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Úvod
Druhé setkání Komunitní skupiny pro obyvatele Lehovce se konalo 17. února od 19
hodin v keramické dílně ZŠ Chvaletická. Sešli se zde jenom tři obyvatelé, i když byla
propagace akce zvolená různými způsoby, elektronicky i po osobní linii. Důvody
neúčasti můžou být různé. Z mého pohledu tuto skutečnost vnímám jako důsledek
pasivity. Co se týče působení spolku Bydlení na Lehovci, jehož zájmy se zaměřují
zejména na oblast bydlení a hlavním tématem je privatizace bytů. To může taky
způsobovat to, že pokud nebudou vyřešena tato, pro členy spolu nejpalčivější
témata, nebudou považovat za důležité diskutování témat jiných, možná z jejich
pohledu méně důležitých.
V úvodu byl zrekapitulován dosavadní průběh projektu, představeny aktivity, jež se
během něj konaly a také plány na zbývající období, tudíž další setkání Sítě lokálního
partnerství. V závěru jsme se věnovali období posledního čtvrtletí a tomu, co se
zdařilo diskutovat s odbory ÚMČ Praha 14 nebo jinými organizacemi, které působí v
Praze 14.
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Shrnutí diskuse
 Během minulého setkání jsme zaregistrovali nabídku od manželského páru,
který organizuje poznávací zájezdy, přičemž mají napojení na jiné městské
části, ale na Lehovci jim chybí zázemí. Ze svých cestovatelských zážitků by
rádi poskytli možnost přednášek, nebo promítání. Tato možnost byla
diskutována s Monikou Hillebrandovou z Prahy 14 kulturní, která pracuje i
jako vedoucí volnočasového centra Plechárna Černý Most, kde se nabízí
zázemí pro typ takových akcí, jelikož se činnost soustřeďuje do značné míry
i na seniory. Bohužel zmiňovaní manželé přítomni na tomto setkání
Komunitní skupiny nebyli, budou však informováni prostřednictvím
emailové komunikace a pak na osobní bázi.
 Další podnět, který byl diskutován na minulém setkání koncem loňského roku
se týkal zájmu o realizaci sportovního dne, nebo fotbalového turnaje.
Zázemím pro sportovní aktivity ve venkovním prostoru by mohlo být hřiště
při ZŠ Chvaletická, pokud by šlo o víkendový termín. Pomoc s produkční
stránkou akce lze také propojit s Prahou 14 kulturní, ale rovněž s jinými
skupinami,
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nohejbalistů, kteří se setkávají na hřištích v Splavné ulici, na Hutích.
 Byla diskutována také potřeba cvičení pro seniory, nebo alternativa ke
klasickému fitness. Propojila jsem proto zájemce o cvičení s organizací
Neposeda, z.ú. Její pracovníci v KD Kyje organizují pravidelné cvičení pilates,
které není omezené věkem a nejedná se o cvičení, které by si nutně
vyžadovalo velkou fyzickou zátěž.
 Mimo výše zmiňovaná témata vyplývající z možností aktivit a rozvoje
„zdola“, bylo diskutováno již minule velké množství témat od dopravních
řešení přes mnohé potřeby úprav veřejných prostranství. Odbor životního
prostředí
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V Chaloupkách, protože kořeny topolů zasahují do tamního chodníku, tvoří
se na něm nerovnosti a za nepříznivého počasí také louže. Chodník je nyní
proto nepříjemným prostorem, zejména pro lidi se zhoršenou mobilitou a také
pro rodiny s kočárky i ostatní chodce. Nepříjemnosti tohoto místa nepřidává
ani chybějící osvětlení, což je problematické ve večerních hodinách, zejména
nyní, v zimních měsících.
 Dostali jsme se i k diskusi o plánovaném záměru vybudování workoutového
hřiště, kdy se opakovaly argumenty, uváděné v petici, jež byla podána během
veřejného projednání. Jako místo, které by připadalo do úvahy, bylo
zmíněné umístění v novostavbě mezi Poděbradskou a Slévačskou ulicí,
k čemuž nedošlo. Také návrh na umístění před ZŠ Chvaletická byl odmítnut.
I umístění v psí loučce v Kukelské ulici prý není podle účastníků vyhovující.
Podobně dopadla možnost i návrh vybudování v Mochovské ulici, jelikož tam
by byl prostor poměrně vyhovující, využití by ale pravděpodobně nebylo
vysoké. Současný stav zelené plochy mezi paneláky, které bylo zamýšleno
jako původní pro umístění workoutu je pro obyvatele vyhovující ve
stávajícím stavu. Slouží jako relaxační zóna.
 Závažným tématem je stav s problematickým parkováním v celé lokalitě.
 S nárůstem obyvatel, způsobeným prodejem nových bytů v novostavbě
Park Hloubětín je vnímáno zhoršení kapacitních možností základní a
mateřské školy.
 Tématem, které neustále v lokalitě rezonuje je privatizace bytových prostor.
Začátkem léta je v plánu zakládání SVJ a v průběhu podzimu prodej bytů,
který by měl být v této fázi privatizace ukončen koncem roku 2016.
 Absentuje prostor pro větší děti, v současné době je na Lehovci vícero hřišť
s hracími prvky jenom pro nejmenší děti.
 Účastníkům byla představena i kampaň „Chceme tu mít čisto!!!“, do které je
možné se zapojit se jako obyvatel Prahy 14 a svépomocně uklidit nějakou
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z částí lokality. ÚMČ obyvatelé podpoří materiálním zajištěním a pomocí s
propagací akce v měsíčníku Čtrnáctka.

Závěr
Témat, která na Lehovci rezonují, je velké množství a spousta z nich není jenom
problémem ÚMČ, ale také například TSK, potažmo Magistrátu hl. města Prahy, což
tak jako i v jiných čtvrtích ovlivňuje dobu hledání i zajištění řešení a zároveň také
chuť a snahu obyvatel o zapájení se do veřejné debaty.
Setkání v tomto formátu, jako součást projektu (Po)známe se? Participativní
komunitní rozvoj, bylo poslední. Jako závěrečná akce nás ještě čeká druhé setkání
Sítě lokálního partnerství, kam jsou zváni mimo organizací a institucí i řadoví
obyvatelé se zájmem o rozvoj Prahy 14. Udržitelnost Komunitní skupiny pro oblast
Lehovec bude ještě do konce projektu diskutována přímo s obyvateli, a budeme se
snažit najít odpověď na to, jestli je o takové setkávání vůbec zájem. Pokud je pro
obyvatele vzájemná diskuse důležitá, zůstává otázkou, jakou formou by diskuse o
životě v lokalitě měla do budoucna probíhat.

