava rea l i zovaná 
firmou Cover Line s.r.o. z Prahy 5 
byla provedena ještě před začátkem 
prázdnin, než byl do tohoto objek-
tu soustředěn prázdninový provoz 
školky, a tak se mohly předškolní 
děti v teplejších dnech zchladit v no-
vě zrekonstruovaném brouzdališti. 
Posledním počinem byla rozsáhlá 
oprava svrchní polyuretanové části 
palubovky ve školní tělocvičně, která 
byla provedena ještě těsně před skon-
čením záruční doby a tedy městskou 
část nic nestála.

Co je nového v Karlické
- splašková kanalizace z kameniny   
...DN 300 o délce 952 m
- výtlak tlakové kanalizace 
   IPE 160 (540 m)
- dešťová kanalizace z kameniny   
...profilů DN 300 – DN 600 (945 m)
- realizovaná komunikace o celkové  
...výměře 7392 m2

- chodníky o celkové výměře 
  3109 m2

Karlická...
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Ostatní městské části
   Na Zbraslavi proběhla v průběhu 
letních prázdnin první etapa výmě-
ny oken a parapetů ve 2 z 5 pavilonů 
tamější základní školy v ulici Nad 
Parkem. Náklady na tuto akci byly 
vyčísleny na 3,5 mil. Kč, z nichž hl. m. 
Praha poskytlo 2 mil. Kč a zbytek byl 
financován z vlastních zdrojů městské 
části a ZŠ. Dalšími připravovanými 
investičními akcemi v Základní škole 
Zbraslav mají být rekonstrukce zdroje 
tepla, počítačová učebna a druhá etapa 
výměny oken. V plánu je také zateple-
ní budov.

Po rekonstrukci střechy, zateplení 
podkroví, výměny oken a opravy fasá-
dy v roce 2006 probíhá letos v Základní 
škole Charlotty Masarykové ve Velké 
Chuchli rekonstrukce rozvodů ústřed-
ního topení včetně výměny radiátorů. 
Dokončena bude na začátku prosince 
a cena celé zakázky (3 mil. Kč) je hra-
zena společně ze státního rozpočtu 
a prostředků městské části.

Ani na Lochkově se v létě nezahálelo. 
V mateřské škole se měnily podlahové 
krytiny. Ve třídách a na chodbách je 
položena plovoucí podlaha a schodiště 
a další části mají nový koberec. Inves-
tiční náklady dosáhly 300 tis. Kč a je-
jich pokrytí zajistila dotace MHMP.

Dokončené akce...
rých z nich ze zámkové dlažby a jiné 
mají asfaltový povrch. Jak šířkové 
parametry ulic dovolovaly, vznikly 
podél místních komunikací nové 
chodníky, parkovací stání a okrasné 
záhonky. Například v ulici K Celi-
nám se dobudovala i část dešťové ka-
nalizace a byla osazena horská vpusť 
na zachycení vod z polí, hlavně v do-
bě jarních dešťů a prudkých letních 
bouřek. Nově opravené opěrné zdi 
se velice vydařily a budou ozdobou 
Městské části Praha - Lochkov. 

A tak jen zbývá osadit dopravní 
značení v těchto ulicích, dosázet ze-

Zdravotnické zařízení...
březnový den roku 2006. Bohužel 
od této doby většina prostor zůstá-
vala nevyužita.

Důvodem byla nová koncepce 
prosazovaná ministerstvem zdra-
votnictví pod vedením minulých 
v l ád ,  k t e r á  ve l e l a  k  ú sp or á m 

v  r e s o r t u  mj .  c e s t o u 
n e u z a v í r á n í  n o v ý c h 
smluv mezi VZP a lékaři. 
Původní představa, že od 
jara 2006 budou v Radotí-

ně další specialisté, padla. 
Až o rok později se zača-
lo blýskat na lepší časy. 
Od června tak mohou 
občané využívat služby 
ortopedické ambulance 
a v říjnu se dočkají i plicní 
ordinace. 

Současně si již (nejen) 
radotínští občané, kteří 
navštěvují polik l iniku, 
všimli, že služby se za 
poslední rok výrazně roz-

leň a přát si, aby nám dlou-
ho vydržely. Při této příleži-
tosti bych ráda poděkovala 
občanům za jejich trpělivost 
při výstavbě a za péči, kte-
rou věnují záhonkům před 
svými nemovitostmi. Dále 
bych ocenila dobrou spolu-
práci jak s prováděcí firmou 
Skanska CZ, tak s firmou 
ZAVOS, s.r.o., která zajišťuje 
pro Magistrát hl. m. Prahy 
inženýring a stavební dozor.

Investiční výstavba letošní-
ho roku pokračovala i úpra-
vou vodní plochy v centru městské 
části (dříve klasická požární nádrž 
z betonových bloků). Došlo k úpravě 
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okolí a propojení s parkem, a tak tato 
část tvoří další upravenou hezkou plo-
chu Lochkova.

Zdravotnické zařízení Radotín, Sídliště 1100 
(rozšířené a nové ordinace)

Oční – MUDr. Brychtová, MUDr. Farbáková
Po 7-18, Út 7-13, St 7-13, Čt 7-18, Pá 7-15
tel.: 602 257 495 (v případě akutních obtíží lze volat kdykoli) 

Ortopedie – MUDr. Pokorný
Čt 8-13

Plicní – MUDr. Špásová, CSc. (od 1.10.2007)
Po 8-14, Út 8-14, St 8-14 (předpoklad) 

šířily v oční ordinaci. Část z pří-
stavby je využita jako vyšetřovna 
a operační sál. „Díky nové místnosti 
můžeme provádět drobné chirurgic-
ké výkony a poskytovat také některé 
nadstandardní služby z oblast i 
konta k tolog ie ,  např ík lad apl i-
kace kosmetických kontaktních 
čoček, a také alternativní léčbu 
využívající potravinových doplňků. 
Navíc společně s kolegyní ordinu-
jeme 42 hodin týdně,“ upřesňuje 

pro Noviny Prahy 16 MUDr. Jana 
Brychtová.

Právě v případě očního oddělení 
lze sledovat výrazný nárůst klien-
tely i počet minut, které se lékařky 
pacientům věnovaly. Zatímco v ro-
ce 2005 bylo ošetřeno 8116 pacientů 
(256 361 min.), vloni to bylo 9761 
(333 274 min.) a do poloviny letoš-
ního roku již 5551 (192 392 min. 
ošetření).

Plavba po Výpadové ulici

Křižovatka u mostu Závodu míru

Nájezd na Lahovický most

Velká Chuchle pod tratí

 Sudy Staropramenu u Chuchelského závodiště

Pohled od Velké Chuchle
k Radotínu - jedno velké jezero

Chuchelské skleníky
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