D u b e č s k ý
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po deštivém a
studeném jaru je tady další teplé léto
a s ním i začátek prázdnin. Další
mladí lidé ukončili „stužkováním“
docházku naší základní školy, která
zcela přeplněná uvítá za dva měsíce
další prvňáčky. Mnoho z nich přichází
z dubečské mateřské školy, která
měla větší štěstí, neboť se nám
podařilo získat dotaci z prostředků
hlavního města Prahy na její rozšíření
o 2 třídy. Díky zvolené technologii modulárního systému,
která se ve srovnání s tradičními stavebními postupy
vyznačuje nižší cenou a rychlejší realizací, a to při zachování
statických, izolačních a dalších vlastností budovy, probíhala
stavba neobyčejně rychle, aniž by byl narušen provoz
mateřské školy. Již v červnu jsme tak mohli slavnostně
hotovou přístavbu převzít a od září bude moci do školky
nastoupit o 50 dětí více oproti současnému stavu, celková
kapacita tedy dosáhne 157 míst. Díky umístění přístavby v
severovýchodní části areálu nebyla zmenšena plocha cenné
školní zahrady. Potvrdili jsme si tak přísloví, že „připraveným

Slavnostní otevření přístavby MŠ dne 24.6.2010
(další fotografie z otevření a z průběhu stavby na zadní obálce)

štěstí přeje“, neboť jsme pro přístavbu měli připravenou
studii a bylo tak možno ihned požádat o dotaci a stavbu
realizovat. Během prázdnin bude přístavba vybavena
nábytkem a dalším zařízením a kromě toho se připravíme na
zimu tím, že vyměníme již velmi zastaralý systém vytápění
ve stávajících pavilonech školky.
Žádali jsme také o dotaci na přístavbu, která by pomohla
rozšířit počet tříd základní školy. Je našim cílem být stejně
připraveni na možnost rozšíření prostor základní školy, ale
také připravit projekt na rozšíření sociálních služeb pro
seniory. I v tomto směru demografické údaje ukazují, že
současný stav nedostatečný.
Z investičních prostředků hl. m. Prahy pokračuje stavba
kanalizace v ulici Za Hřbitovem a usilujeme o to, aby ještě v
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letošním roce mohla být realizována také v ulici Zátiší, na
kterou původně nebyly finanční prostředky uvolněny. Je
nutno poděkovat všem občanům, kterým tato stavba přináší
omezení, za toleranci a trpělivost s dočasnými komplikacemi
při cestě do práce nebo za nákupy. Odměnou nám za to snad
bude zlepšení životního prostředí a čistší voda v potoce
Říčanka i v rybníku V Rohožníku. V současné době se s
dalším pokračováním výstavby kanalizace dostáváme do

Slavnostní zakončení školní docházky našich deváťáků

určité „patové“ situace, neboť kanalizační řad již chybí
většinou jen v komunikacích, které nejsou ve vlastnictví
města a majitelé buď požadují nepřiměřenou náhradu za
výkupy nebo nejsou vůbec dohledatelní. Na řešení tohoto
problému intenzivně spolupracujeme s hl. m. Prahou.
Blíží se dlouho očekávané dokončení stavby víceúčelových
ploch a domu v centru Dubče a před konečným podpisem je
také smlouva na pronájem a rekonstrukci prodejny
potravin. Dobu rekonstrukce prodejny bude zřejmě nutné
překlenout jistým omezeným prodejem základních potravin.
Pokud se veškeré plány podaří realizovat, dočkají se menší
prodejny také občané v Dubečku. Po těchto prázdninách již
budeme schopni předvést centrum, které, jak věřím, bude
sloužit mládeži, dětem i dospělým k odpočinku, ale i různým
aktivitám sportovním i kulturním.
(pokračování na straně 2)

Výstavba kanalizace v ul. Za Hřbitovem

Přístavba mateřské školy

Konec března 2010: Základy přístavby

Příprava bloků ve výrobní hale

(fotografie k článku ze strany 1 a 2)

Duben 2010: přeprava bloků na stavbu...

....a osazení na pozemek

Květen 2010: Kompletace fasády

Červen 2010: Hotová stavba

24.6.2010: Slavnostní přestřižení pásky...

...náměstkyní primátora ing. Marií Kousalíkovou a předání stavby do užívání

Do přístavby bylo zakoupeno také nové vybavení.

Příští číslo vyjde v září 2010. Uzávěrka je 3. září 2010
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