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NÁZORY zastupitelů

Skládáme účty občanům
Tomáš Hrdinka (ANO 2011), 

radní MČ Praha 4
Vážení čtenáři,
vím, jste teď asi někde 
u vody nebo s dětmi 
či vnoučky na výletě, 
vzhledem k blížícím se 
zářijovým volbám je ale 
na čase říci si, co se nám 
za těch 3,5 roku na rad-
nici podařilo odpracovat, 
byť zdaleka ne vše, co 

jsem si předsevzal, je hotové. Největším nepříte-
lem a zároveň největším zklamáním a poznáním 
v politice je čas. Všechno zkrátka příliš dlouho 
trvá, studie, projekty, územní a stavební řízení, 
soutěže atd., ale to je demokracie. Přesto se 
spousta věcí povedlo, pojďme se spolu podívat 
na pár z nich, ze kterých, doufám, nejen já, ale 
i vy máte radost.

Co se povedlo a co bych 
rád ještě dokončil

Největší radost mám z nových květnatých luk, 
naše strakonické louky potěšily mnoho z vás 
a bylo by s podivem, kdyby v tom nová politická 
reprezentace, ať bude jakákoliv, nepokračovala. 
Povedlo se nám po 12 letech najít nového doda-
vatele služeb v oblasti úklidu a péče o zeleň, asi 
jste si také všimli, že se seče výrazně zlepšily, 
seká se méně tam, kde to není potřeba. 
V oblasti úklidu neustále rozšiřujeme síť košů 
s pytlíky pro vaše čtyřnohé miláčky, pronajali 
jsme si vůz na čištění chodníků, kterým vý-
razně pomáháme TSK. Začali jsme obměňovat 
kontejnery na tříděný odpad, abychom přispěli 
ke kultivaci veřejného prostoru. S magistrátní 
podporou jsme dodali závlahy do našich parků, 
které v noci, kdy je závlaha nejefektivnější, 
udržují trávníky zelené a vláhově funkční. Na 
mnoha místech jsme zřídili pítka a mlžiče, aby 
vám v létě bylo ve městě příjemněji. Vysadili 
jsme stovky nových stromů včetně reprezenta-
tivní, růžově kvetoucí aleje na Kapitolu v Michli, 
která se brzy objeví i na mapách. S velvyslanky-
ní Kanady jsme na Novodvorské vysadili stromy 
přátelství, dosadili branickou Třešňovku nebo 
třešňovku Na Chodovci. 
Dvě nové smart toalety vám nabízejí důstojné 
zázemí v Podolí a na Roztylském náměstí, dvě 
nová griloviště v Braníku a Hodkovičkách zase 
lákají na letní večery. ZŠ Školní dostala svou 
retenční nádrž na vodu ke skleníku, začíná 
se budovat můj vysněný biotop v parku 
Za Mlýnem…
Netřeba už asi dále pokračovat, každý si, pokud 
je všímavý, může vybrat, co je mu milé. Nestihl 
jsem už dokončit projekt pilotní revitalizace vni-
trobloku Halasova, revitalizaci jezírka a parku 
Jezerka či zbourat squat v Braníku a rozšířit zde 
ekopark. Vynasnažím se příští rok. Snad jsme si 
i přesto zasloužili vaši důvěru. 
Přeji vám hezké léto a pevné zdraví!

Fungující a přívětivá Praha 4 
v nepříznivých podmínkách

Zdeněk Kovářík (ODS), 
1. místostarosta 

MČ Praha 4

Jsem velmi rád, že mohu 
využít svůj sloupek 
k poděkování! K poděko-
vání všem obyvatelům, 
zaměstnancům, podni-
katelům, organizacím 
i návštěvníkům Prahy 4 

za obrovské úsilí, pomoc, velkou výdrž i trpěli-
vost v posledních 30 měsících.
Nejprve nás přepadla čínská chřipka, která pře-
rostla v pandemii covidu-19. Omezila nás všechny 
v pohybu, v lidských vazbách, v práci i normálním 
životě. Přirozený strach a obavy jsme společně 
dokázali většinou překonat spoluprací, zvýšeným 
zájmem a aktivitou velké řady z nás.
Když jsme se začali vzpamatovávat, srazila nás 
nechutná ruská agrese vůči svobodnému suve-
rénnímu státu, vůči Ukrajině. Vrhla nás zpět do 
špatné nálady a nutnosti řešit dopady na naše 
životy. Vlna uprchlíků před válkou a zvěrstva 
agresora vyvolala neskutečnou odezvu solidari-
ty a nebývalé štědrosti. Chci ze srdce poděkovat 
všem, kteří pomohli a pomáhají ukrajinským 
uprchlíkům s ubytováním, se zajišťováním 
základních potřeb a aklimatizací v našem pro-
středí. Chci velmi poděkovat všem, kteří přispěli 
a přispívají hrdinným obráncům Ukrajiny.

Řešíme otázku bydlení
Pandemie covidu-19, ruská agrese na Ukrajině 
i významná ekologická evropská aktivita Green 
Deal jako vnější zdroje a bezprecedentní rozdání 
2 bilionů korun (přeloženo milionkrát 2 miliony) 
nekrytých hospodářským produktem ani produk-
tivitou a skokové navýšení příjmu zaměstnanců 
veřejného sektoru jako vnitřní zdroje se společně 
podílejí na vysokém nárůstu inflace. Rostoucí 
náklady zatěžují každého z nás soukromě, stejně 
sužují podnikatelské subjekty a promítají se 
i do činnosti městské části. Bez nárůstu příjmů 
městské části se musíme vypořádat s nárůstem 
cen energií pro úřad i všechna školská, sociální 
i sportovní zařízení městské části.
I s ohledem na dnešní situaci vyvíjím maximální 
snahu urychlit opravy bytů v majetku Prahy 4, 
abychom mohli pronajímat více bytů potřebným 
občanům. Podařilo se mi navýšit finanční pro-
středky na opravy bytů o více než 22 milionů Kč. 
Za nezbytné také považuji nalezení mechanis-
mů, jak podpořit snížení počtu nevyužitých 
bytů cestou zlepšení pozice pronajímatelů 
a zlepšení jejich jistot ve vztahu s nájemci. Jsem 
osobně přesvědčen, že to je nejrychlejší cesta, 
jak pomoci zejména mladým spoluobčanům 
nalézt bydlení v Praze.
Závěrem vám všem chci poděkovat za aktivitu 
vedoucí k překonání vnějších problémů a za 
velkou trpělivost s těmito obtížemi. Přeji vám, 
obyvatelům krásné rozmanité Prahy 4, klidně 
prožité krásné léto, stále pevné zdraví a kupu 
pohody.

Příroda, voda, zeleň,  
vycházky a Praha 4

Petr Kučera (TOP 09), 
zastupitel MČ Praha 4

Aktuální krásné a teplé 
letní počasí svádí 
k vycházkám a k pobytu 
v přírodě, a to ať už 
v Praze, nebo mimo ni. 
Mezi vyhlášené pražské 
přírodní a volnočasové 
prostory bezpochyby 

patří Prokopské údolí, Divoká Šárka, Stromovka, 
Letenské sady nebo Petřín. Na čtyřce to pak je 
jednoznačně Krčský les, dále pravý břeh Vltavy 
nebo oblíbené parky Jezerka a park Na Pankráci 
(Centrální park Pankrác), spojený s Kavčími 
horami. A dalo by se určitě pokračovat.

Kam jsme došli?
Několik vycházek vedených odborníky s cílem 
prodiskutovat s místními obyvateli možnosti 
revitalizace daného veřejného prostoru, zlepšení 
jeho prostupnosti a vzhledu proběhlo během 
letošního jara na nejrůznějších místech. Mož-
nosti revitalizace parku Na Pankráci, parku Na 
Fidlovačce, vnitrobloku a parku za podolským 
kostelem, dále budoucí revitalizace břehů Botiče 
v Michli nebo diskuze nad budoucností Bra-
nických skal. To je jen výčet některých z letos 
realizovaných „procházek“. Několik desítek 
obyvatel Nuslí, Michle, Podolí, Pankráce, či 
Braníku tak mělo jedinečnou příležitost přímo 
na místě svými názory ovlivnit budoucí podobu 
svého okolí. Vždy ve všední den v podvečer bylo 
určeno místo setkání, odkud se skupina zájem-
ců šla porozhlédnout po okolí. Padly návrhy na 
lepší osvětlení parků, větší počet laviček a košů, 
instalace mlžítek pro děti a lepší propustnost 
celého prostoru. 
Někteří z nás mohou namítnout, že zvolená mís-
ta nejsou tak zajímavá a vyhlášená jako Grébovka 
nebo Riegrovy sady. A že tedy nemá cenu se jim 
ve velké míře věnovat. Pro místní z nejužšího 
okolí však jde o nejbližší kontakt s přírodou. A ta 
do města prostě bezpochyby patří. 

Co je cílem vycházek?
Výsledkem práce odborníků v rámci vycház-
kových konzultací s místní veřejností jsou/
budou dokumenty, které stanoví hlavní principy 
dlouhodobé správy a revitalizace výše zmíně-
ných veřejných prostranství. Přispějí nám tak 
k udržitelnému rozvoji těchto míst a efektivní-
mu vynakládání prostředků Prahy 4. V nepo-
slední řadě pomohou zamezit tomu, že v těchto 
významných veřejných prostranstvích budou 
realizovány ad hoc zásahy bez vědomí cílového 
stavu a širších souvislostí, jak už se v minulosti 
bohužel několikrát stalo.
Slibuji, že na tento koncept participace obyvatel 
Prahy 4 velmi rádi navážeme. A hlavně že se-
sbírané návrhy v následujícím volebním období 
opravdu zrealizujeme.
Všem čtenářům přeji krásné, klidné a slunné 
letní dny strávené nejlépe v přírodě.


