Zápis z jednání pracovní skupiny o SP ze dne 7.3.2016 - tematický blok
OBYVATELSTVO
Účastníci: JHuk, PB, JL, PH, VU, VP, PP, HB
Uvítání starostou
Rybáři (Kos)
Ukládá se starostovi, aby organizace, které nebyly přítomné, poslaly připomínky.
SPOLKY
Hánl HS Letky
- návrh na rozšíření dolní zbrojnice (pro větší auto) + vybudování klubovny/pohotovostní
místnost
(DOPRAVA - chodník kaplička - has. zbrojnice)
(DOPRAVA - cylostezka Řež)
Čmelík HS Libčice
- chybí klubovna (malí haciši 20 dětí) - možnost bývalé budovy policie
Rybáři (Kos)
- tůň na náplavce (vytěžený materiál na vybudování cyklostezky pod šroubárnou
MALINA (Menšík-Čákiová)
- nedostatečné prostory (klubovna)
SENIOŘI
- chybí denní stacionář
SKAUTI (Malík)
- chybějící prostory (klubovna) cca 20 dětí
EVANGELÍCI (Titěra)
- spolupráce se SCANDULOU (chybí sál)
- nikdy nebyl instalovaný zvon
KATOLÍCI (Šatava)
- rekonstrukce prostranství před kostelem
- spolupráce se školou (koncerty)
LESNÍ ŠKOLKA KULÍŠEK (Judová)
- nemá vlastní prostor
AFK (Blažek)
- spokojenost se spoluprací s městem
- snaha o vlastní financování
- základna předškolních dětí - snaha o práce s mládeží
- špatný stav jedněch kabin
- možnost využití hřiště pro ostatní

Chrtová
- budova Sokola v částečně nevyhovujícím stavu
Bartíková
- Sokol - příprava nové haly
Pelešková
- anketa z roku 2015 - inventarizace potřeb spolků
ŠACHY
- využívají prostory se seniory
Bartíková
- GLADIÁTOŘI - trénují mimo Libčce - v Kralupech
- skate - možnost sportoviště ve šroubárnách?
S
tradice SDH
zapojení veřejnosti do činnosti spolků
spolupráce města a církví
dobré zázemí fotbalistů - hřiště
schopnost zabezpečení financí spolky

W
zastaralá hasič. zbrojnice
nedostatek pro spolky
nedostatek sálu (divadlo, ZUŠ)
omezená kapacita sportovišť/tělocvična (odpoledne)
stav prostranství před kat. kostelem
problematikcý stav zázemí fotbalistů
chybí přirozený prostor pro setkávání teenagerů

O
rozvoj oblasti hřišť Letky / revitalice oblasti
rozvoj Sokolovny a celého okolního areálu
nová sportovní/multifunkční hala

T
sportoviště AFK v záplavové zóně
omezení zájmu veřejnosti o spolkovou činnost a aktivity pořádané ve městě z důvodu
nedostatku vhodných prostor

ŠKOLSTVÍ
ZŠ
Macurová
- změna ZŠ ve smyslu všeobecné přístupnosti pro žáky (ne po stránce technické, ale po
stránce typy výuky a přístupu k vzdělávání)
Menšíková- Macurová
-velký klad - existence škol (školka, ZŠ, ZUŠ)
Richterová
- odliv dětí z druhého stupně ZŠ
Bartoš
- aprobace mají všichni učitelé
- relativně vysoká fluktuace učitelů, ale nechybí
ZUŠ
Bartoš
- možnost rozšíření prostor o byt
- rozvoj venkovních prostor (pódium)
Judová
- možnost pořádání uměleckých kurzů - řešení nedostačující kapacity ZUŠ
MŠ
Lain
- výstavba nového pavilonu
Huk
- tlačit developera smlouvou o výstavbě MŠ pomocí plánovací smlouvy, která bude
podmínkou kolaudace bytů
Judová
- možnost spolupráce MŠ s alternativními institucemi (lesní školka)
S
ZŠ dobrý stav budovy
existence celého spektra škol
existence ZUŠ a šířka záběru
dostatek pedagogů
W
ZŠ na hranici kapacity
ZŠ technický stav vnitřní infrastruktury (rozvody)
ZŠ chybí sál, tělocvična
ZŠ není bezbariérová
MŠ nedostatečná kapacita
MŠ hraniční kapacita kuchyně
slabá komunikace mezi ZŠ a ZUŠ

O
ZŠ využití půdy pro vytvoření prostoru
výkup budov v okolí budov pro potřeby ZŠ
rozvoj alternativních školek
T
konkurence pražských škol (lepší nabídka)
odchod žáků 2. stupně na jiné školy
developerské projekty bez MŠ, ZŠ

VYBAVENOST/ZDRAVOTNICTVÍ/...
Macurová
- kritéria podpory sociální péče - jak k tomu město přistupuje (sociální komise?)
Menčík-Čákiová
- potřeba vytvoření systému podpory a jasně prezentovat, aby o něm veřejnost věděla
Pelešková
- vytvořit anketu mezi seniory o potřebnosti a rozsahu pečovatelské služby
S
přítomnost státní policie
dva hřbitovy
lékaři
pečovatelská služba
systém podpory občanů v nouzi
pracoviště - národního ústavu pro autismus
W
nedostatečná infrastruktura v Letkách (vzdálenost k obchodům)
O
denní stacionář pro seniory
sociální byty pro mladé/seniory
vytvoření podmínek pro individuální podporu sociální péče (mobilní hospic, stacionář)
rozvoj pečovatelské služby
zlepšit systém podpory občanů v nouzi
zlepšení zázení sociálních služeb v rámci výstavby zařízení MUDr. Matouška
spolupráce s ORP Černošicemi
T
stárnoucí obyvatelstvo
Další termín setkání pracovní skupiny 4.4.2016 18:00
revidovaný dokument SP, tvorba anket

