Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis z 1. jednání komise dne 9. ledna 2015
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Magdaléna Voldřichová, Josef Barchánek, Georgi Bečev, Pavel
Jahelka, Marek Jeřicha, Karel Müller, Michal Vlček, Adéla Červenková
Omluveni: Barbora Malá, Petra Stejskalová
Průběh jednání:
1. Představení členů komise
2. Diskuze o kompetencích komise, její činnosti a možné aktivitě členů, o potenciálu města
z hlediska spolkové činnosti a komunitního života
- návrh zavést systém patronace jednotlivých spolků – každý člen jako mediátor mezi „svými“
spolky, městem a obyvateli Černošic (- neformálně odsouhlaseno)
- dostat činnost komise do podvědomí občanů – můžou se na jednotlivé členy obracet
- prezentace činnosti komise a spolků v IL
- Úkoly do příště: a) zvážit rozšíření úvazku stávají editorky, potažmo dohoda s nějakým
studentem žurnalistiky, nebo nechat psaní článků na členech komise?
b) seznam všech spolků (zahrnout i kurzy v sále na Vráži) – AČ
c) vytvořit „manuály“ – dokumenty s možnostmi zapůjčení všemožného
vybavení pro spolky; seznam kontaktů – dát na web - AČ
3. Diskuze o počtu, kvalitě a návštěvnosti akcí pořádaných městem i dalšími subjekty
4. Možná podpora ze strany města vůči různým spolkům: a) finanční, b) materiální (zajištění
technického vybavení, prezentace, propagace atd.), c) fyzická (účast zástupců města na
jednotlivých akcích); dále vytipovat akce (zejména městské), kterým by pomohlo zvýšení
návštěvnosti (věnovat se tomu pak na dalších schůzkách)
5. Spolupráce partnerských měst
- možnosti dalšího rozvoje a lepšího využití potenciálu partnerských měst
- možnost získat dotace z Českoněmeckého fondu budoucnosti a dalších – projektový
manažer města → Úkol: jaké jsou jeho možnosti? - FK
- zaměřit aktivity s partnerskými městy na děti a mládež, pobyty v rodinách, jazyky,
návštěvy – hostující kulturní a jiná představení, účast na sportovních turnajích aj.
- možnost - ve škole najít učitele/němčináře, který by si vzal na starost zajišťování
výměnných pobytů žáků? Může být i aktivitou vedení školy, spolku pro partnerství…
- institucionalizovat spolek pro partnerství měst? Navázat vztahy s dalšími městy (F, UK?)
- Úkol: monitoring situace v jiném městě/obci – AČ
5. Návrh na zřízení společné emailové schránky komise – AČ zajistí u OI (spolkomise@)

6. Akce „Slavnostní položení základního kamene sportovní haly“
- termín závisí na domluvě se stavební firmou – možnost uskutečnit ve stejný den jako
Masopust
- přítomnost Věry Čáslavské, zástupců města a stavební firmy
- pozvánka veřejnosti, rodičům, všem spolkům – „akt“ pokládání (barevných?) kamínků,
které se spojí v jeden
(Další přípravy se ujme FK ve spolupráci s dalšími (mimo komisi))
Příští jednání komise se uskuteční na základě domluvy přes aplikaci Doodle.
Zapsala Adéla Červenková

