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Z redakční pošty

Vážená redakce, v červnovém čísle je na straně 15 článek Putování časem, který se mi velice líbí, ale musím vytknout chybičku v první
větě posledního odstavce. Pražské METRO bude 30 let oslavovat až 9. 5. 2004, když dne 9. 5. 1974 byl slavnostně zahájen provoz na
tehdejší krátké trase C. Bílek

Smutníme...

Když jsme si plánovali výstavu fotografií v Galerii 14, vlastně jsme ani přesně nevěděli, kde ji hledat. Jelikož jsme starousedlíky
Jiráskovy čtvrti, přiznám se, že kromě návštěvy nákupního centra CČM na Černý Most II, kde tento kulturní stánek městské části sídlí,
příliš často nechodíme. O to větší bylo naše překvapení. Kromě toho, že se nám líbila galerie i výstava, byli jsme skutečně okouzleni
vkusnými novými domy, které na tomto místě vyrostly, a také prostředím kolem nich. To ocenil zvláště můj mladší syn - na krásných
náměstíčcích se téměř každých padesát metrů (a to skutečně nepřeháním) skvělo dětské hřiště s kvalitními dřevěnými prolézačkami,
houpačkami a skluzavkami. O tom se nám v Jiráskovce totiž ani nesní... Náš jediný, sice tmavý a nekvetoucí, ale přece jen park
donedávna také doplňovalo pískoviště s houpačkami. Před časem tu dokonce vymezili pískoviště nové a postavili i novou skluzavku s
domečkem. Nevadilo nám, že většina vybavení (houpačky a kovová lezecí zeměkoule ) pamatovala ještě mé dětství. Bylo to oživení,
které sem zase přivedlo děti. Jenže...
Skluzavku odvezli, pískoviště vybrali, houpačky zohýbali a utrhli vandalové. Už více než měsíc je místečko prázdné. Utěšujeme se, že
věci odvezli na opravu, ale je to skutečně tak? A pokud ano, proč zrovna na jaře, když je děti nejvíce potřebují? Při pohledu na tu
spoustu hřišť pro malé i větší na sídlišti Černý Most je nám smutno. Věřte nám, i u nás žijí děti...

Jana Jahodová

Hanba vandalům!

Dětské hřiště v Jiráskově parku bylo v roce 2000 doplněno novým laminátovým skluzem s dřevěným domkem a vahadlovou
houpačkou. Krátce po instalaci byl nový skluz odcizen a následně tedy nainstalován nový skluz spolu s novou dřevěnou obrubou
pískoviště. Bohužel vandalové opět zapracovali a poměrně slušné dětské hřiště zcela zdevastovali. Rozlámali laminátový skluz
ukotvený v domečku, zcela zdeformovali vahadlové houpačky i obrubu pískoviště. Z bezpečnostních důvodů byly tyto atrakce
demontovány a objednány nové. Instalace nových prvků bude provedena ještě v měsíci červnu nákladem cca 21.000,- Kč.
Na odstraňování následků vandalství na celé naší městské části se vynakládají každý rok nemalé prostředky. Apelujeme na naše
občany, aby nepřihlíželi nečinně vandalskému řádění. Ne každý má odvahu osobně zasáhnout. Ale možnost zavolat policii máme
skoro všichni. Využijme jí tedy!

Ing. Marie Veselá
a Ing. Vladimír Vyčichlo,
odbor životního prostředí a dopravy
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