Zápis z veřejného projednávání témat
Spolkový život – podpora spolkové a zájmové činnosti
v obcích a městech
Účast dle prezenční listiny

Sobotka 13.5.2014

Jak vypadá současnost?
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nedostatek finančních prostředků
boj s komercí
nedostatečná podpora rodičů
málo kvalitních volnočasových aktivit
málo mladých lidí v obcích
doprava dětí do města
předsudky vůči myslivosti
sdružování důchodců
spolupráce s chalupáři
finanční podpory
slabá spolupráce mezi různými spolky
obnova stálých lidí za nové členy
spolupráce v Kněžmostě
dobře fungující knihovna – Bousov
dtto
Libošovice, Malechovice
vše stojí na osobnostech
malá spolupráce se školami
neochota občanů činností zdarma
pasivní trávení volného času
osobní příklad např. při výchově dětí
nevyužívání zázemí – Vyskeř

• návštěvnost společenských akcí občanů z ostatních obcí, ne
místními
• zrušení plesů v Sobotce
• nabídka převyšuje poptávku
• špatně fungující kostel v Sobotce
• náročná byrokracie
• statistika aktivit mládeže
• změna životního stylu

Vize:
Spolky se uživí samy bez dotací
lidé mají více volného času a energie
využití dětí a mládeže činností přímo v obci , nebo v doch.
Vzdálenosti
místní kvalitní lidé vedou kroužky
motivace lidí
zázemí pro kulturní činnosti v Libošovicích (MŠ)
snížení byrokracie na společenské akce
udržované a obnovené zázemí pro spolky
spolky spolupracují na výročních akcích
lidé vše dělají s radostí a nadšením
akce nad rámec obce prospěšné pro obce
lidé se mezi sebou potkávají
řešení sociální oblasti Červeného kříže
spolky mají příjemné zázemí
úzká spolupráce církve a obce
modernizace farností
návaznost úzkého kontaktu mezi organizátory a
návštěvníky
návštěvnost občanů společenských akcí ve svých obcích
kooperace a koordinace mezi spolky
stálost místních velkých akcí např. jarmarky

Co udělat pro zlepšení?
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prostor pro seberealizaci
naslouchat veřejnosti
finanční prostředky jsou k dispozici i pro činnosti
zjistit, co, kdo v obci může nabídnout a využít toho
podpora podnikatelů pro fungování spolků
spolufinancování obcí při dotačních podporách
zapojení občanů komunikací do rázu obce
příklady dobré praxe
širší informovanost občanů např. o takovýchto besedách,
jako dnešní

Projednávání skončeno v 19.10 hod.

• Neznalost občanů o fungování obce (tvoření rozpočtu,
povinnosti obce a její náklady, územní plány, atd.)
• Pozitivní informace o úspěších v obci

Zástupci obcí více vystupují na veřejnosti a na akcích spolků
Zpravodaje zdarma do všech schránek
Vytvoření tzv. „obecní drbárny“ s moderovanou diskuzí
Databáze spolků s kontakty, veřejná prezentace,propojení webů
spolků s obcí, provázanost spolků s kronikáři
Besedy zástupců spolků ve školách, na Dětských dnech
Zapojení spolků do údržby obce

