Zápis z jednání č.3 – Komise vzdělání, sportu a kultury - Horoměřice
Datum: 5.2.2019
Místo: Galerie Orchidea
Účastníci: Václav Kášek, Monika Němcová, Stanislav Luňák, Miroslav Piderman, Jindřich Srb
Přizváni: Aleš Sedláček, Ivan Král
Omluveni: Šárka Fajkošová, Lenka Kulhavá, Petr Dvořáček, Lucie Přecechtělová (přizvána)
Neomluveni: --Vyhotovil: Jindřich Srb

A. Program jednání
1) Galerie Orchidea – představení programu a vystavovatelů, atp. (přizvána L.Přecechtělová)
2) Rákosníčkovo hřiště Lidl – propagace v obci + stav hlasování, možnosti umístění hřiště (info k
pozemku u zastávky Švejkova)
3) Obnova dětského hřiště v obci v roce 2019 – hlasování; hřiště Velká Brána; soupis nedostatků
všech hřišť
4) Akce Ukliďme Česko v roce 2019 – termín jarního úklidu, propagace v obci
5) Kulturní život v obci – akce, návrhy, atp.
6) Různé

B. Průběh jednání
1) Galerie Orchidea – bod vynechán, přizvaná L.Přecechtělová omluvena, program galerie a možných
vystavovatelů bude probrán na příštím zasedání komise.
Bod byl nahrazen seznámením s několika novinkami od A.Sedláčka směrem k ostatním:
a) Možný pozemek k výstavbě hřiště poblíž zastávky Švejkova – nutné projednat s vojáky, co by
byli ochotni na pozemku tolerovat (nulová výška v tuto chvíli možná). V případě výhry hřiště
Lidl, napíše J.Srb o přesné parametry hřiště do Lidlu k možnému dalšímu posunu ve věci
b) Hřiště U Křížku – projednat, co přesně chceme při revitalizaci hřiště udělat, nejlépe doporučit
nějakého projektanta, navrhnout I vodní prvek,…
c) Inspekční zpráva ZŠ – zhodnocení; chybí podpora nových zaměstnanců vůči stávajícím; peníze
na polytechnické vzdělání; možnost využití dalších obecních bytů – nezájem ze strany
ředitelky; dále následovala diskuze o vzdělávání učitelů – je potřeba, nicméně opět chybí
podpora z vedení ZŠ a dle p.Káška to rozvrací vztahy mezi učiteli tím, že musí v nepřítomnosti
suplovat za ty, co se vzdělávají
d) Starostové obcí chtějí smlouvu o výstavbě developerů (=fond pro nové developery)

2) Zhodnocení současného stavu hlasování pro Lidl hřiště, Horoměřice na 5.pozici v hlasování.
Potřeba se dostat na 3.místo, zaručující zisk hřiště. Letáky a propagace plně v režii J.Srba, zveřejněno
na obecním Facebooku, Živých Horoměřicích, na všech obecních vývěskách, u dětské doktorky, atd.
Motivace k hlasování všech, nutnost šířit a sdílet mezi přátele s žádostí o podporu.

3) I.Král nás nejprve seznámil s dalším hřištěm, které by si zasloužilo pozornost, a to školní hřiště. Zde
by bylo možné určité rozšíření a nabídnutí veřejnosti, včetně volejbalového hřiště. Nutné vzít v úvahu
a případně při realizaci projektu oslovit Letiště Praha ohledně příspěvku (grant).
a) hlasování o obnovu hřiště v roce 2019 – U Křížku – 5 pro – schváleno (termín do konce
roku 2019)
b) poslat úuklidovou četu z obce na všechna obecní hřiště s cílem – vytřídit poničené a
nebezpečné herní prvky a hračky, které tam jsou nanosené, dále natřít poničené herní prvky a přetřít
hanlivé či nevhodné nápisy (termín do 30.3.2019 /vhodné klimatické podmínky k nátěru)
Dále se komise zabývala možností umístit Lild hřiště do prostoru stávajícího hřiště Za Drupolem, jako
alternativa.

4) Akce Ukliďme Česko 2019 – jarní úklid – oficiální termín je sobotu 13.4., komise osloví s žádostí o
propagaci a pomoc (nákup úklid.prostředků, odpad.pytlů, atp.) obec Horoměřice.
Více informací poskytne J.Srb po absolvování semináře dne 28.2. v Praze, na kterém bude zastupovat
přihlášenou obec Horoměřice mezi ofic.podporovateli akce v ČR.

5) Zkusit oslovit Sokol s možností uspořádání různých akcí v koordinaci s obcí. Dále proběhla diskuze
na téma horoměřických hasičů, jelikož J.Srb měl představu je oslovit s nějakou formou uspořádání
přehlídky či soutěžního odpoledne na jaře/v létě letošního roku na fotbalovém hřišti. Dle současného
stavu nejsou ve stavu, kdy by něco takového asi bylo možné provést. Bod ponechán otevřený, zjistí se
více info ke stavu – vzhledem k rozvoji a růstu obce je nevhodné hasiče nechat “ladem”.

6) Nikdo neměl žádné další náměty či připomínky, komise si odsouhlasila pouze další datum zasedání
na 26.2.2019 – komise si nebyla jista, zda v termínu nejsou jarní prázdniny, ověřit.

C. Seznam úkolů včetně úkolů z minulých jednání
Ad1)

a) V případě výhry Lidl hřiště zjistit detailní parametry od Lidlu (J.Srb)
b) hriště U Křížku – soupis požadavků na revitalizaci, doporučit projektanta, připravit návrh na
vodní prvek (J.Srb)
Ad2)

Informovat o konečném pořadí v hlasování o Lidl hřiště po skončení 28.2.2019 (J.Srb)

Ad3) a) vzít v úvahu školní hřiště v souvislosti s opravami hřiště, zkusit případně oslovit Letiště
Praha o grant či příspěvek na opravu (komise VSK)
b) poslat úuklidovou četu z obce na všechna obecní hřiště s cílem – vytřídit poničené a
nebezpečné herní prvky a hračky, které tam jsou nanosené, dále natřít poničené herní prvky a přetřít
hanlivé či nevhodné nápisy (termín do 30.3.2019 /vhodné klimatické podmínky k nátěru) (rada obce
Horomeřice)
Ad4) připravit podklady k informování občanů Horoměřic o termínu konání úklidu a motivaci k účasti
(J.Srb)
Ad5) ponechat otevřené téma hašičké jednotky Horoměřice
Ad6) změnit termín konání dalšího zasedání komise VSK z důvodu jarních prázdnin na 12.3.2019.

Termín příštího zasedání komise VSK Horoměřice – 26.2.2019 19:00
– jsou jarní prázdniny, navržen nový termín na úterý 12.3.2019 v
19:00

