
Městská část Praha 4 vyhlásila na jaře letošní-

ho roku již třetí ročník soutěže Provozovna

MČ Praha 4. Akce probíhala pod záštitou

starosty MČ Praha 4 Pavla Horálka

(ODS) a občané mohli do soutěže no-

minovat svoje oblíbené provozovny.

Zákazníci je posuzovali podle spokoje-

nosti s prodávanými výrobky či s posky-

tovanou službou, hodnotili ochotu personálu

nebo i pro zákazníky vhodnou pracovní dobu. 

Slavnostní vyhlášení ankety se tradičně

uskutečnilo ve Slavnostním sále Nuselské

radnice za přítomnosti starosty Pavla Horálka,

regionálního ředitele Poštovní spořitelny ERA

Petra Cihelníka a jejího hlavního ekonoma Jana

Bureše. Ti také předali nejlepším podnika-

telům hodnotné ceny. Mírné překvapení

vzbudilo jen vítězství Městské knihovny

v Praze – pobočky Novodvorská v kate-

gorii Služeb. „Jsme rádi, že občané

považují za službu i knihovnu a nejenom

běžné služby,“ okomentoval její triumf starosta

Pavel Horálek. 

V závěru podvečera si přítomní vyslechli

zajímavou přednášku ekonoma Jana Bureše

„Situace v Eurozóně“. (md)

S počátkem letošního léta zahájila městská

část Praha 4 kampaň proti černým skládkám,

uvedenou poněkud drsnějším, ale o to výmluv-

nějším sloganem: „Jsme lidi, ne prasata.

Pomáhejte nám udržovat pořádek“. 

Černá skládka je nelegální uložení odpadů,

odkud mohou unikat škodlivé či jedovaté látky

do ovzduší, půdy i vody. Na těchto skládkách

se obvykle vyskytují hlodavci, kteří pak mohou

přenášet různá infekční onemocnění. Nelegální

skládky vznikají zpravidla na odlehlejších, běž-

nému chodci na první pohled skrytých místech,

výrazně postižena jsou například i kontejnerová

stání. Vizuál MČ Praha 4 v podobě domácího

prasete a piktogramu recyklace je v místě černé

skládky buď nastříkán přímo na asfaltovou

plochu komunikace, nebo jako cedule zavě-

šen na nejbližší vhodné místo.

V první fázi projektu byl takto

označen podchod pod dálnicí

v ulici Jižní IX směrem

k metru Roztyly,

roh ulic

Horáčkova

a Bartákova,

dále místa kontejnerových stání v ulici Ve

Vilách, v ulici Němčická, Kaplická či Radova

a slepý konec ulice Břidličná. 

OBCHODNÍ ČINNOST
I. místo Železářství U Rasa

jednatel: Petr Samek

II. místo Textil – Švadlenka
jednatel: Jaroslav Maška

III. místo SP KOLO 
jednatelé: Ing. Marta Vrňáková
a Michal Spudil 

SLUŽBY
I. místo Městská knihovna v Praze

– pobočka Novodvorská
vedoucí pobočky Jana Hovorková

II. místo Kadeřnictví Petrů & Rossi
jednatelé: Luboš Petrů a Pavel Rossi

III. místo SOU kadeřnické
ředitel SOU: Mgr. Jan Cigánik

HOSTINSKÁ ČINNOST
I. místo Café Sambal

jednatelé: Ing. Jana a Pavel Šoustkovi

II. místo Vinotéka Galerie
jednatel: Marcel Kodíček

III. místo Cappuccino – Café
jednatel: Luboš Schafferhans

■ „Snahou městské části je vést děti již od
školky k ekologickému chování, ale dospělé
občany musíme bohužel upozorňovat na to, že
naše okolí není smetiště. Likvidace nelegálních
skládek přitom představuje nemalou částku
v rozpočtu naší městské části,“ říká 1. zástupce
starosty Jiří Bodenlos (ČSSD). „ Vynaložené
finance na odstranění černých skládek nám pak
mohou chybět například na zimní úklid, zvláště
když se významně pokrátily finanční příspěvky
z pražského magistrátu. Po čtyřech měsících
pilotního projektu proto mohu s potěšením
konstatovat, že kampaň dobře plní svůj účel
a černých skládek v Praze 4 postupně ubývá.“
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Foto: MČ Praha 4

lidémezinámi
Výsledky 3. ročníku soutěže

„PROVOZOVNA MČ PRAHA 4“

■ ČERNÉ SKLÁDKY vznikají i na místech kontejnerových stání.

ZNÁME NEJLEPŠÍ PODNIKATELE
MČ PRAHA 4 ZA ROK 2012
ZNÁME NEJLEPŠÍ PODNIKATELE
MČ PRAHA 4 ZA ROK 2012

■ ZAPLNĚNÝ SÁL Nuselské radnice s napětím sledoval
slavnostní vyhlášení nejlepších podnikatelů naší městské části.
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PILOTNÍ PROJEKT PROTI
ČERNÝM SKLÁDKÁM JE ÚSPĚŠNÝ
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