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informaèní listy

È e r n o  i c e

Ze zasedání mìstského zastupitelstva
dne 6. 5. 2002

l Zastupitelstvo projednalo zámìr ná-

stavby bytového domu èp. 1061 a 1062
a stavbu 6ti bytových jednotek formou
sdruení mezi mìstem a budoucím drustvem a uloilo radì mìsta pøipravit mandátní smlouvu.
l Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup
zemního stroje Caterpillar 428 D formou
leasingu.
l Zastupitelstvo odsouhlasilo darování
dvou meních pozemkù SK Èernoice.
Pozemky bylo nutno pøevést, aby se SK
mohl stát pøíjemcem státní dotace pro
zajitìní výstavby zastøeení zimního
stadionu.
l Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku o ploe 29 m2 v ulici Jihlavská
za cenu 1 200 Kè/m2.
l Zastupitelstvo pøijalo pozemek na rozíøení ulici Sluneèná.
l Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej
tøech pozemkù zájemcùm s nejvyími
nabídkami:
è. parc. 2995/34 za cenu 2 100Kè/m2
è. parc. 2995/40 za cenu 2 014 Kè/m2
è. parc. 2995/39 za cenu 1 900 Kè/m2
è. parc. 396/9 za cenu 1 200 Kè/m2.

Ze zasedání rady
dne 15. 5. 2002

l Rada jednala se zástupci firmy T.I.S.

uzávìrka èervnového èísla
bude v pátek 14. èervna 2002

development s.r.o. o vybudování bytové
nástavby domu pod potou.
l Rada souhlasí se stavbou RD v ulici
Topolská, v ulici Táborská a v ulici Mánesova.
l Rada projednala ádost na rozíøení

ze zasedání rady
prodejny smíeného zboí na ul. Vráská
a s pøedloeným návrhem souhlasí.
l Rada ukládá investiènímu odboru nabídky na prodlouení vodovodního øadu
z ulice Hradecká.
l Rada souhlasí s poskytnutím materiálu
na výstavbu chodníku ze zámkové dlaby
v ulicích Voskovcova a Arbesova.
l Rada ukládá investiènímu odboru zaádat o územní rozhodnutí na dìlení a pøedloit nabídky na zpracování projektové dokumentace k pozemku ve vlastnictví mìsta u ulice Sluneèná.
l Rada vzala na vìdomí seznam pozemkù
ve vlastnictví mìsta o výmìøe nad 500 m2.
l Rada souhlasí s výmìnou ètyø oken v
èp. 627 v ulici Sluneèná.
l Rada ukládá kolské komisi posoudit
ádosti o finanèní pøíspìvky na èinnost
s mládeí a do pøítího zasedání rady pøedloit návrh èerpání 400 tis. Kè, které jsou
vyèlenìny v rozpoètu.
l Rada souhlasí s pøijetím syna vedoucí
poty Èernoice do mateøské koly Vrá
a ukládá paní starostce napsat dopis øeditelce Èeské poty obvod Beroun ádost
o prodlouení sobotní provozní doby.
l Rada doporuèuje zastupitelstvu odprodat dle ádosti èást pozemku è.kat. 5125/15
za cenu 1 200 Kè/m2.
l Rada se seznámila s nabídkami na provedení vodoinstalací v bytì nad potou
a vybrala nabídku firmy Nikolský za
33 800 Kè.
l Rada vzala na vìdomí dopis o plnìní
podmínek smluv o lokalitì Lada-støed
od firmy SOREA a ukládá hospodáøskosprávnímu odboru vypracovat dopis, ve
kterém mìsto Èernoice odstoupení od
smlouvy neakceptuje a trvá na jejím plnìní.
l Rada byla seznámena s dopisem námìstka ministra vnitra ve vìci uívání bu-
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dovy Okresního úøadu Praha-západ a ukládá paní starostce, aby bylo poadováno
dlouhodobé bezplatné uívání budovy
v rozsahu, v jakém jí v souèasné dobì uívá Okresní úøad.
l Rada odsouhlasila prodejní cenu pohlednic Èernoic 4 Kè/kus.
l Rada se seznámila s námitkou firmy
Stavitelství Øehoø k výbìrovému øízení
na zhotovitele kanalizace Mìchury a po
seznámení se s vypracovaným technickoekonomickým posouzení nabídek doporuèuje pøehodnotit výbìr zhotovitele, jeliko firma Stavitelství Øehoø dala ve dvou
ze tøí hodnocených kritériích (datum výstavby a záruka) výhodnìjí nabídku.
l Paní starostka informovala o návtìvì
nìkolika domù s peèovatelskou slubou
a svolala pracovní skupinu pro pøípravy
budoucího provozu a vypracování podmínek pøijímání uchazeèù o umístìní
v DPS.
l Rada projednala nabídku správce èernoických internetových stránek pana Pechara na monost oznaèení objektù místních
podnikatelù logem a adresou v plánu mìsta, umístìném na stránkách, a stanovila cenu 300 Kè/l subjekt.

Ze zasedání rady
dne 24. 4. 2002
l Rada projednala otitìní politického

èlánku místního sdruení ODS. Rada nesouhlasí s uveøejòováním obecnì-politických materiálù jednotlivých politických
stran v informaèních listech.
l Rada souhlasí s dokonèením kabelové
sítì v ulici Aleova.
l Rada se seznámila s návrhem dìlení pozemku ve vlastnictví firmy Geodet a doporuèuje pøedloit komplexní øeení dìlení
pozemkù v lokalitì Lada-sever.

volby
l Rada souhlasí se stavbou dvou RD
v ulici Mokropeská.
l Rada projednala ádost o koupi èásti pozemku u stávajícího RD v ulici Olbrachtova a doporuèuje zastupitelstvu schválit odprodej za cenu 1 000 Kè za m2.
l Rada souhlasí s provedení klempíøských
prací v mateøské kolce v Topolské ulici.
l Rada souhlasí s provedením nového
oplocení ochranného pásma zrekonstruovaného vrtu. Pøedpokládaná cena 25 000 Kè.
l Rada souhlasí s navýením ceny za fekální vody pøiváené na ÈOV ze ump
a septikù, a to na 28 Kè za m3.
l Rada byla seznámena s kalkulací ceny
chodníkù budovaných technickými slubami. Cena je cca o 100 Kè na m2 nií
ne u stavebních firem. Rada souhlasí s dalím postupem prací.
l Rada souhlasí s provedením odtokového
labu v Husovì ulici mezi ulicemi Nerudovou a Jiráskovou a s jeho zaústìním do
kanalizaèní vpusti.
l Rada schválila kolskou komisí navrený seznam dìtí, které budou pøijaty do èernoických mateøských kol.

Volby do Poslanecké
snìmovny
Parlamentu ÈR
Tak jako v celé zemi, probìhnou i u nás ve
dnech 14. a 15. èervna volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Protoe se
jedná o událost pøeci jenom ne zcela bìnou, pøipomeòme si nìkolik zásadních informací.
Mìsto Èernoice je rozdìleno do ètyø
volebních okrskù:
volební okrsek è. 1  hotel Slánka
volební okrsek è. 2  restaurace V Monopolu

volební okrsek è. 3  hasièská zbrojnice
Mokropsy
volební okrsek è. 4  Mìstské kulturní
støedisko Èernoice (Vrá)
Voliè si zjistí, do kterého volebního okrsku spadá jeho bydlitì, tedy ve kterém
volebním okrsku je zapsán nebo by mìl
být zapsán do stálého seznamu volièù.
Lze tak uèinit i podle níe uvedeného pøehledu volebních okrskù s pøiøazenými ulicemi. Ale pozor! Nìkteré ulice jsou díky
své délce rozdìleny mezi dva volební
okrsky (Vráská, Sluneèná, Dr. Janského). Pak by bylo lépe, kdyby se voliè informoval pøímo na naem úøadì.
Hlasování probíhá na celém území republiky stejnì, tedy v pátek 14. èervna
od 14.00 hod. do 22.00 hod., a v sobotu
15. èervna od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Hlasovací lístky budou volièùm dodány
potou nejpozdìji dne 11. èervna, ale
i kdyby se tak nestalo, mají volièi monost vyzvednout si hlasovací lístky pøímo ve volební místnosti. K hlasování si
nezapomeneme vzít prùkaz totonosti!
Volièské prùkazy budou naím úøadem
vydávány od 30. kvìtna. Døíve tak nelze
uèinit, nepøipoutí to zákon. O vydání
volièského prùkazu lze poádat písemným podáním doruèeným úøadu nejpozdìji 7. èervna, nebo osobním pøedáním ádosti, pøípadnì pøedáním prostøednictvím osoby, která se prokáe
ovìøenou plnou mocí, a to nejpozdìji do
12. èervna.
V pøípadì jakýchkoli nejasností se mùete
obrátit na mé kolegynì nebo pøímo na
mne, rádi vám pomùeme. Zároveò ale
prosíme o shovívavost a trpìlivost  volby
jsou pro nás pøeci jenom prací navíc a jejich zajitìní není jednoduché.
Frantiek Dvoøák
 tajemník mìstského úøadu
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volby

Volební okrsek
1 Slánka

Fügnerova, Jansova, Jiní, K Hájovnì, Karlická, Karltejnská, Kazínská, Ke
varcavì, Komenského, Lesní, Libuina, Na Pískách, Na Poustkách, Na Strái, Na Vyhlídce, Nad Statkem, Pod Horkou, Potovní, Praská, Radotínská,
Riegrova, Sadová, Tøebotovská, U Vodárny, V Boroví, V Dolích, V Dubinì,
V Horce, V Kosinì, V Mýtì, V Rybníèkách, V Zahrádkách, Vráská 
èp. 118120, Waldhauserova

2 Monopol

Beneovská, Berounská, Boleslavská, Brnìnská, Budìjovická, Èajkovského,
Domalická, Dr. Janského  èást od hotelu Kazín k ulici kolní, Gorkého,
Hradecká, Chebská, Chomutovská, Chrudimská, Jablonecká, Jièínská, Jihlavská, Kladenská, Klatovská, Kutnohorská, Liberecká, Lidická, Mìlnická,
Mostecká, Na Marsu, Námìstí 5. kvìtna, Nymburská, Pardubická, Písecká,
Plzeòská, Pøíbramská, Pukinova, Strakonická, Støední, Suická, Táborská,
Tolstého, Vráská  od cukrárny k bytovkám na Vrái, Venorská, Zdeòka
Lhoty

3 Hasièská zbrojnice

Bulharská, Dr. Janského  èást od ulice kolní k øece, Chilská, Jabloòová,
Jahodová, Jasmínová, K Lesíku, K Viòovce, Kamenická, Katanová, Ke
Høiti, Kubánská, Kyjevská, Luèní, Madridská, Mokropeská, Moravská, Na
Drahách, Na Ladech, Na Skále, Na Viòovce, Nádraní, osada Sluneèná, Pod
Hladkou skálou, Pod Sluneènou, Pod kolou, Pod Viòovkou, Polní, Polská,
Revoluèní, Rumunská, Rùová, Øíèní, Slovenská, Sluneèná  èást od køiovatky ulice Dr. Janského a Rumunské k ulici Akátová, Srbská, eøíková,
kolní, Topolská, Ukrajinská, Zahradní, Zdeòka kvora, atecká

4 Mìstské kulturní støedisko Èernoice

Akátová, Aleova, Arbesova, Bezruèova, Boeny Nìmcové, Èapkova, Dobøichovická, Erbenova, Habrová, Havlíèkova, Husova, Chodská, Javorová,
Jedlová, Jiráskova, K Dubu, Kollárova, Lipová, Majakovského, Mánesova,
Modøínová, Nerudova, Olbrachtova, Sluneèná  èást od ulice Akátové k ulici Dobøichovická, Smetanova, Sosnová, Svatopluka Èecha, Tyrova, V Habøinách, Voskovcova, Vráská  èást èp. 345, 10011008, Werichova
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informace

Svoz odpadu
Svozové dny odvozu komunálního odpadu
v mìstì Èernoice jsou støeda, ètvrtek.
Ve støedu se odváejí popelnice z ulic:
Akátová, Aleova, Arbesova, Beneovská,
Bezruèova, B. Nìmcové, Budìjovická, Èapkova, Dobøichovická, Domalická, Erbenova, Habrová, Hradecká, Husova, Chebská, Chomutovská, Chrudimská, Jabloòová, Jahodová, Javorová, Jedlová, Jirásková, K Dubu, K Viòovce, Karlická, Kazínská, Kladenská, Kollárova, Lipová,
Majakovského, Mánesova, Modøinová,
Mokropeská, Moravská, Na Ladech, Na
Viòovce, Nad Kamenným mostem, Nad
Øekou, Nerudova, Námìstí 5. kvìtna, Olbrachtova, Písecká, Polní, Pod Sluneènou,
Pod Viòovkou, Revoluèní, Sluneèná, Smetanova, Sosnová, Strakonická, Sv. Èecha,
kolní, Táborská, Tyrova, V Habøinách,
V Lavièkách, Voskovcova Vráská, Werichova, atecká.
Ve ètvrtek se popelnice odváejí z ostatních ulic.

Oprava

pøinesl. Na pøesný rozbor je brzy, protoe
vichni povinní plátci jetì nebyli urèeni
a dohledáni a tak není jasné ani to, kolik
platby pøinesou, ani jaké budou náklady na
ustálenou správu novì vzniklé agendy.
Jeden pøedbìný náhled je vak ji mono
udìlat.
Tabulka uvádí porovnání mnoství separovaného odpadu (v m3), odvezeného z Èernoic firmou Rumpold v 1. ètvrtletí loòského (to platil minulý zákon) a letoního
roku (to ji platí zákon nový).
rok 2001
leden
únor
bøezen
rok 2002
leden
únor
bøezen

plasty
231
184,8
184,8
plasty
233,2
214,5
192

sklo
0
20,5
10,5
sklo
42,5
62,5
30

papír
43,5
34
47
papír
103
41
87,5

Vypadá to, e se nenaplnila jedna z hlavních obav, a to e obèané, platící daò
z odpadu a pobízení novým zákonem, zapomenou na tøídìní a budou vechno házet
do popelnic.
O. Hokr

Správné telefonní èíslo na pana Lébla, který eviduje zájemce o uzavøení smlouvy na
odbìr plynu, je 0602 234 203.

Návtìva koly
v Polsku

Nový zákon
o odpadech
v Èernoicích

V rámci vzájemných vztahù Èernoic
a polské Lenice se v polovinì dubna se
uskuteènil zájezd èernoických ákù ze
tøetí a páté tøídy do základní koly v polském mìsteèku Lenice. Setkali jsme se
s velmi vøelým pøijetím naich hostitelù.
Bylo èasto vidìt, jak obec ije naím
pøíjezdem. Nejen uèitelé, dìti a rodièe,
u kterých byly nae dìti na týden ubytovány, ale i jiní se podíleli na organizaci naeho pobytu. Program byl opravdu bohatý
a pestrý.
Celý týden jsme se seznamovali s chodem
lenické koly. Prohlédli jsme si velmi pøí-

Od ledna byl v naí obci zaveden nový
zpùsob hospodaøení s komunálním odpadem. Kontroverzního zákon, který toho
byl pøíèinou, ji brzy bude (pokud to
schválí senát a prezident) novelizován, a je
tedy moné, e pøítí zastupitelstvo se vrátí k pøedelému pracnì zabìhnutému zpùsobu. Pøesto mùe být zajímavé, jaké dopady zpùsob placení danì za hlavu obci
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ze ivota dìtí
jemnì zaøízenou kolu a jeden den mìly dìti monost navtívit pøímo zdejí vyuèování.
Zaili jsme nìkolik výletù do okolí za
historickými pamìtihodnostmi. Pro dìti
byla uspoøádána diskotéka. Nezapomnìlo
se ani na pøátelské sportovní klání. Dìti
hrály za úèasti celé koly malou kopanou,
zúèastnily se veselých závodù a zmìøily síly ve vybíjené. Sportovní utkání bylo
nároèné pro sportovce i fanouky.
Ve støedu byl uspoøádán zajímavý výlet
pøevánì po pøírodních krásách Lenice
a Hory sv. Anny. Na závìr výletu jsme
spoleènì posedìli a opekli si vuøty.
V pátek jsme podnikli nejdelí výlet. Jeli
jsme do Krakowa a do solných dolù
Wieliczka, které se nacházejí kousek za
Krakowem.
A na drobné stesky vypadaly dìti celý týden spokojenì. Rodièe polských dìtí se
naich ákù ujali jako vlastních a snaili se jim poskytnout zázemí.
Ke konci týdne byla znát únava z nepøetritého programu, nicménì nezastøela krásné záitky, které jsme si odváeli. Ná pobyt v Polsku se odehrával v pøíjemné atmosféøe. Doufáme, e milé záitky zùstaly
na obou stranách. Snad se nám podaøí lenickým jejich pohostinnost oplatit.
M. Jeøichová, D. Mlèochová

Program a záitky z pobytu
v Polsku
Èernoice  Lenice
Pobyt v polském mìsteèku Lenice ve dnech
14.20. dubna 2002
Nedìle 14. 4.
Odpoledne jsme po dlouhé cestì spojené
s meními problémy na hranicích dorazili do
polského mìsteèka Lenice. Napìtí a oèekávání bylo na obou stranách. Po krátkém uvítání byly dìti rozdìleny do rodin, kam se odjely ubytovat. My uèitelé a doprovod jsme
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byli pozváni paní øeditelkou na malou veèeøi a poté ubytováni na hoøe sv. Anny v mládenické ubytovnì.
Pondìlí 15. 4.
Ráno jsme se ve kole shledali s dìtmi.
O vechny bylo v polských rodinách bìhem
celého pobytu pìknì postaráno.
Prohlédli jsme si podrobnì prostory koly
a navtívili pøímo vyuèování. Vyslechli jsme
si povídání o historii mìsta Lenice. Po obìdì ve kolní jídelnì nás èekala v tìlocviènì
výstava Nae hobby, kde polské dìti pøedstavovaly v drobných výstavkách své sbìratelské zajímavosti. Výstavy se zúèastnila celá kola. Pøed zahájením této výstavy jsme
byli oficiálnì pøivítáni paní øeditelkou.
Odpoledne jsme se pøesunuli autobusem do
nedalekého zámeèku  Kamien Slaski.
Po návratu se ve kole konalo posezení v jídelnì, kde jsme jedli klobásy. Pùvodnì mìly být opeèené na ohni, ale poèasí nám to
pøekazilo. Potom nám pøiel zahrát na kytaru místní pan faráø. Pokoueli jsme se z listu
zpívat polské písnièky. Vznikla pøíjemná atmosféra.
Úterý 16. 4.
Po ranním setkání jsme bohuel zjistili, e
jedna dívka onemocnìla. Polská rodina se
ochotnì postarala o její vyetøení a dva dny
se o ní starala.
Dopoledne byla na programu prohlídka èistièky odpadních vod. Po obìdì v jídelnì
jsme se vydali do skanzenu v Bierkovicích,
kam jsme jeli asi hodinu. Expozice byla velmi zajímavá. Veèer byla pro dìti ve kole
pøichystána diskotéka. My uèitelé jsme mìli
mezitím spoleèné setkání u kávy a sladkostí.
Støeda 17. 4.
Dopoledne jsme se setkali se starostou obce,
který si na nás vyetøil chvilku èasu. Pøedali
jsme mu dar  obraz kostela v Èernoicích
malovaný dìtmi.
Novináøka z místního tisku udìlala s námi
a s dìtmi krátký rozhovor, který byl uveøejnìn v místních novinách.

ze ivota dìtí
Na støedu byl pøipraven celodenní program
v okolí Lenice. Èeské dìti a jejich malí hostitelé byli rozdìleni do dvou velkých skupin.
Obì skupiny proly stanovenou trasu s mnoha zajímavostmi  muzeem, pøírodním amfiteátrem, køíovou cesta, bazilikou na hoøe sv
Anny. V amfiteátru byl speciálnì pro nás zajitìn obìd, pøijel stánek s hamburgery.
Poèasí pøálo a program se vydaøil. Na závìr
se obì skupiny setkaly v místì, kde se konal
táborák a opékání vuøtù.
Ètvrtek 18. 4.
Celé dopoledne se mìøily síly ve sportovních utkáních. Dìti hrály malou kopanou,
absolvovaly veselé závody v rozlièných
disciplínách a hrály hru velmi podobnou vybíjené. Konalo se i utkání uèitelù ve volejbale.
Odpoledne jsme si prohlédli zámek
v Moné, kde je v souèasné dobì psychiatrické sanatorium. Po prohlídce jsme shlédli
místní høebèinec.
Pátek 19. 4.
Konal se celodenní výlet do Krakowa.
Vyjídìli jsme brzy ráno, protoe nás èekala
dlouhá cesta. Proli jsme se po Krakowì.
Navtívili jsme krakowské námìstí a hrad
Wawel. Obìd byl pøedem zajitìn v restauraci. Po obìdì jsme pøejeli do solných dolù
Wieliczka. Èekala nás nìkolikahodinová nároèná, ale velice zajímavá prohlídka bývalých solných dolù. Byl to nároèný den.
Vrátili jsme se pozdì v noci.
Sobota 20. 4.
Pøestoe byla sobota, vichni byli ve kole.
V Polsku byla výjimeèná pracovní sobota,
napracovával se národní svátek. Celá kola
se sela v tìlocviènì, kde se konalo závìreèné velké rozlouèení. Po proslovech jsme si
pøedali vzájemnì dary. Obdreli jsme videokazetu natáèenou bìhem pobytu, novì zaloenou kroniku, drobné dárky a dìti dostaly
zarámované fotografie sebe se svými polskými hostiteli. Na rozlouèenou nám celá
kola zazpívala píseò o pøátelství.
M. Jeøichová, D. Mlèochová

Modeláøi uzavírají
sezónu a mají se
èím pochlubit
Pravidelnì u nás modelaøí 6 kroukù mladých modeláøù (3 letecké a 3 plastikáøské).
Model klub je ji druhým rokem souèástí
sdruení S dìtmi a pro dìti, to pro lepí
dostupnost k prostøedkùm pro dìti i u nás
neorganizované. Avak boj se státní byrokracií není lehký.
Dáváme o sobì a o naich Èernoicích stále dùraznì vìdìt akcemi a soutìemi i výsledky na poli sportovním. Naimi výraznými úspìchy jsou jistì postupy na mistrovství republiky ákù  2 leteètí a 8 plastikáøù!
Úspìnì pøipravujeme RC (= radiem øízené) modely pro výcvik  RC kola bude
probíhat o prázdninách. Nai èlenové aktivnì pracují ve vrcholných orgánech
Svazu modeláøù Èeské republiky.
Pro nejlepí èleny plánujeme výlet a úèast
na soutìi a leteckém dnu 15. a 16. èervna
ve Vídni  mùeme vzít s sebou i dalí zájemce.
Jetì mùeme pøijmout zájemce o ná
LETNÍ TÁBOR v Èernoicích 30. 6.
a 19. 7. (úèast je moná i jen na èásti
tábora  tato forma je hojnì vyuívána).
Mùete si vybrat èinnosti podle Vaeho
pøání  modeláøství letecké a plastikové,
RC kola, výuka a konverzace angliètiny a nìmèiny, práce s poèítaèi, vyjíïky
na koních. K tomu sport, hry, pøíroda,
koupání.
Poplatky máme u 3. rok stejné  ve pro
dìti od 6 do 16 let !!
Informace a pøihláky:
Apeltauer Lumír, mobil 0605 54 56 15
e-mail: l.apeltauer@volny.cz

L. Apeltauer
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kultura

Kultura
MìKS poøádá
V pátek 7. èervna 2002 od 18.00 hod. v sále Kulturního domu Na Vrái koncert ákù
kurzù kytary lektora pana Ivana Váka
a kurzù výuky hry na flétnu lektorky paní
Kateøiny Uzlové. Koncert bude spojen s výstavou prací ákù výtvarného oddìlení
lektorky paní Renáty Radové.
Koncert ákù kurzù klavíru a zpìvu lektorky sleèny Martiny Höslové se bude konat v sále Kulturního domu na Vrái ve
støedu 26. èervna 2002 od 18.00 hodin.

Názory obèanù,
ètenáøù, zastupitelù
Za Èernoice nehybné
Tato zcela osobní poznámka bude o letoních komunálních volbách a o tom, jak se
k nim hodlá postavit tento zpravodaj. Na
úvod jetì poznamenám, e nebudu kandidovat, tudí si nepøihøívám ádnou svoji
polívèièku a na problém se dívám èistì
oèima obèana, který se v tom bude chtít
vyznat.
Pøihodila se takováto vìc: nìkdy v dubnu
pøiel do redakce èlánek z pera momentálních pøedstavitelù ODS, jakoe prý spoleèenský ivot. Vysvìtlovali v nìm nìjaké jejich vnitrostranické tøenice, e kdosi
komusi odebral licenci, ale teï u je to prima, e pojmenovali problémy mìsta a jako hlavní cíl si stanovili najít moné zpùsoby jejich øeení. A e uspoøádali besedy, ples a návtìvu Klause. A na závìr nábor èlenù. To celé na stránku, nic proti nièemu a zároveò o nièem, vlastnì to ale není dùleité. Spí e to odstartovalo problém, co s takovými materiály. O rubrice
ze spoleènosti nemohlo být ani øeèi, kromì pùlvìty o plese. Prostì zaèátek místní
volební kampanì.
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Se zodpovìdným redaktorem Hokrem jsme
napøed konstatovali, e je tøeba navrhnout
pravidla, jak jednotlivá volební uskupení
budou moci vyuít mìstský-úøední informaèní list pro svoji kampaò. Odkdy, kolik,
v jakém poøadí, v jakém rozsahu. Rovné
podmínky. Autorùm zmínìného èlánku,
který náhodou pøedbìhl dobu, jsme navrhli, a èlánek odsunou a po ustavení pravidel a e se jim holt u musí zapoèítat do
pøidìlené kvóty.
Následovalo osobní jednání s momentálním panem pøedsedou z ODS. Zlobil se, e
se zase v Èernoicích bude jakákoli aktivita èi iniciativa omezovat a brzdit  velmi
volnì parafrázuji. Pochopil jsem, e asi ve
prospìch tìch línìjích a ménì aktivních.
Jak jsme se tak dohadovali, uvìdomil jsem
si, e má moná v nìèem pravdu. Zaplapánbù za kadou námahu, kterou je nìkdo
ochoten do vìcí obecních investovat, i kdyby to mìly být zatím jenom banality  vak
to vyprovokuje jiné k reakci a lepímu výkonu. Nedialog v Informaèních listech je
toho dùkazem: na jakékoli èlánky, výzvy,
problémy, témata je tak malá (vìtinou nulová) odezva, e je to a demotivující vùbec nìco psát. V Èernoicích pøitom bydlí
spousta lidí, kteøí by díky své kvalifikaci
mìli ke spoleèným tématùm co øíct. Sen
o tom, e by se tento plátek stal arénou
k výmìnì názorù, neøkuli studnicí nápadù,
odborných stanovisek èi inspirací, o utváøení dlouhodobých vizí ani nemluvì, se mi
rozplynul u dávno. Prostì je to úøední list,
který (snad lépe a srozumitelnìji, ne døív)
informuje obèany o dìní ve mìstì a o zámìrech radnice.
Navrhl jsem proto toto: zkusme pøístup
k Informaènímu listu pøed volbami zcela liberalizovat. V tìch nìkolika málo zbývajících èíslech pøed podzimními volbami uveøejòujme prostì vechno vem. Nehodnotit, nezakazovat, necenzurovat, neomezovat, neposuzovat. Kdy to budou pitomosti, vak to lidi poznají, dovolme autorùm

dopisy, názory
historicky se znemonit. Anebo zaujmout.
Jednotlivcùm i volebním uskupením. V rozsahu max. jedna tisková strana na èíslo. Ti
aktivnìjí donutí reagovat i ty ostatní
a kdy ne, získají zaslouenou výhodu.
Kdy si kandidáti budou víc a déle namáhat hlavu, co pozitivního hodlají Èernoicím nabídnout, zaplapánbù za to. Pojmenovávat jevy, problémy, koncepce, øeení,
je základem civilizace. A my obèané získáme mnohem pøesnìjí pøedstavu o tom, koho a proè pak zvolit. Formální volební program a seznam kandidátù je málo.
Dalí vývoj mám u jen z doslechu. Kolega Hokr seznámil s návrhem tohoto liberálního modelu Radu zastupitelstva, která
ho zamítla, údajnì s odùvodnìním, e
úøední list by nemìly zneuívat strany ke
své volební kampani. Vak tìsnì pøed volbami opìt vichni dostanou monost uveøejnit volební program a seznam svých
kandidátù. Pokud vím, kromì navrhovatele pro návrh nehlasoval z Rady nikdo. Je
mi to líto.
Moná jsme nedokázali vysvìtlit dost
pøesnì, o co nám jde, moná se Rada vyjadøovala jen k jednomu konkrétnímu
èlánku, který opravdu poruoval zvyklost,
e do zpravodaje stranické polívky nepatøí. Prosím proto radní, aby se k tématu vrátili, neèekali na oficiální zveøejnìní kandidujících uskupení a vem ochotným nabídli prostor v tìchto listech. Nechci na podzim volit podle propagandistických hesel
na letácích, ale podle japnosti mylenek
a návrhù, které nám kandidáti pøedloí.
Radek Bajgar
Je pravda, e èlánek, který se pøevánì zabýval vnitrostranickými problémy místní
ODS a k lokálním záleitostem se vyjadøoval pouze v obecné rovinì, se rada rozhodla neotisknout. Nedovedu si pøedstavit
jak se na stránkách listù vydávaných mìstem objevují èlánky komentující vnitropolitickou situaci jednotlivých stran. Jak jste

jistì zaznamenali v uplynulých letech bylo
otitìno mnoho èlánkù bez ohledu na to,
kdo je pøinesl a nakolik se jejich obsah
shodoval s názorem rady.
I já jsem si pøed lety, kdy jsme Informaèní
list zakládali, pøedstavovala, e více pøispìje k dialogu nad problémy obce, a i pro
mne bylo zklamáním, e tìch kteøí jsou
schopni a ochotni vìcnì a pokud mono
kultivovanì vyjádøit své názory, stanoviska èi dokonce zmínìné inspirace a vize,
není mnoho.
Má zkuenost se vak od pohledu nastínìného Radkem Bajgarem lií. Za uplynulé roky
jsem se setkala se spoustou lidí, kteøí mají
o nae mìsto zájem, a mnozí byli ochotni
nezitnì pøispìt, jak svým èasem, tak svou
odbornou kvalifikací k øeení místních problémù. Ráda bych i touto cestou vem, kteøí
byli ochotni pomoci podìkovala.
Rada se k uvedenému námìtu nepochybnì
jetì vrátí, ale v tuto chvíli by se opravdu
tìko stanovovala rovná pravidla pro subjekty, jejich poèet a identita budou známy
a koncem srpna.
Helena Langádlová

ivotní jubilea:
Magda Houzarová
Karla Havlová
Jiøí Novotný
Jaroslav Moravec
Vladimír Pomourný
Vìra Volmutová
Libue Piksová
Emilie Vránová
Václav evèík
Jana Nepodalová

75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
90 let

Narodili se:
Adam Seidl
Radek Holub
Dominik teiger
Kristián Kopaèka
Jáchym aloudek
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