ZÁPIS ŠKOLSKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ KOMISE - Libčice nad Vltavou
Místo : Libčice - klubovna TJ Sokol Libčice
Datum a čas : 16. 5. 2017

19.00 hodin

Přítomni : pan Ing. Miloslav Novák, pan Tomáš Hykeš,
Omluveni : paní Bc. Alice Králová

pan Ing. Jiří Slanina

Hosté : pan Jaroslav Novák – náčelník TJ Sokol Libčice
Jednání :
1. Plán práce : I. Kulturní akce, plánování
II. Sportovní zařízení a využití
III. ZŠ – problematika a hodnocení
IV. ZUŠ – stav, rozvoj
2. Kontrola úkolů - zápisy ŠK rady ZŠ
3. Aktuálně – ZŠ – technický stav místnosti družiny v řešení
4. MŠ – zápisy a přijetí nových dětí, kapacita dostatečná
5. ZUŠ – pokračuje rekonstrukce, provoz neomezen
6. Sportovní zařízení ve městě a využití
AFK – areál pro sportovní i společenské akce, především pak soutěžní utkání,
treninky, sportovní výchova mládeže.
Areál plně využit s možností pronájmu sportovních akcí atraktivních pro diváky,
zajišťuje si oddíl AFK Libčice
TJ Sokol Libčice – sdružuje několik oddílů využívající zařízení v areálu
Areál využívá též ZŠ k výuce TV
Tělocvična – rozvrh zcela zaplněn, nejsou další kapacity a úložné prostory,
dlouhodobě neuspokojivý stav, velký provoz
Víceúčelové hřiště – škola, házená, AFK, tenis, kapacity jsou ještě volné a je
možné jejich využití po dohodě s TJ i ve večerních hodinách
Tenisové kurty - využití spíše odpoledne a večer, členy oddílu a hosty
možnost pronájmu kurtů dle objednávkového systému
na webu sokola, zajištuje si oddíl tenisu
Celý areál se propůjčuje na sportovní a společenské akce, jako masopust,
hudební festivaly, koncerty, soutěže především v letní sezoně.

Koupaliště – též Plovárna Libčice
Letní areál především k rekreaci, ke koupání, odpočinku ale i na sporty
s tím spojené. Slouží k tomu jednotlivá sportoviště, tenisový kurt, hřiště pro
volejbal, nohejbal, malou kopanou, beach volejbal. Ještě je areálu letní šplhací a
gymnastické centrum, jehož provoz zajištuje TJ Sokol
Bohužel mimo letní měsíce jsou veškerá tato sportoviště málo využívána.
Je to dané způsobem provozu, ale i zájmem občanů.
Dětská hřiště
Počet dětských hřišť je myslím v současnosti dostačující.
Je navíc rozvrstven v jednotlivých částech města, tak aby vzdálenost i pro
menší děti, nebyl příliš velká.
To neznamená že další nevzniknou, např. TJ Sokol má několik dětských hracích
Prvků ve středně dobých investicích.
Jedná se spíše o to, aby byla zajištěna kvalitní údržba a včasné opravy.
7. Podněty – Stav sportovišť v areálu AFK i Sokola je dobrý, míra využití – odpovídající
Areál Plovárny by měl v rámci přípravy na letní sezonu některá sportoviště
opravit či upravit, to se týká i některých dětských hřišť

8. Závěr – sportovat je kde i s kým, otázka zní, jaký je opravdu zájem
veřejnosti a především dětí.

