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DDM bude otevřen na Černém Mostě
V příštím kalendářním roce uplyne 10 let od vzniku městské části Praha 14. Od počátku postrádala a ještě postrádá řadu zařízení,
která by místním občanům ulehčovala život. Citelně zde chybí mimoškolní zařízení, jako je například dům dětí a mládeže. Do určité míry
mimoškolní vyžití dětí zajišťují kroužky na školách nebo kurzy zajišťované odborem kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty.
Děti se zájmem o hudební vzdělání musejí zatím dojíždět na Prosek a do Horních Počernic. Městská část Praha 14 předpokládá, že
nabídka dětem a mládeži v době jejich volného času bude mít vliv na jejich zapojení do smysluplné činnosti a povede i ke snížení
kriminality, podobně jako vznik nízkoprahového klubu ve Vlčkově ulici na Černém Mostě, jehož provozovatelem je občanské sdružení
Motýlek.
Rada městské části Praha 14 se tímto problémem zabývala již v minulém volebním období a snažila se vytypovat vhodnou budovu,
která by byla v přijatelné vzdálenosti od centra Prahy 14 a měla dostatečnou kapacitu pro uspokojení zájmu dětí o mimoškolní činnost.
V úvahu připadal objekt zrušené Základní školy v Hostavicích. Vzhledem k obtížné dostupnosti pro děti z celé městské části,
především v zimním období, bylo od tohoto záměru upuštěno.
Reorganizací vojenských správ v rámci hlavního města Prahy se naskytla příležitost zřídit Dům dětí v prostorách bývalé vojenské
správy na Černém Mostě v ulici Gen. Janouška 1060. Tento objekt odpovídá našim představám jak z hlediska velikosti, tak i dopravní
dostupnosti. Zřizovatelem mimoškolních
zařízení je hlavní město Praha a vzhledem k ekonomickým problémům ve školství je vznik dalších domů dětí a mládeže a základních
uměleckých škol značně omezen. Jedná se totiž o velké provozní a mzdové prostředky, které je třeba těmto zařízením poskytnout ze
strany zřizovatele. Jednáním se zástupci hlavního města Prahy, konkrétně s radním Janem Slezákem a ředitelem odboru uměleckých
škol, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ivanem Martínkem, se podařilo dosáhnout dohody, že městská část Praha 14 pronajme tento objekt
hlavnímu městu Praze za symbolickou částku. Na základě této dohody hlavní město provede na své náklady účelovou rekonstrukci
objektu pro potřeby mimoškolního vyžití dětí a mládeže z naší městské části.
Smlouva mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, která zavazuje hlavní město k provedení této rekonstrukce, byla v
současné době uzavřena a je zpracováván příslušný projekt. Pro letošní rok jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši cca jeden milion
korun a pro příští rok jsou rezervovány zatím čtyři miliony korun.
Dům dětí naší městské části nebude evidován jako nově vznikající zařízení, ale stane se odloučeným pracovištěm Domu dětí a
mládeže na Proseku, který má rozsáhlou nabídku aktivit pro děti a velmi dobré výsledky. Ředitelkou pro Prahu 14 bude Mgr. Vladimíra
Dvořáková.
Protože o vznik Domu dětí již několik let občané projevují značný zájem, který se mimo jiné projevuje na diskusním fóru naší městské
části, budu o postupu prací pravidelně informovat prostřednictvím Listů Prahy 14. Naším cílem je, aby Dům dětí a mládeže v ulici Gen.
Janouška 1060 byl uveden do provozu u příležitosti 10. výročí vzniku městské části Praha 14.
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