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aktuálně
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
PRAŽSKÝCH SLUŽEB
JE V BUDOVĚ ÚŘADU

4x4 SPORTOVNÍ HRY PRAHY 4
ZAČÍNAJÍ JIŽ V BŘEZNU
Oproti minulým ročníkům odstartují oblíbené
žákovské 4x4 sportovní hry Prahy 4 již koncem
března, slavnostní zahájení proběhne v ZŠ Plamínkové 24. března za účasti všech zúčastněných škol.
Čtvrtý ročník her, kterých se zúčastní téměř
dva tisíce žáků ze základních škol z městské
části Praha 4, bude dále pokračovat sportovními
disciplínami v dubnu a květnu, závěrečné vy-

hodnocení je naplánováno na 14. května v areálu Děkanka. „Děti budou bojovat nejen o hodnotné ceny, ale i o celkové umístění své školy.
Ty nejlepší si podle konečných výsledků rozdělí
mezi sebou finanční odměny,“ řekl starosta
Pavel Caldr, který nad hrami převzal záštitu,
a dodává: „Sportování dětí bude Praha 4 vždy
podporovat, protože je to nejlepší prevence
negativních sociálních jevů.“

Společnost Pražské služby otevřela díky iniciativě starosty Pavla Caldra ve spolupráci s městskou částí Praha 4 zákaznické centrum v budově úřadu na Budějovické. V rámci
zlepšení služeb pro občany je tak možné si na jednom místě vyřídit veškeré administrativní záležitosti týkající se systému odvozu odpadů, získat požadované informace či podat
stížnost.
Otevírací doba zákaznického centra je každé pondělí
a středu od 10.00 do 18.00 hodin.

NEZAPOMÍNEJTE NA MDŽ
Mezinárodní den žen (MDŽ), připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný den
stanovený Organizací spojených národů k výročí
stávky newyorských švadlen v roce 1908. Postupem doby se MDŽ stalo příležitostí, jak projevit
maminkám, babičkám, manželkám i kolegyním
úctu, přátelství či lásku. Od roku 1990 byl svátek
v naší zemi opomíjen, ne však Levicovými kluby
žen, a v současné době se mu dostává patřičná
vážnost. „Rád bych připomenutím tohoto významného svátku poblahopřál ženám naší městské
části. Přeji hlavně dobré zdraví, osobní spokojenost a co nejméně starostí,“ říká Karel Skoupil,
předseda MíV KSČM Praha 4.

OČISTIT NUSLE
OD NARKOMANŮ ZATRHL SOUD

VÝŠE NÁJEMNÉHO ZŮSTANE NEZMĚNĚNA
Městská část Praha 4 podporuje podnikání a bydlení svých občanů, a proto pro letošní rok nezvýší
nájemné v bytech a nebytových prostorách o roční
míru inflace vyhlášenou oficiálně Českým statistickým
úřadem za rok 2013 ve výši 1,4 %.
„I když to není a ani nemůže být kompenzace
rostoucích nákladů, jsem si jist, že v současné

nelehké ekonomické situaci to bude zejména pro
sociálně slabší rodiny vítaná pomoc,“ uvedl starosta
Pavel Caldr.
Městská část Praha 4 už v loňském roce rozhodla
neuplatnit u valorizace nájmů celou míru inflace
vyhlášenou oficiálně Českým statistickým úřadem ve
výši 3,3 % a valorizovala nájmy pouze o 2,3 %.

PROČ JSOU FRONTY
VYDRAŽTE SI
ORIGINÁLNÍ KALENDÁŘ NA OBČANKY?
Městská část Praha 4 spustila elektronickou
aukci devíti kalendářů s čestnými občany naší
městské části.
Aukce probíhá na www.aukce.praha4.cz
a potrvá až do 5. března 2014. Draží se vždy
v pondělí, v úterý a ve středu, každý den jeden
kalendář. Výtěžek z aukce bude věnován na
charitativní účely.

Městská část Praha 4 se omlouvá svým obyvatelům, kteří na úřadě čekali delší dobu při vyřizování
a vydávání občanských průkazů. Je to způsobeno
zvýšeným počtem žádostí občanů z jiných městských
částí a mimopražských.
Pracovníci na přepážkách budou přednostně
vyřizovat žádosti o vydávání občanských průkazů
pro obyvatele naší městské části. Podrobné info na
www.praha4.cz.

Dlouhodobé problémy
s drogově závislými osobami, které se stahují do
Nuslí za substituční léčbou, se pokusila vyřešit
Rada MČ Praha 4 výpovědí nájmu provozovateli
zdravotnického zařízení
Remedis. Využila tak
svého zákonného práva,
a to z důvodu dlouhodo- Radní Lucie Michková
bého neplacení nájmu touto společností. Nájemce
se však odvolal a Obvodní soud pro Prahu 4 žalobě
vyhověl, protože nájemné nebylo uhrazeno z omluvitelných důvodů (nemoc účetní).
„V Nuslích bojujeme se zvýšenou kriminalitou,
obyvatelé ani místní podnikatelé se necítí bezpečně
a pro tento způsob léčby drogově závislých už nemají
ani špetku pochopení,“ říká radní Lucie Michková
(ODS) a pokračuje: „Takové zařízení nemůže být
v bezprostřední blízkosti školy či dětského hřiště.
Hledáme nové cesty k větší ochraně místních obyvatel
a s pomocí Národní protidrogové centrály nepolevíme
ve snaze o změnu legislativy tak, aby drogově závislí
užívali svůj lék v ordinaci lékaře a ne na ulici pomocí
injekční stříkačky.“
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