Zápis z návštěvy zasedání výboru pro sport a volný čas ZHMP
Místo a čas
Nová Radnice - 1. patro, místnost č. 135,
Po 16.4. 2018, 14:00 až cca 14:10
Zástupci občanů
Jan Hana, Lenka Dvořákova, Jan Vratislav
Přítomní členové výboru
Ing. Antonín Lébl (předseda), Jan Wolf, Ing. Karel Březina, Ing. Jiří Haramul, František Švarc, Adam
Zábranský
Omluvení členové
Mgr. Petr Bříza, Bc. Libor Hadrava, Mgr. Lukáš Manhart
Průběh jednání
Okamžitě po oficiálním začátku, ještě před schválením oficiálního programu, dal předseda Lébl Janu Hanovi slovo.
Jan Hana poděkoval za přijetí a možnost promluvit. Představil reprezentanty občanů a naší vizi týkající se
hřiště u školy Brigádníků na Praze 10 z pozice obyvatel sídliště Solidarita, jehož je hřiště součástí. Poprosil
výbor o podporu a předal slovo Lence Dvořákové a ještě rozdal přinesené materiály všem přítomným členům výboru.
Lenka Dvořáková navázala, že jsme se z medií dozvěděli o chystané revitalizace hřiště, které někteří
označují zanedbané. My bychom rádi prezentovali návrh komunity. Představila sídliště Solidaritu jako jedinečný urbanistický celek s plnou vybaveností (školy, restaurace…) včetně hřiště k možnosti trávení volného
času a provozování sportu. Hřiště je hojně využíváno komunitou a je důležité, aby děti měli mít možnost si
volně hrát, aktivně se potkávat, budovat vztah ke sportu, přátelství a mezilidské vztahy. Naším zájmem je
toto zachovat. Rádi bychom vyjádřili znepokojení nad chystanou výstavbou florbalové více účelové haly a
parkovacích míst, což by znamenalo omezení možností dětí a zvýšení zátěže již vytížené lokality. Výstavba
haly by také změnila residenční charakter čtvrti, kde žijí rodiny s dětmi, které můžou nyní chodit pěšky do
školy a nemusí je rodiče vozit autem, jak je v Praze běžné. Poprosila výbor, aby zvážil náš laický návrh,
který je protinávrhem betónové haly s velkým parkovištěm.
Předseda Lébl Lence Dvořákové podělkoval a Jan Hana ještě doplnil, že toto není záležitost „několika
zpovykaných sousedů“ a že sbíráme názory na Solidaritě a bude nás dost, kteří s halou nesouhlasí a preferovali by předložený návrh. Pozval výbor na setkání jak občany, tak s navrhovatelem vize, která již na
sportovním výboru byla, tedy se školou Bohemians, a i se zástupci městské části, abychom dali na „stůl
názory“ a vyslechli argumenty a připomínky všech zúčastněných stran.
Předseda Lébl poděkoval a slíbil, že „to“ určitě prostudují. Ujistil nás, že se o této záležitosti bude v „nějaké
blízké budoucnosti“ jednat a že náš názor zohlední. Poděkoval a ještě dodal, že až bude jednání o výstavbě
florbalové haly, tak jsme vítáni, abychom se na výboru zúčastnili, jak předpokládá, „velké diskuze“.
Výbor se vrátil k programu jednání a zástupci občanů opustili sál.
Zápis vyhotovil
Jan Vratislav v den konání zasedání.

