ZÁPIS ŠKOLSKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ KOMISE - Libčice nad Vltavou
Místo : Libčice - klubovna TJ Sokol Libčice
Datum a čas : 12.12. 2016 18.00 hodin
Přítomni : paní BC Alice Králová pan Ing. Miloslav Novák, pan Tomáš Hykeš,
pan Ing. Jiří Slanina
Jednání :
1. Předání poznatků po posledním jednání
2. Kontrola úkolů - jednání se členy zájmových organizací
T. Hykeš – splněno
3. Aktuálně – seznámení se situací školských zařízení MŠ, ZUŠ
4. ZŠ
Plán výměny učebnic a dalších potřeb ZŠ - dokončení
Vystoupení proti možné šikaně – vysvětlení vedení ZŠ
Předán manuál pro rodiče
Obnova a rozšíření PC učebny - příprava
Předložena a schválena výroční zpráva ZŠ
5. Spolky a zájmové organizace ve městě
Hlavní téma jednání ŠKSK
Libčice mají celou řadu zájmových spolků, které se dělí na :
kulturní – Scandula, Loď, Mariane, Manuša, filmový klub
sportovní – AFK, TJ Sokol, Gladiator tr., nohejbal, šachy, cykloklub Dirty J. aj.
účelové – SDH Libčice, SDH Letky, Libčice NET., aj.
zájmové ostatní – MC Malina, Liběhrad, LOS, rybáři, včelaři, chovatelé,
klub seniorů, skauti, radioklub,
Některé spolky – Liběhrad, LOS se aktivně účastní voleb a má své zástupce ve vedení
města, v zastupitelstvu, nebo v poradních orgánech
Většina spolků se zaměřuje na svou zájmovou či oborovou činnost a připravuje se na
vystoupení, soutěž, prezentaci, utkání, nebo se schází jen tak pro potěšení, ale i to je
velmi důležité v rámci společenského života.
Každý spolek je dobrovolný a stejně dobrovolně se podílejí jednotlivci na vedení i
správě samostatných organizací.
Zajištění spolků je samofinancování od členů, nebo sponzorů ale také město
významně přispívá na konkrétní potřeby, nebo činnost spolků formou grantů.
Město velmi podporuje spolkovou činnost, neboť významně posiluje sdružování
občanů ve městě a jejich vzájemnou komunikaci.
Také se mnoho spolků spoluutváří kulturní i sportovní život ve městě a výrazně se

podílí na zlepšení společenského života i prostředí.
Většina spolků má mimo ne úplně dostatku financí pro své potřeby, dalšího
společného jmenovatele a to jsou prostory.
Někomu stačí párkrát v roce pronájem hospody na schůzi, ale někdo potřebuje
prostory větší, na pravidelnou činnost, včetně uložení svých pomůcek.
6. Doporučení:
ŠKSK doporučuje radě města plně podporovat činnost spolků ve městě a to jak
finančně, tak materiálově. Dále pak navrhnou a zajistit prostory pro opakovanou
klubovou činnost i s možností pravidelného střídání s jiným spolkem, ale s možností
trvalého uložení svých pomůcek a vybavení.
7. Podněty
Možnost vytvoření turistického přístupu na Liběhrad a vytvoření vyhlídky
Naučná stezka na Kameníček a vyhlídka
Předání skupině pro strategický plán
8. Závěr

