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Když je v Praze
abnormální mráz

ANKETA

 

Je začátek ledna, mrzne, až praští - a my se ptáme obyvatel Prahy 14 v metru a poblíž východu ze stanice metra Hloubětín, u
autobusové zastávky směr Černý Most:

1. Jak se vám líbí letošní zima?
2. Jak jste spokojeni s údržbou chodníků a komunikací?

Táňa Doležalová

1. Jsem spokojená, ale mám radši léto, teplo - zimu moc ne, tady v Praze vůbec ne, to spíš na horách.
2. Jak kde. Já vodím malého do školky ulicí V Chaloupkách a tam jsou chodníky jedna ledovka. Ale jinak jsem celkem spokojená.

Jana Kaněrová

1. Mně se líbí, když není bláto, když je takhle sníh a mrzne, akorát je někdy až moc velká zima. Jinak mám zimu ráda, ale mohla by
    být kratší. 
2. U nás v Kyjích by se chodníky uklízely, kdyby tu nějaké byly (skutečně v Jiráskově čtvrti v Hamerské jsou pouze zelené pásy     bez
chodníků - poznámka redakce)

Zdeněk Kalous

1. Zima mi celkem vyhovuje. Bydlím na Lehovci, topí nám, tak mi to nevadí. 
2. Spokojený nejsem, hlavně ten spád u podchodu na Černém Mostě, od autobusu na druhou stranu silnice, vůbec není      udržovaný.
A v podchodě, tam je to jak na smetišti. A taky nejsem spokojený právě s tímhle výstupem u metra. Proč se to musí      obcházet
dokola, proč to neudělali rovně, ke schodům. Manželka je invalida, a když jede autobus, nikdy to nemůže stihnout.

Jitka Furbachová

1. Mráz a sníh je hezký na horách, ale v Praze by pro mě být nemusel. 
2. Nelíbí se mi, že letos v zimě je všude hrozné náledí, souvisí to s počasím, že se to nestačí uklízet, pro staré lidi je to až
    nebezpečné. A co se týče silnic - bydlím ve čtvrti vilek v Kyjích, kde ulice nejsou vůbec odhrabány, takže se kolikrát nemůže ani
    vyjet, jsou s tím problémy. 
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