Veřejná soutěž! Prostor ohraničený tímto rámečkem je určen pro nový název informačních
listů. Jeho délka jje s ohledem na grafické
g
zpracování
p
stanovena na minimálně 6, maximálně 8 znaků
(písmen). Návrhy reflektující spojení Černošic a Mokropes budou upřednostněny. Výběr probíhá
kontinuálně a bude ukončen v momentě odsouhlasení nového názvu městskou radou. Cena pro vítěze
– kubík štěrku na vylepšení komunikace před vlastním domem (možno přenechat sousedovi).
Své návrhy posílejte na kontaktní adresu redakce, jež je uvedena v tiráži na zadní straně listu.
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V tomto měsíci budou zastupitelé schvalovat
rozpočet pro letošní rok. Právě ve skladbě rozpočtu
a ve velikosti rozmanitých položek se zhmotňují
všechny volební programy. Všechny ty koncepce
rozvoje, záměry dobudování a doplnění infrastruktury a zajištění plnohodnotných životních podmínek se stanou položkami rozpočtu a dostanou
konkrétní podobu.
Rozpočet určuje, kde bude zavedena kanalizace,
kolik a jak bude vyspraveno ulic a kolik dostanou
fotbalisti a jiná kultura. Všechno tohle dohromady
může být pochopitelně nejvýš za tolik, kolik město
dokáže sehnat. A strop toho, kolik dokáže město
sehnat, včetně půjček, je bohužel dán pravidly na
městu a volebních programech nezávislými, a nikoliv skutečnými potřebami nebo plány města.
Finanční a investiční komise a finanční odbor úřadu připraví pro radu návrh rozpočtu, který pak rada
předloží zastupitelstvu ke schválení. A právě ve
finanční a investiční komisi jsou schováni experti a
jiní zástupci všech místních stran, které díky svým
volebním programům dostaly od občanů možnost
do toho mluvit. Tam se to uvaří. Tam se vymyslí,
jakým způsobem vlastně vítězné sliby splnit a z
čeho na ně vzít. Tam se vize promění v realitu.
Jen tak předložit na schůzi zastupitelstva jiný
návrh rozpočtu je téměř nemožné. Nejde přihlásit
se a navrhnout dva miliony pro opravu naší ulice.
K tomu je potřeba nejen najít, kde ty dva miliony
vzít (třeba z peněz na opravu jiné ulice, z nově
vymyšleného obecního poplatku nebo od nějaké
štědré banky), ale ještě na místě přesvědčit nejméně deset dalších zastupitelů. Dost zastupitelů ovšem
bydlí v jiné rozbité ulici.
Schvalování rozpočtu potom už vypadá jednoduše: „Zde je návrh podle předlohy. Má někdo jiný
návrh? Je někdo proti? Kdo je pro? Jeden, dva ...
jedenáct, atd.” A je to. Začínají se plnit volební
programy.
O. Hokr

Z redakce
uzávěrka příštího čísla
je v pátek 14. března
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Redakce dosud zaregistrovala celkem 8 návrhů od
4 čtenářů na nový název časopisu.

ze zasedání rady
Ze zasedání rady
dne 15. 1. 2003

 Rada projednala návrh Povodí Vltavy na
vytěžení části koryta řeky od jezu Mokropsy
až k Hladké skále.

 Rada znovu projednala petici občanů
se stížností na stav komunikace Slunečná
a uložila TS stabilizovat povrch v nejbližším
možném termínu.
 Rada doporučila zastupitelstvu schválit odpuštění daně z nemovitosti občanům postiženým povodněmi, trvale žijícím v Černošících.
 Rada pověřuje vedením kroniky města p. Látala.
 Rada ukládá odboru TS za finanční prostředky přidělené od KÚ nakoupit materiál na
opravu komunikací v zaplavených oblastech.

 Rada ukládá odboru dopravy znovu projednat obnovení vodorovného dopravního
značení v ulici Radotínská.

Ze zasedání rady
dne 22. 1. 2003

Z pracovního zasedání rady
dne 12. 2. 2003

 Rada projednala podklady investičního
odboru a odsouhlasila změny staveb dle přiložené dokumentace.
 Rada projednala nástavbu bytového domu
v Riegrově ulici.
 Rada znovu projednala petici občanů se stížností na stav komunikace Slunečná a souhlasí
s tím, aby byly vyzvány 3 firmy k předložení
nabídek na zpracování projektové dokumentace.
 Rada souhlasí s nabídkou firmy MAJER
na vypracování projektové dokumentace na
veřejné osvětlení části Radotínské ulice.
 Rada nesouhlasí s rekonstrukcí stávajících vodních zdrojů „Kosina horní a dolní”
a „Staňkova” vzhledem k vysoké náročnosti
a vysokým nákladům.

 Rada souhlasí s připojením se k akci Vlajka
pro Tibet.
 Rada projednala návrh veřejnoprávní smlouvy k řešení přestupků s obcemi Choteč, Roblín,
Kosoř, Třebotov a Vonoklasy.
 Rada projednala závěry ze zasedání finančního výboru, komise dopravní a bezpečnostní, komise kultury a památek a komise pro
informatiku.

 Rada se věnovala projektu Centrum Vráž.
Navrhuje zmenšit plochu pro potřeby kulturního střediska na 200 m2. Tím dojde m.j. také ke
snížení finanční náročnosti investice i provozu.
Zároveň navrhuje změnit ve smlouvě s IBS
Rokal způsob příspěvku firmy na stavbu budoucích prostor pro činnost kulturního střediska
a to tak, že rada požaduje převod příspěvku ve
výši 3 mil. Kč před započetím stavby centra.
 Rada odsouhlasila příspěvek Sboru dobrovolných hasičů na uspořádání Masopustu.
 Rada projednala návrhy komise pro informatiku na inovaci www stránek města.

Informace občanům:
Zápis do MŠ

Ze zasedání rady
dne 5. 2. 2003

MATEŘSKÁ ŠKOLA Černošice, Topolská
518, Černošice, 252 28, okres Praha-západ
 Rada projednala podklady investičního Tel., fax. 251 642 185, IČO 75 00 81 73, e-mail:
odboru a odsouhlasila změny staveb dle při- ms2-cernosice@volny.cz
ložené dokumentace.
vyhlašuje zápis do MŠ.
 Rada souhlasí s výstavbou telefonní sítě Koná se 4. a 5. března od 9.00 do 12.00 hodin
v ulici Voskovcova a Werichova,
v budově Mateřské školy.
 Rada projednala řešení stavu komunikace K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupVrážská s SÚS Praha-západ.
ce dítěte a přinese s sebou potvrzení o trvalém
 Rada bere na vědomí, že MUDr. Březovský pobytu (občanský průkaz) a rodný list dítěte.
bere zpět svou žádost o pronájem prostor orKateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice,
dinace v DPS.
Topolská 518
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Přijímací řízení na místo
strážníka

Výstavba střešní nástavby
na bytový dům

Město Černošice na základě rozhodnutí rady
města ze dne 5. 2. 2003 vypisuje přijímací
řízení na místo strážníka Městské policie
Černošice.
Podmínky: starší 21 let, státní občan ČR,
bezúhonný (výpis z rejstříku trestů), spolehlivý (dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii), tělesně a duševně způsobilý (test
tělesné způsobilosti a psychologické vyšetření), ŘP skupiny B, zbrojní průkaz skupiny
E, praxe není podmínkou, minimálně vyučen,
trvalé bydliště Černošice a okolí (do 10 km).
Nástup k 1. 5. 2003.
Zájemci o toto pracovní místo se mohou
telefonicky hlásit Po–Pá od 9.00 do 15.00
hodin na telefon 605 255 450, p. Dušička.
Uzávěrka přijímacího řízení je stanovena na
4. 3. 2003.

Město Černošice žádá v letošním roce Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR)
o dotaci na výstavbu střešní nástavby
s celkovou kapacitou 6 bytů. V případě
přidělení dotace by se výstavba realizovala
v letošním roce na bytovém domě v Riegrově ulici.

Gregor Dušička, Městská policie Černošice

Záměr města Černošice
pronajmout nemovitý majetek – nebytové
prostory v Domě s pečovatelskou službou
Vrážská 1805, Černošice.
Město Černošice, IČ 00241121, Riegrova
1209, 252 28 Černošice, v souladu s ustanovením § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
zveřejňuje svůj záměr
pronajmout PROSTORY ORDINACE o ploše 29,1 m2 a ČEKÁRNY o ploše 24,7 m2
v přízemí budovy
pronajmout KANCELÁŘ o ploše 27,4 m2
v přízemí budovy s možností provozování
činnosti související s aktivitami klientů DPS
ve volném čase. Spolupráce s nájemcem provozujícím ordinaci je vítána.
Nabídky je možné podat osobně v podatelně
Městského úřadu Černošice, Riegrova 1209,
nebo zaslat poštou na uvedenou adresu do
10. 3. 2003.
Kontaktní telefon: 251 641 329 – pí Muzikářová, 605 212 715 – Mgr. Řepová

V připravované nástavbě se předpokládají
tyto byty:
4 b.j. 2 + kk velikost cca 40 m2.
2 b.j. 2 + kk velikost cca 50 m2.
Cena 1 m2 bytu bude závislá na přiznané dotaci (podle programu podpory bydlení MMR
ČR činí dotace maximálně 320 tis. Kč na
bytovou jednotku, nejvýše však 1/2 nákladů)
a bude se předběžně pohybovat v rozmezí
16 až 21 tis. Kč/m2 podlahové plochy bytu.
Investorsky bude výstavbu zajišťovat sdružení města a bytového družstva nájemníků
těchto nových bytových jednotek.
Kritéria pro účast zájemců v bytovém družstvu budou stanovena městským zastupitelstvem. Obecním zájmem je upřednostnění
učitele nebo policisty.
Městský úřad tímto provádí průzkum zájmu
o jednotlivé kategorie těchto bytů jako podklad pro přípravu projektu.
Zájemci mohou vyplnit dotazník, který jim
bude vydán na městském úřadu na odboru
investic v úředních dnech od 8 do 17 hod.,
nebo si ho mohou stáhnout na internetových
stránkách www.mestocernosice.cz.

Šetření Českého statistického úřadu

Ve dnech 28. 2. 2003–25. 3. 2003 proběhne
v našem městě výběrové celostátní šetření
„Mikrocenzus 2002“ v souladu se zákonem
89/1995 Sb. O státní statistické službě ve
znění pozdějších předpisů. Toto šetření bude
provedeno u 24 domácností náhodně vybraHelena Langšádlová, starostka ných Českým statistickým úřadem.
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Sociální dávky
V souvislosti se zrušením okresních úřadů uvádíme pro snadnější orientaci občanů v problematice sociální péče přehled úřadů příslušných
k vyřizování žádostí o dávky sociální péče.
Dávky státní sociální podpory, tj. přídavek
na dítě, sociální příplatek, příspěvek na
bydlení, příspěvek na dopravné, se vyřizují
na Městském úřadě Černošice, odbor státní
sociální podpory, Praha 2, Podskalská 19.
Přehled dávek sociální péče podle úřadu,
který je poskytuje
Pověřený obecní úřad – Městský úřad
Černošice, Riegrova 1209, Černošice (pro obce
Černošice, Dobřichovice, Karlík, Kosoř, Lety,
Roblín, Řevnice, Třebotov, Vonoklasy, Všenory)
• obecné dávky při nedostatečném příjmu
(§ 4 zákona č. 482/1991 Sb., určené osobám
s nedostatečnými příjmy, zjišťují se příjmy,
odůvodněné náklady, majetkové a sociální
poměry a porovnávají se s částkami životního minima)
• nenároková dávka při nedostatečném příjmu
(§ 8a zákona 482/1991 Sb.) osobám s nedostatečnými příjmy, pokud nesplňují všechny
podmínky sociální potřebnosti
• příspěvek pro těhotné ženy, rodiče s nezaopatřenými dětmi a nezaopatřené děti (§ 23 vyhlášky č. 182/1991 Sb.), dávka určená k úhradě
mimořádných výdajů, který lze považovat za
potřebný k zajištění životních potřeb v určitém
nezbytném rozsahu ve vztahu k příjmům
• příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči (§ 38
vyhl. 182/1991 Sb.), příspěvek nepracujícím důchodcům, pokud důchod jednotlivce
nepřesáhl částku 4 000 Kč a u manželské
dvojice 6 000 Kč
• příspěvek na zvýšené životní náklady (§ 42 vyhl. 182/1991 Sb.) pro občany používající trvale
kompenzační, ortopedické nebo jiné pomůcky
• příspěvek na provoz telefonní stanice (§ 43
vyhl. 182/1991 Sb.) pro sociálně potřebné
těžce zdravotně postižené občany nebo občany starší 70ti let žijící osaměle
• příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu nebo garáže (§ 45 vyhl. 182/1991 Sb.)

pro občany nevidomé, občany s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, kteří
užívají bezbariérový byt
• příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým
občanům (§ 46 vyhl. 182/1991 Sb.) je poskytován nevidomému vlastníku vodícího psa na
krmivo pro vodícího psa
• dávky občanům žijícím v mimořádně obtížných poměrech (§ 51 vyhl. 182/1991 Sb.)
pro sociálně potřebné občany na jednorázové
nutné výdaje
• dávky občanům, kteří se ocitli v mimořádně
obtížných poměrech z důvodu živelní pohromy nebo požáru (§ 51 vyhl. 182/1991 Sb.),
podmínkou není sociální potřebnost, avšak
přiznává se se zřetelem na majetkové poměry
• příspěvek při péči o blízkou osobu (§ 80, 81
zákona č. 100/1988 Sb.) pro občany pečující
celodenně, osobně a řádně o bezmocnou
osobu nebo o dlouhodobě těžce zdravotně
postižené dítě
Obecní úřad (pouze pro Černošice)
• nenároková dávka při nedostatečném příjmu
(§ 8a zákona 482/1991 Sb.) pro občany s nedostatečnými příjmy, kteří nesplňují všechny
podmínky sociální potřebnosti, např. nezletilému
občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR
• jednorázové peněžité a věcné dávky zdravotně postiženým a starým občanům (§ 32 vyhl.
182/1991 Sb.), oprávněnými osobami jsou těžce zdravotně postižení občané nebo staří občané, kteří splňují podmínky sociální potřebnosti
• příspěvek na individuální dopravu (§ 37
vyhl. 182/1991 Sb.) pro občana s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nebo
nevidomému občanovi, který není držitelem
motorového vozidla a není dopravován vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek
na provoz motorového vozidla
• příspěvek na zakoupení topných těles a topnou naftu (§ 39 vyhl. 182/1991 Sb.) pro
občany těžce zdravotně postižené nebo staré
občany, kteří jsou sociálně potřební
• příspěvek na zřízení a změnu připojení
telefonní účastnické stanice (§ 40 vyhl.
182/1991 Sb.) pro občany sociálně potřebné,
těžce zdravotně postižené
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• příspěvek při opuštění ústavu (§ 41 vyhl.
182/1991 Sb.) pro svěřence ústavů pro tělesně
postiženou mládež s přidruženým mentálním
postižením nebo s více vadami, při odchodu
z tohoto zařízení
• příspěvek na společné stravování (§ 48 vyhl. 182/1991 Sb.) sociálně potřebným, těžce
zdravotně postiženým nebo starým občanům
V příštím čísle Informačních listů bude
uvedeno, jaké sociální dávky poskytuje úřad
s rozšířenou působností, tj. Městský úřad
Černošice, Praha 2, Podskalská 19.
J. Krčilová, odbor DPS

Akce Kontejnery jaro 2003
22. 3. 2003 od 9.00–14.00 hod.
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (v Kosině)
23. 3. 2003 od 9.00–14.00 hod.
Černošice (Poštovní )
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná u kontejnerů na plasty)
29. 3. 2003 od 9.00–14.00 hod.
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
30. 3. 2003 od 9.00–14.00 hod.
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
5. 4. 2003 od 9.00–14.00 hod. u chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách

obědy za 60,- Kč, večeře (odběr v době oběda) za 58,- Kč, příp. výhodné menu (dvě teplá jídla a svačina) za 98,- Kč. Odběr jídla je
ve všední den v době od 11.30 do 12.30 hod.
Můžete si vybrat jídlo na celý týden nebo jen
na jeden den v týdnu, poobědvat a posedět
v příjemném prostředí nové jídelny nebo si
jídlo hned odnést. V nabídce je každý den
5 druhů jídel vč. dietní a racionální stravy,
součástí oběda je polévka a střídavě ovoce,
saláty či moučníky. Pokud nebudete moci
přijít, lze objednávku zrušit (i telefonicky) ten den do 8 hodin. Tel. 251 641 270,
251 641 285, linka 62, paní Misková.
Občanům bydlícím v DPS jsou poskytovány služby za ceny stanovené vyhl. MPSV
č. 182/1991 – mytí, běžné úkony osobní
hygieny, pomoc při oblékání a při přesunu
na lůžko či vozík za 25 Kč, jednoduché ošetřovatelské úkony za 15 Kč, donáška oběda
na pokoj 17 Kč, odebrání oběda v jídelně
9 Kč, nákupy a pochůzky 30 Kč, běžný úklid
60 Kč, doprovod k lékaři či na procházku
45 Kč, mimořádné úkony, např. velký úklid,
100 Kč, praní prádla 35 Kč.
V minulém čísle IL v informaci o DPS byla
nesprávně uvedena některá čísla. V DPS je
celkem 39 bytů (7 v přízemí, z toho 6 bezbariérových, v 1. a 2. patře je po 12 bytech).
Nájem ve 2. patře je 1 326 Kč.
Mgr. Hana Řepová, vedoucí DPS

Z činnosti Městské policie
Černošice

Jak bylo již zveřejněno v mnoha médiích,
došlo počátkem února tohoto roku k dalšímu loupežnému přepadení v našem městě.
Tentokráte se objektem zájmu stala místní
pošta. Stalo se tak v úterý dne 4. 2. 2003
v podvečerních hodinách, těsně před zavírací
dobou. Tři maskovaní muži se zbraněmi v ruce zde odcizili asi 200 tisíc Kč. Na místo se
ihned po ohlášení této události dostavila hlídka městské policie, která místo trestného činu
zajistila a předala policii ČR. Pachatelé tohoto
Oznámení DPS
činu byli zadrženi o 15 minut později útvarem
Upozorňuji spoluobčany – seniory na mož- pro odhalování organizovaného zločinu.
nost docházení do DPS na obědy. Nabízíme Z tohoto důvodu vám opětovně nabízíme
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informace z radnice
službu, kterou město Černošice od počátku
roku 2002 poskytuje svým občanům a občanům majících na území města nemovitost.
Tato služba se zabývá elektronickým střežením objektů. Tuto činnost provádí město
Černošice jako službu placenou, ale neziskovou. To znamená, že čím více objektů bude
na tento systém napojeno, tím levnější pro
všechny tato služba bude. Všichni zájemci
se na podrobnosti mohou informovat na tel.
čísle 605 255 450.
V souvislosti s tímto případem chci poděkovat všem občanům, kteří městskou policii
upozorňují na různé nešvary a důležité skutečnosti v našem městě. Tímto vás všechny
chci ujistit, že veškerá oznámení a podání
jsou dále zpracovávána a předána k projednání příslušným orgánům, pokud je není
městská policie oprávněna řešit sama.
V souvislosti s blížícím se jarním obdobím
chci všechny občany města upozornit na
pálení jarních prořezů. Jarní prořez lze pálit
pouze jedná-li se o proschlou dřevní hmotu.
Pálit není dovoleno trávu, listí a jiný zahradní odpad. Tento je možné likvidovat jen
kompostováním nebo svozem v plastových
pytlích, které si lze objednat a zakoupit za
15 Kč v technických službách nebo na MÚ
Černošice. Technické služby zároveň svoz
těchto plných pytlů zajistí.
Město Černošice zvažuje možnost zavedení
nové služby pro občany využívající budovu
DPS. Jedná se o instalaci systému dálkově
ovládaných nouzových tlačítek, prostřednictvím kterých bude každý obyvatel tohoto domu schopen přivolat si pomoc. Službu bude
zajišťovat Městská policie Černošice.

Dopravní a bezpečnostní
komise žádá o vaše podněty

Říká se, že řešení jakéhokoli problému se
bezpečně „zabije” vytvořením pracovní
komise. Ve státní správě komise rostou jako
houby po dešti – nechce-li se někomu něco
rozhodnout, zřídí komisi. Ta si pak vytvoří
statut, orgány, pohádá se o kompetence, vypije spoustu kávy … a než se za dva měsíce
znovu sejde, problém vyšumí. Pevně doufám,
že výbory a komise jmenované městskou
radou v Černošicích budou v tomto směru
výjimkou a že pomohou při řešení množství
úkolů, s nimiž se rada musí potýkat.
Dopravní a bezpečnostní komise se má zabývat několika oblastmi, které jsou pro život
obyvatel města důležité: veřejný pořádek
a bezpečnost (včetně koncepce působení
městské policie), bezpečnost a plynulost
silničního provozu, dopravní obslužnost
a ochrana obyvatelstva (tedy v podstatě působnost Sboru dobrovolných hasičů).
Na svém prvním jednání 28. ledna 2003
komise projednala řadu podnětů občanů, většinou požadavků na vybudování komunikací.
Silnic, které by zasluhovaly opravu či vytvoření alespoň nějakého povrchu, je v Černošicích tolik, že se neobejdeme bez harmonogramu či spíše ucelené koncepce rekonstrukce místních komunikací. Tu připravuje
investiční komise. Dopravní a bezpečnostní
komise chce k jejímu vytvoření přispět tím,
že rozdělí komunikace v Černošicích podle
hustoty provozu do několika skupin a navrhne pořadí oprav či vybudování povrchů. Těžší
Gregor Dušička samozřejmě bude vyčlenit na investice z napjatého rozpočtu města prostředky.
Dále komise projednala mimo jiné návrh
Hlídání dětí v mateřské
na rozšíření městské policie na 5 strážníků.
školce Topolská
Podle mého názoru městská policie významMateřská školka Černošice – Mokropsy nabízí ně přispívá ke zlepšení bezpečnostní situace
placenou službu hlídání dětí. Vašemu dítěti bu- ve městě a rozšíření si zaslouží, zvláště pode poskytnuta odborná péče zkušených pedago- kud nárůst nákladů vykompenzuje městské
gických pracovníků. Dítě bude začleněno do pokladně příjmy za zajištění ochrany soukrokolektivu ostatních dětí a budou mu k dispozici mých domů. Komise doporučila rozšíření MP
veškeré hračky a pomůcky z vybavení školky. realizovat co nejdříve, a to ve dvou krocích,
Podrobnější informace u vedení MŠ na telefonu s ohledem na možnosti rozpočtu.
251 642 185 nebo 606 172 758.
Kromě doporučení radě v případě podání
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jednotlivých občanů bude komise sama iniciativně navrhovat opatření k řešení některých
problémů. V první fázi chceme alespoň zmapovat problémy, shromáždit možné varianty
řešení a vytipovat priority v následujících
oblastech:
bezpečnost dopravy – vytvořit seznam nebezpečných nebo nedořešených míst – křižovatek, přechodů – a navrhnout změny úpravy
nebo jiná opatření,
parkování v Černošicích a Mokropsích – vytipovat všechna místa pro možné zřízení parkovišť (v centru města i mimo) a naopak místa
se zákazem stání či zastavení,
dopravní obslužnost – vyhodnotit současné
vlakové a autobusové spojení do Černošic
a po Černošicích z pohledu cestujících,
vyhlášky o veřejném pořádku a bezpečnosti
– vyhodnotit, případně novelizovat.
Aby byl pohled na věc co nejkomplexnější,
potřebujeme své znalosti poměrů rozšířit
o zkušenosti, názory a návrhy co největšího
počtu dalších občanů Černošic. Proto komise žádá všechny čtenáře, kteří mají zájem
o odstraňování nedostatků, aby zaslali své
odpovědi na následující otázky:
Je ve vašem okolí nějaká nebezpečná, nepřehledná nebo nejasná křižovatka, přechod?
Uveďte místo a v čem nebezpečí spočívá.
Chcete-li, navrhněte možné opatření.
Vyhovuje vám vlakové a autobusové spojení do Černošic? Které spoje vám chybějí?
(uveďte čas a směr) Chybí vám dopravní spojení v rámci Černošic? Odkud kam a kdy?
Své odpovědi či jiné podněty prosím zasílejte dopravní a bezpečnostní komisi na adresu
úřadu nebo na e-mail: podatelna@mestocernosice.cz nejlépe do konce března (ale samozřejmě i kdykoliv později). Písemné náměty
je možné také vhazovat do poštovní schránky
městské policie, která je umístěna u vchodu
na služebnu ze strany kulturního střediska
na Vráži.
Za vaše odpovědi za celou komisi předem
děkuje

Samuel Truschka, předseda komise
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Web side story
O tom, co je to webová stránka ve virtuálním prostoru internetu, asi netřeba mluvit.
Nebývalý rozvoj této technologie, její stále
větší uživatelská přístupnost, dynamika
a především důsledná vnitřní decentralizace
dělají z internetu nejotevřenější a zároveň asi
i nejefektivnější informační systém na světě.
Na rozdíl od jiných informačních prostředků
není jeho obsah důsledně podřízen vůli jednoho exklusivního vlastníka, ale především
svobodné vůli na sobě nezávislých milionů
uživatelů / vlastníků na celém světě.
Je zcela logické, že i město Černošice je součástí této sítě, a tudíž součástí širšího světa,
do něhož nespadají pouze přilehlé obce. To
však s sebou přináší i některé otázky, týkající se právě provozu webových stran města.
To, co se před nedávnem mohlo jevit jako
postačující, je dnes s ohledem na statutární
změny města, potřeby občanů a technologické možnosti samotné sítě zastaralé. Obecně
totiž platí, že jakékoli webové stránky nestačí
pouze vyrobit, ale je nutno se o ně denně starat. Nikde jinde se neprojeví zanedbanost tak
rychle, jako právě na webu. A to zanedbanost
jak technická, tak především obsahová. Zde je
potřeba striktně rozlišovat mezi technickým
zajištěním provozu a obsahovou aktualizací.
Zatím co technickou stránku věci zajišťují
většinou specializované firmy, stránka obsahová je zpravidla v rukou vlastníka domény,
v našem případě občanů města Černošice.
Jejich volení zástupci, městské zastupitelstvo,
pak plní jakousi roli webmastera. Představa,
že zastupitelstvo se bude starat o denní chod
webu, je samozřejmě iracionální. Starost
o webové stránky by měla být integrální
součástí informatiky města, jejíž koncepce se
v komisi pro informatiku již tvoří. To, že se
v minulých volebních obdobích nepřikládal
informatice žádný větší význam, vedlo mimo jiné k bezkoncepční a jakoby nahodilé
obsahové podobě webových stran. Nejsou
stanoveny kompetence a tedy ani zodpovědnost, není stanovena vnitřní struktura, směr
rozvoje ani způsob využití. Vše běží jakýmsi
samospádem mezi městským úřadem a firmou, která provoz webu zajišťuje. Tím trpí

kaleidoskop
především aktuálnost, efektivita, obsahová
konzistentnost a ve svém důsledku celková
atraktivita webu.
Vzhledem k tomu, že problematika městského
webu je nad rámec tiskových možností jednoho vydání informačních listů, bude pro toto
téma vytvořen diskusní prostor na stávajících
webových stránkách města Černošice, kam
můžete se svou troškou do mlýna přispět i vy.
Závěrem dva důležité odkazy: Webside města Černošice – www.mestocernosice.cz

se vlastně iracionálně, když rok co rok tomuto pokušení odolám a – s vědomím, že celý
příští týden prosmrkám jen a jen vlastní vinou – se dobrovolně dostavím. Fakt, že stejně
nelogicky se v den masopustu chovají desítky
dalších lidí z Černošic i okolí, na tom už nic
podstatného nezmění. Nakonec – my pasivní
přihlížeči na tom nejsme ještě tak špatně jako
aktivní účastníci. Oni si totiž své právo promrznout na kost musí několik týdnů předem

Návrh koncepce webu najdete v odkazech
na adrese – http://vpm.cernosice.cz
M. Strejček, komise informatiky

Mokropeský masopust 2003
Když se řekne masopust, jako první se mi vybaví zima. Pokud mě paměť neklame, stalo se
cvakání zubů a podupávání zmrzlých nohou
pravidelnou součástí této mokropeské události. Každý rok ve mně klíčí pokušení zůstat
doma, hovět si v teple a pohodlíčku. Chovám

Obrázky „Masopust 2003“ najdete i na str. 10, titulní stranu a „kukátka“ (poslední strana)
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od školy, tak z Jansovy ulice,
nebo cesta tzv. „Úvozem”, dnes
Třebotovská, kde byl prostor pro
povozy a zvýšený chodníček pro
pěší. Ta vyústila na „Višňovku”
neboli „Rovinku”, jak se říkalo
jednomu z nejpůvabnějších koutů
v tak blízkém okolí Prahy. Písčitá
půda, sloužící jako přírodní filtr
vody pro vodojem dole a kde se
nesmělo stavět ani hnojit, kde se
jen sklízela tráva a kde byly vysázené třešně. Lemovaná lesním
porostem, uprostřed borový lesík.
Býval to pohled, který potěšil oči
zasloužit šitím kostýmů, sestavováním skečů i duši, místo procházek mnoha lidí z Čera nacvičováním písniček. A zatímco my, ču- nošic, ale i odjinud – až do loňského léta,
milové, se po hodině či dvou tiše vytratíme, kdy se tam začalo stavět nějaké monstrum.
herci a muzikanti na cestě od domu k domu Informace čí to byl nápad a proč se ten pomají jedinečnou šanci užít si mráz opravdu zemek prodal, jsou většině černošických obaž do morku…
čanů neznámy. Patrně důvody finanční – ale
Martina Řehořová, foto M. Vojtěch a J. Mudr projevilo se to někde a stálo to za to? Volné
prostory budou v budoucnu čím dál tím vzácnější a cennější – mělo by se s nimi zacházet
Dopis paní Zacpálkové
uvážlivě a šetrně.
Vzhledem k tomu, že patřím ke zmenšující se
skupině černošických starousedlíků, kteří ješ- A dodatek: Nenašel by i dnes uplatnění nějatě zažili dobu Černošic vzkvétajících, upra- ký „Okrašlovací spolek”, podobně jako jsou
vených, pečujících i o své zázemí, dovoluji si organizace zahrádkářské a jiné, s dobrovolným členstvím a příspěvky, který by alespoň
následující porovnání.
doplňoval péči obce o její podobu?
Po zániku komunistického vedení, když vlastLuisa Zacpálková Mgr.
níci mohli znovu dát své domy do pořádku,
Stručná
poznámka
se vzhled obce viditelně pozvedl. Bohužel se
to nedá říci o veřejných prostranstvích. Ulice Vím z vyprávění svých prarodičů, jak
a vozovky jsou zanedbané, mnohde v hava- Černošice v předválečném období vypadaly,
rijním stavu. Řadový občan se o stavu financí a jistě se všichni shodneme na přání, aby byly
mnoho nedoví, ale asi se na opravy a úpravy opět vzkvétající a upravené. Tohoto cíle však
dosáhneme nejenom tím, že město dobuduje
nedostávají peníze.
základní infrastrukturu (v tuto chvíli nemají
Před druhou světovou válkou existoval v Čer- všichni naši obyvatelé ani pitnou vodu), ale
nošicích tak zvaný „Okrašlovací spolek”, do i cestou, kterou paní Zacpálková naznačuje,
jehož sféry patřila i činnost kulturní (divadlo). totiž že se do zlepšování stavu svého okolí
Ten patrně velkou mírou přispíval na vzhled a zapojí co nejvíce z nás. A snad se nám podaří
rekreační zázemí obce. Jeho zásluhou vznikla získat postupně dostatek finančních prostředvelmi pěkná a hojně navštěvovaná plovárna, ků na vybudování kvalitních komunikací.
upravené cesty do okolních lesních partií, „Monstrum”, které paní magistře vadí, se
někde lemované lavičkami! Dnes některé nenachází v katastru Černošic a město nekvůli erozi půdy a zarůstání křovím prak- bylo účastníkem stavebního řízení při povoticky zanikají. Byla to cesta na „Vyhlídku” lování této stavby.
(kolem obecního vodojemu), a to jak směrem
Helena Langšádlová, starostka
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Únor

Obloha nad Černošicemi v březnu

Únor – poslední měsíc zimy, doba zaslouženého odpočinku, soustředění sil, ale i pozvolných příprav pro zahájení jarních, polních či
zahrádkářských prací. Únorem se vstupuje do
období radosti, veselí a hojnosti, kterým se
vyznačuje tradiční MASOPUST. Masopust
začal svátkem Tří králů a bude trvat až do
Popeleční středy, která je šestou středou před
pohyblivými Velikonocemi. Na staré tradice
nezapomínáme. Období masopustu se převážně slaví plesy a obdobnými masopustními
veselicemi nebo karnevaly. Poslední den masopustu je slaven obzvlášť výrazně. V tento
den se konaly, a místy konají (tradičně i v
Černošicích), veselé průvody masek s muzikou. Masky symbolizují blížící se čas jara,
oslavují život s jeho radostmi.

Večer po 19. hodině se v jižní půli oblohy předvádějí nejkrásnější souhvězdí s největším počtem
hvězd první velikosti. Orion s jedinou pravou
mlhovinou viditelnou z Černošic pouhým okem,
Velký pes s nejjasnější hvězdou oblohy Síriem,
Býk s hvězdokupou Plejádami atd. V Býku je
letos navíc Saturn, v Raku se od východu zvedá
Jupiter, po Měsíci nejjasnější objekt večerního
nebe. Ráno je v blednoucí obloze nad jihovýchodem stále nepřehlédnutelná Venuše.
Slibovaná podívaná na kometu NEAT se nekonala. V příznivém týdnu bylo zataženo, a pak už
redakce kometu v záři večerní oblohy nenalezla.

Ještě jedna událost nám připomíná blížící se
jaro, a to MATĚJSKÁ POUŤ (24. února).
Matějská pouť je největší u nás a první po
zimě, údajně první i v celé Evropě !!!
Zpracovala M. Pajgrtová

Proslýchá se…
Zatímco přepadení místní pošty věnovala
média rozsáhlou pozornost, prakticky nepovšimnut zůstal úspěšný zásah černošické
městské policie, jenž se odehrál jen o den
dříve. Co se stalo? U transformátoru na Vráži
zastavila podezřelá dodávka. Její posádka
– několik ozbrojených mužů v černých kuklách – upoutala pozornost majitelky nedalekého zlatnictví, která ihned uzavřela obchod,
stáhla roletu a zavolala městskou policii. Vůz
se strážníky odhodlanými zabránit lupičům
v dokonání jejich zločinného záměru dorazil
v krátkém čase. Na místě by se byla bezpochyby rozpoutala přestřelka, kdyby teroristé
namísto samopalů nevytáhli … služební odznaky. Vše se nakonec vysvětlilo. Muži, jež
černošická policie odvážně přijela zatknout,
byli příslušníci Útvaru rychlého nasazení,
kteří dostali hlášku o chystaném přepadení
pošty a v předstihu mapovali možné únikové
cesty pachatelů.
pro IL zaznamenala Gloria Swansonová

S a J ukazují polohu Saturna a Jupitera mezi
nejjasnějšími hvězdami začátkem března
v 19. hod. při pohledu na jih.

Jubilanti
Zdeňka Rídlová
Miloslav Hikl
Jana Beaufortová
Jaroslav Pavel
Ivo Novotný
Božena Čurdová
Eva Smíšková

99 let
97 let
91 let
90 let
80 let
80 let
75 let
Blahopřejeme!

Narodili se
Filip Novák
David a Adam Kubešovi
Lukáš Kejha
Kateřina Fišerová
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Koncert v ZUŠ
13. 3. 2003 v 17 hod. vystoupí klavírista Petr
Novák s houslistkou Lucií Novoveskou. Oba
vystudovali několik škol, účastnili se řady kurzů a získali mnoho cen v několika zemích. Na
koncertu v Černošicích zazní díla G. F. Händela,
W. A. Mozarta, J. S. Svedsena, S. Rachmaninova
a L. Novoveské.

MěKS pořádá
Rodiče ve spolupráci s MŠ pořádají Dětský
karneval dne 15. března 2003 od 14.00 hod.
v kulturním domě na Vráži. Vstupné: děti
15 Kč, dospělí 20 Kč. Bohatá tombola, soutěže, hudba, tanec, občerstvení.
V pátek 21. března od 10 hod.
Opička Jenovéfa, pohádka divadla Buchty
a loutky
Vstupné 40 Kč.
V pátek 21. března od 19.30 hod.
Koncert Věry Martinové
Vstupné 120 Kč. Předprodej od 17. 3.
v kanceláři MěKS, tel. 251 641 116.
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2.3. ne 15 hod. dětské kino
Planeta pokladů (USA)
4.3. út 19.30 hod. kino
K19: Stroj na smrt (USA)
6.3. čt 19.30 hod. kino
Blafuj jako Beckham (GB)
7.3. pá 20.30 hod. live
WOTCHI - rockový koncert
8.3. so 20 hod. DVD
EURYTHMICS - Peacetour
9.3. ne 15 hod. dětské kino
Lilo & Stitch (USA)
11.3. út 19.30 hod. kino
Nonstop párty (GB, Fr, Hol)
13.3. čt 19.30 hod. kino
Ples příšer (USA)
14.3. pá 20.30 hod. live
Zkreslený představy + Jesus Puras – rockový koncert
15.3. so 20 hod. DVD
Pink Floyd - The Wall
16.3. ne 15 hod. dětské kino
Návrat do země Nezemě (USA)
18.3. út 19.30 hod. kino
Ráno v Benátkách (Fr)
20.3. čt 19.30 hod. kino
Druhá míza (USA)
21.3. pá 20.30 hod. live
Vosí hnízdo – rockový koncert
22.3. so 15 hod.
dětský ples
22.3. so 20 hod.
sokolský ples
23.3. ne 15 hod.
pohádka (v době uzávěrky nepotvrzeno)
25.3. út 19.30 hod. kino
Bouřlivá svatba (Indie, USA, Fr, It)
27.3. čt 19.30 hod. kino
Italština pro začátečníky (Dánsko)
28.3. pá 20.30 hod.
liveGAPA – rockový koncert
29.3. so 20.30 hod. live
Přátelé – koncert

kultura a sport

Představení v mokropeské Kultura v Dobřichovicích
8. března sobota 16.00
mateřské školce
Princezna a drak – Divadlo v aule školy
4.3. v úterý v 11.00 hodin
O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
19.3. ve středu v 9.00 hodin
UKÁZKA ŽIVÝCH DRAVCŮ A SOV
dále se připravují představení
4.4. v pátek v 9.00 hodin
ČAROVNÁ RYBÍ KOSTIČKA
15.4. v úterý v 11.00 hodin
ZDRAVĚNKA NA JAŘE
29.4. v úterý v 9.00 hodin
PRINCEZNA A DRAK
14.5. ve středu v 10.00 hodin
KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
ČÁRYFUK
30.5. v pátek v 9.00 hodin
HRNEČKU VAŘ!
13.6. v pátek v 9.00 hodin
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
24.6. v úterý v 10.00 hodin
KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
VÝLET DO ZEMĚ KOUZEL
Zveme všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou
zapsáni k docházce do MŠ. Vstupné je 40 Kč
na dítě, dospělí vstupné dobrovolné.

v Raisově ul.
8. března sobota ve 20.00
ALEŠ DUŠA QUARTET – Jazz v aule
školy v Raisově ul.
9. března neděle v 16.00
LESNÍ SOLITÉR – Vernisáž výstavy
Štefana Mlicha v sále Dr. Fürsta
15. března sobota v 19.00
VLADIMÍR MIŠÍK & JAN HRUBÝ
a host večera – Jana LEWITOVÁ - Blues
v aule školy v Raisově ul.
22. března sobota v 16.00
DIVADLO AHA – KDO JE
NEJHLOUPĚJŠÍ? - Divadlo v aule školy
v Raisově ul.
29. března sobota v 19.00
JAROSLAV ŠESTÁK – ZEMĚ A LIDÉ
- Beseda s promítáním v sále Dr. Fürsta
Na duben připravujeme:
5. dubna spolupořádáme
NULTÝ LÁVKOVÝ PLES
12. dubna
EVA HENYCHOVÁ – recitál folkové
šansoniérky
26. dubna
DIVADELNÍ SPOLEČNOST KŘOVÍ
– J. K. TYL – TVRDOHLAVÁ ŽENA

inzerce
Robert REINTHALER
pojišťovac
pojišť
ovací poradce pojišťovny

Kooperativa a. s.
Pronájem bytu v centru Černošic
2+kk, 50m2, 1. patro.
Plastová okna, leštěná dlažba, kuch.
linka Koryna, myčka, sklokeram.
varná deska s horkovzdušnou
troubou, rohová vana, telef. linka,
bezpečnostní dveře. Volné od
března. Cena 12.000,- Kč
vč. poplatků. Tel. 608 919 494

Sjednávám
Sjedn
m pojištění:
poji
dom cností,, rodinn
domácnost
rodinných
ch dom
domů
(50 % sleva u domů ve výstavbě)
chat a chalup, aut, povinné
povinn ru
ručen
ení
domů byt. družstev,
dru stev, čin
inžovn
ovních
ch
dom
podnikatelských
podnikatelsk
ch rizik
životn
ivotní,, d
důchodov
chodové,, úrazov
razové

Tel.:
Mobil:

257 21 20 81
777 27 44 45

www.nejlepsipojisteni.cz
Navštívím Vás kdykoliv a kdekoliv.
Serióznost a profesionalita.

13

