Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis z 8. jednání komise dne 14. září 2016
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Barbora Malá, Magdaléna Voldřichová, Josef Barchánek, Marek
Jeřicha, Adéla Červenková, Michal Vlček
Omluveni: Georgi Bečev, Pavel Jahelka, Karel Müller
Host: Pavel Blaženín

Průběh jednání:
Hodnocení jarních a letních černošických akcí (Staročeské máje, Královský průvod +
jarmark, Mariánská pouť ad.)
Zpětná vazba od Pavla Blaženína:
Mariánská pouť:
v neděli je slabší návštěvnost, je ale zaměřená na kvalitní program
problematika parkování pro návštěvníky – nemá cenu pořádat koncert pro větší
množství lidí z okolí
pozitivní ohlasy na kvalitní atrakce pro děti (obzvláště Divadlo Studna, vč. výtvarné
dílny)
místa k sezení před pódiem – vše na slunci, chybí stín; maximální kapacita naplněna
použitím všech laviček ze školy
Královský průvod + jarmark:
pochvala zapojení ZUŠ, výtvarných dílen a pro B. Malou za zajištění Dětského dne
Májové slavnosti:
„ztratila se“ májka…
Úkoly pro Pavla Blaženína do příštího roku:
− nakoupit více laviček
− zajistit u OISM zlepšení technického zázemí před kostelem, kde se koná pouť (pítko,
elektřina) a na Masopustním náměstí pro Masopust a Májové slavnosti (elektřina)
− zařídit ozvučení na mokropeské zastávce při Královském průvodu (starosta se
zúčastní i tohoto programu)
Černošický karneval
J. Vlasák ji nechce pokračovat v organizaci této akce
příští ročník by mohla zorganizovat škola ve spolupráci s městem předposlední školní
den (odpoledne před vysvědčením)
navržená místa: před školou, vrážské náměstí, pláž
návrh programu: exhibice, youtubeři (odpoledne) + večer koncert
Mokropeský statek
Filip Kořínek:
− přímo na místě je v současné době cedule „Hledáme záměr...“, zatím dorazil jeden
návrh na zřízení zdravotně sociálního střediska

−
−

zastupitelstvo uložilo radě města, aby vedla širší diskuzi o možném využití
cca v polovině října uspořádat prohlídku mokropeského statku, vč. debaty o návrzích
na budoucí využití – pozvánka pro zastupitele, zástupce místních spolků, ČeSpoLet,
mokropeské obyvatele a pamětníky; požádat o účast pana Vošalíka, majitele části
objektu

Kronika města
− Zaslána všem členům emailem k případnému vyjádření/doporučení do dalších zápisů.
− Kronika z let 2011 – 2015 bude vytištěna v 6 svazcích a k dispozici bude mj. na
Svatováclavském setkání.
− Kronikářce města, paní A. Štěpánkové bylo doporučeno do příštích let přidat i
fotografie.
Svatováclavské setkání
− Pozvánka na tradiční setkání místních spolku a veřejnosti bude zaslána všem
zástupcům černošických spolků, budou vylepeny plakáty po městě a u nádraží
vyvěšen banner.
− Na programu od 17:30 bude přípitek se starostou, úvod k výstavě Žili mezi námi –
ulicím dali jména, kterou pořádá Černošické Společnost Letopisecká v kom. centru
MaNa (vernisáž 24. 9., otevřeno až do 2. 10.) a v 19 hod. začne v kostele koncert
komorní hudby
Síň slávy Věry Čáslavské
− Filip Kořínek požádal členy komise o doporučení možných kandidátů na pozici
kurátora. Magdaléna Voldřichová namítla údajně nedostatečně promyšlený/popsaný
záměr a hovořila o různých potřebných krocích řízení projektů; Marek Jeřicha varoval
před vznikem „mrtvého muzea“ s nízkou návštěvností nebo naopak problematiku
např. parkování aut/busů s turisty při větší návštěvnosti. Josef Barchánek záměr
hodnotil kladně. Konkrétní doporučení na kurátora poskytnuta nebyla.
− Teď je Síň Věry Čáslavské součástí projektu výstavby nové radnice ve Vile Tišnovských
(asi 40 m²), případně se poté naskytne možnost využití většího prostoru, a to po
vystěhování pošty a knihovny ze stávajícího objektu.

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

Zapsala Adéla Červenková

