Jediný koncept, který byl pro Písnici připraven a byl také roky za značného úsilí občany!
realizován byl koncept ZZP (10 projektů na obnovu a kultivaci prostředí). Ano, to co se
v Písnici za uplynulých třináct let v oblasti životního prostředí povedlo, není dílem radnice,
ale občanů. Z pera radnice si vybavuji jen (havarijní) opravu hráze rybníka Obecňák a letos
jeho slavné „odbahnění“ za 50 tis. Kč.
Domnívám se, že bychom, jako občané, mohli a měli od lidí, kteří řídí radnici tak dlouhou
dobu, očekávat a požadovat víc.
Totiž ČINY, ne jen řeči (viz nejapný text na webu MČ, v záhlaví Zdravá Libuš)
Bohužel, právě invence, zájem a AKTIVITA jsou tím, co zde zoufale chybí.
Zatímco jinde se prostředí pozitivně mění téměř ze dne na den, tady utíkají i
PŘÍLEŽITOSTI alternativního financování pro obnovu a rozvoj.
Možná se „kultivuje“ něco jiného, nevím...

POSLEDNÍ

25. listopadu t.r. jsem informovala MČ Praha Libuš o atraktivní výzvě MŽP pro předkládání
žádostí o podporu z nového dotačního programu určeného pro města a městské části
„Program zeleň do měst a jejich okolí“.(adresováno: starosta, ÚMČ Praha Libuš )
Jistě, že by i naše radnice měla sama různé programy a výzvy sledovat, vědět o nich,(má
na to i lidi), a být na ně připravena, ale proč nedat dobrý tip, když o něm vím a když tu je
projekt (ZZP), pro který tahle výzva pasuje jako ulitá.
Výzva je zaměřena k předkládání projektů na výsadbu zeleně, obnovu a budování cest,
komunikací, mostků a chodníků, odpočinkových zón a budování vodních systémů. Tedy
přesně na to, co tady velmi pracně dělalo naše os Stromy (a co radnice tak zmařila)
Na můj písemný podnět (odkaz na výzvu) ani na následující písemný dotaz, zda MČ tuto
výzvu nějak využije (18.12.2013), se mi dodnes nedostalo ani slova odpovědi....
Myslím, že MČ Praha Libuš této výzvy nevyužije.
Této, stejně jako nevyužila jiných v minulosti.
Neudělá opět nic.
Neumí, nechce, má jiné zájmy?
Odpověď, stejně jako zamyšlení, proč tolik vadila občanská iniciativa ZZP, nechávám už
jen bystrému postřehu čtenáře …
Je věcí občana, aby přemýšlel a ptal se, čím se jeho samospráva vlastně zabývá?

