ZÁPIS ŠKOLSKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ KOMISE - Libčice nad Vltavou
Místo : Libčice - venkovní areál TJ Sokol Libčice
Datum a čas : 28.6. 2016 19.00 hodin
Přítomni : pan Ing. Miloslav Novák, pan Tomáš Hykeš,
pan Ing. Jiří Slanina
Omluveni : paní BC Alice Králová
Hosté : pan Josef Nováček – starosta TJ Sokol
Jednání :
1. Předání poznatků po posledním jednání
2. Aktuálně – seznámení se situací ZŠ,
SWOT analýza v rámci strategického plánu o školství a její hodnocení
3. MŠ
Stav rekonstrukce - aktuality
Hodnocení poslední schůzky v areálu MŠ s paní ředitelkou
4. ZUŠ
Aktuální stav rekonstrukce, současné podmínky provozu školy
5. Sport – sportoviště – hřiště
hlavní téma dnešního jednání.
Dětská hřiště – dostatečný počet v rámci města, stav uspokojivý,
menší opravy a úpravy – 120 – 150 tis. ročně
možná další hřiště, náplavka, Chýnov – Pod Hájem
Areály pro sport – AFK Libčice, oddíl fotbalu, fotbalové hřiště, tréninková hřiště
Koupaliště – sportoviště pro volejbal, fotbal, tenis
TJ Sokol Libčice – hřiště pro házenou, volejbal, malou kopanou
tenisové kurty, atletika,
tělocvična – gymnastika, všestrannost, šplh
box, karate, stolní tenis, basketbal,
badminton aj.
AFK a TJ Sokol se starají o své areály dobře. Oba areály jsou ve slušném stavu, za
významného přispění města na údržbu a investice. Přesto i na nich lze stále zlepšovat
a doplňovat.
Jsou vcelku využívány, ale i tady jsou prostory na plné využití.
Areál, kde nejsou sportoviště tak využívána je koupaliště. Tento areál, který je
v majetku města, byl pronajat novému nájemci. Areál, byl částečně opraven,
včetně sportovišť, ale ta jsou využívána je sezoně a nárazově.
Každopádně je v kompetenci nájemce ( bylo to s ním projednáno) aby se stav zlepšil.
Tělocvična v areálu TJ Sokol je na tom jinak.

Její kapacita je zaplněna a zimní sezoně – přeplněna.
Během dne zde cvičí v rámci TV – ZŠ a v odpoledních i večerních hodinách,
zde probíhá cvičení a trening jednotlivých oddílů TJ. I víkendy jsou zaplněny.
6. Doporučení
Venkovní sportoviště i hřiště jsou dostatečná
Pro sálový sport a zimní období by bylo vhodné další kryté sportoviště.
Z tohoto důvodu ŠKSK doporučuje radě města i sportovní organizacím
zabývat se vážně otázkou, možné výstavby sportovní haly.
7. Závěr
Příští schůzka ŠKSK se bude zabývat problematikou spolků
a zájmových organizací.
8. Připomínky :
aktualizace webu města, články do LN
9. Podněty
Možnost vytvoření návsi – náměstíčka v Chýnově
Předání skupině pro strategický plán
10. Připomínky :
aktualizace webu města, články do LN
11. Podněty
Možnost vytvoření návsi – náměstíčka v Chýnově
Předání skupině pro strategický plán
12. Závěr

