Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis z 10. jednání komise dne 13. listopadu 2017
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Barbora Malá, Josef Barchánek, Magdaléna Voldřichová, Marek
Jeřicha, Michal Vlček, Adéla Červenková
Omluveni: Pavel Jahelka, Karel Müller, Georgi Bečev
Hosté: Simona Kysilková Šnajperková, Renata Horešovská, Vladimír Dousek a Petr Kubín (za
Černošickou společnost letopiseckou), Hana Štefková (kronikářka)

Průběh jednání:
Oslavy 100. výročí od vzniku Československé republiky
•
•
•

•

Petr Kubín: návrh na vytvoření „plachty“ s vyobrazením T.G.M. v automobilu se
zlámaným kolem + citát; umístění na plot ZUŠ – aby byla vidět z vlaku
Vladimír Dousek: inspirovat se pojetím oslav 900. výročí Černošic přede dvěma lety,
tzn. zapojení více akcí během roku
Simona Kysilková Šnajperková:
o upozornění na konference a další historické přednášky v průběhu roku
o rok 2018 bude zároveň i výročím 50 let od roku 1968
o zapojení Černošic do celorepublikové akce mapování památných
stromů/sázení nových
o info o plánování výstavy – uvažování o zapojení ZUŠ, Sokola
Filip Kořínek: zaměřit se na přínos Černošic k rozvoji demokracie v naší republice
v průběhu celých 100 let její existence, zdůrazňovat černošický úhel (na rozdíl od
oslavy „jen“ výročí 100 let republiky jako na celonárodní/vládní/centrální úrovni)

Možnost přejmenování základní školy
•

Vladimír Dousek přečetl stanovisko ČeSpoLetu k oslavám výročí 100 let naší
republiky, které obsahovalo zároveň výzvu k přejmenování Základní školy Černošice
na „Masarykova základní škola Černošice“ a pojmenování knihovny na „Knihovna
Františky Plamínkové“.

•

Magdaléna Voldřichová navrhla zahrnout do „oslav“ i vzpomínky na další roky s 8,
tzn. 1938, 1948 ad., a před začátkem konkrétního plánování oslovit Sokol a
černošické spolky pro zmapování chystaných akcí.

Debata.

Další návrhy
• Slavnostní akce na 28. 10. 2018
• Zapojení plánovaných akcí v průběhu roku
• Zasazení 3 lip (Černošice, Vráž, Mokropsy)
• Výstava ČeSpoLet
• Výroba pohlednic (příp. „foto-leporelo“)
• Snaha o zapojení veřejnosti a spolků
Výsledný návrh:
Naplánování schůzky komise, letopisecké společnosti, spolků a zástupců veřejnosti se
zájmem o zapojení se do oslav – termín: 11. ledna 2018 od 19:00 v Club Kině.
- J. Barchánek napíše výzvu/článek do Informačního listu
- Tajemnice komise osloví spolky, případně je pozvou i členové komise coby jejich
patroni

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

Zapsala Adéla Červenková

