Na pár slov s DANIELEM KAJPREM, který říká:

Nové tváře posílily naši kandidátku
Proč jste se rozhodli kandidovat
a proč v takovém složení?

Kandidujeme pravidelně od
listopadu 1989, tedy nic nového a zpravidla, až na jednu
výjimku, jako samostatná
strana, tedy KDU-ČSL. Máme
za to, že lidé nás znají, vědí, co
od nás očekávat. Nejsme parta
lidí, kteří se neznají, kteří mají
na různé věci zcela odlišný
názor. My se známe dlouho,
známe své názory, své silné
a slabé stránky navzájem, dokážeme se vždycky dohodnout.
Složení kandidátky je ze dvou
třetin totožné s minulými volbami, třetina kandidujících je
nových a jsou to lidé, kteří nás
velmi posilují.
Co jste v minulém volebním období v zastupitelstvu dokázali
a co naopak máte stále před
sebou?

V zastupitelstvu jsem byl za
KDU-ČSL sám, měli jsme jen
jeden mandát, nicméně jsem
získal post zástupce starosty
a měl jsem na starosti zeleň,
vzhled obce a nakonec i dotace
z EU. V oblasti zeleně se podařilo po dlouhých letech dohodnout se SŽDC pronájem
Havraňáku, který jsme upravili
do podoby lesa, tedy po prořezu náletů jsme zpřístupnili síť
cest, které se udržují, došlo k
instalaci několika přírodních
herních prvků pro děti a mládež, je možné tam piknikovat
a májovky rostou pořád.
Velkým krokem kupředu je
obnova historických cest. Tak
se obnovila nejprve alej hrušní
z Miškovic do Ctěnic, aleje za
stadionem směrem na Kbely
a Miškovice a konečně z Třeboradic švestkovka až do Hovorčovic. Celkem je to více než
šest set stromů, z toho polovina ovocných stromů, zbytek
jsou habry, jeřáby a javory. Od
podzimu se zaměříme ještě na
cestu z Miškovic do Veleně,
která se začíná rýsovat za
hřištěm. Někdy stačilo jen se
jednoduše dohodnout se zemědělci, aby daný pruh v polích dále neobhospodařovali,
někde jsme měnili pozemky
s církví, někde se podařilo je
získat od pohrobků bývalých
státních podniků. Aleje se sice
hůře udržují, zejména letošní
sucha jim dala zabrat, ale celkově je projekt úspěšný a 70 %
stromů přežilo i tento kritický

rok. Pro srovnání Lesy ČR mají
úspěšnost výsadby okolo 25 –
30 %, letos budou na 10 %. Na
podzim se začnou dosazovat
uliční aleje, tedy lípy v Čakovicích a dalších asi 50 stromů
v sídlišti, zejména na volném
pásu mezi sídlištěm a Třeboradicemi.
Největším projektem co do
investic je revitalizace Husova
parku. Park bude zcela nový,
krásný a funkční, své si tam
najdou všechny věkové kategorie. Děti vodní koupací fontánu, mládež streetball, lezeckou stěnu, prolézačky v domcích, rodiny místo k odpočinku
a na piknik, starší klidnou oázu ve stínu stoletých stříbrných javorů. Před revitalizací
bylo třeba některé stromy vykácet, pro někoho až moc, ale
výsledek bude stát za to. Došlo
i k celkové úpravě údržby zeleně a tím k úspoře přes 1,5
milionu ročně na odvozu bioodpadu. Tráva se mulčuje a
ořez z keřů a větví štěpkujeme
a štěpka se použije na cesty na
Havraňáku.
V oblasti vzhledu obce jsem
byl hlavním hybatelem dotačního titulu sociální bydlení, v
budově tzv. Václava v Třeboradicích, kde počátkem podzimu najdou bydlení senioři, a
stejného titulu na sýpku vedle
gymnázia, kde budeme čerpat
dotaci na komunitní centrum
pro spolky a sdružení z obce.
Před dokončením je projekt
zdravotního domu na rohu
Polabské a Petříkovy, máme
studii na bývalou autoškolu,
náměstí, předpolí školy, okolí
a vstupu na hřbitov
a další menší projekty. Z dotace také
pokračuje studie
revitalizace Třeboradického potoka.
Musím říci, že toho
je dost a měli jsme
s kolegy co dělat.
A jaké jsou vaš plány
do dalšího volebního

období, pokud budete mít zastoupení v obci?

Pochopitelně dopracovat
vše, co je rozpracované, dále
hledat příležitosti k rekonstrukcím, zejména bytových
domů, k nové zeleni a také
podle složení zastupitelstva
naší MČ a HMP lobbovat za
větší pravomoci městských
částí na úkor magistrátu. Některé projekty totiž trvají příliš
dlouho, některé úplně stojí.
Pokud bychom si je mohli řídit
sami, budou minimálně připraveny projekčně a v momentě volných peněz v obci
nebo na magistrátu by bylo
možné je zahájit. Mám na
mysli hlavně dopravní stavby
– řešení Kostelecké ulice od
závor až k dálnici, chybí zkapacitnění křižovatek, alespoň
jeden pruh pro MHD navíc,
v oblasti bývalých zahrádek,
dnes spíše autobazarů, kanalizace a vodovodní přípojka.
Tedy věci základní, pro obec
nejvyšší důležitosti, a přece
HMP neřešené. Po mnoha letech není k dispozici ani základní projektová dokumentace, věci se táhnou léta a v
nějaké fázi se usoudí, že zvolená strategie již neplatí, protože byla dělána na úplně jinou kapacitu, než je třeba.
Bludný kruh to je. Přitom by
stačilo přidělit obci peníze na
PD a nechat ji vybrat dodavatele, věc by se urychlila, navíc
zracionalizovala. Kdo jiný než
lidé, kteří tady žijí, vědí více
o stavu, který tady panuje.
Rozčilený jsem z toho stále
a pořád více. A tak bych mohl
pokračovat ve věcech jiných
ulic – Schoellerovy, Bělomlýnské, Na Kačence,
chybějící chodníky
v Třeboradicích
a Miškovicích, dobudování okruhu a podobně.
Myslíte, že součinnost
s magistrátem bude
fungovat?

Nezbývá než
doufat.
V tomto volebním období to fungovalo poměrně
dobře, velmi pomohli
zastupitelé
Trojkoali-

ce a štěstí bylo, že zastupitelkou na magistrátu byla zastupitelka z Miškovic, paní Bendová. Té se podařilo prolobbovat spoustu financí na naše
projekty. Tedy složení radnice
u nás a na velké Praze musí
být v „souladu“, abych tak řekl.
Subjekty, které nemají šanci se
na magistrát dostat, nemá cenu volit ani v Čakovicích. Je to
blbé, ale vždycky spolustraník
pro spolustraníka udělá více
než pro jiného. Tak to bylo
vždycky a nebude to jinak.
Ono složení zastupitelů na
magistrátu bude asi historicky
nejvíce prostřídané, i tradiční
strany nasadily do boje nové
tváře.
A jak si stojí vaši konkurenti
v Čakovicích?

Nechci hodnotit konkurenci.
S nadsázkou řečeno, člověk
nikdy neví, s kým bude spolupracovat za dva měsíce. Ale my
máme samozřejmě nepřekročitelné podmínky spolupráce –
nikdy bychom nespolupracovali přímo ani nepřímo s komunisty a SPD. Velký problém
vidím v současném hnutí ANO,
to je skupina složená ad hoc
jako podpora někoho úplně jiného než čakovických zájmů.
Lidé, kteří se neznají, mnozí se
nikdy ani neviděli. Není to jen
jejich problém, i jedna velká
tradiční socialistická strana je
sestavena na poslední chvíli s
několika „doporučenými“
kandidáty zvenčí. I s těmi bych
si spolupráci představit moc
nedokázal. Ale to jsem prozradil více, než co bychom chtěli.
V nabídce chybí tradiční Zelení
a překvapivě i Piráti, víte proč
tomu tak je?

Zelení byli náš koaliční
partner v minulých volbách.
Zájem jsme měli i tentokrát,
ale nějak se vedení Zelených
nedokázalo dohodnout na
tom, kdo podepíše kandidátní
listinu, byla to jen byrokratická překážka, které sám nerozumím. Přitom my máme určitě „nejzelenější“ program ze
všech. U Pirátů jsem také překvapený. Asi nesehnali dostatek vhodných lidí, nebo je to
jen další ze šumů v politickém
rybníku. Dneska Piráti, zítra
někdo jiný. Jejich sympatizanti
nás mohou bez obtíží volit také, sami jsme spíše nonkonformní než mainstreamoví.

