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ROZHOVOR SE ČLENEM ZASTUPITELSTVA VLADIMÍREM SVOBODOU (ODS)

Jak dlouho žijete v Hostavicích (na rozhraní s Jahodnicí) a jaký vztah máte k této části Prahy 14?

My jsme tady od roku 1977. Já jsem Libeňák, manželka je Jihočeška. Koupili jsme tehdy hrubou stavbu rodinného domku, kterou
jsme dodělávali. V té době jsme si tady připadali jako na chatě, protože tu nebylo téměř nic, jen jeden malý obchůdek. K Hostavicím
mám kladný vztah, líbí se nám tady, vždyť jsem se vlastně dostal z činžáku do přírody.

Jaký je váš názor na další využití bývalého hostavického zámečku, kde definitivně končí základní a mateřská škola?

Já si myslím, že by bylo rozumné udělat výběrové řízení a nechat to školství. Nakonec ten objekt je tomu přizpůsobený.

Hostavická zvonička je bez zvonu, který někdo ukradl. Myslíte, že se dá s tímto jevem něco dělat?

To je problém. Vím, že tu chodí okrskáři, a asi by bylo možná dobré udělat z bývalé samoobsluhy služebnu policie. Třeba zastávky
autobusu jsou stále rozbité od vandalů. Já už jsem ty kluky jednou honil a jednoho chytil. Ani nevím, jak to s ním dopadlo. A jindy, než
jsem se oblékl, byli ti vandalové už v autobuse. Jsou mezi nimi i samotáři, kteří se v ničení vyžívají. Je to trochu i o lidech, měli by si to
sami hlídat.

Stav komunikací v okolí vašeho bydliště je hrozný. Je naděje na zlepšení?

Máte pravdu, zdejší komunikace, to je katastrofa. Když zaprší, holky s kočárky se brodí blátem. A sucho je někdy horší než bláto. Když
projede auto, máte prach i v posteli. Lidé se pořád ptají, co s těmi cestami bude. Já říkám, že je to záležitost peněz. Běhal jsem tady s
peticí, a Magistrát odpověď poslal až po několika měsících. Úředníci si ale spletli adresu a místo na Paseckou ji poslali na Proseckou
ulici. Pro letošní rok máme příslib, že by se mělo začít něco dělat. Záviděli jsme peníze, které byly vyčleněné na rekonstrukci
Broumarské ulice, o něž Praha 14 díky obstrukcím sdružení Zdravé Kyje přišla, a nám by tak pomohly.

Jaký máte názor na sousedské vztahy s Dolními Počernicemi?

Dolnopočernickým závidíme. Tam to vzkvétá. Hezké prostředí, různé společenské akce. A tak se spousta lidí diví, proč nejsme pod
Počernicemi. Těžko se to vysvětluje, proč oni mohou, a tady na Jahodnici to tak nejde.

Co podle vás nejvíce trápí malé podnikatele?

Dnes je tu zapeklitá situace pro malé podnikatele. Pohybuji se mezi nimi, takže vím z první ruky, že je to často boj o přežití, za těch
podmínek, co pro ně stát vytváří. Sami jsme tu měli obchůdek, butik, ale když to tu bylo kvůli kanalizaci několik let rozkopané, lidé se
sem těžko dostávali, takže jsme jej museli zavřít. Manželku práce v butiku bavila, stýská se jí po ní. Možná, že to zkusíme znovu.

V komunální politice jste od roku 1998. Jak na ni dnes nahlížíte?

Mám dojem, že se situace na radnici při současném vedení zklidnila. Starosta je šikovný, rada a zastupitelstvo dělají, co mohou, i když
to tak někdy při pohledu zvenku nevyzní. Znovu říkám, že komunální politika je hlavně o penězích. Prostředky jsou omezené, kde na
všechno vzít? Přesto si myslím, že se v Praze 14 udělalo a dělá dost.

Děkuji za rozhovor.

Jaroslav Šmíd
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