Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis z 12. jednání komise dne 28. února 2018
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Barbora Malá, Magdaléna Voldřichová, Marek Jeřicha, Josef
Barchánek, Michal Vlček, Adéla Červenková
Omluveni: Karel Müller, Georgi Bečev

Průběh jednání:
1. Filip Kořínek informoval členy komise o systému vyhlašování výběrových řízení na
ředitele školských příspěvkových organizací města, vysvětlil důvody k vyhlášenému
konkurzu na ředitele/ku Základní umělecké školy Černošice a zároveň důvody
k letošnímu nevyhlášení konkurzů na ředitele ostatních škol (tj. ZŠ, a 3x MŠ). Dále
informoval o tom, že se pan Vladimír Dousek rozhodl vydat knihu srovnávacích
historických a současných fotografií samostatně, takže záměr série knih/sešitů v
jednotícím designu vydávané městem (historické fotografie, fotografie z akce
Fototalent, černošické vily, černošické osobnosti) bude muset toto reflektovat.
Prvním krokem je najít a vybrat grafika / několik grafických návrhů.
2. Debata nad možnostmi oslovení potenciálních autorů textů „černošických zastavení“
3. Filip Kořínek přednesl návrh uzavřít partnerství s některým slovenským městem a
možná také s moravským. Návrh byl přijat s kladnými ohlasy.
4. Adéla Červenková předala aktuální seznam akcí, které se dosud zařadily do kalendáře
akcí oslav 100. výročí republiky v Černošicích. Bára Malá – úkol zajistit grafické
zpracování plakátu u autorky loga oslav Báry Novákové. Michal Vlček navrhl přidání
své jógové akce do kalendáře – pošle podklady.
5. Josef Barchánek přednesl stížnost spolku Alotrium na stále se zhoršující podmínky
užívání prostor v „Dipře“ a na ukončení pronájmu tělocvičny v ZŠ ze strany její
ředitelky. Filip Kořínek vysvětlil důvod - město nemá dostatečnou kapacitu vlastních
prostor, nemá ani jinou alternativu k nabídce pro tento spolek; doporučuje domluvu
s ředitelkou ZŠ ohledně možnosti i nadále využívat původní tělocvičnu.
6. Převzetí patronace spolků pana L. Apeltauera S dětmi a pro děti a Modelklub od Báry
Malé Markem Jeřichou

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

Zapsala Adéla Červenková

