Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis ze 7. jednání komise dne 6. dubna 2016
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Barbora Malá, Magdaléna Voldřichová, Georgi Bečev, Marek Jeřicha, Adéla
Červenková
Omluveni: Josef Barchánek, Pavel Jahelka, Karel Müller, Michal Vlček
Hosté: Simona Kysilková Šnajperková, Renata Hořešovská

Průběh jednání:
Rozdělení spolků (patronace) po bývalé člence komise, Petře Stejskalové
Možnosti pojmenování haly, nápis na škole, informační tabule u školy – nyní ne, projednat později
Farmářské trhy ve městě:
TAK, z.s. pořádá farmářské trhy s grantovou a technickou podporou města již několik let. Od
letošního roku se kvůli přestavbě vily Tišnovských přesunou z již tradičního místa k Mokropeskému nádraží,
sezónu 2016 zahájí v sobotu 23. dubna.
Ve stejném termínu se začnou konat farmářské trhy i na soukromém pozemku náměstí Centra Vráž,
jejichž organizátorkou je Kristýna Pánková.
Georgi Bečev, patron spolku TAK, vyjádřil nad touto situací nelibost a považuje ji za „kudlu do zad“
ze strany města. Očekával by, že jako patron spolku TAK bude okamžitě informován a komunikace bude
vedena přes něj.
Filip Kořínek zdůraznil, že se jedná o soukromý záměr, na jehož vzniku ani realizaci se město nijak
nepodílí, byl o něm pouze obecně jednorázově informován ze strany organizátorky. O faktickém spuštění
trhů a jejich prvním termínu konání se dozvěděl ze stejného vydání Informačního listu jako ostatní.
Podpora města (z grantového programu i smlouva o technickém zabezpečení) pro TAK, z.s. stále
trvá.
Emailovou komunikaci se spolkem TAK vedl F. Kořínek napřímo, protože jako starosta reagoval na
oslovení, dotazy a žádosti ze strany spolku ohledně aktualizace smlouvy, přesunu trhů do nových prostor
apod.
Z vyjádření dalších členů „Spolkomise“ vyplynulo, že nespatřují v zahájení druhých, soukromých
farmářských trhů, pochybení starosty, města či komise.
Představení činnosti Černošické společnosti letopisecké (Simona Kysilková Šnajperková, Renata
Hořešovská)
Význam Komise pro spolkovou činnost a komunitní život:
Dle p. Bečeva systém patronace vzhledem k nastalé situaci s farmářskými trhy nefunguje a tím
pádem „Spolkomise“ pozbývá svůj význam. Filip Kořínek poukázal na fakt, že kompetence a rozsah svých
rolí si členové této komise na začátku stanovili sami. Patronace jednotlivých spolků je myšlena jako
nadstavba nad běžnou komunikaci a spolupráci města a spolků. Dosud nebylo pravidlem, že by patroni měli
být v kopii veškeré komunikace mezi městem a jednotlivými spolky.

Kalendář kulturních/společenských akcí ve městě:
Magdaléna Voldřichová navrhla možnost zřízení „Google kalendáře“ společného pro zástupce
spolků, členy „Spolkomise“, případně OŠKCR ad., ve kterém by byly zaneseny veškeré plánované akce
města i spolků ke zlepšení vzájemné koordinace a vyhnutí se nežádoucím překryvům.

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

Zapsala Adéla Červenková

