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Pojďte s námi na úřad:

Oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty
Tentokrát zavítáme do sedmého patra nově rekonstruované budovy úřadu v ulici Bří Venclíků 1072, kde sídlí oddělení kultury a
občanských záležitostí. Naše redakce má k němu nejužší vazbu, neboť nejen o všech akcích píšeme, ale byli jsme přímo součástí
odboru kultury v době, kdy vznikla Praha 14. Listy tehdy začínaly vycházet, byly černobílé, měly pouze osm stran a teprve získávaly svoji
tvář. Obdobně na tom byla kultura v Praze 14, která se teprve rozjížděla, neboť neměla téměř nač po Praze 9 navázat - a naše
redakce byla bezprostředně u toho, když se na odboru vedeném Eugenií Čechovou, která tuto práci vykonává dodnes, vymýšlely
společně první kulturní akce a pořady. Byla obnovena tradiční pouť v Kyjích u kostela sv. Bartoloměje (ta už se dnes nekoná) a
svatojiřská v Hloubětíně, která se letos uskuteční již podeváté. Založen byl dětský pěvecký sbor Pueri et Puellae XIV a k tehdy prvnímu
výročí vzniku městské části byl uskutečněn pochod 14 km kolem Prahy 14, který je pořádán každoročně. Myslím si, že jsme neměli
špatné nápady, ale především, byť je každý začátek těžký, nechyběl u toho patřičný zápal pro věc a nadšení. A je to znát na zdejší
kultuře dodnes, byť to neměla vůbec lehké, neboť dlouho nebyl v Praze 14 vyhovující kulturní stánek (od roku 2001 je to Galerie 14),
což bylo suplováno pronajímáním sálu kulturního domu v Šimanovské. Ostatně v tomto "kulturáku , který mimo jiné pamatuje estrádní
vystoupení našich předních zpěváků, se některé akce místní kultury pořádají dodnes.

Eugenie Čechová při setkání pražských dětských pěveckých sborů v Kulturním domě Šimanovská

Musím vzdát hold paní Eugenii Čechové, že vytrvala, a když jsem s ní dával tento příspěvek dohromady, docela jsem užasl, do jaké
šíře se pod jejím vedením (sluší se jmenovat tým jejích spolupracovnic: Marcelu Pavlíčkovou, Jitku Klimešovou a ing. Zdenku
Rehbergerovou) rozrostla nabídka kulturních a sportovních akcí pro naše spoluobčany. Oni si to ani pořádně nemohou uvědomit, co

všechno se tu pro ně organizuje za poměrně nevelký rozpočet, který je na kulturu vyčleněn: už zmiňovaná pouť a pochod, 4x ročně
společenská odpoledne pro seniory s osobnostmi české kultury, koncerty v Galerii 14 a u sv. Bartoloměje, každý měsíc vernisáž
výstavy v Galerii 14 (včetně plakátů a pozvánek s programem), akce Den matek v ISCARE (zajišťován kulturní program při tomto
zářijovém setkání rodičů a dětí), mikulášské nadílky, turnaj ve stolním tenisu žáků o pohár starosty, dětské plavecké závody, závody na
koloběžkách, tříkrálové plavání pro dospělé, rekreační turnaj v nohejbalu a tenisový turnaj, dětský karneval, Děti s adventní a vánoční
písní (setkání pražských dětských pěveckých sborů), soutěže Pražská snítka v sólovém zpěvu a v recitaci Poetické setkání (dříve
Pražské vajíčko), soutěž Já a můj obvod (vždy na jiné téma z literární, výtvarné a fotografické tvorby žáků ZŠ), odborné kurzy pro děti
(hudební, výtvarné a pohybové výchovy), čtvrtletní divadélka pro MŠ a I. stupeň ZŠ, Můj přítel pes, Dětský den, Malování na chodníku,
Dětské rybářské závody, Hudební máj, výlet pro maminky s dětmi do safari ve Dvoře Králové, slavnost Babího léta společně s Dolními
Počernicemi. Letošní novinkou bude ve spolupráci se sociálním odborem červnový výlet pro seniory.
Z charakteru řady akcí jste mohli postřehnout, že paní Eugenie má velmi blízko k hudbě a dětem. Ano, předchozí profesí je učitelka
klavíru a čtrnáct let učila na Lehovci a devět let v Kyjích. Učí už i děti svých prvních žáků. Dodává: "Znám zde více lidí než na Proseku,
kde bydlím. Osm minut mi trvá cesta autem domů. Praha 14 se tak vlastně stala mým druhým domovem.

Pracovnice oddělení kultury předávají balíček s gratulací Růženě Bělohradské, která se 14. března dožila úctyhodných 91 let.

Tím ale zdaleka nekončí výčet aktivit oddělení kultury. Kolik radosti už mezi seniory způsobilo zaslání gratulace k 70. a 75.
narozeninám s podpisem starosty a balíčky s přáním jubilantům, kteří se dožili 80, 85, 90 a více let. A manželé, kteří by si přáli oslavit
zlatou nebo diamantovou svatbu, si mohou podat žádost o provedení nematričního obřadu. Oddělení vede veškerou dokumentaci
památkových objektů, památníků a pomníků v Praze 14 a zajišťuje jejich údržbu a opravy. Ve dnech státních svátků 8. května a 28. října
zabezpečuje jejich květinovou výzdobu. Nelze opomenout, že se stará o kroniku MČ Praha 14.

