
Obsah čísla

 

Rozhovor s členkou zastupitelstva MUDr. Janou Linhartovou (ODA-nezávislá)

V Zastupitelstvu MČ Praha 14 působíte druhé volební období. Můžete to minulé provnat se současným?

Toto volební období probíhá ve znamení stability, nerušené vnitrostranickými či mezistranickými šarvátkami.

Jak vnímáte úroveň zdravotní péče poskytované v Praze 14?

Úroveň zdravotní péče v Praze 14 je na velmi dobré úrovni. Podařilo se postupně obsadit všechny potřebné odbornosti, nechybí ani
alternativní medicína. Určitým problémem je lůžková péče, zde musíme využívat nemocničních zařízení mimo naši oblast. Mám na mysli
akutní medicínu, Dům sociálních služeb v Bojčenkově ulici se velmi dobře začlenil do sítě sociálních zařízení a je plně využíván.

V Praze 14 proběhl již několikrát Den zdraví organizovaný odborem zdravotnictví. Jak hodnotíte tuto akci, která měla u
lidí velký ohlas?

Právě velký ohlas nás ubezpečuje, že Den zdraví je akce velmi prospěšná. Vynasnažíme se, aby v obdobném rozsahu proběhl i v
tomto roce.

Můžete se stručně vyjádřit ke své práci ve zdravotní komisi a v grantové komisi pro oblast sociální a zdravotní?

Komise zdravotní se schází jedenkrát do měsíce, většinou řešíme žádosti o finanční příspěvek pro různá nestátní zdravotnická zařízení.
Grantová komise se schází obvykle jen jednou u příležitosti vypsání grantů. Žadatelů je však takové množství, že je při nejlepší vůli
nemůžeme všechny uspokojit.

Na malý počet žen v české politice upozornila nedávno i delegace Evropské komise. Jak tato skutečnost ovlivňuje
kupříkladu komunální politiku?

V komunální politice není žen takový nedostatek jako ve vrcholných orgánech. Například ve zdravotní komisi jsou samé ženy, takže v
tom nevidím zásadní problém.

Co si myslíte o neplatičích v Praze 14?

To je velký nešvar, který se zde rozmohl. Řešení vidím ve zřízení holobytů, pak si snad lidé budou více vážit pohodlí bytů první
kategorie.

Od loňského roku platí rovněž na úřadě Prahy 14 etický kodex úředníka - co o tom soudíte?

Soudím, že to přispělo k tomu, aby každý za své daně obdržel kvalifikovanou službu v patřičném rozsahu na všech referátech naší
radnice.

Je vám blízký princip sociálního státu, který přerozděluje a stará se víc, než je zdrávo?

Princip sociálního státu je mi blízký, ovšem jen do té míry, že se stará tam, kde občan například z důvodu nemoci pracovat nemůže.

Domácí a jiné násilí, kvetoucí prostituce, drogy - jak vnímáte tato negativa a hříchy naší současnosti?

To všechno již tady bylo za dob minulých, ale drželo se to v tajnosti. V současnosti se hledají cesty, jak obětem těchto negativ pomoci.

Jak vidíte rozvoj Prahy 14 za poslední čtyři roky?

Podařilo se opravdu mnohé. Zprovoznění všech stanic metra, opláštění mnohých panelových domů, výstavba multikina. Samozřejmě
ještě hodně úkolů je před námi, ale to už je na další volební období.

Lidé nechtějí přicházet o iluze - máte stejnou zkušenost?

Zajisté.

Děkuji za rozhovor.

Jaroslav Šmíd
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