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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Půl osmé ráno. Za pár desítek minut
zač ne vyučování a před budovou ZŠ
Jitřní je čím dál víc dětí. Část jich přišla

pěšky z nedalekých bytových domů, jiné při-
jely s „mama-taxi“ až přímo před budovu
školy a další vystupují z autobusu číslo 106.
Ten má před školou dvě zastávky. Děti je-
doucí ze směru Kačerov musí po vystoupení
z autobusu přejít ke škole přes silnici. Jenže

místo toho, aby to vzaly přes přechod vzdá-
lený 38 metrů od zastávky, vydávají se rov-
nou za autobusem na druhou stranu.

Jde jim o život!
„To, že děti tam přecházejí za autobusem,

vůbec není v pořádku. Každý den tam sto
dětí riskuje život!“ zlobí se jeden z rodičů
Jan Hořínek. „Je potřeba, aby s tím někdo

Dětem přebíhajícím za autobusem
jde každý den o život

Před základní školou v Jitřní ulici v pražských Hodkovičkách
zastavuje autobus přímo před školou. Na přechod vzdálený zhruba
40 metrů ale děti vůbec nejdou a přecházejí hned za zádí autobusu
směrem k hlavnímu vchodu školy. Chaos, zmatek, neštěstí. Tak
popisují své pocity z dětí přebíhajících mimo přechod rodiče, kteří
raději vozí děti ke škole autem.

ně co udělal. Aby projevil dostatek vůle a ko-
nečně to vyřešil,“ myslí si. Podle něj nepomů -
že dát dětem, které přecházejí mimo pře-
chod, poznámku nebo na zadek, ale je
po třeba najít nějaké inteligentní řešení.
„A musí se to udělat co nejdřív, protože děti
jsou v ohrožení každý den! I kdyby mělo jít
jen o dočasné a provizorní řešení,“ dodal pro
Náš REGION Hořínek.

„Je to neštěstí,“ souhlasí s ním blonďatá
maminka, která zastavila s autem na chod-
níku, po kterém by měly děti přejít od za-
stávky k přechodu. Není jediná, na chod-
níčku se ráno střídají auta rodičů s dětmi jak
na běžícím pásu. „Mluvili jsme o tom na ro-
dičovském sdružení, bojíme se o děti. Proto
také vozím dceru až před školu a dohlédnu

pokračování na straně 3
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Komunitní zdobení
vánočních stromků

Čtvrtá městská část už několik let
podporuje komunitní zdobení vá-
nočních stromků komunitou, par-

tou rodičů nebo přátel, obyvateli domu
či ulice. Nejinak tomu je i letos. Kaž-
dému, kdo si chce s přáteli či sousedy,
samozřejmě s dodržením aktuálně plat-
ných protiepidemických pravidel, stro-
mek ve svém sousedství ozdobit, po-
skytne radnice i letos vánoční ozdoby.
Zájemci se o ně mohou přihlásit do úterý
23. listopadu na e-mailu vera.janusko -
va@praha4.cz. Úřad městské části je
pak bude kontaktovat kvůli předání
ozdob. red

V cukrárně padla
facka kvůli
respirátoru

Zákazník cukrárny v ulici V Hor-
kách napadl koncem října proda-
vačku, která chtěla, aby si nasadil

respirátor. Muž ji udeřil pěstí do obličeje
a odešel z obchodu. Přes výlohu sledo-
vala celý výjev svědkyně, která mává-
ním a voláním zastavila autohlídku
městské policie. Podle webu městské po-
licie žena strážníkům popsala podobu
útočníka s tím, že právě stojí u nedaleké
prodejny. Hlídka muže v černé bundě
zastavila a vyzvala k setrvání na místě.
Jeden ze strážníků s ním zůstal u slu-
žebního vozidla, druhý běžel do cuk-
rárny. Společně s oznamovatelkou po-
skytli napadené ženě první pomoc. Před
příjezdem Policie ČR 56letý muž stráž -
níkům sdělil důvod útoku – nedostal
chleba a obsluha po něm požadovala re-
spirátor. Napadenou ženu si převzali do
péče záchranáři, útočníka šetří státní
policie. red

Lidé, kteří se dostali kvůli nesplaceným
poplatkům či nájmům do exekucí vůči
městské části Praha 4, mají nyní jedi-

nečnou příležitost zaplatit mnohem méně.
Umožňuje to akce Milostivé léto, která začala
na konci října letošního roku a potrvá do
28. ledna 2022. Úřad čtvrté městské části
zřídil pro své obyvatele e-mail milostive-
leto@pra ha4.cz, na který se mohou obrátit
se svými dotazy. Pražský magistrát kvůli po-
skytování podrobných informací k této akci
zřídil pro veřejnost bezplatnou telefonní
linku 800 100 000.

„Milostivé léto představuje šanci pro mno -
ho dlužníků na nový začátek bez dluhů, po-
kud zaplatí původně dlužnou částku. Vymaní
se tak z dluhové pasti, do které se dostali
proto, že původní částka narostla kvůli vy-

sokému příslušenství a nákladům exekuce
často na mnohonásobek,“ uvedl místosta-
rosta pro majetek a kulturu Michal Hroza
(TOP 09).

Dlužníkům stačí zaplatit pouze jistinu
dluhu, tedy původní nezaplacenou částku,
a poplatek exekutorovi. Nemusí už hradit
veškeré sankce, úroky z prodlení, penále
a další náklady, které se nastřádaly k dluhu.
Ty budou v rámci Milostivého léta odpuštěny,
takže se výsledný dluh výrazně sníží. V pří-
padě Prahy 4 a jejích organizací se dluh nej-
častěji týká neuhrazeného nájemného,
popří padě dalších poplatků spojených s uží -
váním bytu. Pražané mají dluh často také
z neuhrazených poplatků, nedoplatků za od-
voz odpadu, pokut z jízd načerno nebo třeba
dluhů vůči dodavateli energií. red

Milostivé léto
nabízí pomoc dlužníkům

Den stromů přinesl
Branické třešňovce nové stromy

Výsadbou jedenácti ovocných a čtyř ná-
rodních stromů, dvou kanadských ja-
vorů a dvou českých lip, oslavila Pra -

ha 4 spolu s Velvyslanectvím Kanady v České
republice Den stromů. Nové stromové pří-
růstky díky této akci získala Branická třeš-
ňovka nedaleko ulice Psohlavců.

Akce se ve středu 20. října aktivně zúčast-
nil jak radní čtvrté městské části pro životní
prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka
(ANO), tak mimořádná a zplnomocněná vel-
vyslankyně Kanady Ayesha Patricia Rekhi

se svým týmem. Paní velvyslankyně byla
prakticky u všech zasazovaných stromů
a ukázala, že se nebojí ani vrtačky. „Výsadbou
stromů v Branické třešňovce jsme oslavili
hluboké kořeny kanadsko-českého přátelství
a zároveň jsme střípkem přispěli k boji proti
změně klimatu,“ uvedla Rek hi.
„Velmi jsme přivítali iniciativu kanadské am-
basády a jejích zaměstnanců a rádi jsme vše
zorganizovali právě v Branické třešňovce,
kde nové stromy určitě potěší místní obyva-
tele i návštěvníky,“ řekl Hrdinka. red

Branická třešňovka získala nové stromové přírůstky.
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Dětem přebíhajícím za autobusem
jde každý den o život
na to, že se dostane v bezpečí přes silnici.
Jsme z toho upřímně nešťastní,“ kroutí ne-
souhlasně hlavou šestačtyřicetiletá Martina,
která pracuje v administrativě. Přecházení
dětí za autobusem vadí i studentovi Hugovi,
který sem přivezl svého sourozence. Další
rodič, který zde vysadil svou ratolest, uka-
zuje na děti kličkující mezi auty. „Proč by tu
nemohl být policajt a dohlédnout na tenhle
šílený zmatek?“ ptá se šestapadesátiletý ta-
tínek.

Nedostatek policistů
Podobná otázka padla i na vášnivé debatě

na toto téma na facebooku, kterou vyvoval
příspěvek již zmiňovaného rodiče Hořínka
a který tam píše: „Měšťáka by musela každé
ráno povolat ředitelka školy, tam stojí v cestě
byrokracie. Policajti se tam objeví tak 2x
ročně a řvou na chodce mimo přechod.“ „Ne-
jde o žádnou byrokracii. Prostě jich není
dost,“ oponuje mu zastupitelka Čtyřky
a předsedkyně Výboru pro bezpečnost Lucie
Michková (ODS).

V debatě, které se účastnil i bývalý starosta
Prahy 4 Pavel Caldr, padl také návrh na ome-
zeni rychlosti na 20 kilometrů v hodině nebo
retardéry, což tam ale podle dalšího disku-
tujícího Zbyňka Žitného už ale je: „Omezení
na 20 km/h tam dle mapy.cz je, retardéry
taky, ale zničené a zamačkané do rozbitého
asfaltu, zebra žlutá, ale už téměř smazaná,“
napsal Žitný. Problém je podle diskutujích

hlavně v tom, že nikdo neřeší faktický stav
– to znamená, že děti přecházejí a budou
přecházet jinde, než je přechod. Pomoci by
snad mohlo buď přesunutí přechodu nebo
zastávky autobusu.

Ping-pong
Tento problém trápí rodiče a školu už sedm

let. A celou tu dobu probíhá podle Kateřiny
Baušteinové, předsedkyně Spolku rodičů
a přátel školy v Jitřní ulici, neustálý ping-
pong mezi radnicí, komunikacemi a policií,
kdy se s vyřešením nebezpečného přechá-
zení vymlouvají jeden na druhého. Policie
prý vadí výška chodníku, i když ta je stejná
jako u stávajícího přechodu. TSK jen podle
svých slov vykonává pokyny z odboru do-
pravy radnice Prahy 4. Zdá se však, ale že
kýžený pokyn ke změně situace už je na
spadnutí.

„U Základní školy Jitřní připravuje TSK
Praha ve spolupráci s MČ Praha 4 a základní

školou bezbariérový přechod. Tato akce je
v současné době v povolovacím procesu,“ sdě-
lil Našemu REGIONU mluvčí Čtyř ky Jiří Bigas.
„Má se tam celkově zvedat úroveň vozovky
a řešit vše v souvislosti s bez pečným přecho-
dem i zastávkou MHD,“ vysvětlil Bigas.

Ředitelka školy Milena Hartigová plánova-
nou změnu vítá. „Zvýšení bezpečnost dětí
při přechodu komunikace před školou bude
jistě přínosné. Rádi přijmeme aktivity MČ
Praha 4 na úpravy komunikace před školou,
které povedou i ke zlepšení obslužnosti , tedy
případného krátkodobého parkování rodičů
při dopravě dětí či dlouhodobého parkování
zaměstnanců školy,“ sdělila Našemu REGI-
ONU Hartigová. Kdy se však situace už doo-
pravdy změní, zatím netuší. Přitom si ale ur-
čitě nikdo nepřeje, aby se urychlovačem
řešení tohoto dlouholetého problému stalo
nějaké neštěstí, která nad přebíhajícími dět -
mi každý den visí jako Damoklův meč.

Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1
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Žaluzie,
rolety, sítě

stahovací garnýže
sušáky na prádlo

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

Oprava
oken, žaluzií
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Kontejnery na bioodpad 

Kontejnery na drobná
elektrozařízení

Kontejnery
na použitý textil 

Sběr oleje a tuků 
z domácností

Bioodpad je v půdě rozloži-
telná hmota, která v sobě
váže živiny, jež může me

v kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří listí, trá -

va, plevel, zbytky ovoce, zele-
niny, čajové sáčky, kávová sedli -
na, zbytky rostlin, piliny, vět ve,
dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spa-
dané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel, jedlé oleje, kosti, maso,

kůže, uhynulá zvířata, exkre-
menty masožravých zvířat, zne-
čištěné piliny a všechny další bio-
logicky nerozložitelné odpady.

20. listopadu 9.00–12.00
■ Branická x K Ryšánce

20. listopadu 9.00–12.00
■ Zapadlá x Zelený pruh

20. listopadu 13.00–16.00
■ Údolní (parkoviště)

20. listopadu 13.00–16.00
■ Severovýchodní IV x Severní
IV Zdroj MČ Praha 4

Téměř v každé domácnosti
se čas od času vyskytne
men ší či větší množství

použitých rostlinných olejů a tu -
ků. Jedná se nejčastěji o zbylý
olej po smažení a fritování. Nej-
horší, co kuchařka může s tímto
odpadem udělat, je vylít jej do
kuchyňské výlevky nebo toalety.
Olej odpadní potrubí postupně
zanáší, ucpává a vyčištění odto -
ku je mnohdy fyzicky i finan čně
náročné. Mimo to, jedlé oleje
a tu ky výrazně komplikují čištění
odpadních vod v čistírnách.

Vybraná stanoviště tříděného
odpadu s nádobami na sběr po-
užitého oleje:

■ Nuselská 2/1
■ Podolská 116
■ Štúrova 25
■ Hlavní 114
■ Jílovská 424/31
■ Bítovská 1228/11
■ Jeremenkova 90/725

Je zachována možnost ode-
vzdat použitý olej nebo další ku-
chyňské tuky do sběrného dvo  ra
nebo v rámci mobilního sběru.
Pokud ho lidé chtějí odevzdat na
některém z blízkých stanovišť
tříděného odpadu, stačí, pokud
použitý olej slijí do PET lahví
a následně vhodit uzavřenou
PET láhev do nádoby na sběr po-
užitého oleje. Zdroj MČ Praha 4■ Jankovská

■ Durychova (areál sběrného
dvo ra)
■ Chodovská (u Kauflandu)
■Antala Staška (poblíž prodejny
Albert)
■ Jílovská x Novodvorská (u ZŠ)
■ ulice Branická (u č. 161–171)
■ V Štíhlách x Štúrova
■ Roztylské náměstí ( u Tesca)
■ Kotorská x Hvězdova

■ Branická x Mezivrší
■ Podolská x Pravá
■ Na Líše (u školy)
■ Pod Lysinami x Na Lysinách
■ Durychova (u pošty)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Veselí x Soudní

Darovaný textil je dále tříděn
a dostává se přímo k lidem, kteří
ho dále využijí.

Zdroj MČ Praha 4

Zákon o odpadech definuje
léky jako „nebezpečný od-
pad“ a podle toho je také

třeba s nimi zacházet.
V žádném případě tak není

možné vyhazovat nepoužité léky
do popelnice společně s běžným
odpadem či např. splachovat do
WC apod. Při odložení do popel-
nice s komunálním odpadem
hrozí následné prosakování ne-
bezpečných látek do půdy, při
spláchnutí do WC je to podobné
– nebezpečné látky se mohou do-
stat do vody a je velmi obtížné je
z vody následně odstranit.

Jediným správným způsobem
je odevzdání nepoužitých léků v
lékárně, příp. ve sběrném dvoře,
pokud nepoužitá léčiva přijímá.

Každá lékárna je povinna ne-
použité léky převzít. Některé lé-
kárny dokonce mají uvnitř pro-

Jak správně
likvidovat léky

storu lékárny dostupný uza-
vřený a označený kontejner, do
kterého může veřejnost nepo-
užitá léčiva sama odevzdat.

Zdroj SUKL

Do kontejnerů je možné od-
kládat drobná elektroza-
řízení, jako jsou například

kalkulačky, rádia, drobné počíta-
čové vybavení, telefony a další.

Do kontejnerů naopak nepatří
televizory, počítačové monitory,
zářivky nebo úsporné žárovky.
Nově jsou stacionární kontejnery
vybaveny také boxem pro indivi-

duální sběr baterií. Vývoz kontej -
nerů probíhá 1 krát měsíčně.
■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská
■ Mečislavova 3 (na chodníku)
■ Podolská 17 (Nedvědovo ná-
městí)
■ Na Líše (parkoviště u školy)

Zdroj MČ Praha 4

Jak nakládat s olejem
●Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou oz -
načující, že jde o nádoby urče né k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností.
●Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale v plastových PET lahvích, uza-
vřených kbelících nebo kanystrech.. Zdroj Pražské služby

Pro parkovací oprávnění
na Nuselskou radnici

●Oddělení zón placeného stání (ZPS) se přestěhovalo z Jílovské
1148/14 do budovy historické Nuselské radnice v Táborské
500/30. Od 13. října si tam mohou obyvatelé vyřídit agendu
související s parkovacím oprávněním pro Prahu 4 osobně.
● Oddělení ZPS bude na této nové adrese fungovat až do ukon-
čení oprav objektu detašovaného pracoviště Úřadu městské
části Praha 4 v Jílovské ulici, který poškodil požár.
● Agendu občanských průkazů, pasů a evidence obyvatelstva
vyřizuje nadále Odbor správních agend v hlavní budově úřadu.
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Za zvířátky do Krčského
lesa vzaly školáky, před-
školáky i rodiny s dětmi ze

čtvrté městské části radnice a
Lesy hlavního města Prahy. Na
celkem šesti stanovištích na
břehu rybníka Labuť poznaly
děti obyvatele lesů i rybníků a
dalších vodních ploch.

Malé i větší děti se díky odbor-
níkům a názorným pomůckám

dozvěděly, jak žijí včely, jaká jsou
včelí řemesla uvnitř úlů, co od
včel získáváme i jak se o včelstva
starají včelaři. Znají už také ryby
našich vod i jednotlivá rybí
pásma, ptačí obyvatele rybníka
a jeho okolí, sazenice, které les-
níci pěstují pro obnovu lesa,
chráněného bobra i vetřelce nu-
trii a mnoho jiných zvířat od
vody i z lesa. red

Děti se seznámily se
zvířátky z Krčského lesa

Na břehu rybníka Labuť poznaly děti obyvatele lesů i rybníků
a dalších vodních ploch.

Kunratický potok v Braní -
ku prochází dlouhodobě
plánovanou revitalizací.

Jejím cílem je v rámci vlastnic-
kých a finančních možností
uvést vodní tok do přírodě bližší
podoby, tak aby nebyl pouze za-
rostlým odvodňovacím kanálem.
V rámci pilotní části byla v úseku
pod ulicí Vrbova provedena úpra -
va koryta v délce zhruba 100 me-
trů a další úpravy se připravují.

Po více než pěti letech pláno-
vání a stavebních řízení se tak
začíná realizovat myšlenka, pro
kterou se před lety nadchli jak
současný radní pro životní pro-
středí a místní Agendu 21 Tomáš
Hrdinka (ANO), tak jeho před-
chůdce, tehdejší radní pro život -
ní prostředí Ondřej Růžička
STAN).

„V rámci pilotní části, která
byla menšího rozsahu, jsme si
zároveň ověřili některé technic -
ké podmínky území, mimo jiné

geologické podmínky v korytě,
které jsou důležité pro další na-
vazující a již rozsáhlejší projekty
nad ulicí Vrbova v parku Za mlý-
nem. Ty připravujeme k realizaci
v dalších letech,“ uvedl specialis -
ta vodních toků Josef Šlinger
z magistrátu. „S panem Šlinge-
rem, který za magistrátní revita-
lizací stojí, jsem dlouhodobě
v kontaktu a těší mě, že si v této
problematice dobře rozumíme.
I na tomto příkladu je vidět, že
revitalizace toků ve městech mají
svůj smysl a občanům je dobré je-
jich přínos stále připomínat,“ po-
znamenal Hrdinka.

V dalším období dojde k po-
stupné obnově břehové vegetace,
například letos na podzim je plá-
nována dosadba domácích druhů
dřevin s tím, že především akáty
budou naopak postupně odstra-
ňovány. Do příštího roku se zva-
žuje také lokální dosadba mo-
křadních rostlin. red

Revitalizace
Kunratického potoka

Čtvrtá městská část vybu-
duje ještě v letošním roce
pět stanovišť vybavených

workoutovými prvky. Budou
v areálech již existujících dět-
ských hřišť v ulicích V Pláni,
V Štíhlách, Jaurisova, Jílovská
a Hvězdova. V příštím roce
vznik ne větší workoutové hřiště
při revitalizaci severního konce
Roztylského náměstí

Lokality pro nová workoutová
stanoviště byly vybrány na zá-
kladě požadavků občanů. Zá-
měrně byly vybrány areály exis-
tujících dětských hřišť, která
jsou umístěna v husté zástavbě,
jsou spádová a je zde tak před-
poklad jejich masového využití.
Pro rodiče dětí tak vznikne mož-
nost propojit návštěvu dětského
hřiště s vlastní sportovní aktivi-
tou. „Máme dětská hřiště a se-
nior parky, vybudování venkov-

ních cvičeben pro lidi středního
věku je logickým pokračování
procesu, jehož cílem je dát našim
obyvatelům další možnost pro
aktivní trávení volného času
a posilování fyzické zdatnosti
a tím i psychické odolnosti,"
uvedl radní pro informatiku, bez-
pečnost a sport Jaroslav Míth
(ODS).

Workoutová cvičení jsou v sou-
časné době velice oblíbenou vol-
nočasovou aktivitou, kterou chce
městská část podporovat. Ručko -
vání, přitahování, cvičení dřepů
a podobné cviky jsou pro lidské
tělo naprosto přirozené a zdravé.
Hřiště jsou místem tréninků, ale
i platformou podporující zdravý
životní styl a v ne poslední řadě
i významným interaktivním so-
ciálním prvkem, místem pro se-
tkávání sportovně založených
lidí napříč generacemi. red

Čtyřka vybuduje nová
workoutová hřiště
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