Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis z 3. jednání komise dne 1. dubna 2015
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Barbora Malá, Magdaléna Voldřichová, Josef Barchánek, Georgi
Bečev, Pavel Jahelka, Marek Jeřicha, Michal Vlček, Adéla Červenková
Omluveni: Petra Stejskalová, Karel Müller
Průběh jednání:
Informace ohledně patronace spolků (následující výčet spolků a diskutovaných možností
spolupráce není úplný…; patroni se spolky budou i nadále v kontaktu)
- všichni členové prezentovali žádosti, dotazy a připomínky od zástupců všech „svých“
spolků, se kterými se od minulého jednání stihli sejít
- F. Kořínek: klub seniorů – město přispělo na výlet; paní knihovnice by mohla dodávat
knihy přímo na schůzku členů klubu; paní Štěpánková se ujala vedení/psaní
černošické kroniky; (mimo to – nesouvisí s klubem: paní Kysilková-Šnajperková dává
dohromady Letopiseckou komisi a chystá digitalizovat archiv paní Křížové); dále
proběhla schůzka se zástupkyní klubu důchodců při DPS a s rybáři (zájem o
technickou pomoc města při závodech a o účast na jednáních týkajících se vody)
- M. Jeřicha: Spolek pro partnerství evropských měst – konkrétní prosby na starostu
(schůzka dne 6. 6. – do té doby zajistit výrobu propagačních materiálů)
- J. Barchánek: Divadelní soubor I. Duškové – činnost převedena do Prahy; Mifun,
Chorus Angelus – zájem o vystupování v partnerských městech, důležitá finanční
podpora města
- B. Malá: L. Apeltauer – stížnosti na nepodporu od města (F. Kořínek vysvětlil situaci –
nevyrovnané účty); Mraveniště se snaží najít nastupující generaci, která by převzala
vedení; výtvarnice M. Fojtů – možnost stálých výstavních prostor? (F. Kořínek: snad
v budoucí knihovně, možná v modlitebně na Vráži…)
- P. Jahelka: sportovní kluby - pro spolky je jednodušší vylepovat plakáty bez pomoci
města; prosba na sportovní rubriku v IL; žádost o osobní účast pana starosty na
významnějších sportovních akcích (je třeba starostovi dát vědět - zaslat pozvání)
- G. Bečev: Klub Ferenc Futurista – využívání chodníku, pití alkoholu na veřejném
prostranství… - po změně vyhlášek jsou předzahrádky na veř. prostranství možné za 1
Kč/m2/den a byl zrušen zákaz konzumace alkoholu s výjimkou hřišť a okolí Clubkina
- úkoly:
o A. Červenková: kontrola webu (zařazení spolků ve správných sekcích –
kultura/mládež/…); inzerát do IL – externí redaktor, který by psal o akcích
v Černošicích, potažmo o činnosti jednotlivých spolků
o F. Kořínek: propagační materiály
- resumé: 1. finanční podpora – změnu grantového systému v současné době řeší
grantový výbor
2. technická podpora – zástupci spolků byli informováni o možnosti zapůjčení
techniky od města

3. spolupráce s partnerskými městy – některé spolky využívají možnost
výjezdů v rámci žádostí o granty
4. reklama (vyvěšení plakátů) – systém výlepu není ideální, nástěnky jsou
nehezké, možnost přidání dalších ploch k nákupním centrům?
5. prezentace v IL – potřeba externího redaktora; vyčlenění pravidelné
sportovní rubriky?
F. Kořínek – informace o převzetí záštity (technická podpora) radou města nad černošickým
během (září) a nad cyklistikým Funride (květen)
Emailová schránka spolkomise
- nefunguje forwarding – nikomu nepřišly emaily od F. Kořínka ani P. Stejskalové
- úkol A. Červenková: zajistit „opravu“ a zpětně přeposlat doručené emaily
900. výročí Černošic
- M. Voldřichová připravila a představila návrh na průběh oslav
- F. Kořínek informoval o vzniklé pracovní skupině, která se tímto zabývá: M. Strejček –
jednotná grafika oslav; dalšími členy jsou J. Barchánek, B. Malá, nově M. Voldřichová
- otázka dosahu oslav – zda se týká i Mokropes (J. Barchánek: dotaz na Masopustní spolek)
- úkol pro všechny: kontaktovat spolky, zda mohou a chtějí oslavu podpořit, zda se chtějí
zúčastnit Královského průvodu, prezentovat se zde? Podat informaci emailem Adéle
Červenkové
- J. Barchánek: Černošický veletrh – nápad na znovuobnovení akce, která se v Černošicích
konala již třikrát (naposledy asi v roce 2006); prezentace místních podnikatelů, nejlépe v září,
pátek (pro školy) + sobota, finanční soběstačnost (podnikatelé platí poplatek za stánek),
otázka prostoru – kde?

Příští jednání komise se uskuteční na základě domluvy přes aplikaci Doodle.
Zapsala Adéla Červenková

