Zápis ze 7. zasedání KOM|SE PRO SPORT, SPOLKY A VOLNY CAS
konaného dne 25. 5.2020
Účastníci: viz prezenční|istina
Jednání zahájila Mgr. Hana Urbanová v 17:30.

Progíami 1. Přivítání
2. Dotačníprogramy a úprava podmínek

3. Plánované akce
4. Dotazy občanů- otevření tělocvičen a využitíareálů SK Uhříněves
5. ustanovení dalšíhotermínu konání komise

1. Přivítání: Jednánízahájila Mgr. Hana Urbanová v 17:30, přivítala všechny přítomné hosty.
2. Dotačníprogramy a úprava podmínek:
Mgr. Kateřina Erbsová - MČ bude akceptovat nevyčerpané dotace na uvedené akce s tím, že
se využijína akce v podobném duchu a podobném rozpočtu během ro|<u.
3. Plánované akce:
lng. Urszula Bebarová NAŠEP|TKOV|CE - naplánované al<ce placenó z dotace, úklid s názvem
,,Uklid'me Pitkovice", která měla probíhat,.jako součást ceIostátní akce Uklid'me Česko a
,,Pitkovický chodník" tyto dVě akce jsme museli zrušit, ale přesunuli jsme je na září. 17,5.
2020 se konala akce ,,Podpoř souseda" měla podpořit malé místnígastropodnikatele.
Stanislav Paseka SHM Uhříněves - turnaj 12. 3. 2020, zrušen, Ve|ikonočníturnaj tal<é nebyl,
nedohrála se ani Iiga, tu bychom chtěli dohrát rg. g.2o2o vZŠVachkova. Soustředění
p|ánu,ieme na poslední týden vsrpnu. Zatím jsme otevřeli pár kroužků:horoIezecký,
keramický a kroužek Sovička, na ně dorazila cca třetina. Ostatníčinnost,isme zastavili, jelikoŽ
většina pronajímate|Ů své prostory neotevřela.

" ,

Bc, Hana Vagenknechtová SPOLEK O,BČANŮ HÁJKU - zrušili jsme Dětský den, změnili jsme
názvy akcí z Cyklojízda na Roušl<ojízda, Čarodějnice na Korodějnice, aIe jak se ted'uvolňují
nařízení,tak nevíme, jak to ve finá|e pojmenujeme a kdy se vše uskuteční.Cyklo.jízdu, ale
chystáme na 13. 6. 2020.

- také jsme vŠechny akce museli
jsme
vytvoři|í video upoutávku. Sokol je proti
zrušit a posunout na podzim, na to |(onto
otevření tělocvičny, má své stanovy např. nesmímítzaměstnance, ale pouze členy a ti nesmí
brát plat, pouze malou úplatu a tak není nikdo, kdo by po každémkroužku zajistil úklid a
dezinfe kci všech prostor.
Mgr. Veronika Špalková Kuže|ová D|VADELNÍSPOLEl( UCHo

BĚžEcKÁ šroLR - od uvolnění opatření proti koronaviru, toto úterý
26,5.2020 již proběhne 3 hodina, musím říci že se rozběhla parádně. Jsem
mile,překvapen

jaká spousta běžcůzačala docházet.

3. 6. 2o2o se bude konat akce ,,Plogging'. neboli sběr odpadků spojený
bychom chtěli udělat na podzim.

s

během. Další

Plánujeme dalšíákce ,,Zdravé běhání'' propojení běháme'a jíme zdravě s ochutnávkou
zdravých pokrmů. Mělo by to vypadat tak, že V určitých intervalech pozvu nějakého
zajímavého hosta se zaměřením na různá témata. zatím uvidíme během června nebo až
v září.

MAr, l(ateřina Erbsová - MČ - plánuje na konec srpna celodenní festival, kde se shrnou
všechny akce, jako Den dětí, čarodějnice, Bi8beat, atd. Ještě neníjasné místo, bude bud've
skateparku až do Husova parku, nebo v areálu sk čechie, byly by to různézóny rozdělené pro
dospělé pro ženy a muže, děti, veronika Špalková kuželová doplnila, že v jejím rámci se
plánujítakézajímavé soutěže např. soutěž o nejlepší kadeřnici (stříhání kolem.idoucích přímo
na u|ici) nebo den jedlíků(Využití místních restaurací) atd.

4. Dotazy občanů- otevření tělocvičen a využitíareálů SK Uhříněves:
EmaiI od paníHeřmanské: /jaktovypadá s otevřením tělocvičen, zejméno školních, ale třeba
také sokolovny, Lidového domu. v posledních dnech je styšet z médií,jak se všechno otevírá a

děti můžoumít konečně alespoň no poslední měsíc svoje kroužky, ale na praze 22 dostóvóme
od pořadatelů kroužků(Dům tJM, salesiáni i další) emaily, že sportovní kroužky se konot
nemohou, protože tělocvičny otevřené nejsou. A ještě druhý dotaz nebo spíšnápad: Na
zočátku karantény, kdy se všechno zovíralo a mohlo se sportovat už jen venku (než zovřeli í
hřiště), jsme s partou známých přemítali, proč vlastně v odpoledních a podvečerních
hodinách
není pro veřejnost přístupné hřiště za školou 8ří Jandusů. když tu máme tak mólo hřišť, proč
by děti nemohly využívatpro fotbálek apod. alespoň ta hříště, která tu jsou, Ted'je otázko, co
tomu brání, a jestli by se to dalo nějok vyřešit.
Nemáte informace, proč je tomu tak? A kdy budou otevřené?/

Mgr. kateřina Erbsová - radní pan koutský hovořiI na toto téma s řediteli škol, ale bohužel
školnítělocvičny,nelze otevřít z toho důvodu, že jsou školy zavřené a venkovní hřiště proto,
že je pro školy složitéudržovat dezinfikovaný prostor a přístup na toalety bylo by to
velmi
nákladné (bylo by nutné najmout člověka na údržbua dezinfekci). otevření hřišť je
v kompetenci ředitelů škol, budeme s nimi dále jednat o podmínkách, kdy by jim
Mč
pomoh|a za,iistit provoz tak, aby bylo možnéhřiště otevřít co nejdříve i pro veřejnost.
5, ustanovení dalšíhotermínu konání komise:
Mgr. Hana UrbanoVá - dala hlasovat o termínu dalšíhozasedání komise, všichni přítomníse shodli na
termínu 17. 8. 2020 od u:3o.
Poděkovala všem přítomným za účasta ukončila zasedání v 18:3Ohod.

Zapsala: Veronika Línková - tajemnice
Souh|así: Mgr. Hana Urbanová - předsedkyně
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