Zápis z veřejného projednávání témat
Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní),
Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity).
Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity, sakrální
stavby, tradice).

Účast dle prezenční listiny

Turnov 27.5.2014

Celoživotní vzdělávání
Speciální školství
Cyklotrasy, turistika, senior parky
Nemovité kulturní památky
Divadelnictví
Trhy (řemeslné, jarmarky apod., živá paměť)
Nehmotné kulturní dědictví
Muzejnictví, festivaly, knihovny

Jak vypadá současnost?
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Školám chybí pomoc při čerpání dotací
Nejistá budoucnost malých škol
Nedostatečná kapacita pro předškoláky
Ředitelé škol se málo věnují managementu
Narůstající administrativa
Školství musí reagovat na demogr. Vývoj
Problémy s integrací žáků se speciálními potřebami
(mentální, tělesné problémy, talentovaní žáci viz vysoké
počty žáků ve třídách)
Konkurence škol
Není poptávka po učňovském školství (technické obory)
Finance do IT vybavení
Velké rozdíly ve školách v IT vybavení (přístup
zřizovatele)
Chybí sportovní zázemí převážně v menších obcích
Nedostatek veřejných hřišť + finance na údržbu
stávajících
Fungující finanční podpora měst a obcí sportovním
organizacím (Turnov – zpracovaná přesná pravidla o
rozdělování finančních prostředků, Mnichovo Hradiště,
Sobotka podobně)
Dobře fungující Sbory dobrovolných hasičů na vesnicích
Jezdecký klub Sobotka, baráčníci, šachisté – fungují
výborně
Chátrající sportovní areál Sobotka
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Lze získat dotace z grantových systémů (otázka
managementu)
Nepřehledné finanční zdroje
Pokles krajských dotací
Chybí iniciativa dobrovolně pracujících – vést děti
Na vesnicích dobře fungují starousedlíci volnočasovým
aktivitám, nově přistěhovaní méně, neaktivní
Chybí aktivity pro seniory ( v MH aktivity jsou, chybí
např. bazén, sport. Areál)
Zanedbaná sportoviště u škol
Špatný stav atlet. Areálu za II. ZŠ (MH)
Velká koncentrace kulturních památek
Havarijní stav kostelů (majitel církev, problém s finanční
spoluúčastí, velký vliv na aktivní spolupráci faráře –
kostely jsou zavřené, v MH dobrá spolupráce – různé
aktivity)
Využití památek pro cestovní ruch
V MH umístění muzea v zámku – vzdálenost z centra
12 obcí ze 40 nemá knihovnu
Kněžmost, Libošovice – velká aktivita ze strany
knihovnice
Plesy-tomboly, prodejní akce – složitá legislativa
Obnova tradičních akcí
Boseň – chybí prostory na pořádání akcí
Kněžmost – výborné taneční zábavy pod širým nebem
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Sobotka - ples není navštěvovaný,hojná návštěvnost
s občerstvením viz Jarmark, pivní slavnosti. Bousovplesy navštěvované
Spousta akcí v MH, ale místní nespokojeni
Hudba, koncerty chybí v MH prostory
Sobotka – Šrámkova Sobotka (daří se menším akcím)
Chybí rockový klub
Dodržování tradice kronik (záleží na kronikářích)
MH – dobrá ZUŠ

Vize :
„otevřená“ škola v Sobotce včetně sportoviště pro
veřejnost, spolky, služby, zdroj peněz za pronájem
MH - aula ve škole totéž
Ze škol vycházejí aktivní děti, které „vracejí“ školám i
obcím
Absolventi mají práci
Dostatek prostor pro děti po škole – mimoškolní
aktivity
Knihovna využitá jako prostor pro volný čas (velká,
otevřená a pro sdružování)
Spolupráce klubů, organizací pro volný čas – není
konkurence
Udržení stávající sítě škol i na vesnicích
Prostor MŠ dát prostor MC, matkám na MD
Opravené otevřené kostely
Opravené drobných památek, méně administrativy,
existují tabulky s popisem
Kostely slouží k pořádání kulturních akcí, tradiční
setkávání

Dobrá investice do zabezpečení kostelů
Rodiče vedou od mala děti k fyzickým aktivitám,
podpora MC, přírodní hřiště
Sobotka pořádá 2 – 3 plesy ročně – lidé je hojně
navštěvují
Pomoc při organizaci plesů, zábav apod.
Lidé se setkávají hlavně osobně, minimálně na
facebooku
Bazar myšlenek, příklady dobré praxe
Dobře fungující divadelní spolky a mají svá zázemí
Festivaly ochotnických divadel
Letní kina na zahradě – dobrá atmosféra
70. Šrámkova Sobotka

Co udělat pro zlepšení?
o Vzdělávání a motivace kronikářů
o Vzdělávání a motivace pedagogů
o Motivace studentů – začleňování do komunitního
života
o Investice do stavebních úprav a vybavení do
kulturních zařízení a škol
o Databáze dobrých nápadů + příkladů dobré praxe
o Pomoc školám a spolkům s čerpáním financí
o Grantový katalog – možnosti získání finanč.
prostředků
o Spolupráce kulturních a sportovních organizací, škol
- získání financí na obnovu a opravu prostor

o Využití školních prostor pro sportovní a společenské
akce
o Snižování provozních nákladů budov
o Smysluplné investice , udržitelné
o Otevřít veřejná nezničitelná sportoviště pro všechny
věkové kategorie (správce, údržbář)
o Investovat do kulturních památek
o Zmapování inventarizace drobných kult. Památek

Projednávání skončeno v 16:00 hod.

