Zápis z jednání č.1 – Komise vzdělání, sportu a kultury - Horoměřice
Datum: 4.12.2018
Místo: Galerie Orchidea
Účastníci: Šárka Fajkošová, Lenka Kulhavá, Petr Dvořáček, Václav Kášek, Monika Němcová, Jindřich
Srb
Přizváni: Hana Bartoníčková, Aleš Sedláček
Omluveni: Stanislav Luňák
Neomluveni: Miroslav Piderman
Vyhotovil: Jindřich Srb

A. Program jednání
1) Prodloužení vyzvedávací doby ve školce
2) Granty pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2019
3) Stav dětských hřišť v obci
4) Podpora workoutového prostoru (hřiště)
5) Kulturní život v obci 1Q/2019
6) ostatní

B. Průběh jednání
1) Aleš Sedláček informoval všechny přítomné o schůzce rady obce s ředitelkou školy dne 4.12., na
které byl dohodnutý kompromis prodloužení doby vyzvedávání do 17:30, s platností od 1.1.2019.
Rozpočet může být vlivem navýšení dotací na tuto oblast využit na delší úvazky personálu. Informace
je zatím neoficiální, k potvrzení dojde zřejmě na zasedání zastupitelstva dne 18.12.2018.
Poptávka videotelefonů či klasických telefonů do všech tříd (5ks) – v řešení. Složitě nastavená
smlouva s operátorem.
Komise byla s výsledkem spokojena a dále nebylo třeba doplňovat.

2) Komise je pro podporu návrhu v uvedené podobě na rok 2019 s tím, že bude stanoven pozdější
termín pro doručení žádostí na obec, a to z důvodu budoucího navržení grantů k hlasování na
zastupitelstvu 18.12.2018. Dle informace od A. Sedláčka dosud dorazily asi 4 žádosti na grant.
V obci je málo aktivit, chybí hlubší povědomí a snaha o zlepšení – apelovat na veřejnost
Diskutována vhodná místa pro vyžití dětí a mládeže, zejména zlepšení stavu “V Roklích”, kde by
mohla vzniknout U rampa. Je zde třeba brát zřetel na hluk vznikající na takové atrakci vzhledem k
přilehlým pozemkům.

3) Dětská hřiště v obci by si zasloužila větší zájem obce a náležitou údržbu. Diskutován aktuální stav,
zejména nejstaršího hřiště “U křížku”, které by bylo vhodné modernizovat a doplnit o nové hrací
prvky. p.Kášek shrnul dětská hřiště v obci a navrhl různá místa, kde by se mohla další případná hřiště
vystavět. Roční kontroly hřišť prý probíhaly, avšak způsobem takovým, že mnohdy nebyly nahlášené

opravy udělány, ale razítko dáno. Je třeba apelovat na důslednější kontroly hřišť a provést opravy,
např. Přetřít nevhodné nápisy na prvcích.
Možnost navrhnout další dobrovolnou akci na úklid hřiště, třeb ve spojitosti s projektem Ukliďme
Česko.

4) Prostor na workoutové hřiště by se jako nejrozumnější vzhledem k dostupnosti jevil u Sokola.
Poptat nějaký menší soubor prvků a využít na to grant. Součástí hřiště by mohla být I pítka na vodu,
která by obec chtěla postupně realizovat.
Pozvat zástupce školy a Sokola ohledně možnosti využití plochy u Sokola na provoz zařízení pro školu
I veřejnost.

5) Diskutovány vhodné prostory k pořádání kulturních akcí. Zmíněna zejména Galerie Orchidea jako
jeden z nejhezčích prostorů v obci, kam je potřeba pozvat vystavovatele či vymyslet, co vystavit. Zkusí
sehnat Monika Němcová. Další mohou návrhy rovněž přinést na další zasedání 8.1.2019.
p.Kášek ukázal návrh revitalizace zámku v Horoměřiích, diskuze se vedla o prostorách k využití i o
aktuálním stavu komplexu. Cílem by měla být oprava hlavního prostoru v zámku, ve kterém by se
mohly konat velké kulturní akce vč. Koncertů.

6) Ustanoven další termín komise VSK na 8.ledna 2019 opět v Galerii Orchidea od 19:00.
Podklady a zápisy ze zasedání komise budou dostupné na Google disku, kam dostanou přístup
členové komise vč. Předsedy a dále členové rady obce tak, aby mohli mít neustálý přehled nad
fungováním komise a jejích návrzích směrem k radě obce.
Členové komise VSK zároveň doplní svá telefonní čísla jako alternativu k emailové adrese v případě
potřeby se s kýmkoliv spojit.

C. Seznam úkolů včetně úkolů z minulých jednání
Ad1) Apelovat na obec o včasném informování veřejnosti ohledně prodloužení doby školky, zejména
s využitím oficiálních kanálů obce (Facebook, Mobilní rozhlas,..)
Ad2) Pozvat na příští zasedání známého (Martina ..) od Šárky Fajkošové, který by nám mohl pomoci s
realizací U rampy
Ad3) Zjistit aktuální stav hřišť, sepsat závady a nahlásit obci k odstranění. Ověřit revize hřišť.
Zjistit převod hřišť u projektu Velká Brána na obec z důvodu nevyhovujícího stavu – chybí oplocení
hřišť, nevhodný podklad – písek – prašnost+psi a kočky zde zanechávají exkrementy.
Ad4) Pozvat zástupce školy a Sokola na některé další zasedání komise k možnosti realizace
workout.prostoru. Zároveň navrhuji pozvat Lukáše Holíka z Horoměřic, který se v oblasti
workoutových hřišť pohybuje a využívá je v jiných částech ČR, aby nám představil nějakou možnost
realizace atp.
Ad5) Monika Němcová zkusí vymyslet, co zde vystavovat, případně i pozvat vystavovatele. To je
otázka i pro ostatní členy komise. Na příští schůzi si návrhy projdeme.
Ad6) Jindřich Srb vytvoří prostor na Googlu k ukládání dokumentů ze zasedání komise VSK. Členové
komise na příští schůzi u docházky doplní i svá telefonní čísla, která budou následně uchována v
kořenovém souboru komise.

