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náZory zastupitelů

Ať žije středověk!
Zdeněk Kovářík (oDS), 

1. místostarosta MČ Praha 4
Středověký člověk pro 
svoji ochranu vynalezl 
hradby. Tím mohl zame-
zit vstupu nežádoucích 
osob a také vybrat tvrdé 
daně od přijíždějících 
trhovců a obchodníků.
V moderní době jsme 
dokázali mnohé, včetně 
ostnatých drátů a vysoké-

ho napětí za komunistů. Rozmach informačních 
technologií dovoluje opustit drastické ztvárnění 
hranic, umožňuje velice snadno kastovat podle 
elektronicky nastavených práv. Pryč jsou pracně 
vyráběná a následně padělávaná parkovací 
oprávnění.
Každá hranice omezuje svobodu a vytváří pro-
blém a zóny placeného stání nejsou výjimkou. 
Velmi restriktivně nastavená pravidla omezují 
svobodný pohyb a vytvářejí skupiny obyvatel 
s nestejnými právy. „Nomádi“, žijící v Praze 4, 
ale nesplňující z různých důvodů přísná pra-
vidla trvalého bydliště nebo vztahu k vozidlu, 
i „Středočeši“, dojíždějící denně za prací či 
jinými základními potřebami, se přirozeně hou-
fují vně každé takto vytvořené umělé hranice. 
Nedosti na tom, vytvořili jsme si hranice i mezi 
sebou, mezi Pražany. 

Praha 4 - jedna zóna  
placeného stání

Po dlouhé debatě jsme, pod tlakem „Nomádů“ 
a „Středočechů“ vytlačených hranicemi z centra, 
odsouhlasili v městské části Praha 4 vytvoření 
jedné zóny. Toto těžké rozhodnutí bereme jako 
nejmenší zlo v situaci nedostatku veřejného 
prostoru k parkování. I s tímto zlem část obyva-
tel přirozeně nesouhlasí. Zónu jsme již jednou 
rozšířili. Připravujeme ji příští rok rozšířit na 
celou naši krásnou městskou část. Opět povede-
me v místě druhého rozšíření diskusi s místními 
o konkrétním provedení. 

o nás bez nás
Náhoda tomu přála, že jsme se z druhého 
konce města dozvěděli, že úředníci z města 
s  městskou parkovací komisí chtějí naši zónu 
placeného stání rozparcelovat na menší kousky 
a vytvořit další hranice uvnitř Prahy 4. Protože 
vědí, že si to zásadně nepřejeme, tak to před 
námi tajili. Je to čiré sociální inženýrství a poku-
sy na nás bez nás.
Rozparcelování Prahy 4 a znemožnění pohybu 
je krutý návrh omezující dostupnost zdravot-
nických, sociálních, kulturních, sportovních, 
volnočasových, školských, církevních, úředních 
i obchodních zařízení pro nás všechny. Říkám 
jasné NE, nepřidělávejme si další hranice, ne-
drobme svoji svobodu!
Nezneužívejme nutnost organizace parkování 
při omezeném veřejném prostoru k jiným cílům 
a k omezování svobody každého z nás.

Letní střípky z radnice
Tomáš Hrdinka (Ano 2011), 

radní MČ Praha 4
Vážení čtenáři, než zmí-
ním, co pro vás radnice 
chystá nebo již zrealizova-
la nového, třeba jako tip, 
kam v létě vyrazit, cítím 
potřebu se omluvit za 
letošní zpoždění prvních 
sečí, které snad již touto 
dobou máme úspěšně za 
sebou. Myslím zejména 

na alergiky a pejskaře, ale i další občany, kteří se 
o situaci zajímali. Za zpoždění mohla kombinace 
několika faktorů, nejprve přírodních, poté technic-
ko-personálních. Jsme si toho vědomi, nebyli jsme 
v Praze i v celé ČR zdaleka sami. Po urgencích, 
kdy se ukázalo, že firma v některých oblastech 
Prahy 4 nedodržela své závazky, byla přijata 
účinná opatření k rychlé nápravě stavu a seče jsou 
nyní již v normálu. Připomínám, že stále probíhá 
výběrové řízení na nového dodavatele služeb v ob-
lasti úklidu a péče o zeleň a současné provizorium 
se na této situaci rovněž podepsalo. Ještě jednou 
všem děkuji za trpělivost.

nové květnaté louky  
a grilování u vltavy

Na pěti místech, v ulici Jeremenkova poblíž 
základní školy, v Modřanské u zastávky Přísta-
viště, ve Vídeňské u Thomayerovy nemocnice, 
v ul. 5. května u stanice Vyšehrad a v Antala 
Staška hned vedle radnice vykvetou na přelomu 
července a srpna nové květnaté louky. Společně 
s tou v Novodvorské ulici, kterou si spousta 
z vás loni tolik oblíbila, přispějí svou pestrou 
barevností ke kultivaci veřejného prostoru 
a zároveň poslouží i jako potrava a úkryt pro 
užitečný hmyz. Na břehu Vltavy za branickým 
A-parkem jsme pro milovníky pikniků zřídili 
pohledově vkusné veřejné griloviště s pravidel-
ným servisem (čištěním) tak, aby jeho obsluha 
byla co nejpříjemnější. A už teď chystáme druhé 
pro park Na Pankráci.

Diskuse s občany k vnitro- 
bloku a projektům Pincity

Na konci května jsem se sešel s obyvateli vnitro- 
bloku Halasova, který by měl být první vlaštov-
kou jeho postupné revitalizace. Poslední při-
pomínky k jinak ceněnému architektonickému 
návrhu budou zapracovány tak, aby bylo mezi 
obyvateli před samotnou realizací dosaženo 
maximálního konsensu. Rovněž proběhla první 
schůzka s občany k návrhům jejich projektů na 
platformě PinCity, na základě níž byly získány 
detailnější informace důležité pro posun k jejich 
úspěšné realizaci. Věřím, že se některých z nich 
dočkáme ještě letos.
Vážení čtenáři, přeji vám hezké, ničím nerušené 
pohodové léto i pevné zdraví, a pokud budete 
chtít cokoliv ohledně životního prostředí pro-
diskutovat, budu mít pro vás na radnici dveře 
otevřené.

Pokračujeme v rozvoji 
koupaliště Lhotka

Filip Vácha (ToP 09), 
radní MČ Praha 4

Městská část Praha 4 
nadále pokračuje v in-
vesticích do koupaliště 
Lhotka. Před zahájením 
sezony proběhla výsadba 
nových stromů. Na 
podzim bude realizován 
projekt vybudování 

nového občerstvení. Postavíme pět nových 
samostatných plně vybavených gastro-stánků. 
Rozvineme a posílíme pokladnu, abychom 
umožnili rychlejší vstup na koupaliště.

nová voda pro lhotku
Zaměřili jsme se na palčivý dlouhodobý pro-
blém, který naše koupaliště trápí, a tím je nedo-
statek vody. Jde o nedostatečnou výnosnost vrtů 
během koupací sezony. Tento deficit musel být 
v minulosti řešen dopouštěním vody z vodovod-
ního řádu. Minulý rok jsme nechali vypracovat 
posudek o možnosti posílení vodních zdrojů 
ve Lhotce, v rámci kterého jsme zvýšili péči 
o stávající vrty, u kterých docházelo k zanášení 
minerály železa. Teď provedeme větší investici 
do vodního hospodářství, kdy jako zdroje zapo-
jíme retenční vodu z průsaku koupaliště. Dále 
odpadní studenou vodu ze sprch, kterou bude-
me recyklovat, a také vodu z nové studny. Voda 
bude za využití moderních technologií upravena 
při splnění přísných hygienických norem a za-
pojena do systému vodního hospodářství. 
V rámci těchto úprav vybudujeme i nové kalové 
hospodářství, které bude esteticky začleněno do 
areálu, a nahradíme tak současný provizorní sys-
tém, který na naše návštěvníky může působit nega-
tivně. Následně proběhne dokončení vybudování 
nového oplocení areálu a sportovišť. Naši nejmenší 
návštěvníci se mohou těšit na výrazné rozšíření 
dětského potůčku a doplnění o hrací prvky již příští 
sezonu. Dětem se tato novinka bude jistě líbit.

investice do školství
Jsem rád, že investujeme nejenom do našeho 
koupaliště, ale nadále pokračujeme v rozvoji 
našich školských zařízení. Z posledních akcí se 
jedná například o vybudování nové kotelny v ZŠ 
Jižní na Spořilově. Původní zařízení kotelny 
se již dostalo na hranici své životnosti, proto 
investujeme částku přesahující čtyři miliony 
korun do nového zařízení. Celá rozsáhlá stavba 
bude hotova do 120 dnů tak, aby škola byla 
připravena na novou topnou sezonu. V ZŠ Na 
Chodovci proběhne během letních prázdnin 
první etapa rekonstrukce školního sportoviště, 
kdy bude obnovena běžecká dráha a vybudová-
no nové beachvolejbalové hřiště. To jsou jen dvě 
z akcí, které budou probíhat v našich školách 
během prázdnin, kdy se tradičně zaměřujeme 
na opravu našich vzdělávacích zařízení.
Závěrem si dovolím čtenářům popřát krásné 
léto, plné příjemných letních dnů, které můžete 
strávit na našem koupališti Lhotka.


