Redakční rada Informačních listů města Černošice
Zápis ze schůzky dne 7. května 2013
Přítomni:
Jana Klimentová, Petr Křenek, Karel Pavlovský, Petra Stejskalová,
Dana Jakešová (redaktorka), Petr Kubín (host)
Omluvena:
Eva Bachiri

1. Zhodnocení květnového vydání IL
Členové Redakční rady IL (dále jen RR) společně probrali květnové číslo IL a nemají k němu
zásadnější výhrady.
2. Reakce na článek o novém logu města Černošice
RR se pozastavila nad zvolením nového loga města Černošice, a to zejména vzhledem k
tomu, že město již používá městský znak. V případě loga, se kterým by se občané měli
ztotožnit, a o kterém se navíc hlasovalo v anketě, by bylo vhodné, aby byl výběr
schválen "alespoň zastupitelstvem" - a nikoli "pouze" Radou. Také by bylo vhodné osvětlit
občanům, jaké budou náklady na zavedení tohoto loga do praxe, a také jaké bude konkrétní
využití loga. Jaký je rozdíl v použití loga a městského znaku? RR si je vědoma toho, že pan
starosta již některé otázky ohledně loga vysvětlil v rozhovoru v čísle z října 2012, nicméně
řada otázek stále zodpovězena nebyla.

3. Téma autobusové otočky v ulici Komenského
Pan Petr Kubín seznámil RR se svým návrhem alternativního řešení autobusové dopravy v
oblasti Horky, kde bydlí řada starších spoluobčanů, kteří mají velmi omezené možnosti
dopravy – je možné prověřit možnost protažení autobusové linky ulicí K Horce, okruhem
zpět k autobusové zastávce „nádraží Černošice“ a dále k Centru Vráž, kde jsou nyní
centralizované zejména zdravotnické služby? Pokud by toto řešení bylo z dopravního
hlediska nemožné, bylo by možné uvažovat o využití sociální služby pro potřeby přepravy
starších spoluobčanů ze vzdálených částí města (služba typu „senior taxi“), kterou by si
mohli za určitých podmínek senioři sjednat? Je možné případně prověřit EU granty týkající
se občanského soužití, které by se mohly na podobný projekt využít?
4. Distribuce IL do černošických provozoven
Členové RR byli opakovaně dotazováni na možnost distribuce několika výtisků IL například z
restaurace Aquarius, klubu Ferenc Futurista, apod. Bylo by vhodné distribuovat výtisky IL i
do provozoven, kde se lidé scházejí, případně by si rádi zkrátili čekání čtením, jako jsou
kadeřnické a kosmetické salony, ordinace lékařů apod.
5. Stížnosti problémy s doručováním IL do schránek
RR IL v tomto měsíci zaznamenala další stížnosti na nedoručení IL do schránek občanů.

Zapsala: Petra Stejskalová
Příští schůzka: 4. června 2013 ve 21:00 v klubu Ferenc Futurista

