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prověření nepořádku na tatraně a lokalitách uvedených v příspěvcích

Ahoj Jardo, Rosťo,
prosím, zkontrolujete uklizenost v lokalitách - viz příspěvek níže.
Sportovní zařízení: připravit návrh na doplnění košů a systém úklidu dráhy a jeho průběžné kontroly - ihned, info v
pátek během dne
TS: prosím zkontrolovat uvedené lokality a zaměřit se v rámci kapacit na jejich dočišťovaní - průběžně
Děkuji i za vaší společnou součinnost.

Robert

RE: Volná diskuse pro občany
dne 16.11.2011 16:56:58 | autor: Jitka (x.x.0.224)
Dobrý den, přečetla jsem si na PT News článek o investicích do Sportovního zařízení PT, týká se především
plaveckého bazénu. V souvislosti s tím bych se chtěla zeptat, zda se také počítá s vylepšením asfaltového oválu
prezentovaného jako oficiální in-line dráha. Nejde ani tak o ovál, jako o nepořádek. Bruslařská in-line sezóna už sice
pomalu končí, ale v jejím průběhu byl po dráze takový nepořádek - pet lahve, střepy, odpadky, listí, tráva..... Chápu,
že většinu vyprodukují zase jen lidé, v největší míře asi mládež využívající skate zónu ( v její bezprostřední blízkosti je
nepořádek největší ), na druhou stranu po celém oválu je pouze jeden odpadkový koš ( při vstupu do kabin ), což
také není ideální. Ale nejde jen o odpadky, listí, v létě posečená tráva, přes to všechno se - obzvlášť začátečníkům,
kteří tuto dráhu kvůli nenáročnému profilu vyhledávají - hodně špatně jezdí. Šlo by s tím pro příští sezónu něco udělat
? Bruslím tam celkem pravidelně, potkávám se s jinými bruslaři, a shodujeme se, že než začneme jezdit, musíme si
nejdřív dráhu " vyčistit ". Přiznám se, že návštěvu bych tam na brusle nevzala, to i v přírodě jsou asfalty mnohem
čistší.Jenže ve všední den má málokdo z nás čas jet na Stožec..... Děkuji za odpověď.
RE: RE: Volná diskuse pro občany
dne 16.11.2011 22:10:26 | autor: 666 (x.x.61.142)
Naprosto souhlasím s Jitkou, radši jezdím do Strakonic- odpadkové koše po celé dráze, posečená tráva, nikde se
neválí odpadky, klacky, štěrk, listí atd. Na Tatranu je neuvěřitelný BORDEL.
Ono se to ale bohužel netýká jen Tatranu, bordel je i na sídlišti, v Háječku, na parkovišti kamionů, na tankovce, u
střelnice, okolo nákupních středisek atd. Takhle bych mohla pokračovat docela dlouho.
RE: RE: RE: Volná diskuse pro občany
dne 17.11.2011 07:31:43 | autor: Robert Zeman (x.x.168.9)
Dobrý den Jitko, 666,
vaše připomínky a podněty zkontrolujeme, probereme možnosti zvýšení a místa umístění odpadkových košů v
areálu Tatranu, častější úklid dráhy atd. To platí i o kritice na nepořádek v lokalitách Háječek atd., kde ale
pravidelně v oblasti cesty na hřbitov nepořádek TS uklízejí. Kapacita jejich práce je limitovaná.
Pravidelně s TS konzultuji stav úklidu, nyní by mělo být v terénu i více pracovníků - zhruba od ledna, protože
prostřednictvím projektu Míši Veselé budou prostředky na zaměstnaní více lidí právě v oblasti ručního úklidu a
prací.
Děkuji za zájem o své okolí a případné další konstruktivní připomínky.
Zdraví R. Zeman
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