Zápis z 1. zasedání KOMISE PRO SPORT, SPOLKY A VOLNÝ ČAS konaného dne 16. 1. 2019
Účastníci: viz presenční listina
Jednání zahájila předsedkyně komise Mgr. Hana Urbanová (dále jen předsedkyně) přivítáním
členů a hostů.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu
Představení členů komise a činnosti spolků
Harmonogram akcí na rok 2019
Diskuse nad grantovým programem na rok 2019
Různé

Následovalo projednání jednotlivých bodů:
1. Zahájení, schválení programu
Předsedkyně zahájila zasedání a nechala hlasovat o programu: program byl schválen 8:0:0
2. Představení členů komise a činnosti spolků
Předsedkyně vyzvala jednotlivé členy, aby se představili a řekli o sobě pár slov, po té se
představila jako první. Vystudovala v Praze obor věnující se neziskovému sektoru, kde se
pohybovala v protikorupční a sociální oblasti. Jejím cílem je natáhnout do Uhříněvsi více
financí z dotací, ze kterých lze čerpat prostředky na komunitní centra a volnočasové aktivity.
Dále pokračovali ostatní členové:
Mgr. Daniela Podolková M.A. - V Praze 22 žije 4 roky, pořádala častá setkání se sousedy, se
kterými pak založila spolek „NAŠE PITKOVICE“.
Bc. Hana Vagenknechtová – již 5. rokem vede „SPOLEK OBČANŮ V HÁJKU“ pořádají cca
8 akcí za rok.
Tomáš Sobotka – v r. 2003 byl zastupitelem MČ Praha 22, působil v tenisovém kubu TJ
Uhříněves, nyní je stavebním technikem a zabývá se výstavbou sportovních staveb.
Stanislav Paseka – byl původním zakladatelem „DŮM UM“ nyní je předsedou SHM Klubu
Uhříněves - Kolovraty, z. s.
Tomáš Kaněra – je 3. rok předsedou “SK Čechie Uhříněves, z.s.“, má na starosti cca 170 dětí,
pro které pořádá různé akce. Již 5. rok pořádá akci pálení čarodějnic, loni přišlo 1350 lidí.
Vyčerpali GRANT na 20. mil. např. postavili „umělku“ zrekonstruovali 2 spartakiády atd.
Dušan Erbs - trenér „BĚŽECKÉ ŠKOLY UHŘÍNĚVES“ pořádá různé sportovní akce např. „BĚH
PRKNOVKOU“
Mgr. Veronika Špalková Kuželová - učitelka ZŠ, zastupitelka MČ Praha 22, vedoucí
ochotnického divadelního spolku „UCHO“, pořádá akce, např. Popoles, Živý betlém,
karnevaly apod.
A na konec se představili někteří hosté:
Petr Laník – zasazuje se o znovu založení SDH (sbor dobrovolných hasičů) v Uhříněvsi. Již mají
připravenou projektovou dokumentaci. Sbor má 9 členů, který musí absolvovat odborné

školení, na které bude žádat MČ Praha 22 o dotaci. Dále vyhlásili nábor dalších občanů
z Uhříněvsi, mají už dalších 15 zájemců.
Ing. Michal Klich – kurátor muzea, člen sokola, zakladatel spolku „Občanský spolek
Uhříněves“ je členem Kulturní Komise, pořádá různé akce: trhy, vánoční koncerty, vydal
knihu o Uhříněvsi, pohledy apod. Jde mu o to vrátit lidem do povědomí jméno Uhříněves
a ne jen Praha 22.
3. Harmonogram akcí na rok 2019
„NAŠE PITKOVICE“ 6. 4. 2019 „UKLIĎME ČESKO“
8. 9. 2019 „Pitkovický chodník“
9. 11. 2019 „Lampionový průvod“
30. 11. 2019 „Rozsvícení vánočního stromku“
Mají grant z minulého roku na projekt Altánek, který zrušili, ale vyčerpají ho na něco jiného.
„SPOLEK OBČANŮ V HÁJKU“ - 2. Březen „Sportovní den“
- Duben „Čarodějnice“
- 30. Duben „Májka“
- Červen „ Dětský den život naruby“
- 31. Srpen „ Spolek sobě“
- Srpen „ Cyklojízda“
- Říjen „ Drakiáda“
- 16.11. Listopad „ Hájecká kachna“
- Advent
4. Diskuse nad grantovým programem 2019
Byl vznesen návrh, zda by bylo možné mít prostředky předem, na začátku roku bychom si
rozvrhli jak s nimi naložíme. Pan Laník bude potřebovat min. 9.000,- na zkoušky pro 9 členů
sboru dobrovolných hasičů.
5. Různé
Předsedkyně dala hlasovat o termínu příštího zasedání komise: termín 6.3.2019 v 17:30 byl
odsouhlasen 8:0:0
Úkoly:
- vytvořit kalendář akcí včetně odhadovaného rozpočtu (spolky pošlou emailem)
- zvolit termíny dalších zasedání komise pro sport, spolky a volný čas do příštího
zasedání komise
Předsedkyně poděkovala za účast a rozloučila se.

Zpracovala: Veronika Línková
Souhlasí: Mgr. Hana Urbanová

