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ZPRÁVY z Prahy 4

Městská část Praha 4 rozšíří i v letošním roce 
svůj úspěšný projekt, v rámci kterého jsou 
na vybrané plochy zeleně vysévány květnaté 
louky. K šesti již existujícím plochám přibude 
dalších šest.

„Projekt má u veřejnosti velice kladný ohlas. 
I z tohoto důvodu jsme se rozhodli zdvojnásobit 
počet míst, kde se naši obyvatelé i návštěvníci 
městské čísti budou moci potěšit pohledem na 
druhově a barevně pestrý porost,“ uvedl radní 
pro životní prostředí Tomáš Hrdinka (ANO 
2011). Celkově tak bude mít městská část více 
než 4 000 metrů čtverečních květnatých luk. 
„K výsevu používáme tzv. Strakonickou směs. 
Tato směs, namíchaná z 15 druhů letniček, se 
v průběhu léta a podzimu barevně proměňuje. 
Toho je dosaženo výběrem rostlin, jejichž doba 
a délka květu není stejnorodá. Jsou v ní 
zastoupeny především chrpy, len velkokvětý, 
sluncovky, krásenky, lokanka, měsíček lékařský 
a mnoho dalších. Květnaté louky jsou domovem 
a útočištěm hmyzu. Ten zde najde nejen zdroj 
potravy, ale i bezpečí,“ uzavírá radní Hrdinka. 
Místa, kde všude se můžete na květnaté louky 
těšit: v ulicích Novodvorská, Vídeňská, 5. květ-
na, Modřanská, Jeremenkova, Antala Staška, Po-
dolská, Nuselská, Hlavní, Michelská, Pujmanové 
a v zahradě Jeremenkova. (red)

Praha 4 stále rozšiřuje květnaté louky

Více o květnatých loukách s mapkou lokalit najdete na www.praha4.cz. Foto: Tomáš Hrdinka

Městská část Praha 4 vyzkoušela v letošním 
roce ve třech oblastech v pilotním programu 
participativní rozpočet, ve kterém sami občané 
navrhují, co by se mohlo za vyčleněné finanční 
prostředky zrealizovat. V rámci rozpočtu pro 
rok 2022 vyčlenila Praha 4 na tzv. participativní 
rozpočet tři miliony korun, po jednom do každé 
oblasti. Z návrhů veřejnosti vybrali občané hla-
sováním sedm projektů v oblastech regenerace 
zeleně, oprav chodníků a rozšiřování počtu 
parkovacích míst.
„Ukázalo se, že oblasti pro návrhy veřejnosti 
byly zvoleny dobře, protože jsme obdrželi od 
našich obyvatel dostatečný počet kvalitních 
podnětů,“ uvedl 1. místostarosta pro dopra-
vu, finance a evropské fondy Zděněk Kovářík 
(ODS). „Společně se teď můžeme těšit na 
uskutečnění vítězných návrhů, ale ani ty, co 
nevyhrály, nezapadnou. Většina z nich se objeví 
v další činnosti naší městské části,“ dodal.
Základní informace o participativní části roz-

počtu zveřejnila městská část Praha 4 na svém 
webu 31. ledna. Konečná lhůta pro podněty od 
občanů byla 28. února do 12.00 hodin. Poté se 
v březnu uskutečnilo vyhodnocení proveditel-
nosti přijatých podnětů a následovalo hlasování 
obyvatel MČ Praha 4 o jednotlivých podnětech, 
které trvalo do 31. března. Konečné výsledky 
byly zveřejněny 13. dubna a výsledky pilotního 
programu participativního rozpočtu schválila 
Rada MČ Praha 4. 
Veřejnost vybrala svým hlasování v jednotlivých 
oblastech k realizaci následující návrhy: 
Oblast I. Regenerace zeleně
Podnět 1: Křesomyslův hájíček s herním koutem 
a posezením 
Podnět 7: Revitalizace vnitrobloku v ulici Přímětická
Oblast II. Opravy chodníků
Podnět 10: Vydláždění cesty v zeleni a rekultiva-
ce přilehlé zeleně v ulici Ohradní
Podnět 9: Oprava přístupové cesty a oprava 
cesty v zeleni v ulici Bernolákova
Podnět 14: Oprava chodníku u Družstva Repo
Oblast III. Rozšiřování počtu parkovacích míst
Podnět 24: Zpevnění stávajícího rostlého po-
vrchu pásů při původní panelové cestě z ulice 
Na Křivině do zadního traktu
Podnět 21: Zpevnění stávajícího travnatého po-
vrchu mezi obrubníkem a chodníkem při obou 
stranách ulice Severní I v úseku Zapomenutá - 
Severovýchodní VI
Více na webu městské části Praha 4 https://pra-
ha4.cz/Participativni-cast-rozpoctu-2022. (red)

Praha 4 letos spustila participativní rozpočet

Také v letošním roce se školy zřizované měst-
kou částí Prahou 4 starají, aby školní obědy do-
staly opravdu všechny děti, tedy i ty ze sociálně 
slabých rodin.
„Mateřské a základní školy jsou zapojeny do 
operačního programu Potravinové a materiální 
pomoci a většina základních škol také využívá 
projekt dotovaných obědů organizace Women 
for women s názvem Obědy pro děti. V tomto 
školním roce díky tomu získalo podporu zhruba 
120 dětí v mateřských školách a žáků základ-
ních škol,“ uvedla starostka Irena Michalcová 
(ANO 2011), do jejíž gesce školství spadá. Do 
projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě 
se zapojují opět následující školy: Základní ško-
la Jílovská, Základní škola Táborská, Škola Kavčí 
hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední 
odborná škola služeb, Základní škola Poláčkova, 
Spořilovská mateřská škola a Mateřská škola Na 
Zvoničce 13. (red)

Školní obědy pro sociálně 
slabé rodiny

Ke zdravému obědu patří také nezbytná dávka 
vitamínů. Ilustrační foto: Pixabay

V ulici Bernolákova se bude opravovat přístu-
pová cesta.


