Názory zastupitelů
Zeleň v nových rukou

Tomáš Hrdinka (ANO 2011),
radní MČ Praha 4
Vážení čtenáři,
radnici se povedlo
téměř nemožné; po roce
a předchozích dlouhých
12 letech u jednoho
dodavatele, který zašel
na úbytě, jsme úspěšně
vysoutěžili nový subjekt,
který se nám bude starat
o obsluhu odpadkových
košů, úklid veřejných prostranství a péči o městskou zeleň. Vím, že to poslední rok, kdy jsme
byli v provizoriu, občas nebylo lehké, a děkuji
vám za trpělivost. Výsledky naší práce by se
měly brzy dostavit. Snad si jich také všimnete.

Úklid a péče o zeleň
Běh na dlouhou trať, v němž ve dvou kolech
soutěžilo osm subjektů, dospěl zdárně do svého
cíle a od začátku října funguje pro MČ Praha 4
nová společnost. Více k tématu v samostatném
článku v tomto čísle Tučňáka. Zde bych si pouze
dovolil i s ohledem na uvedené očekávané
pozitivní změny připomenout, že MČ Praha 4
se stará jen o část pozemků, které jsou svěřeny
do její správy. Pozemky v majetku města mimo
správu Prahy 4 si magistrát musí udržovat sám
nebo prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK) či Dopravního podniku HMP.
Často mi píšete, že jsou zarostlé kraje chodníků,
rigoly silnic, a to i v husté zástavbě. To je však
zcela většinově záležitost TSK a vaše podněty
pouze předáváme odpovědné osobě, kterou
případně ještě dále urgujeme. Více s ohledem
na oddělené finance udělat nemůžeme. Druhou
záležitostí, na kterou jsme v provizoriu nemohli
brát ohled, je seč soukromých pozemků, které
jsou součástí veřejného prostoru, typicky parku.
Pozemek sice není oplocen, ale nelze jej za
vlastníka sekat za obecní peníze. Vlastníky
vždy urgujeme a k seči přistupujeme až v krajní
nouzi, kdy se pozemek již zcela vymkl kontrole.
Je to sice naše práce, ale každý si může v katastru nemovitostí najít, komu pozemek patří,
a překvapivě je to často někdo bydlící v bezprostředním okolí stěžovatele. Jindy to zase může
být firma sídlící ve Velkém Meziříčí na Moravě.
Ta však jako jedna z mála na uvedené výzvy
k seči reaguje. Vše píši jen pro vaši představu,
co musíme v sezóně kolem zeleně řešit.
Co se černých skládek týká (a je jedno, na kterém jsou pozemku), podávejte ihned konkrétní
podnět, vyzveme majitele či černou skládku na
veřejném pozemku pomocí naší mobilní jednotky rovnou odklidíme.

Až jednou… Tady a teď!

Zdeněk Kovářík (ODS),
1. místostarosta MČ Praha 4
Vážené a milé dámy,
vážení a milí pánové,
obyvatelé Prahy 4, krásné
části mojí milované
Prahy.
Konec roku víc než
jindy přináší zamyšlení,
víc než každý běžný
den vnímáme radosti
i starosti. Jsem optimista,
a proto si dovoluji před koncem roku vyzvat
k tomu, abychom se nenechali odradit žádnými
pandemiemi, žádnými krizemi a nepřestávali žít
a radovat se z velkých i drobných radostí.
Po roce a tři čtvrtě jsme už všichni covid důkladně prožili. Každý, kdo jsme jen trochu mohli,
jsme se nechali očkovat, a proto neodkládejme
život na až jednou! Nejsme tady nanečisto, na
zkoušku, většina z nás chápe, že nebudeme „až
jednou“ žít znovu, proto nečekejme, žijme, podnikejme a radujme se spolu se svými blízkými,
přáteli a kamarády!
Kvalitu života přes veškeré krize a problémy nejvíce ovlivní naše chuť žít, naše chuť podnikat,
naše chuť starat se o sebe, své blízké a pomáhat
potřebným. Nečekejme proto, až se postará stát
nebo někdo neznámý. Nezávislost a svoboda
jsou stejně potřebné pro naše radosti jako kontakty s dalšími lidmi.
Přeji proto všem krásný konec roku s výzvou
„žijme tady a teď“, buďme rádi a spokojení, ať
nám starosti neotravují život.
Jako předseda klubu ODS budu velice rád, když
si rok 2022 všichni budeme moci užít bez pandemií, bez omezení a s dobrou náladou.
Přeji vám všem úspěšný rok 2022, pevné zdraví
a spoustu pozitivních zážitků a pracovní a osobní radosti.

Nový lékařský dům v Praze 4

Filip Vácha (TOP 09),
radní MČ Praha 4
Rada městské části ve
středu 10. listopadu rozhodla o výběru zhotovitele nového zdravotního
centra Kosmos. Toto
zařízení vznikne v ulici
Novodvorská v budově
bývalého kina Kosmos.
V části kulturního centra
mělo být již v minulosti
vybudováno relaxační a wellness centrum,
a jeho stavba byla v minulých letech dokonce
částečně realizována. Pro svou neefektivitu radnice projekt zastavila a vlastní stavbu zakonzervovala koncem roku 2014.
Jsem velice rád, že kolegové z rady městské
části souhlasili s vybudováním nových zdravotnických kapacit v Praze 4, a pomohli tak
ukončit stav, kdy dotčená část kulturního centra
přinášela pouze náklady a žádný užitek pro
naše spoluobčany.
Stavební úpravy proběhnou v nadzemních
patrech a také v suterénu. Provedeny budou
systémem shell & core a jejich celková částka
bude 52,9 milionu korun bez DPH. Stavaři by
měli práci dokončit během 220 dnů. Výsledkem
bude vybudování zdravotnického ambulantního
zařízení, v jehož rámci počítáme i se stomatologickými ordinacemi, jichž není dostatek ani
v naší městské části.

Fidlovačka oslavila 100 let
Tento měsíc oslavilo Divadlo Na Fidlovačce sto
let své existence, které svůj provoz zahájilo
při příležitosti třetího výročí vzniku republiky
v roce 1921 státní hymnou. Letošní kulatiny si
připomnělo speciálním představením s názvem
100 let Fidlovačky. V rámci oslav jsem za městskou část Praha 4 předal divadlu novou kotelnu,
která byla nezbytná pro jeho další provoz. Její
výstavba stála 4,7 milionu korun bez DPH. Do
další stovky přeji divadlu, aby se mu i s novým
vytápěním hrálo dobře.

Opravy škol pokračují
I nadále také pracujeme na opravách škol. Na
podzim jsme dokončili ještě jeden projekt nové
kotelny v základní škole Jižní. Během minulého
měsíce jsme otevřeli nové sportoviště pro ZŠ Na
Chodovci, která má nyní k dispozici atletickou
dráhu, doskočiště i hřiště na plážový volejbal.
Během tohoto měsíce navíc dokončíme i druhou
etapu stavby sportoviště pro ZŠ Ohradní.

Komunitní zdobení stromků
Rád bych vás pozval na zdobení a rozsvěcení vánočních stromků, včetně čerstvě vysazené jedle
v Braníku, info o místech zdobení bude vždy
s předstihem oznámeno na webu či FB. Přeji
vám klidné zimní dny a spokojené Vánoce.

8 Tučňák • 12/2021

www.praha4.cz

