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NÁZORY zastupitelů

Poděkování našim  
sídlištím a seniorům

Tomáš Hrdinka  
(ANO 2011),  

radní MČ Praha 4

Vážení čtenáři,
komunální volby i povo-
lební vyjednávání snad 
máme zdárně za sebou 
a já bych vám chtěl 
osobně poděkovat za 
vaši důvěru a nečekanou 

podporu, které se nám od vás prostřednictvím 
vašich hlasů a preferenčních křížků dostalo 
a kterou se se svými kolegy vynasnažíme 
v příštích čtyřech letech nezklamat. Tedy pokud 
vše dobře dopadne a soud neuzná argumenty 
opozice, která napadla výsledky letošních voleb, 
a poté ještě vše stvrdí ustavující zastupitelstvo.

Lidé naši práci vidí
Mé poděkování patří všem našim voličům, 
zejména však našim největším sídlištím Krč, 
Novodvorská a Spořilov II, a také občanům 
Michle v okolí ZŠ Ohradní a Nuslí v okolí MŠ 
K Podjezdu. V těchto oblastech hnutí ANO ve 
volbách získalo více než 30 % hlasů, tj. nejvíce 
ze všech kandidujících politických subjektů. 
Ať už tyto volby pojala řada z vás jako možnost 
vyjádřit se k práci vlády, což by vysvětlovalo 
výrazný nárůst podpory ve většině volebních 
okrsků (konkrétně ve 105 okrscích ze 132) opro-
ti loňskému roku, kdy se volilo do Poslanecké 
sněmovny, nebo ocenění naší dosavadní 3,5leté 
práce na radnici, jde o obrovský výsledek a záro-
veň závazek. 
Jsem si též dobře vědom, že řada hlasů pro naše 
hnutí připlula z řad našich starších spoluobča-
nů, kteří mají čas na to přečíst si Tučňák, za-
surfovat si na facebooku a dívat se kolem sebe, 
když jdou třeba na nákup či na procházku. 
Posílají mi konkrétní podněty, přání i nápady 
a já se je snažím dříve či později realizovat. Ať 
už se jedná o nefunkční osvětlení v podchodu 
Novodvorské ulice, znečištěné dětské hřiště 
u MŠ K Podjezdu, neposekané bezprizorní 
pozemky v Olbrachtově ulici či na nám. Hrdinů, 
nebo černé skládky a bezdomovecká doupata 
v místech, která ani nepatří MČ Praha 4, ale 
přesto je naše mobilní jednotka na konkrétní 
podnět uklidí. A občan to vidí a ví, že spoluprá-
ce s úřadem funguje. A pokud někdo (úředník) 
nezvedne telefon hned napoprvé, je to tím, že je 
právě v terénu či jinak vytížen. 
Pokud se obrátíte přímo na mě, ať už telefonic-
ky, nebo e-mailem, odpovím každému z vás 
v řádu hodin, maximálně jednotek dnů. I díky 
tomuto přístupu si pak vážíme vašich prefe-
renčních hlasů. Jsou totiž od vás, kteří jste volili 
jiný politický subjekt, a přesto jste neváhali naši 
každodenní práci pro Prahu 4 ocenit. Držte nám 
tedy palce, ať můžeme dokončit všechny věci, 
které jsme v minulém období započali a o nichž 
si povíme třeba příště.
Hezké podzimní dny!

Musíme hledat kompromisy
Ondřej Kubín (ODS), 

zastupitel MČ Praha 4
Milí spoluobčané, 
v listopadu nás čekají 
Dušičky, dobré jídlo a pití 
na svatého Martina nebo 
svátek 17. listopadu, Den 
boje za svobodu a demo-
kracii. A také bude rov-
něž zvoleno nové vedení 
radnice MČ Praha 4.
Věřím, že i já budu sou-

částí nového vedení radnice a přál bych si, aby 
následující čtyři roky byly obdobím konstruktiv-
ním, týmovým a otevřeným. Společnost je dlou-
hodobě rozdělována, a to nejen na té nejvyšší 
politické úrovni, ale i v nižších patrech, v duchu 
hesla „Kdo není s námi, je proti nám“. Některý 
boj je čistě ideový, jiný zase plný osobní ani-
mozity či čiré, a bohužel typicky české závisti, 
a další je třeba zase příčinou neznalosti apod.
Velmi si vážím každé slušné i věcné diskuse 
a jsem za ni rád. Obecně, konstruktivní diskuse 
jsou tím, co všichni potřebujeme v debatách 
(nejen) o veřejném prostoru, přičemž jsou 
lidé, kteří se domnívají, že čím více křičí, tím 
více jsou slyšet, ale opak je pravdou. Slušným 
lidem naslouchejme vždy a rádi, přestože 
nemusíme nalézt shodu. Ty hulvátské, osobní 
a jednoduché zase ignorujme. Bořit a kritizovat 
umí každý, ale konstruktivně něco vybudovat, 
vytvořit nebo podívat se na věci v kontextu 
a šířeji, to už stojí nějaké úsilí.

Každá lokalita  
má svá specifika

Veřejný prostor, tedy alespoň tak jak ho vnímám 
já, by měl být v ideálním případě místem funkč-
ním, bezpečným, čistým a estetickým. Jsou lo-
kality, kde je možné přizpůsobit veřejný prostor 
ideálu, jsou lokality, kde to jde hůře. Každá 
lokalita má svá specifika, a to nejen urbanis-
tická, ale neméně důležitě i sociální. Což zcela 
jistě neznamená, že se má někde rezignovat na 
snahu přiblížit se k tomu ideálu. Naopak, sna-
hou každého vedení města či radnice by mělo 
být nalézt alespoň kompromis, když už ne ideál.
Praha je prostorem, kde se mísí lidé různých 
názorů, věků, sociálních skupin a potřeb. V jed-
né ulici se tak často potkávají lidé, kteří auto 
využívají jako denní nástroj, stejně tak jako lidé, 
kteří si vystačí s MHD. Bezdětní, stejně tak jako 
rodiny s dětmi. Staří, mladí. Bohatší, chudší. 
Někdo pracuje z domova, jiný zase každé ráno 
vyráží jako obchodní zástupce po celé ČR. Kaž-
dá skupina má své preference, potřeby, náhled 
na svět, finanční možnosti atd. 
Nebuďme sobečtí, málokdy bývá řešení jen 
černobílé, na to je naše město příliš složitý, 
pulsující a komplexní organismus. Ideálu pro 
všechny těžko dosáhneme, zato kompromis je 
reálnější.

Investice v Praze 4  
ve stínu voleb

Filip Vácha (TOP 09), 
radní MČ Praha 4

Vážení sousedé, 
dovolte mi, abych 
úvodem poděkoval za 
podporu a hlasy, které 
jste dali v zářijových 
volbách naší koalici 
Společně ODS a TOP 09. 
Vaše podpora umožnila 

naší koalici v Praze 4 zvítězit. Velice si toho vá-
žím a slibuji vám, že nadále budeme pokračovat 
v rozvoji naší městské části. Když hovoříme 
o volbách, je nutné také poděkovat členům 
okrskových volebních komisí, díky jejichž práci 
mohly volby spravedlivě v Praze 4 proběhnout. 
Členové těchto komisí bývají často opomenuti 
a svým poděkováním bych to rád napravil.

Investice do škol 
I během probíhající volební kampaně jsme pro-
váděli rozsáhlé opravy a investiční akce v našich 
školkách a základních školách. Příkladem uvedu 
základní školu Na Chodovci, u které byla rozší-
řena její kapacita o šest tříd, tedy o 180 žáků. ZŠ 
Na Chodovci dlouhodobě trpěla nedostatkem 
kapacit, tyto nové učebny tento problém řeší. 
Během sto dvaceti dnů bylo v této základní 
škole vybudováno nové víceúčelové hřiště pro 
míčové hry. To vzniklo v rámci renovace spor-
tovních ploch v naší základní škole a navázalo 
tak na již vybudované beachvolejbalové hřiště, 
doskočiště pro skok daleký a běžeckou dráhu. 
V základní škole Nedvědovo náměstí proběhla 
oprava fasády. V současné chvíli probíhá nej-
větší investiční akce tohoto roku, a to zateplení 
budov ZŠ Filosofská, která bude stát městskou 
část 39,9 milionů korun bez DPH a bude trvat 
240 dnů. Na průčelí budovy školy se nachází 
plastika slavného autora Jiřího Nováka. Toto 
umělecké dílo bude odborně zkontrolováno 
a následně zrenovováno odbornou firmou, která 
vzejde z výběrového řízení. Po skončení akce se 
vrátí na své místo. Škola nezíská jen oprave-
nou fasádu, ale touto investiční akcí se zajistí 
významné energetické úspory. 
Veřejné prostranství před ZŠ Plamínkové bylo 
zrenovováno a vkusně upraveno. Během této akce 
nebyla položena pouze nová dlažba, ale byly pro-
vedeny i rozsáhlé terénní úpravy a vysázeny nové 
stromy. Základní škola Sdružení získala zbrusu 
novou kotelnu v hodnotě 4 269 000 Kč bez DPH. 
Moderní technologie dodává v současné chvíli, 
kdy si čtete tento článek, našim dětem teplo a tep-
lou vodu. V ZŠ Školní v Braníku byla vybudována 
nová retenční nádrž na dešťovou vodu.
Díky výsledku voleb vám mohu slíbit, že vedení 
radnice Prahy 4 bude i nadále rozvíjet naše 
školy a mateřské školy.
Samozřejmě, Praha 4 neinvestuje pouze do svých 
škol, ale provádí rozvoj a opravy veškerého svého 
majetku. Jen bytů spravovaných městskou částí 
bylo do začátku září opraveno 86 a mohou tak 
opět sloužit občanům městské části.


