Setkání s občany Prahy 14 nad problémy městské části
Ve středu 9.5.se v sále kulturního domu Kyje sešlo více jak osm desítek občanů, aby se zástupci
městské části diskutovaly nad problémy Prahy 14.
V úvodu akce starosta MČ Praha 14 pan Radek Vondra seznámil přítomné s postupy radnice v řešení
problémů, definovaných veřejností v loňském roce. Následně se pod vedením ředitele Národní sítě
Zdravých měst, Ing. Petra Švece, rozvinula diskuse u tématických stolů. Diskutovalo se nad všemi
oblastmi napříč samosprávou s cílem stanovit problémy pro rok 2012, kterým má vedení Prahy 14
věnovat prioritní pozornost. U všech stolů probíhala živá diskuse, do níž se mimo občanů také zapojili
zástupci neziskových organizací, které se na akci prezentovaly svými projekty či výrobky. Program
Fóra tak byl díky nim obohacen o možnost nákupu výrobků klientů Centra 14 a Centra Slunečnice.
Pro zpříjemnění tohoto setkání byla pro účastníky přichystána tombola, do níž svými dary, mimo
vedení radnice, přispěl provozovatel pizzerie Violete, dále firma Botax – opravna obuvi a multikino
CineStar Černý Most.
Díky naší spolupráci s SOU Gastro Praha 9 bylo pro přítomné přichystáno i chutné a velmi využívané
občerstvení, za což patří studentům „Pramenu“ dík. Poděkování si zaslouží i p.o. KVIZ Praha 14, který
se pronájmem a příjemným ozvučením sálu KD Kyje podílel na realizaci celé akce.
Definované problémy v jednotlivých oblastech:
Přítomní občané diskutovali se zástupci radnice u osmi tématických stolů. Připraven byl i stůl pro děti
a mládež. Během diskusí padlo mnoho námětů a na základě hlasování byly ze všech oblastí vybrány
tyto problémy:
Bezpečnost a prevence:
- bezpečnost v Hloubětíně – v okolí stanice metra
- podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě
Doprava:
- pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu
- chybějící retardéry v ulici Cíglerova
Kultura, sport, volný čas:
- na Černém Mostě u skateparku vybudovat zázemí pro volnočasové, sportovní a kulturní akce
- v lokalitě Broumarská – sever-jih vytvořit prostor pro přírodní relaxaci
Sociální:
- zlepšit dostupnost terénních služeb
- nedostatek informací o sociálních službách
Školství a vzdělávání
- nedostatek přípravných tříd
- chybí speciální třídy
Úřad a občan, strategický rozvoj, rozpočet MČ
- vyřešit převod bytového fondu Prahy 14 do osobního vlastnictví/
- výměna starého vodovodního řádu v ulici Sklenská
Zdraví a zdravotnictví
- chybí zařízení typu jeslí
- zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče
Stůl dětí a mládeže
- chybí spolupráce NNO a školních zařízení s důrazem na aktivní využití volného času dětí a mládeže
- nedostatečná informovanost o programech a akcích
Široká veřejnost bude mít možnost se vyjádřit v rámci ověřovací ankety
Tyto nadefinované problémy budou veřejností ověřeny prostřednictvím anketních lístků stejně, jako
tomu bylo v předcházejících dvou letech. Ověřovací anketa bude probíhat od 28.5. do 12.6. a
hlasovací lístky budou k dispozici v měsíčníku Čtrnáctka, v prostorách ÚMČ Praha 14, KD Kyje,
zdravotnických zařízeních Parník a Bioregena, v pobočkách městské knihovny v Hloubětíně a na
Černém Mostě. V týdnu od 28.5. do 1.6. 2012 bude také probíhat anketa osobním dotazováním na
ulicích naší městské části.
Rodičům dětí, navštěvujících základní školy budou lístky distribuovány prostřednictvím škol, pro rodiče
dětí předškolních budou lístky k dispozici v mateřských školkách. Spuštěna bude i internetová anketa
na portálu MČ Praha 14.

Ověřené problémy budou předloženy Radě a Zastupitelstvu městské části, následně zapracovány do
Komunitního plánu Zdravé městské části na rok 2013 a v závislosti na možnostech městské části
budou jednotlivé aktivity realizovány.
Všem účastníkům děkujeme za aktivní přístup a těšíme se na další spolupráci.

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21, jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování
efektivity samosprávních činností, podpořeného v rámci 4. výzvy revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

