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Ach ty zmìny
V posledních týdnech má moná
leckdo pocit, e se vechno mìní.
Po volbách se obmìnilo osazenstvo
radnice, od nového roku získaly Èernoice nové povìøení ve vztahu
k celému regionu. A jako by to nestaèilo, zanedlouho projdou promìnou také Informaèní listy.
Pùvodní zámìr  tedy íøit mezi
èernoickými obèany povìdomí o tom,
co se dìje v naem mìstì a pøedávat jim v pokud mono nezkreslené
podobì informace z mìstského úøadu  samozøejmì zùstává nezmìnìn. Poslední pøedvolební kampaò
vak provázely konflikty, které  jistì
si také vzpomínáte - byly ventilovány
nejen prostøednictvím IL. Tyto pùtky
vyvolaly napøíè politickým spektrem
rozsáhlou diskusi o obsahu, smyslu
èi politickém vlivu èernoických listù,
její výsledek se nyní promítne do
zmìny koncepce IL.
Úpravy, s nimi se setkáte moná
ji v pøítím èísle, mají smìøovat k tomu, abychom v budoucnu byli v Informaèních listech uetøeni papírových
válek na stranicko-osobní úrovni a aby
kadý názor dostal odpovídající prostor. Novou grafickou podobou a vytvoøením rubrik by mìly být navzájem zøetelnì odlieny úøední zprávy,
stranická sdìlení, redakèní texty èi
komentáøe a dopisy obèanù. Skladba IL se tím pøiblíí struktuøe jiných
sdìlovacích prostøedkù.
Vìøme, e novým kabátem Informaèních listù zaeneme Straáka cenzury i Ducha stranických bulletinù,
kteøí dosud v hlavách mnohých tie
brousili kolem. Vìøme, e kadý, kdo
má ostatním co øíci, najde v novì
koncipovaném mìstském zpravodaji
své místo.

Martina Øehoøová

Informaèní listy

È e r n o  i c e
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informace z radnice

Ze zasedání mìstského
zastupitelstva dne 11. 12. 2002

zastupitelstvo schvaluje
 navrené rozpoètové provizorium
maximální mìsíèní èerpání finanèních prostøedkù do 6,4 mil. Kè na zajitìní chodu
mìsta, 3,1 mil. Kè na zajitìní chodu úøadu
obce s rozíøenou pùsobností a 250 tis. Kè
na financování kolských zaøízení, které pøecházejí od 1. 1. 2003 do právní subjektivity
jednorázové èerpání finanèních prostøedkù
ve výi 15,3 mil na doplacení faktur Èeskomoravské plynárenské a.s., 3,2 mil. Kè firmì Spilka a Øíha za rekonstrukci ZU
povinnost pøednostnì vyrovnat v rámci finanèního vypoøádání nevyèerpané prostøedky
monost uvolnìní finanèních prostøedkù ve
výi cca 3 mil. Kè na schválený nákup pozemkù do majetku Mìsta
 pøedloené texty zøizovacích listin pøíspìvkových organizací M Karlická, M Topolská, M Husova a ZU
 koupi a odprodej pozemkù dle pøiloených
listin
 navrenou zmìnu názvu èásti ulice Majakovského na Fibichova
zastupitelstvo zøizuje
 kontrolní, finanèní a kolský výbor
zastupitelstvo jmenuje
 finanèní výbor: pøedseda Ing. Bure;
èlenové: Ing. Køivonoka, Bergr, Èerný, Ing.
Leka, Janda, tièka, Králíèek, Ing. Dvoøáková, Hopfingerová, Ing. Chyba
 kontrolní výbor: pøedseda MUDr. Frýda;
èlenové: Mgr. Jandura, Nìmec, Mgr. Foustka, Ing. Manda
 kolský výbor: pøedseda Mgr. Ottomanská;
èlenové: Jeøichová, Boháèová, Pajgrtová,
Koubková, Apeltauer, Bláhová, Mgr. Sokolová, Ing. Boková
zastupitelstvo stanovuje výi odmìn neuvol-
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nìným èlenùm zastupitelstva
místostarostùm 12 000 Kè, èlenùm rady 2 300
Kè, pøedsedùm komisí a výborù 2 300 Kè,
ostatní èlenùm zastupitelstva 440 Kè
zastupitelstvo povìøuje radu projednat smlouvu s Úøadem pro zastupování státu ve vìcech
majetkových ve vìci uívání budovy OÚ
v Podskalské ulici

Ze zasedání rady dne
18. 12. 2002

 rada jmenuje vedoucí jednotlivých odborù
 rada projednala finanèní kalkulaci na rozíøení mìstské policie
 rada schvaluje zøízení placeného parkovitì
v ulici Fügnerova
 rada projednala podklady investièního odboru a odsouhlasila nákupy a dìlení pozemkù, stavby a zmìny staveb dle pøiloené projektové dokumentace
 rada souhlasí s uzavøením nové pojistné
smlouvy pro mìsto Èernoice s Generali pojiovnou a.s.
 rada projednala ádosti o pøijetí do DPS
 rada projednala návrhy TS na øeení problémù s povrchovou vodou
 rada projednala ádost øeditelky ZU o posyp a osvìtlení pøístupové cesty ke kole
 v diskusi se rada vìnovala pøedevím problémùm s komunikacemi.

Ze zasedání rady dne
8. 1. 2003

 rada projednala podklady investièního odboru a odsouhlasila nákupy a dìlení pozemkù, stavby a zmìny staveb dle pøiloené projektové dokumentace
 rada projednala petici obèanù na stav ulice
Sluneèná
 rada projednala návrh na výmìnu kontejnerù na tøídìný odpad
 rada ukládá finanènímu odboru pøedloit ná-
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vrh nové vyhláky o místních poplatcích
 rada doplnila komisi sociální a zdravotní o pí
MUDr. Alenu Vosmíkovou a komisi dopravní o p. Slavíka a p. P. Hokra
 rada ukládá dopravní komisi projednat èásteèné rozíøení ulice Zd. Lhoty
 rada byla informována o nesousedském chování p. Ing. Hoøického a ádá mìstskou policii, aby se situací zabývala

Pùsobnosti radních

Ve snaze zajistit dùkladnìjí správu mìsta si
radní rozdìlili okruhy své pùsobnosti ve vztahu k rozpoètu následujícím zpùsobem:
Místní správa: A. Rádl
pod místní správu jsou zahrnuty: technické
sluby, bytové hospodáøství, dopravní obslunost, veøejné osvìtlení, provoz vodovodù
a kanalizace, zastupitelé, místní správa a regionální správa
Místní rozvoj: L. Koubek
pod místní rozvoj spadají záleitosti investièního charakteru, územní plánování a výstavba
kolství a mláde: V. Øepa
sem patøí následující kapitoly rozpoètu: pøedkolní, základní koly, stravování, sdìlovací
prostøedky, mláde.
Kultura: M. Maatová
pod kulturu patøí: MìKS, knihovna, ZU
ivotní prostøedí: Ing. Øehoø
svoz komunálního odpadu, rekultivace skládek, nakládání s nebezpeènými odpady, péèe
o zeleò
Bezpeènost: A. Rádl
zde jsou zahrnuty rozpoèty poární ochrany,
mìstské policie a civilní ochrany
Radní Bure byl povìøen vedením Finanèního výboru, který má na starosti sledovat
rozpoèet jako celek, tedy i z hlediska pøíjmù.
Starostka, kromì své specifické pùsobnosti
v sociální oblasti - pomoc starým obèanùm,
provoz DPS, poskytování soc. dávek, posky-

tování sociálních podpor - má k dispozici
vechny dalí pravomoci, které pro funkci starosty vyplývají ze zákona o obcích.
Uvedené rozdìlení pøedpokládá, e jednotliví radní budou úzce spolupracovat s pøíslunými odbornými komisemi a s pøíslunými
odbory MìÚ a e se svìøenou problematikou
budou dostateènì dùkladnì obeznámeni a
v rámci projednávání rozpoètu budou schopni podat zastupitelstvu dostateènì kvalifikované informace o èerpaných èástkách.

Na poèátku roku
s pøáním veho dobrého

Poèátek roku bývá obdobím, kdy si vichni
vzájemnì pøejeme ve dobré v celém spektru
toho, co si kdo z nás pod tímto pojmem pøedstavujeme. Dovolte mi, milý spoluobèané,
abych i já Vám (i kdy, s ohledem na èas, kdy
si pravdìpodobnì ètete tyto øádky, se zpodìním) popøála ve dobré v tomto roce i v èase budoucím.
Ve dobré pøeji i naemu mìstu a svým kolegùm v novì zvoleném zastupitelstvu. Toto období není pouze poèátkem tohoto roku, ale
poèátkem práce nového zastupitelstva, které
jste si na konci loòského roku zvolili. Ráda
bych Vám na tomto místì podìkovala za dùvìru a vyjádøila své vìdomí závazku k Vám,
volièùm. Dovolte mi vyjádøit svou vùli se
s kýmkoliv z Vás setkat a hovoøit o problémech naeho mìsta. Jsem pøesvìdèena, e
novì zvolení èlenové zastupitelstva, tak jak
jsem se s nimi a jejich názory mohla seznámit, mají dobrou vùli bez ohledu na rùznost
svých názorù, postojù a zkueností pracovat
pro dobro naeho mìsta.
Vìøím, e vedení naeho mìsta (komentáøi
na téma jak probíhalo sestavování orgánu
mìsta Vás nechci obtìovat) bude navzdory
pestrosti názorù, postojù a zkueností kvalitním týmem, který odvede pro nae mìsto
dobrou práci.
Jetì jednou pøeji Vám vem ve dobré.
Helena Langádlová, starostka
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Informace obèanùm:

Zmìna názvu úøadu
Okresní pozemkový úøad Praha - západ oznamuje, e od 1. 1. 2003 dojde ke zmìnì názvu
úøadu na
Ministerstvo zemìdìlství - Pozemkový úøad
Praha - západ.
Adresa zùstává stejná - Podskalská 19, 128
25 Praha 2.
Pracovitì Mìstského úøadu Èernoice
v Podskalské 19, Praha 2
Odbor
Tajemník
Kanceláø starostky
Informace
Podatelna
Pokladna
Odbor státní sociální
podpora
Odbor sociálních vìcí
a zdravotnictví
Odbor dopravy
Správní odbor
Odbor ivnostenský
úøad
Odbor kolství
a kultury
Odbor ivotního
prostøedí
Odbor informatiky

Váení obèané,

Kanceláø
4. patro 430
4. patro 425
pøízemí 19
pøízemí 20
4. patro 401
pøízemí 3-17
pøízemí 21-34
1. patro 108-116
1. patro 129-136
2. patro 204-214
3. patro 324,
5. patro 506, 524
4. patro 416-430
5. patro 501-504

Jak ji jsem pøedeslal v nìkolika posledních
èíslech Informaèních listù, dolo s platností
od 1. 1. 2003 k novelizaci zákona è. 553/91
Sb. o obecní policii, která se chtíc nechtíc
dotkne kadého z nás. Tento zákon dává stráníkùm nová oprávnìní, která tìmto mají uleh-
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èit práci a usnadòovat jejich èinnost v ulicích
mìst a obcí.
Jedním z nových oprávnìní, které pocítí hlavnì øidièi, jak motorových tak nemotorových
vozidel, je oprávnìní stráníkù øeit v blokovém øízení vechny pøestupky týkající se nesprávného parkování a vjezdu do míst, kam
je vjezd místní nebo pøechodnou úpravou
zakázán. Na toto pøímo navazuje jiné oprávnìní, a to oprávnìní zastavovat vozidla, popøípadì tvoøí-li vozidlo pøekáku silnièního
provozu. Stráník je oprávnìn rozhodnout
o odstranìní tohoto vozidla a vozidlo nechat
odtáhnout. Toto oprávnìní bude mìstská policie Èernoice vyuívat jen v míøe nezbytnì
nutné.
Dalím oprávnìním je zvýení horní hranice
ukládaných blokových pokut, kterou mùe
stráník na místì uloit. Tato hranice se zvýila z èástky 1 000 Kè na èástku 5 000 Kè,
ale jen u tìch pøestupkù, u kterých tak stanoví zvlátní zákon, napø. zákon o pøestupcích.
Jako pøíklad bych chtìl uvést jednání, které
má znaky pøestupku, a to vjede-li øidiè vozidla na chránìný eleznièní pøejezd v dobì,
kdy to zákon o provozu na pozemních komunikacích zakazuje. Za takové jednání, je-li
poruena místní úprava silnièního provozu
a to èervená blikající svìtla nebo projeta závora, mùe stráník uloit blokovou pokutu
do výe 2 000 Kè. Vechny pokuty uloené
stráníkem jsou i nadále pøíjmem obce.
Dalím z øady nových oprávnìní je, e obec,
která nemá zøízenou obecní nebo mìstskou
policii mùe v rámci vyího samosprávnì
územního celku uzavøít veøejnoprávní smlouvu s obcí, kde obecní policie pùsobí. Tato
obecní policie pak má stejná oprávnìní i na
území obce, která o tuto slubu poádala.
Podrobnosti o zmínìné veøejnoprávní smlouvì upravuje zákon.
Jiným oprávnìním, které navazuje na stávající oprávnìní poadovat potøebná vysvìtlení je oprávnìní poadovat i potøebné doklady. Toto v praxi znamená, e stráník je
oprávnìn poadovat vedle obèanského prùkazu i napø. øidièský prùkaz nebo osvìdèení
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o technickém stavu vozidla, atd. Toto oprávnìní mùe stráník realizovat napø. pøi podezøení, e øidiè vozidla øidièský prùkaz nemá
nebo mu byl odebrán nebo pøi podezøení, e
vozidlo, které je pøedmìtem kontroly je odcizené. Za tímto úèelem mají stráníci oprávnìní vstupovat do evidencí, napø. motorových
a pøípojných vozidel, osob a vozidel v pátrání,
atd.
Dalím oprávnìním stráníkù je oprávnìní poøizovat zvukové a obrazové záznamy z veøejného prostranství a z vlastních zákrokù. Toto
oprávnìní dává mìstským a obecním policií
monost provozovat napø. kamerový systém.
Toto ve je jen èást oprávnìní, která se pøímo
dotknou vech obèanù, kteøí nìjakým zpùsobem poruí zákon. Já osobnì vìøím, e se
s obèany mìsta Èernoice budeme potkávat
pøi jiných pøíleitostech ne je øeení pøestupkù. Tímto si také Vám vem dovoluji popøát
hodnì zdraví, tìstí a osobní pohody v novém
roce 2003.
Gregor Duièka, vedoucí mìstské policie

Správa VaK hledá pracovníky

Správa vodovodù a kanalizací Mìsta Èernoice hledá spolehlivé pracovníky na odeèty
spotøeby vody, které se uskuteèòují 2× roènì
- na jaøe a na podzim. Podmínkou je dobrá
fyzická kondice, vítaná je znalost ve vodárenském oboru.
Ing. Jitka Zímová, Správa VaK

ÈERNOICE
 mìsto hodné svého jména

Tak prý k nám do Èernoic vtrhla politika,
asi ano, souhlasím s autorem úvodníku minulého èísla listù. Svou pinavou tváø vak
ukázala ji dlouho pøed volbami samými.
Zvìsti o bandì gaunerù a puèistù, kteøí svrhli
staré místní sdruení ODS a zaloili místní
sdruení nové a následnì plánují ovládnout
radnici a snad nastolit èerný teror pøípadnì
vytunelovat co se dá, se íøili pøímo raketovì.

Není tedy divu, e kdy jsme my, skupina intelektuálù (jak nás pozdìji mnozí zaèali nazývat) sdruených okolo VPMÈ, vstupovali
tìsnì po volbách na první jednání s touto
ODS, byla v nás ve vech tak trochu malá
duièka. Teï, s odstupem èasu, u ani nedovedu øíci, zdali ten pocit kdy jsme poprvé
namísto tvrdých rysù, vyholených hlav a tetovaných pøedloktí, spatøily pøívìtivé tváøe
paní uèitelky Ottomanské, doktorky Vodièkové, inenýra Buree, pana Rádla i vech
ostatních zvolených èlenù kandidátky ODS,
byl spíe pocitem úlevy nebo spíe mírného
zklamání, nebo kdee jsou ty drsný puèisti?. Ale to je u jedno, dùleité je, e jsme
nali spoleènou øeè nad tím, jak by Èernoice
v budoucnu mìli vypadat a jak k tomu dospìt.
Nutno øíci, e krok za politikou k nám vkroèila i opravdová urnalistika, moná e pøijde i ta investigativní, která obratnì mìní pendlíky do podoby velbloudù a namísto pozitiv
hledá jen hnidy, èi prostì jen vytrhává vìty
z kontextù, nebo píe vícesmyslnì
A si
kdo chce najde v èlánku co chce .
Já osobnì mohu prohlásit, jeliko nemám ádné politické ani urnalistické ambice, tak si
jako jeden z draze placených místostarostù
mohu psát pøímo, co chci a beze strachu, e
udìlám nìjaký ten kotrmelec. A asi je to i tím,
e mou motivací angaovat se ve prospìch
mìsta nebyly peníze, nýbr snaha pokusit se
(spolu s kolegy) promìnit toto èerné mìsto,
opravdu hodné svého jména, v mìsto ijící
vlastním ivotem, mìsto krásné a záøící
a i v jiném ne letním období. A ano, zase musím pøiznat, e i tady mìl pan Bajgar ve svém
úvodníku pravdu. Nikdo z nás nemùe zaruèit, e se to podaøí a moná, e zjistíme èasem jak hluboce jsme byli naivní. Nebo jak
známo vechno závisí na penìzích mnohem
vìtích ne jsou standardní pøíjmy mìsta tj.
pokud zjistíme, e dotace øádné i mimoøádné, pùjèky krátko èi dlouhodobé, jsou pro nae
mìsto opravdu nedostupné (i kdy máme urèité plány a pøedstavy jak peníze z dotací èi
pùjèek pro obec získat), tak toho asi moc nezmùeme. A pokud toto nastane, tak své mís-
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to pøenechám  a to zkusí nìkdo jiný, nebo
pro mne je volný èas mnohem draí ne
onìch cca sedm a pùl tisíc po zdanìní mìsíènì za svou práci pro mìsto (mám rodinu a tøi
dospívající dìti a hobby naprosto odliné od
bìhání po úøadech). A práce neuvolnìného
místostarosty, pokud je snaha ji dìlat øádnì,
zabere vekerý volný èas.
Avak pokud se podaøí promìnit nae sny a
pøedstavy ve skuteènost, získá opravdu kadý obèan Èernoic, jak naznaèuje ji zmiòovaný úvodník - a u v podobì vyí kvality
bydlení, èi rùstem hodnoty své nemovitosti.
Tak, snad u teï nebudou muset po mìstì
chodit ádné fámy, a pokud jiné zase zaènou,
vìzte, kam se máte obrátit .
Libor Koubek

Èernoice a politika

Kolega Bajgar ve své volební reflexi zveøejnìné v minulém IL vyjádøil mimo jiné svùj
názor, e teprve teï po tìchto volbách vtrhla
do Èernoic politika.
Slovník nauèný vykládá heslo politika následovnì: je to odpovìdná správa vìcí veøejných. Pøedpokládám, e mùj humanitnì vzdìlaný kolega tento výklad zná a já se jen pøes
vechny výhrady, které bych rovnì dokázal
zformulovat, trochu divím té nekompromisnosti, s ní hned tvrdí, e celé pøedchozí období nebylo politikou a tedy patrnì nebylo
odpovìdnou správou vìcí veøejných. A ono
dìlení politiky na politiku sousedskou
a politiku stranickou, o nì se mùj kolega
ve svém èlánku té pokouí, mi pøi ví úctì
pøipadá spíe jako pokus lidi v Èernoicích
zase více rozdìlovat ne jako vánì mínìná
analýza.
Politika, tedy prostor, do nìho vstupujeme
ve chvíli, kdy se ucházíme o právo spravovat
vìci veøejné, je jen jedna a záleí pouze na
volièích, zda si z uchazeèù o dùvìru vyberou
toho, který svou nabídku jasnì a dopøedu formuluje a zároveò za svou nabídku nabízí kolektivní záruku, nebo nìkoho jiného.
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Stojí moná za to si souèasnì pøipomenout
jak se Èernoicích volilo v minulosti a jaké
koalice zde vznikaly.
V roce 1994: starosta: bez polit. pøíslu.
KOALICE ODS + KDU-ÈSL + LSNS
50,89 % (22610 hlasù 10 mandátù
tj.6+3+1)
Sdruení D 92 + nezávislí kandidáti
37,94 % (16859 hlasù 8 mandátù tj.1+7)
celkem 18 mandátù
Demokratická Unie
3,18 % (1413 hlasù 1 mandát)
celkem 1 mandát
Komunistická strana
7,99 % (3551 hlasù 2 mandáty)
celkem 2 mandáty
V roce 1998: starosta: KDU-ÈSL
ODS
29,38 % (11302 hlasù 6 mandátù)
US
16,36 % (6291 hlasù 4 mandáty)
KDU-ÈSL 15,87 % (6105 hlasù 3 mandáty)
VPM
14,79 % (5690 hlasù 3 mandáty)
celkem 16 mandátù
ÈSSD
17,55 % (6749 hlasù 4 mandáty)
KSÈM
6,05 % (2327 hlasù 1 mandát)
celkem 5 mandátù
V roce 2002 : starosta KDU-ÈSL
ODS
28,31 % (11705 hlasù 6 mandátù)
VPM
17,08 % (7063 hlasù 4 mandáty)
celkem 10 mandátù
SNK
17,74 % (7335 hlasù 4 mandáty)
KDU-ÈSL 16,68 % (6894 hlasù 3 mandáty)
ÈSSD
8,78 % (3631 hlasù 2 mandáty)
US
6,71 % (2774 hlasù 1 mandát)
KSÈM
4,69 % (1994 hlasù 1 mandát)
celkem 11 mandátù
Uvedené výsledky jsou zajímavé z øady dùvodù. Je z nich toti patrné následující:
V Èernoicích se volièi vdy rozhodovali
mezi dvìma uskupeními, z nich jedno se definovalo více pravicovì a druhé zase spí

støedolevicovì a která pak hledala èi nehledala míru moné spolupráce. Podpora ODS
a KDU-ÈSL byla ve vech volbách prakticky stejná (6 mandátù ku 3), volební ztráta
ÈSSD a US v 2002 oproti roku 1998 je témìø identická se ziskem nového subjektu
SNK. KDU-ÈSL a US se i v Èernoicích
v souladu s celkovou politikou svých stran posunují v roce 2002 z pravé èásti politického
spektra do té støedolevé èásti, protoe zejména zastupitelé zvolení za první jmenovaný
subjekt zde vidí vìtí podporu svých nárokù.
To je také jediná významná zmìna oproti
volebním výsledkùm v jiných letech. Tvrdit
ovem na základì tohoto posunu, který po té,
co se nepodaøilo do té støedolevé èásti politického spektra pøetáhnout i VPN, vedl k ponìkud komplikovanìjímu povolebnímu vyjednávání, e teprve teï vtrhla do Èernoic
politika, mi pøipadá ponìkud nadnesené i kdy
chápu, e volební zmocnìnec Sdruení nezávislých kandidátù to mùe vnímat jinak.
A. Rádl

Milí páni místostarostové,

dle rozsahu Vaich reakcí na úvodníèek
v minulém èísle vidím, e Vás zaujal. Mohl
bych být spokojen. Ale nejsem.
Pøítel Feøtek mì dávno pouèil, e místní zpravodaj není celostátní deník: to, co ve velkých
novinách osvìí, v lokálních otráví studny.
Vìcných návrhù pomálu, jen samé osobní útoky. Ètu znovu a vidím, e se nám to pøihodilo. Jestli jsem k tomu úvodníkem pøispìl, vìzte, e nechtìnì. Ve své ostraitosti pøeèetli jste
vechno zbyteènì ironicky:já si skuteènì
myslím, e politická konkurence mùe být pro
Èernoice pozitivní a plat za práci a zodpovìdnost je z principu správný, navíc i pro obec
výhodný, neb pøináí závazek.
IL se po léta své existence snaily o maximální vìcnost  pojmenovávat problémy, informovat o moných øeeních, vysvìtlovat
kroky a postoje radnice. e chci, aby to tak
zùstalo, dokazuje i dalí z rozhovorù  tentokrát s panem Rádlem.

názory a ohlasya
odpovìdi

S relativnì pøátelským pozdravem Vá
Radek Bajgar

Èernoice  nekuøácká obec.

Koncem loòského roku byla úspìnì dokonèena plynofikace obce. Jde o vzájemnou výhodnost nemalé investice, a to jak ze strany
plynárenské spoleènosti, tak i ze strany mìsta. Pøi poèáteèní úvaze, zda plynofikovat, èi
nikoliv, byl v centru pozornosti obou výe
zmínìných subjektù dozajista kadý jednotlivý obèan. O tom, e o nìj lo a do budoucna
i pùjde ze strany plynárenského podniku jistì
není pochyb. Vdy skrze odbìratele realizuje svùj zisk. Je na vlastní úvaze obèanù
mìsta, zda ve vztahu k dodavateli vyuijí jeho
nabídky dodávky plynu, èi zvolí jinou alternativu.
Se vztahem obèanù k obci a opaènì je to u
trochu sloitìjí. Do hry toti nevstupuje pouze soukromý zájem, ale také zájem kolektivní. Pøedpokládám, e obecní zastupitelstvo
pøistoupilo k plynofikaci nejen z dùvodù
uspokojení potøeb jednotlivcù ale i z dùvodù
uspokojení potøeb obce jako celku. Jako celku, který se dohodl nejen na monosti modernizace individuálního zpùsobu bydlení, ale
i na monosti kvalitativní zmìny ivotního
prostoru, ve kterém je toto bydlení obsaeno.
Zmìny, která se týká nás vech bez rozdílu.
Ti kteøí se domnívají, e svìt konèí u plotu
jejich baráku, se hluboce mýlí. I oni sdílí
s ostatními zcela jistì krajinu, vodu èi vzduch.
I oni jsou souèástí vyích úbìníkù, neli je
ten jejich soukromý. Proto i oni, by tak trochu proti vlastní vùli, jsou úèastníky zmìny,
je byla, jak doufám, jedním z cílù pøi rozhodování o výe zmínìné investici. Tvrzení, e
plynofikace byla úspìnì dokonèena je pro
mne pouze konstatováním technického stavu
vìci, nikoliv vak koneèným naplnìním celého jejího smyslu.
Proè? Protoe mnohé lokality mìsta vyvolávají hlavnì v zimních mìsících svou dýmovou clonou stále jetì spíe vzpomínky na
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názory a ohlasy

dobu prùmyslové revoluce, neli obraz technologicky vyspìlého svìta jednadvacátého
století. Jistì, není moné kohokoliv mocensky pøinutit ke zmìnì mylení potamo chování, ale na druhou stranu je moné zcela zøetelnì øíci, e za vechno se platí. Koneckoncù
pro pøíklad nemusím chodit daleko. Kdy se
na podzim rozhodnete spálit spadané listí, by
na vlastním pozemku, hrozí Vám pokuta. Vyklopíte domovní odpad nejlépe U dubu,
opìt pokuta. Nemáte jetì kanalizaèní pøípojku a umpa volnì pøepadává do Berounky?
Pokuta. A tak dále. Kdy se vak rozhodnete
zamoøit smradem z nekvalitních paliv iroké
okolí, nehrozí Vám vùbec nic. Nechci nikoho nutit k nìèemu, co on sám nechce, ale pokud rozdílnost názorù bude nutit mne ke zpùsobu ivota který nechci já, pak musím trvat
na nalezení øeení ve formì nìjaké spoleèenské úmluvy. Bìnì se to nazývá zákon, vyhláka, naøízení a podobnì.
Jestlie tedy obec mìla pøi schvalování plynofikace na mysli také to, èemu se øíká obecní blaho, myslím e nazrál èas k jeho prosazení. Nalezení sociálnì prùchodného, ale
zároveò cíleschopného mechanismu naplnìní této roviny investièního zámìru plynofikace je vìcí zastupitelstva. Je to na Vás, nebo
snad na nás?
s pozdravem Èernoice - plicní láznì
Michal Strejèek

Odpovìï na èlánek
Co nás trápí uvedený
v Informaèních listech
v prosinci 2002.

V dobì, kdy se rozhodovalo, zda SK Èemoice získá dotaci na zakrytí ZS, se zaèalo uvaovat o podobì budoucího zimního stadionu.
Po dlouhém, nekoneènì se protahujícím jednání (a u vzhledem k potøebným podkladùm èi poøádku v územním plánu-èást pozemku patøila mìstu, èást Sokolu) nám byla dotace
pøislíbena. Nebudu dlouze vysvìtlovat, jakou
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práci dalo tyto podklady sehnat, ale dotace
byla pøevedena na SK Èemoice koncem èervence. Ne kadý ale ví, e uvolnìná dotace
se musí v roce, kdy je uvolnìna, prostavìt,
jinak propadne státu. Vìøte mi, e z nabídek,
které jsme dostali, bylo tìké vybrat firmu,
která dokáe postavit halu v poadované kvalitì a za tøi mìsíce. Mùu Vás ale ubezpeèit,
e podobná hala stojí v Hradci Králové, ve
Vlaimi, v Tøebochovicích a dokonèuje se
v Neratovicích. Zda se tato hala do Èemoic
hodí nebo ne, o tom by byla dlouhá diskuse.
Ohlednì parkování:
Pøi projednávání výstavby Zakrytí haly
ZS jsem navrhoval, e ustoupíme od
chodníku ve Fügnerovì ulici o 1,5 m na
pozemek SK a tím by vzniklo parkovitì, kde by auta stála kolmo k ZS. Dále
jsem navrhoval, aby se v Potovní ulici
prodlouilo parkovitì, stejnì jako u
poty. Bylo rozhodnuto, e tato úprava
bude provedena pøi II.etapì stavby. Kdy
jsem hovoøil s autorkou dopisu, bylo mi
øeèeno, e by chtìla, aby se ve Fügnerovì ulici neparkovalo vùbec, co není
moné.
Ohlednì ruení noèního klidu:
Provoz ZS po zakrytí je od 6.00 do 24.00
hod., tzn., e poslední úprava ledu je ve
23.45 hod. Samozøejmì nemohu ovlivnit hluèný odchod sportovcù pøi opoutìní haly.
Pisatelka se také zmiòuje o vykácených
stromech ve vegetaèním období. Stromy se kácely zaèátkem záøí (stály v ose
stìny budoucího zakrytí ZS). Ne bylo
vydáno povolení ke kácení, byla vypracována studie, která naøizuje, kolik a jaké
druhy stromù musíme vysadit, aby bylo
schváleno kolaudaèní øízení. Toto povolení nám vystavil Okresní úøad-odbor
ivotního prostøedí.
Ohlednì hluku:
hluk byl mìøen pøi veøejném bruslení a
plném provozu rozhl. zaøízení (cca 78

rozhovor

dB). Na hranici pozemku byl namìøen
hluk 42,3 dB. To odpovídá plnì poadované normì. Dále se pisatelka zmiòuje o neustálém chrèení zastaralého
systému chlazení. Chlazení vak pracuje pøes den, v noci je vypnuté. Strojníci
po vypnutí a uzamèení objektu odcházejí domù.
Závìrem bych chtìl øíci, e je mnoho lidí, kterým se hala líbí i èást, kteøí toto provedení
zavrhují. Chtìl bych, aby se tato èást zamyslela zda je lepí vidìt dìti sportovat nebo je
vidìt jak kouøí èi pouívají drogy. Za svoji
osobu prohlauji, e jsem s autorkou dopisu
mluvil a udìlám pro to ve, aby takovýchto
èlánkù v Informaèních listech bylo co nejménì.
Vedoucí ZS Jiøí Císaø

V pizzerii
s místostarostou
Aleem Rádlem

- Co vás po nástupu na radnici nejvíc pøekvapilo?
Pøekvapilo mì, e podle souèasného návrhu
rozpoètu by mìsto nemìlo na investice ani
korunu. V návrhu se poèítá jen s tím, e obec
doplatí fakturu na patnáct miliónù za plyn a e
dostane deset milionù na vybudování èistièky odpadních vod.
V dobì pùvodního zpùsobu výpoètu daní
mìly Èernoice pøebytkový rozpoèet a dokázaly naspoøit na onu plynofikaci. Po zmìnì
zákona na kapitaèní platbu dostává obec peníze podle poètu zaregistrovaných obèanù.
Pro Èernoice to je extrémnì nevýhodné
a znamená to úbytek estnácti milionù disponibilních zdrojù. Pøitom v souèasné dobì u
jsou nároky rozpoètu takové, e mìsto není
schopno vytvoøit bez zmìny rozpoètu rezervu na investice. Pøitom døív obec zpravidla
dávala na investice asi dvacet est milionù
roènì a teprve ze zbytku profinancovávala
ostatní aktivity jako je kulturní støedisko,
knihovna a dalí. Ve finanèním výboru bude-

me muset zváit, které výdaje jsou skuteènì
nutné, protoe nae preference je investovat
nìco do infrastruktury.
- A existují vùbec zbytné výdaje, aby byly
v øádu milionù?
Já urèité rezervy vidím. Napøíklad øada slueb, které obec poskytuje, neodpovídá nákladùm, které jsou na nì ve skuteènosti vynakládány.
- Mìly by se tedy zpoplatnit?
Asi by alespoò mìly pokrýt náklady, které jsou
s jejich poskytováním spojené.
- Napøíklad?
Napøíklad nevidím sebemení dùvod, aby
mìsto doplácelo pùl miliónu na mìstské kulturní støedisko. Proè by to mìlo dìlat?
- Moná proto, e bývá zvykem pøiplácet
na kulturu.
Kolik obcí v okolí má kulturní støedisko? Ani
jedna.
- Jetì vidíte nìjakou dalí úsporu?
Obec by napøíklad mohla zaèít prodávat majetek, který nepotøebuje. Má tøeba pozemky,
které by se daly pomìrnì rychle zpenìit.
Urèitì je na zváení, zda nepøikroèit k privatizaci bytového fondu, to znamená prodat byty
souèasným nájemníkùm, take urèitá èástka
pro rozpoèet by v pøítím roce mohla vyplynout.
- Kolik bytù obec má?
Tøicet est.
- Po nástupu na radnici jste si se starostkou a druhým místostarostou rozdìlili oblasti, které spravujete. Na co se osobnì orientujete vy?
Na oblast místní správy. Spadají do ní technické sluby, bytové hospodáøství, vodovody a kanalizace, mìstská policie, hasièi a tak
dále.
- V èem tedy hodláte zlepit Technické sluby?
To je dùleitá vìc. Zatímco disponibilní
zdroje pro vìtí investièní akce je problematické pro obec shromádit, rozpoèet Tech-
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nických slueb je moné mírnì navýit. A
zároveò je moné od Technických slueb
chtít, aby jejich èinnost byla daleko efektivnìjí. V souèasné dobì jsou vybaveny pomìrnì moderním strojem, který v oblasti
zkvalitnìní silnic mùe udìlat veliký kus
práce. Navíc, jak jsme hovoøili s panem Soprem, dal by se dovybavit lící, schopnou
èistit napøíklad provizorní vodoteèe, které
jsou zanesené.
- Co znamená efektivnìjí èinnost - aby to
nebyla jen proklamace?
Já myslím, e za efektivnost organizace zodpovídá manaer. Pan Sopr mnì pøislíbil, e je
v jeho silách èinnost Technických slueb zefektivnit a já zatím nemám dùvod mu nevìøit.
Metody, jak to udìlá, jsou samozøejmì na
nìm, on musí navrhnout obci, jaká cesta
k tomu povede, zda dovybavit techniku, nebo
zvýit poèet zamìstnancù. To u záleí na
nìm.
- Pøedpokládáte, e Technické sluby nahradí nìkteré dodávky externích firem?
Do jisté míry. Technické sluby by jistì nemohly dìlat silnice kompletnì, ale mohly by
provést zpevnìní, zarovnání, navezení tìrku Finální povrchy by udìlala dodavatelská firma, která na rozdíl od Technických slueb, vlastnìných obcí, umí poskytnout smysluplnou záruku.
- Mají se na zmìny pøipravovat hasièi?
Sami hasièi budou muset najít model optimálního fungování - tak aby peníze, které jim
obec poskytuje, byly pouity optimálním zpùsobem.
- Co tím myslíte? Odhaduji ze souvislostí,
e hovoøíte o slouèení èernoického a mokropeského sboru
Myslím, e to bude úkol pro samotné hasièe.
Aby se seli a nali nìjaké øeení.
- Mùete být konkrétnìjí? Mají tøeba
zdvojenì toté technické vybavení? V èem
spoèívá nerentabilita?
Opakují se tam moná vìci, které by mohly
být spoleèné, existuje rozdílné velení pøi zá-
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sazích, èást, která je vybavená urèitými vìcmi, podléhá velení jednoho velitele a èást,
která je vybavená jiným zpùsobem, podléhá
veliteli druhé skupiny.
- Takto ale oba sbory fungují velmi dlouho, jak je pøimìjete ke zmìnì?
Musíte si uvìdomit, e vekeré vybavení hasièù patøí obci.
- Bude tedy obec tlaèit na slouèení?
Obec bude tlaèit na to, aby se vynaloené prostøedky vyuily efektivnì. Jestli to pro samotné hasièe bude znamenat nutnost uího propojení obou sborù, to klidnì nechám na nich.
- Jste spokojen s èinností Mìstské policie?
Ano, funguje kvalitnì, s panem Duièkou
jsem hovoøil, udìlal na mì dobrý dojem.
Hledá zpùsoby, jak by organizace, kterou
vede, mìla být pro obec co nejpøínosnìjí.
Zvaujeme, e by se poèet stráníkù rozíøil, ale protoe to klade nároky na mìstský
rozpoèet, hledáme zpùsoby, aby to rozpoèet tak nezatìovalo. Pan Duièka sám navrhuje, e by Mìstská policie mohla nìkteré sluby typu ochrany objektu nabízet
komerènì.
- Je to opravdu legislativnì tak jednoduché?
Musela by se najít nìjaká metoda, která by
byla v souladu s pøíslunou legislativou.
Navíc od prvního ledna mají vìtí pravomoc
ve vìci odtahu vozidel, take se dá udìlat vìtí
poøádek v parkování v centru mìsta.
- Tedy k parkování: v centrech øady mìst
dnes vidíme regulaci skuteènì drastickou.
Plánujete nìco takového v Èernoicích?
Nìkteré ulice jsou v takovém stavu, e znaèení ani není na co namalovat. Tím myslím
zrovna tu neastnou ulici kolem stadionu 
tam zrovna výraznou regulaci plánujeme. Ale
souèasnì si uvìdomujeme, e musíme nabídnout i nìjaké monosti, take probíhá vyklizení prostoru, kde parkovaly kamiony. Tam
by mìlo být parkovitì pro návtìvníky stadionu.

rozhovor

- Je pravda, e uvaujete o prodeji vodovodu a kanalizace?
Tak v této vìci jsme se hned na zaèátku názorovì nepotkali s paní starostkou. Neøíkám,
e rovnou preferuji budoucí prodej vodovodù, nicménì øíkám, e vodovody a kanalizace jsou objektivní hodnota, která na území
mìsta dnes ji je, obèanùm tu hodnotu ji nikdo nemùe vzít a mìsto v ní má objektivnì
velkou finanèní èástku, kterou by mohlo vyuít pro vybudování hodnoty, která tady jetì
není. Pravda je, e tam, kde se vodovody
a kanalizace prodají, vede to zpravidla k nárùstu cen za vodné a stoèné, nìkdy mírnému,
nìkdy vìtímu. Take není to pro mì nic, co
bych sveøepì prosazoval, ale bude potøeba se
nad tím zamyslet.
(Dalí èást rozhovoru se týkala plánované
stavby obchodního centra na Vrái. Vzhledem k tomu, e to je pomìrnì sloitý a koncepènì dùleitý problém, pokusíme se mu
vìnovat v IL samostatný materiál.)
- U voleb jsme se enou potkali dva kluky,
kterým se tak líbil slogan místo bahna silnice, e vám, jak øíkali, dali svùj hlas. I já
si myslím, e to byl dobrý a úèinný slogan.
Je ale realizovatelný? Anebo to bylo jen
prázdné heslo?
Na to, aby se tady udìlaly kvalitní silnice, bychom potøebovali sto, stopadesát milionù. To
není èástka, kterou bychom mohli v dohledné
dobì získat. Nicménì mìsto je povinno nabídnout obèanùm dostateènou kulturnost ivota. Tady by mìsto mìlo daleko víc vyuít
Technických slueb, aby udìlaly silnice bez
výmolù, s penetrovaným provizorním povrchem. S tím, e bychom se snaili kvalitnì
udìlat alespoò páteøní silnice.
- To ovem není nic nového, toto øeení nenese ádnou pøidanou hodnotu. Ostatnì
starostka ji dávno navrhovala a oponenti
ji za návrh provizorních povrchù kritizovali.
Ale nerealizovalo se to.

- Protoe se do tìch ulic v té dobì jetì kopalo.
Ale nerealizovalo se to.
- Protoe se kopalo. Øíkala - a se dokope,
bude se tímto zpùsobem postupovat.
Zámìr vìnovat se silnicím mìla ve volebním
programu prakticky vechna sdruení, protoe stav silnic v Èernoicích je u povìstný,
o Èernoicích se mluví iroko daleko, e tak
patné silnice nikde jinde nejsou. Ale já myslím, e ta pøidaná hodnota mùe spoèívat
v tom, e se seene víc penìz - to je úkol,
který pøed námi vemi je. A moná, a to je
té pøidaná hodnota, e mìsto mùe uzpùsobit rozpoèet tak, aby tato definovaná priorita
byla skuteènou prioritou a skuteènì se tomu
mìsto vìnovalo daleko víc. Ale to pøedpokládá udìlat i taková rozhodnutí, která nebudou vdycky populární.
- Ano, to bylo té velké pøedvolební téma:
pøivést do mìsta peníze. A u soukromé
investice, nebo dotace, pùjèky, leasing,
granty. Rýsuje se nìco z toho?
Jestli si správnì vybavuji ná volební program, tak k tìm vnìjím zdrojùm  napøíklad
dotaèním titulùm - se tam hlásil hlavnì kolega Bure. Kolega Køivonoka se tam hlásil
zejména k úvìrovému zatíení obce a já jsem
se hlásil pøedevím k té restrikci, k hledání
zdrojù zevnitø.
- Vechny z tìchto metod se tedy mohou
potkat?
Ano, vechny se mohou potkat, s tím, e dotace je vdy nejistý titul. Ale nakonec stejnì
jedinou pomoc, kterou èlovìk najde vdy,
kdy ji hledá, je na konci jeho pae. A stejnì
to platí pro Èernoice. Kdy budeme hledat
peníze na vlastní priority, tak budeme muset
hledat nejprve u sebe. Budeme muset prodat
pozemky, které nepotøebujeme, budeme muset omezit nìkteré mandatorní výdaje Prostì peníze budeme muset zaèít hledat tady,
sami u sebe.
- Dìkuji za rozhovor.
Ptal se Radek Bajgar
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Teèe voda teèe

To nás to zkouí, to nás to trénuje. Neuplynulo ani est mìsícù a voda, je v létì napáchala nemalé kody, tu byla zas. Hned na poèátku nového roku se ivel rozhodl provìøit, zda
s ním po loòských zkuenostech i nedále hodláme poèítat jako s nedílnou souèástí naich
ivotù, které jsme k jeho bøehùm pøipoutali.
Ve srovnání s letní exhibicí Berounky by se
mohlo zdát, e tentokrát lo jenom o drobný
rozmar pøírody. Jako vdy zdání klame. Lednové vzedmutí hladiny nebylo tak direktivní a
tudí destruktivní úèinek ne tak pøímo zjevný.
O to více vak zákeønìjí. Zemì, je od léta
jen pozvolna sniovala své nasycení vodou,
doplnila její hladinu právì na letní úroveò. Ba
co více, tuto úroveò stabilizovala mrazem, take doba nutná k normalizaci podzemních vod
se znaènì prodlouila. Zemì je znovu bez rezerv a ve poteèe po jejím povrchu. Bohuel,
s tím je tøeba poèítat. Také si mùeme pøát su-
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chý rok a na skále nad Kazínem pøinést bohùm nìjaké obìti, ale nejlépe vak asi zhodnotit realisticky své monosti a nechat pøírodì to
co pøírody jest. kodám na majetku v blízkosti
øeky nelze v budoucnosti úèinnì zabránit a cenu
za exkluzivitu místa je tøeba zahrnout do investic bydlení u vody.
Obec v tìchto vypjatých situacích mùe svým
obèanùm poskytnout pouze krizový servis,
co také v rámci svých moností èiní. A nutno øíci, e tak èiní zodpovìdnì, poèínaje vèasným varováním a evakuací obèanù v ohroení, pøes vodárenská a èistírenská opatøení,
uzávìrky komunikací, a po pøípadnou sociální pomoc. Èiní tak paradoxnì povodeò od
povodnì lépe za co vem zúèastnìným patøí
podìkování, zvlátì pak dobrovolníkùm, jejich motivace lidské solidarity alespoò èásteènì, by v jiné rovinì, vyvauje materiální
ztráty.
Nicménì, opakování  matka moudrosti. Proto otázka závìrem. Kolikrát jetì musí Be-
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rounka opustit své bøehy, abychom pochopili, e nejsme tak velcí, jak si èasto myslíme.
Kolikrát jetì smete voda barák, abychom jej
pøítì postavili jinde. Kolikrát jetì bude zasedat povodòová komise, aby øeila neøeitelné. Kolikrát jetì se nám to vechno vyplatí?
Michal Strejèek

Z èinnosti mìstské policie
Èernoice.

Na základì zkueností z pøedelých let Vás chci
upozornit na stále jetì neodklízené chodníky
podél nìkterých nemovitostí v Èernoicích.
Toto téma je v zimním období velmi aktuální
a ne dostateènì øeené. Chodník je sice veøejným prostranstvím, ale úklid této komunikace
urèené pro chodce je pøenesen na kadého
majitele pøilehlé nemovitosti. Pokud na tomto
chodníku dojde z toho dùvodu, e je zanedbán
úklid napø. k úrazu, za ve je odpovìdný právì majitel pøilehlé nemovitosti.
Dne 14. 1. 2003 ve veèerních hodinách bylo
v jedné z provozoven v Èernoicích provedeno loupené pøepadení za pouití zbranì. Toto
pøepadení oznámila pøepadená telefonicky
z provozovny, aè byla svázána, hlídce mìstské policie, která se na místo dostavila po 3
minutách. Pachatel tohoto pøepadení si z místa
odnesl dle majitele provozovny asi 20 tisíc
korun. Dále nám majitel sdìlil, e toto je ji
druhé pøepadení za poslední mìsíc. Tímto chci
apelovat na vechny majitele a provozovatele
prodejen v Èernoicích, aby zváili montá
bezpeènostního zaøízení se signálním tlaèítkem
NOUZE ve svých prodejnách a jejich moné
pøipojení na agenturu nebo pøímo na mìstskou
policii. Informace o moném napojení objektù a provozoven lze získat na tel. 605 255 450.
Gregor Duièka

Informace o Domovì
s peèovatelskou slubou

Ráda bych Vás informovala o novì otevøe-

ném Domovì s peèovatelskou slubou. Slavnostní Den otevøených dveøí byl 1. 11. 2002.
Pokud jste nemìli monost se pøijít podívat,
dovolte, abych Vás nyní Domovem provedla: v pøízemí budovy je hala se vstupem do
jídelny (92 m2) a kuchynì, ordinace, sociální
zaøízení pro návtìvy, kanceláø, chodba vedoucí k výtahu a sedmi bezbariérovým bytùm (velikost pøízemního bytu je 29,3 m2).
V prvním patøe je situováno 8 bytù (29,2 m2)
a kanceláø vedoucí. Stejný poèet bytù (23,4
m2), ale podkrovních, je i ve druhém patøe.
Zde je také kotelna a prádelna.
Celá stavba je bezbariérová, kadý byt je vybaven vlastním sociálním zaøízením, kuchyòskou linkou, chladnièkou, telefonem a vlastním elektromìrem a vodomìrem. Výe nájmu
bytù v pøízemí a 1.patøe je 1.633 Kè, 1.236
Kè ve 2. patøe. Tato cena vychází z podmínek dotace stavby a je výraznì nií ne v obdobných zaøízeních jinde. Kromì nájmu si
klienti platí svùj odbìr elektøiny, vody a pøíp.
slueb, jejich výe je stanovena zákonem
(napø. vyprání 1 kg prádla stojí 35 Kè, odbìr
obìdu v jídelnì (ne samotné jídlo!) 9 Kè).
Den otevøených dveøí mìl i svùj kulturní program v jídelnì. Pøi slavnostním zahájení zazpíval dívèí sbor (omlouvám se dívkám, e
jsem do uzávìrky nezjistila pøesný název)
a ukonèení se milým a pùvabným zpùsobem
ujal taneèní soubor ZU Èernoice Pramínek pod vedením M. Látalové.
Dnes se ji témìø vichni klienti DPS nastìhovali a ode Dne otevøených dveøí probìhlo
i nìkolik dalích akcí: pøijelo k nám divadlo
Buchty a loutky, ale i pøedvánoèní divadlo
z mokropeské M (dìti hrály divadlo a zpívaly více ne hodinu s takovým nasazením,
e sklidily veliký potlesk a mnoho úsmìvù)
a v èase vskutku pøedvánoèním 23. 12. v podveèer pøili zazpívat a zahrát koledy muzikanti pod taktovkou pana Øehoøe a Vernera.
Dìti z výtvarného odd. ZU ( stejnì jako pøedtím dìti z Mt v Mokropsích) pøinesly ruènì
dìlané dáreèky.
Chtìla bych za obyvatele Domova vem, kteøí
se výe uvedených akcích úèastnili, moc po-
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dìkovat. Za èas, námahu ale i radost, kterou
svým vystoupením vnesli. Vìøím, e tato setkání nebyla poslední a e je moné spoleènì
z nového Domova vytvoøit místo setkávání
nejen bydlících v DPS, ale i malých a velkých obyvatel Èernoic.
H. Øepová,vedoucí DPS
(tel. mobil: 721 301 911,
do kanceláøe: 251 641 240)

Jetì v dosahu vánoc

Po vánocích a jetì v jejich dosahu zùstávají
v pamìti ivé vzpomínky (zachce-li se vzpomenout) na veliký shon, napìtí a pak snad i
pohodu s dárky. To ve provázelo Rybovu
mi, která letos o tìdrém dnu, za posledních
sedm let u popáté, zaznìla v naem kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
Zamane-li si úzký krouek lidí, e provede
závané hudební dílo pro sólisty, sbor a orchestr - a to pøevánì silami amatérù, z nich
vìtina nemá ádné nebo témìø ádné zkuenosti s tím, co se chystají vykonat - jedná se o
projev kolektivní odvahy a troufalosti. Pøedpokladem takového kolektivu je ovem kromì odvahy a troufalosti u kadého jednotliv-
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ce jetì pøíznivá smìsice hudebního nadání a
nadení pro vìc, které se pøíli neohlíí na
realitu. astná obec, kde se najde dostatek
takových povah
V roce 1996 jsme takový èin  provedení Èeské vánoèní me Jana Jakuba Ryby  díky zmínìným povahám uskuteènili. Bylo to poprvé,
a proto také nejodvánìjí a nejtroufalejí. A
bylo to také nejpìknìjí, protoe zima byla
bílá a mrazivá a kritika byla vánoènì poetická a pøející. Vak také  jací se seli sólisté,
jací muzikanti a jak se v plénech rozezpíval
sbor! Ale my nejsme povoláni ke kritice, jsme
sluebníky. Stranì jsme tehdy zmrzli pøi generálce v kostele. Kdo takhle nezmrzne, nikdy náleitì neocení hospodu blízko kostela
 hospodu Pod lesem a horký grog.
Hlavní èást práce na sebe tehdy vzala moje
sestra Markéta, která nastudovala sborové
èásti me. Já jsem mìla na starosti orchestr a
pak sladit vechno dohromady. Zkuste si zazpívat ètyøhlas. Neumíte noty? Nevadí, kdo
je umí, musí svùj hlas (part) nabiflovat pøiblinì stejnì jako vy. Nazpívali a rozmnoili
jsme audiokazety vech hlasù a zpìvákùm nastalo studium doma a u nás doma. A také venku. To byly nejmilejí pøípady  cestou do
práce a z práce se sluchátky na uích. Násle-
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dovaly dìlené zkouky a pak secvièování dohromady. Mnoho bot a kabátù, kadý jiný,
tak jako lidé. Od jetì dìtí po penzisty. Mnoho hrnkù èaje, co se kde poshánìlo. Mnoho
hlasù a hláskù, co hledají intonaci a samy sebe.
A pak muzikanti. Ti profesionálové se jeví
jako tajemní polobozi  kadá svrchovaná
profesionalita mùe laikovi pøipadat zázraèná. Avak muzikanti amatéøi jsou jetì záhadnìjí. Jsou vládci své profese, avak zvolili
jetì dalí cestu, hudbu. Zachtìlo se jim, a
tak dobývají dalího vrcholu posvátného Parnasu.
Jak krásné, jak vzdìlávající, a proto uiteèné umìní je muzika! napsal Jakub Ryba. A
jeho me se ozvala v kostele pøeplnìném lidmi a aè vím, jak daleko jsme byli od dokonalosti, pøece se rozeznìla krásnì a uiteènì.
Kvìta Huráková, foto J. Vojtíek

Modeláøi mohou opìt
bilancovat úspìchy.

Je a s podivem v jak malých stísnìných prostorách staví kluci pièkové modely, dùleitý
základ pro úspìnou reprezentaci svého klubu a Èernoic. Doufáme, e moudøí radní
poèítají v novém kulturáku s lepími podmínkami pro práci s dìtmi a pro dìti a mláde .
Ve vzpomínkách se potìíme a s Vámi rozdìlíme o øadu úspìchù v minulém roce.

Tradiènì zaèínáme u v lednu s leteckými modeláøi v Praze na Letné s házedly, 5 soutìí
po 14 dnech v dosti tvrdých zimních podmínkách, na jednotlivých soutìích 1. místa 3×
Jan Horský a 1× Vladislav Cmíral oba mladí áci, ostatní 6× 2. místo, 7× 3., 4× 4., 10×
5. a 7× 6.místo, celkovì v celé Praské lize
házedel 2002 v kategorii mladích ákù vítìz
Jan Horský a 2. Vláïa Cmíral, v juniorech
celkovì 5. Petr Muzikáø, v seniorech celkovì
10. Lumír Apeltauer.
Na Mistrovství ákù Prahy dvì støíbrné a jedna bronzová medaile, 2 místa postupu na Mistrovství ÈR ákù volných vìtroòù F1H
a umístìní v lepí polovinì úèastníkù.
Nai plastikáøi áci na Mistrovství ÈR 1 støíbrná Luká Dresler, 1 støíbrná Vojtìch Zelený, 1 støíbrná Jan Múller a bronzové Petr
Øezáè a Jakub Schneider. Jeden z vedoucích
naich plastikáøù Jan Jalový postavil na podzim vynikající model letounu F4 Phantom,
momentálnì jeden z nejlepích v republice, 3
úèasti doma a 2 v Polsku a vade absolutnì
nejlepí model. koda jen, e tak vynikající
model nemìl Honza na Mistrovství ÈR, jistì
by mu neunikla úèast na Mistrovství svìta
v Anglii.!
Mladí plastikáøi také vozili diplomy a ocenìní a ne málo:
z Vídnì 1. místo ák Luká Dresler, 3. místo
senior Jan Jalový,
z Brna 1. ák L.D. v modelech letadel a aè
ák vyhláen jako nejlepí junior 1. ák Ondøej Zada v modelech bojových vozidel také
nejlepí junior 1.senior J.J. s ji zmínìným
F4 a vyhláen za nejlepí model celé soutìe
z Jihlavy 1. ák L.D. a 1. senior J.J. jako
v Brnì, zde soutìila jen letadla
z Olenice (Polsko) 1. a 2.místo a absolutní
prvenství J.J., 1. místo L.D., 3. místo O.Z., 3.
místo Václav Sluníèko dalí to vedoucí naich mladých modeláøù
z Klodzka (Polsko) 1. a 1. místo a absolutní
prvenství J.J., nejlepí junior O.Z.
z Rokycan 1. místo ák Ondra Zada, 1. místo
ák Luká Dresler
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Souèasnì vedeme 4 krouky dìtí u nás v Èernoicích a 2 krouky v Praze na Pankráci.
U nás v kulturáku na Vrái v klubovnì è. 4,
kterou kolemjdoucí spíe povaují za skladitì, ale opravdu máme jen tìch 5×5 metrù
(pro skladování materiálù, hotových modelù
i samotnou práci mladých modeláøù) a jednou týdnì v úterý v è. 5 tøi hodiny, to ve za
nájem 13 860 Kè plus klubovny pro letní tábor 2 795 Kè. To pro práci s dìtmi a pro dìti
naeho mìsta, vedoucí pracují nezitnì zadarmo. Pracujeme pro ty dìti dále, 22. sezónu,
jistì nám to vydrí jetì øadu let.
Sice nakonec, významem vak pøednostnì,
dìkujeme vem naim pomocníkùm a sponzorùm, bez Vás by nae práce nebyla moná,
podstatná je i pomoc naeho mìsta a Støedoèeského kraje. DÍKY, DÍKY, DÍKY vem
kdo pomáháte i Vám, kdo se hodláte pøipojit
a podpoøit práci s dìtmi a pro dìti, práci pøi
výchovì mladých lidí naeho mìsta, ve prospìch jich samých i nás vech. Pevné zdraví,
úspìch ve vekerém ulechtilém konání Vám
vem, vytrvalost a trpìlivost s dìtmi a mládeí i tìmi kdo s nimi pracují. Zkrátka p.f. 2003.
Za modeláøe Èernoic - Apeltauer Lumír

Leden

Leden zaujímá èestné a významné postavení
mezi ostatními mìsíci proto, e zahajuje nový
kalendáøní rok. Je vak tøeba dodat, e toto
výsadní postavení nemìl odjakiva. Øímané
jej zpoèátku vùbec nebrali na vìdomí a vystaèili si jen s deseti mìsíci. Teprve pozdìji
byl jejich poèet upraven na dvanáct. Tato
zmìna nastala ve 2. st. po Kristu (r. 154), kdy
se poèátek roku pøesunul z poloviny bøezna
na 1. leden. To nám zavdává u po tisíciletí
dùvod bujaøe slavit silvestrovskou noc.
Nový rok patøí zcela zákonitì mezi pár vyjímeèných (èarovných ) dní v roce a je s ním
spojována celá øada povìr. Na Nový rok se
mimo jiné lidé varovali hádek a nesvárù.
Lednem obyèejnì doznívaly vánoèní svátky,
za jejich pøirozený konec se povaovalo
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období Tøí králù (6. leden), kdy se vìtinou
odstrojoval vánoèní stromek (v nìkterých krajích se tak dìlo a na Hromnice - 2. února),
zaèínal nový rok a s ním spojovaný kolobìh
ivota, odvíjející se od zimního slunovratu.
Nedílnou souèástí zimního èasu se staly bály,
plesy a merendy.
První èeský bál se konal v r. 1840 v Praze.
K plesùm a bálùm se pøidaly od r. 1865 slavné sokolské makarní ibøinky, zorganizované dr. M. Tyrem a J. Fugnerem .
Kdy u jsme u tìch tancù, víte kdo vynalezl
zatím poslední èeský tanec? Byla to Anna
Chadimová, dcera hostinského z Petrovic na
Moravì. Jednalo se o èeskou polku, kterou si
oblíbili nejen na západì, ale i v Rusku. Tanèila se na kadém bále a plese.
Jak to vypadá s bály a plesy u nás v Èernoicích? 18. 1. farní ples
Proto pojïme i my vyuít této doby a setkat
se na nìkterém z tìchto plesù èi bálù!!
Zpracovala M. Pajgrtová

Komety nad Èernoicemi

V polovinì ledna bylo moné najít v souhvìzdí Orla veèer nízko nad západem èi ráno na
východì kometu Kudo  Fujikawa. Pozorování, které provedla redakce 17. ledna v 17.45
hod. z Vráe, ukázalo nevýraznou teèku v triedru, ádná sláva. Do uzávìrky tohoto èísla
se viditelnost pravdìpodobnì nezlepí, kometa se bude zjasòovat ale bude zároveò mizet v záøi Slunce.
Zaèátkem února se bude
ve ve-

kultura a sport

èerních hodinách nízko nad západem pohybovat dalí kometa  NEAT. V dobì uzávìrky se ukazuje, e odhady jasnosti byly podhodnocené, a tak si lze slibovat zajímavou
podívanou i prostým okem. Kometa se bude
pøesouvat ze souhvìzdí Ryb do Vodnáøe
v místech, kde mnoho jasných hvìzd není.
Mìla by být proto dobøe viditelná chvíli po
18 hod., a to za bezoblaèné oblohy.
Døíve znamenalo objevení komet obvykle války a hlad, v jednom pøípadì lo o navigaèní
pomùcku pro mudrce. U souèasných komet
zatím obdobné souvislosti nebyly zjitìny.
O. Hokr

Jubilanti

Tichý Bohuslav
Bene Jeronym
Rejda Jan
pilarová Anna
Preislerová Jiøina
Kotelová Zdenka
Pírko Vladimír
Komendová Marie
Frankenberger Alexej

80
80
80
75
75
75
75
75
75

Masopust

15. mokropeský Masopust zaène v sobotu
15. února 2003 ve 14 hodin u hasièárny.
Vichni jsou zváni k úèasti na tradièním reji
a mumraji. Veselou náladu není tøeba brát
sebou, bude se vydávat na místì.

MìKS Èernoice

V pátek 21. února v 10 hod. Vás zveme na
dìtské pøedstavení Dlouhý, iroký a Bystrozraký. Hraje divadlo Pikot z Liberce. Vstupné 25 Kè.
MìKS Èernoice zakládá dìtský flétnový orchestr pod vedením lektorky Martiny Höslové. Zvány jsou vechny dìti, které hrají na

flétnu alespoò jeden rok. První spoleèná hodina se koná ve støedu 5. února od 15.30 do
16.15 hod. v uèebnì è. 9 v MìKS.

Kultura v Dobøichovicích

 v sále Dr. Fürsta
sobota 8. února  DIVADELNÍ STUDIO
ÈISTÉ RADOSTI Jiná hra aneb Vanutí
z podhùøí
divadelní improvizace ákù a kolegù Jaroslava Duka
sobota 15. února v
19.00 hod. anson, jak má bejt - recitál
ESTER KOÈIÈKOVÉ A LUBOMÍRA NOHAVICI
ètvrtek 20. února v 10.00 hod divadlo pro koláèky a kolkáèky O STATEÈNÉ PRINCEZNÌ MÁNÌ
na motivy pohádky J. Lady hraje MALÉ DIVADÉLKO
sobota 1. bøezna v 19.00 hod. RITORNELLO  BACHANALISTIKA aneb DO BØICHA VÍCE
Masopustní program renomovaného souboru staré hudby.

Veøejná soutì!

Redakce IL vyhlauje soutì na nový název
èasopisu. Jeho délka je s ohledem na grafické zpracování stanovena na minimálnì 6, maximálnì 8 znakù (písmen). Návrhy reflektující spojení Èernoic a Mokropes budou
upøednostnìny. Výbìr probíhá kontinuálnì a
bude ukonèen v momentì odsouhlasení nového názvu mìstskou radou. Cena pro vítìze
 kubík tìrku na vylepení komunikace pøed
vlastním domem (mono pøenechat sousedovi).
Své návrhy posílejte na kontaktní adresu redakce, je je uvedena v tirái na zadní stranì
listu.
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Pronájem bytu
v centru Èernoic 2+kk, 50 m2 , 1. patro.
Plastová okna, letìná dlaba,
kuch. linka Koryna, myèka,
sklokeram. varná deska
s horkovzdunou troubou, rohová vana,
telef. linka, bezpeènostní dveøe.
Volné od bøezna.
Cena 12 000,- Kè vè. poplatkù.
Tel. 608 919 494.

Podìkování
Výbor 1. ZO KSÈM
v Èernoicích I. a III.
touto cestou dìkuje vem svým èlenùm
a sympatizujícím, kteøí finanènì pøispìli
do akce Komunistické strany Èech
a Moravy
Podejme pomocnou ruku
ke zmírnìní vzniklých kod obèanùm
pøi povodních v roce 2002.
Z vybraných 10 000,- Kè
byla èást pøímo pøedána postieným
v Èernoicích a èást byla dána
k dispozici k centrálnímu uití
na dalích místech.
Jetì jedenkrát podìkování
za Vai obèanskou solidaritu.
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SOUKROMÉ HODINY
ANGLIÈTINY
dává absolvent FFUK a jazykové koly v Londýnì
150 Kè/h  1 student
200 Kè/h  2 studenti
tel. 724 858 122
Módní ateliér D-style
návrhy,
ití, úpravy
dámských
i pánských odìvù
Tel.: 251 640 076, 777 348 878
20
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AQUACONSULT ®, spol. s r. o.
pitné - odpadní - prùmyslové vody

ÚSTØEDÍ: Dr. Janského 953, 252 28 Èernoice

PØIJMEME PRACOVNÍKY:
ÚÈETNÍ

l práce na PC, výhodou znalost úèetního programu MONEY
l podvojné úèetnictví vèetnì personální agendy
l pouze na plný pracovní úvazek
l podmínka nekuøák
l øidièský prùkaz B vítán
l nástup moný ihned
l poadujeme vzdìlání ekonomického smìru
V pøípadì zájmu zalete, prosíme, profesní ivotopis potou nebo
e-mailem na voda@aquaconsult.cz.

MONTÉRY a SVÁØEÈE

l pro provozování vodovodù a kanalizací v obcích
Dobøichovice, Venory, Karlík, Lety, Øevnice, Kosoø,
Vrané nad Vltavou, Skochovice, mìstská èást Praha-Zlièín
l pro montáe technologií èistíren odpadních vod po celé ÈR
l øidièský prùkaz B a oprávnìní pro sváøení oceli
(pøedevím nerezové) obloukem podmínkou
l nástup moný ihned
l blií informace na tel.: 251 642 213, 251 642 203

NOÈNÍ VRÁTNÉ

l pro ostrahu areálu spoleènosti, AREÁL MOKROPSY
(objekty bývalé Geoindustrie)
l blií informace na tel.: 251 642 213, 251 642 203
21
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12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Hledám paní na obèasné
12345678901234567890123
12345678901234567890123
hlídání 4-leté holèièky.
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Tel.: 606 346 100
12345678901234567890123
12345678901234567890123

tel./zázn.: 251 640 260
mobil: 737 951 495

INTERNET
www.mestocernosice.cz
Mladý novomanelský pár
hledá podnájem
v této lokalitì.
Kontakt: Jan Doèekal,
tel. 723 668 809

25

inzerce

DROGERIE
KETTNEROVÁ
Srbská 582, Èernoice-Mokropsy
tel./fax: 251 643 139, mobil: 607 554 674
e-mail: hanka.kettnerova@volny.cz
Nabízí iroký výbìr

BARVY, LAKY
malíøské potøeby, hnojiva, zahradní zemina,
raelina, baterie, árovky, audio-video kazety
Otevøeno: Po  Pá 8  12 14  18, So 8  12
26
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Z Èernoické kroniky

1935
29. dubna schválila obecní rada zásadní návrh
o zøízení chodníkù v H. Èernoicích:
Tam, kde jsou nedostávající se chodníky mezi
jinými hotovými vynechány, budi provedení vymáháno 
Obec Hor. Èernoice hodlá v rámci vem uiteèných prací zruiti dosavadní loui (rybník).
Na úpravu ulic Jansovy a Stinné (Walhauserovy)
vynaloila obec 38 042 Kè. Celkový výdaj na komunikace 62 164,35 Kè.
Celkový náklad na válcování Horky 21 674,30 Kè.
Majitelé objektù Na Horce II souhlasí s dobrovolným pøíspìvkem 0, 20 hal. Na 1 ètv. sáh parcely.
1946
Pøejmenování ulice Karltejnské na Dr. Benee
a ulice Radotínské na generalissima Stalina
V záøí provedli skauti a ÈSM úspìnou sbírku starých textilií.
Mateøská kola má ve kolním roce 46/47 samostatnou správu. První správkyní je uèitelka Antonie Valeová.
Ustaven pøípravný výbor ke zbudování kulturního domu. MNV má vypracovaný náèrt. Náklad
asi 2 500 000.
Loutkový odbor Sokola za vedení L. Pazdery a J.
Novotného odehrál celkem 8 pøedstavení.
Zpráva MDK - místní dopravní komise: Dodáv-

kami UNRA se situace benzinu natolik zlepila,
e benzínu byl nadbytek. Dnes má v naí obci povolení k jízdì: 6 motocyklù, 6 osobních vozù, 1 hasièský, 7 dodávkových, 3 nákladní, 1 autodroka,
dále 2 nákladní na døevoplyn a 1 na plyn. Ke konci roku se projevil zlý nedostatek pneumatik.
1947
3. února vydává MNV vyhláku proti vzmáhajícímu se opilství.
Z ONV pøichází výzva min. vnitra, aby v zájmu
splnìní dvouletky byly zábavy a podniky omezeny na nejmení míru.
Skoro dennì svítí veèer silné reflektory nad hockeyovým høítìm. HC má dobré mustvo.
Dne 15. dubna u Kulhavých zápasili nai tìcí atleti
s mustvem Rakouska (u pøíleitosti svìtových
mistrovství v Praze) Výsledek 4:3 pro Èernoice.
Dne 29. dubna praský arcibiskup Dr. Beran se
svým prùvodem zúèastnil se ve zdejím kostele
biømování dìtí.
V èervnu opatøil statkáø K. Z. plemenného kozla.
Sjednána chovatelská smlouva. Stanovena poplatkem 100 Kè z jedné kozy.
Znárodnìna elektrárna v D. Èernoicích.
7. prosince v sokolovnì tìlocvièná akademie.
Dorostenci vedení br. Ivo Novotným zacvièili
odvánì. Velmi hodnotný veèer. Pøeplnìno.
Svìt se zøejmì dìlí na dva bloky. A lidsky vzato.
Je ménì a ménì vzájemné dùvìry. Lidé jsou si
stále vzdálenìjí. Tedy víc lásky a víc dobré vùle.
(Takto ukonèil kronikáø rok 1947.)
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