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z radnice

Vážení čtenáři,
do právě započatého
roku 2006 Vám přejeme
hodně zdraví, spokojenosti
a úspěchů ve Vaší
pracovní činnosti.
Redakce

81. schůze rady města
dne 16. listopadu 2005

• rada města souhlasí s dočasným záborem
pozemku parc. č. 395 (před bývalým statkem
v Komenského ulici) pro zřízení mezideponie
inertního materiálu Stavitelství Řehoř, s. r. o., po
dobu výstavby kanalizace a vodovodu v oblasti
Horka
• I. rada města ve věci Úprava projektové dokumentace II. etapa komunikací Lada - sever
a Lada - střed souhlasí s realizací odvodnění
prostřednictvím drenáže a s přepracováním
PD firmou CityPlan; II. rada ukládá OISM před
realizací projektu prověřit místním šetřením
kapacity plánovaného odtoku stávající vodotečí
a konzultovat s odborníkem
• rada ve věci Dešťová kanalizace v Černošicích
ukládá právničce města připravit ve spolupráci
s OISM dohodu, ze které bude vyplývat, jaká
část zdržení dodávky byla způsobena důvody
na straně zadavatele, a na základě této dohody
stanovit konečnou výši penalizační částky pro
spol. SUDOP (OISM: Zpracování podkladů
pro územní rozhodnutí Dešťová kanalizace je
vzhledem k majetkovým poměrům u dotčených
pozemků a nárokovaným dílčím změnám složité a mohlo se významně podílet na celkovém
zdržení. Přesto mohl SUDOP pracovat pružněji
a nemuselo v dojít ke zpoždění 527 dnů.)
(Pokračování na straně 7)

Na titulní straně: Na tradičních černošických vánočních trzích pobavilo příchozí
také pražské divadlo Trakař.

z radnice

Budovu v Podskalské bude město bránit

Nebývá obvyklé
psát na stránkách
Informačního listu
o našem pražském
pracovišti. Jsou to
však právě dva roky,
co město ze zákona
převzalo kompetence pověřené
obce s rozšířenou
působností pro obyvatele okresu Praha-západ a zmínka o Podskalské, kde pracoviště
sídlí, je na místě. Právě tam totiž vydáváme
občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy
a živnostenské listy, zajišťujeme ohlašování
vozidel, vedeme sociální agendy, krizová
řízení atd.
Počet obyvatel našeho správního území se
za uplynulé dva roky zvýšil ze čtyřiaosmdesáti na pětadevadesát tisíc a každý, kdo zná
toto území sahající od Průhonic po Roztoky,
ví, že to není číslo konečné. Žel, nezvyšuje
se pouze počet obyvatel, ale i rozsah agend,
které na nás stát, jako na obce třetího stupně,
převádí. V nejbližší době to bude například
snímání biometrických údajů a vyřizování
přestupků podle nového zákona O provozu

na pozemních komunikacích, který zavede
bodový systém.

Při přijímání nových zákonů se nedaří vyčíslovat náklady na všechny veřejné rozpočty,
včetně obecních, a tak více než polovina obcí na takzvaný přenesený výkon státní správy
doplácí ze svých rozpočtů. Městu Černošice
se doposud dařilo pokrývat tyto náklady ze
státní dotace, z pokut a poplatků vybraných
v rámci tohoto výkonu státní správy.
Největší ohrožení se do budoucna jeví
v zajištění budovy. Objekt v Podskalské je ve
vlastnictví státu a ten jeho převod na město
Černošice odmítl. V současné době budovu
spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí
sídlící v bezprostřední blízkosti. Po předložení požadavku na rozšíření prostor (s ohledem na zvyšující se počet obyvatel i agend)
v uvedené budově nám byla nabídnuta
kapacitně nedostatečná budova v Biskupské
ulici, která je navíc v naprosto nevyhovujícím technickém stavu. Tento návrh město
důrazně odmítlo a trvá na zachování a rozšíření prostor ve stávajícím objektu, který
je dostupný pro obyvatele všech sedmdesáti
devíti obcí našeho správního území.
Helena Langšádlová, starostka

Stromeček si ozdobily děti z mateřské školy
V minulém čísle IL jsme vyzvali
obyvatele města, aby si sami ozdobili
vánoční strom na Masopustním náměstí. Jako první tak učinily děti z MŠ v Topolské. A nejen to, každý den si pak ke
stromečku chodily zatančit a zazpívat
vánoční koledy. „Ve škole jsme si povídali o vánočních tradicích a zvycích,
naučili jsme se zpívat vánoční koledy.
Děti pak ohromně bavilo si vše u stromečku vyzkoušet,“ uvedla paní učitelka
(sj)
Jana Paďouková.
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Informace o 21. zasedání zastupitelstva
Dne 5. prosince se v sále černošického ClubKina sešlo městské
zastupitelstvo ke svému 21. zasedání. Zastupitelů se sešlo dvacet,
diváků z řad občanů bylo zhruba patnáct a celé zasedání, až na několik drobných výjimek, probíhalo v klidné a věcné atmosféře dobře
se hodící k večeru jinak věnovanému vzpomínce na ušlechtilého biskupa Mikuláše (ten také zasedání zastupitelů neopomněl navštívit).
V úvodu zasedání problémů byl schválen i návrh rozpočtového
proběhla krátká debata provizoria, které bude v roce 2006 platit až do
o změnách v progra- schválení řádného rozpočtu (zřejmě únor).
mu, jejíž podstatou byl
Pozitivně naladění zastupitelé dále všemi
návrh vypustit bod věnovaný konceptu změn hlasy odsouhlasili dar ve výši 300 tisíc korun
v ÚP, a již tradičně návrh na odvolání některého z prostředků města na opravu krovu místního
z radních (tentokrát to měl být Ing. Bureš). Ani kostela, který je jedinou uznanou nemovitou
jeden z návrhů však v následném hlasování kulturní památkou v katastru města volně přínezískal významnou podporu, neboť
stupnou veřejnosti. Na opravu kostela
projednání konceptu měl být jeden
už poskytl prakticky stejnou částku
z nejdůležitějších bodů zasedání
jako město Středočeský kraj a místí
(kvůli tomuto bodu bylo zasedání
příznivci této stavby mezi sebou dojiž jednou o měsíc odloženo) a role
sud vybrali 650 tisíc korun.
Ing. Bureše v užším vedení města
Smlouvy o prodeji majetku
také není zcela bezvýznamná. PřePo ukončení finančního bloku
devším díky jeho obratnému jednání
zastupitelé všemi hlasy schválili detotiž nezaznamenalo město po krachu
vět formálních a standardních smluv
Union Banky ztrátu pěti miliónů korun
o zřizování věcných břemen a dostali se tak
a mohl pokračovat v roce 2003 program rekonke smlouvám o prodeji majetku, kterých bylo
strukcí komunikací v lokalitě Vráž (navrhovatel
celkem osm. Čtyři se týkaly drobných výměr,
jeho odvolání se takovým přínosem pro město
kterými žadatelé chtěli řešit jen určitou místní
nemůže pochlubit ani jen přibližně). Výtka, že
okolnost. Tam, kde koupí dochází ke zhodnov současné je služebně velmi zaneprázdněn je
rovněž lichá, neboť Ing. Bureš je s obcí stále cení pozemku, je ve schválených smlouvách
požadována cena stavebního pozemku v místě
plně v kontaktu.
obvyklá.
Výjimkou byl pozemek o výměře
Po této kratší předehře byl tedy schválen před149
m,
který
však byl tvořen terénním schodem
ložený program a začalo běžné jednání.
a žadatel jej hodlal využít na stavbu protihlukoFinanční blok
vé zdi, která by pod tímto schodem postrádala
V úvodu projednávali zastupitelé především
smysl. Zde zastupitelé souhlasili s cenou, která
finanční záležitosti. Nejprve 19 hlasy schválili
zohlednila, že následná zeď bude postavena na
dar pro farní charitu ve výši 200 tisíc korun (přínáklady
nabyvatele pozemku.
spěvek na poskytování sociálních služeb, které
Zbývající čtyři smlouvy o prodeji se týkaly
z významné části konzumují obyvatelé našeho
města). Následně schválili i rozpočtový výhled, pozemků, které byly nabízeny ve výběrovém
v němž se finanční odbor pokusil předikovat řízení a postupovány za nejvyšší dosažené ceny.
budoucí vývoj příjmů. Schváleno bylo i roz- Všechny navržené smlouvy o prodeji pozemků
počtové opatření, v němž se do rozpočtu města z vlastnictví města byly výraznou většinou hlasů
promítaly některé faktické finanční operace. Bez schváleny.
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V majetkovém bloku byla ještě zastupiteli
schválena navržená cena za privatizaci bytového
fondu. Předložené návrhy již konkrétních smluv
vycházely z těch zásad pro privatizaci bytového
fondu, které byly zastupiteli v minulosti schváleny: Zásadně se prodává jednotlivým vlastníkům (tedy nikoliv družstvům) a cena jednoho
bytu v bytovkách v Riegrově ulici se pohybuje
při prodeji stávajícímu nájemníkovi ve výši 160
až 190 tisíc korun. Zájem o koupi bytů za těchto
podmínek projevili, až na dvě výjimky, všichni
stávající nájemníci. Zbývající byty budou nabídnuty za tržní cenu i s nájemníkem, a to formou
veřejné nabídky.
Majetkový blok pak zakončilo opětovné
schválení smlouvy s firmou Skanska o její výstavbě v lokalitě Rybníčky. Zde došlo k drobným
změnám, které však nemají vliv na celkovou
konstrukci smlouvy. Nicméně již schválenou
smlouvu bylo třeba schválit znovu.
Poslední majetková smlouva se týkala dodatku ke smlouvě uzavřené s investorem Centra
Vráž. Tímto dodatkem si město k již smluvně
zajištěným kulturním prostorám ještě „zamluvilo“ dalších zhruba 110 m v navazujícím podlaží.
Jedná se o sál o velikosti 73 m plus technické
zázemí. Po dokončení třetí etapy výstavby Centra Vráž (patrně nejdříve v roce 2008) zde bude
mít město připraveny kulturní prostory, které by
měly více než důstojně nahradit stávající Městské kulturní středisko. Na úhradu vlastní koupě
těchto prostor bude využit již předaný dar od samotného investora ve výší tři milióny korun plus
další finanční prostředky z rozpočtu města.
Koncept návrhu 4. změny ÚP
Ukončením předešlého bloku se zastupitelé
propracovali k hlavnímu bodu zasedání, kterým bylo schválení konceptu návrhu 4. změny
Územního plánu. Podle očekávání byla k tomuto
bodu vznesena celá řada doplňujících usnesení,
protinávrhů a protinávrhů protinávrhů.
Navrhovaná koncepce jednotlivých změn vycházela z materiálů, které byly veřejnosti představeny 3. listopadu loňského roku na veřejném
projednání, kde byl přítomen i tyto změny zpra-

covávající architekt. Ten také jednotlivým tazatelům z řad občanů poskytl odborný výklad.
Před vlastním projednáváním tohoto bodu
obdrželi zastupitelé přehlednou tabulku, která
shrnovala všechny v zákonné lhůtě došlé připomínky. Jednalo se o tři typizované připomínky,
se kterými patrně jejich autoři obcházeli obyvatele města s žádostí o podpis. Jedna se týkala
žádosti o vyřazení rezervy na most v lokalitě
Topolská (čtyři podpisy), druhé dvě měly obecný charakter kritiky změn v ÚP a významně se
nelišily (připojeno bylo celkem 51 podpisů).
Připomínky prakticky totožného charakteru
odlišujícími se víceméně jen slovosledem zaslala
i čtyři místní sdružení (minimální počet členů
sdružení činí tři osoby), která patrně v rámci
své činnosti ingerují i do územního plánování (nelze vyloučit, že i autorem typizovaných
připomínek byl někdo z členů těchto sdružení).
Další připomínky zaslali osadníci ze Slunečné
a církev. Vedle toho bylo zasláno i 12 samostatných připomínek s rozličnými specifickými
požadavky.
Zájem o vyjádření k návrhu koncepce 4. změny ÚP využilo tedy zhruba 1,5 procenta obyvatel
města, pět sdružení a jedna církev. Je zajímavé,
že zhruba stejný počet obyvatel města zaslal do
4. změny své požadavky na změnu charakteru
využití svého pozemku.
Zastupitelé se při projednávání změn v ÚP
rozhodli postupovat jednotlivě a o každé číslované změně hlasovat zvlášť. Proto byly nejprve
shromážděny všechny návrhy a protinávrhy
a pak následovala starostkou stanovená přestávka. Po přestávce byly u každého bodu přečteny všechny k němu došlé návrhy a o nich se
pak hlasovalo. Zastupitelé, u kterých v daném
bodě hrozil střet zájmů, tuto skutečnost vždy
samostatně nahlásili a ostatní zastupitelé pak
hlasováním ve všech případech vždy jednomyslně rozhodli o jejich vyloučení z projednávání
konkrétního bodu.
Nejširší diskuse patrně probíhala ohledně
změny Z2, která se týkala části lokality Na
Koutech. V rámci 4. změny šlo o jednu ze dvou
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rozsáhlejších lokalit určených k budoucímu rozvoji města. Je trochu překvapivé, že právě tato
lokalita se nyní stala předmětem tolika někdy až
vášnivých debat, když už jednou byla minulým
zastupitelstvem zařazena do 2. změny ÚP, aniž
by to vyvolalo jakoukoliv větší pozornost.
Protože dokončení 2. změny ÚP bylo z důvodu povodně v roce 2002 přesunuto až na nově
složené zastupitelstvo, tedy to stávající, rozhodli
se zastupitelé při schvalování 2. změny ÚP tuto
lokalitu vyjmout z procesu změn, a to proto,
aby zde nejprve mohl být proveden průzkum
a rozbor únosnosti území. Teprve poté byla
tato lokalita, která mohla být bez povšimnutí
určena k výstavbě již v roce 2002, zařazena zpět
do návrhu 4. změny, a to s podmínkou, že zde
v případě stavebního určení budou zpracovány
regulační plány (minimální výměra parcely
bude 2000 m, bude zde zachován prostor pro
městskou zeleň a na náklady vlastníků vybudována infrastruktura a přiměřené sportoviště).
Zájmy města se navíc zastupitelé rozhodli
všeobecně ošetřit v souladu s tím, jak o této
věci byla veřejnost informována na veřejném
projednání: vyhlášením stavební uzávěry, jejíž
ukončení je právě podmíněno zpracováním příslušných závazných regulačních plánů. Zároveň
se zastupitelé rozhodli aplikovat na toto území
princip etapizace, což znamená, že výstavba
v této lokalitě, bez ohledu na datum zpracování
regulačního plánu, vůbec nebude možná dříve,
než v roce 2012.
Ostatní změny
Z ostatních významnějších změn, o kterých se
více diskutovalo, bylo dosaženo prakticky jednomyslné shody na nezařazení do konceptu změn
u lokality Náměstí 5. května a lokality „pod školu.“ Zde byl tedy ponechán současný stav.
Stejné shody bylo dosaženo u návrhu vyřadit
rezervu na most přes řeku v lokalitě Topolská
a u návrhu zapracovat do konceptu rezerv na
portály pro tunelové řešení obchvatu města.
Shoda panovala i v případě návrhu na definování některých částí města coby „městských
center.“ To se týká širšího prostoru kolem re-
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staurace Slánka až k zimnímu stadiónu, kolem
Masopustního náměstí a prostoru kolem Městského kulturního střediska.
Významné shody mezi zastupiteli bylo dosaženo i v případě souhlasu se zařazením jednoho
pozemku v lokalitě Horka do návrhu změn,
kde město za svůj souhlas se změnou má ze
strany vlastníka smluvně zajištěno upuštění od
vymáhání doplatku ve 3,5 miliónu ze vzájemné
směny jiných pozemků (pod vodárnou a pod
skládkou). Jistá debata se ještě vedla o změně
v osadě Slunečná, kde osadníci nejprve požadovali změnu na čisté bydlení a poté, co město
tuto změnu zařadilo do návrhu s podmínkou, že
zde šíře komunikací bude odpovídat obvyklému
standardu v obytných lokalitách, vzali osadníci
svůj návrh zpět. S ohledem na to, že se jedná
o již plně zastavěnou lokalitu, je však pro město
výhodnější mít tuto lokalitu zařazenu jako čisté
bydlení, na níž se budou vztahovat normální
podmínky obvyklé u lokalit s čistým bydlení. Na
zpětvzetí žádosti se tedy zastupitelé rozhodli nereagovat a lokalitu do konceptu změn zařadili.
K debatě a k vlastnímu hlasování o konceptu
územního plánu lze říci, že tentokrát vše probíhalo v korektní a věcné atmosféře bez emotivních excesů a nesmyslných invektiv, což je přiměřené tomu, že přes vše, co se o změnách v ÚP
napovídalo, se navrhovaný koncept změn týká
jen necelých sedmi procent katastrálního území
našeho města. Návrh konceptu navíc v ničem
nejde proti dosavadním principům rozvoje města a je pro něj spíš charakteristická snaha hledat
taková řešení, která privátní a veřejné zájmy dostanou do reálně dosažitelné rovnováhy.
Různé
V tomto bodu ještě zastupitelé stihli zrušit
jedno usnesení rady, u něhož bylo přehlédnuto,
že k přijetí chyběl jeden hlas (vzhledem k tomu,
že ještě nebylo realizováno, to nebyl žádný
problém). Pak už bylo zasedání ukončeno,
aby se zastupitelé mohli odebrat do svých domovů, kde na ně čekala Mikulášova punčocha
s ořechy a pomeranči a možná i s trochou uhlí
(nikdo přece není dokonalý).
Aleš Rádl, místostarosta

z radnice

81. schůze rady města
dne 16. listopadu 2005

(Dokončení ze str. 2)

• rada města ve věci Fügnerova ul. – propojení
dešťové kanalizace do horní části ulice směrem
ke Karlické – nepřijímá žádnou z nabídek na
provedení vyústění dešťové kanalizace do ulice
Fügnerova II (OISM: 2 varianty vyústění dešťové
kanalizace 800 mm do společného výtokového
objektu ke Švarcavě, který je zahrnut do akce
Fügnerova – PHARE 2003.
1. varianta: bez překopu ul. Karlštejnské pouze
s napojením horské vpusti 800 000 Kč; 2. varianta: s překopem ul. Karlštejnské včetně ukončení
šachtou 950 000 Kč.)

• I.

rada města nesouhlasí s návrhem na vybudování parkoviště pro zimní stadion SK
Černošice na pozemku města v Poštovní ulici
z důvodu nutného vykácení čtyř vzrostlých
stromů a žádá o předložení jiného návrhu řešení parkování; II. rada žádá odbor životního
prostředí předložit informace, jak bude řešena
náhradní výsadba za stromy vykácené v souvislosti se stavbou ZS (včetně vykácených ve
Fügnerově ul.)

• I. rada města ve věci Rekonstrukce ulice
K Višňovce (projednávání PD) konstatuje, že
obnovu veřejného osvětlení ve městě provádí
firma Eltodo; komunikace Višňovka je v plánu
zařazena v návaznosti na zde probíhající rekonstrukci; II. rada žádá TS projednat s firmou Eltodo možnost urychlení rekonstrukce osvětlení
v ul. K Višňovce v úseku od ul. K Lesíku k nové
křižovatce
• rada města ve věci Pohledová zeď Pod Višňovkou souhlasí s jejím navýšením na původně plánovanou výši za uvedenou cenu (OISM:
Při projednávání PD a ve stavebním řízení byla
vždy stanovena minimální výška zdi 2 m; v projektovém řešení pro realizaci stavby projektant
fy CityPlan tento požadavek zanedbal, proto
je nutné u již provedené zdi dozdít jednu řadu
betonových tvárnic tak, aby byla ve všech výškových odskocích požadovaná výška 2 m dodržena

– cena navýšení objemu zdiva činí 15 000 Kč
bez DPH.)

• rada města souhlasí s dovybavením hřiště Husova pro potřeby multifunkčnosti hřiště podle
předložené cenové nabídky (cenová nabídka fy
Strabag na dovybavení hřiště sloupky pro tenis
a volejbal činí 30 953 Kč vč. DPH)

• rada města ve věci Žádost sdružení S dětmi
a pro děti Černošice, sekce Model klub, o finanční příspěvek na kvalitnější osvětlení, které
bude z 50 procent refundováno Svazem modelářů ČR (požadavek na 35 000 Kč + 35 000 Kč
půjčku – než bude refundováno SM ČR), žádá
o předložení detailní specifikace nákladů na
rekonstrukci osvětlení
• rada města souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku na oplocení dětského hřiště ZŠ ve formě čerpání investičního fondu (odpisů) ve výši
50 000 Kč

• rada města souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ZŠ na akci pro děti Ať ruce znovu
tleskají ve výši 20 000 Kč, a to ze všeobecné rezervy
odbor životního prostředí

• rada města bere na vědomí záměr závodu Po-

vodí Vltavy provést opravy podemletých břehů
Berounky – LB; souhlasí s prováděním oprav,
předpokládaný termín provádění je 11–12/2005

• rada

technické služby

města souhlasí s odprodejem vozidla
Multicar M25 SPZ – PZA 73-41 firmě ABA
komplex, s. r. o., za nabídnutou cenu 26 200 Kč
vč. 19 % DPH (druhá nabídka: Miroslav Bílek,
Imrychova 881, 143 00 Praha 4 – 11 000 Kč)

• rada města souhlasí s udělením plné moci na

uzavírání smluv (na hřbitov) paní Petelíkové
a Ing. Filové tak, aby bylo možné odbavovat občany průběžně, bez dalších nákladů na poštovné

• rada města schvaluje nájemní smlouvu s Římskokatolickou farností Třebotov o nájmu pozemku, na kterém leží hřbitov, urnový háj o výměře
1 105 m

• I.

rada města navrhuje zařadit vybudování
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z radnice
stání na kola u nádraží (Mokropsy i Černošice)
do rozpočtu TS na rok 2006; II. rada ukládá TS
předložit konkrétní projektovou dokumentaci
stání na kola u obou nádraží

• rada města nesouhlasí s realizací zkratky na
nádraží Mokropsy – vede přes pozemek vlastníka a ten s realizací zkratky přes svůj pozemek
nesouhlasí (TS: Byly zvažovány 2 přístupové
cestičky na nádraží: a) z ulice Kaštanové není
problém dobudování chodníčku, terén je příhodný, není třeba stavět opěrné stěny; tuto zkratku
navrhujeme na vybudování v jarních měsících
2006; b) z ulice Luční je nutné postavení opěrné
zdi, jelikož by při odbagrování došlo k sesuvu
plotu, který ohraničuje pozemek pronajatý stavební firmě; náklady na vybudování opěrné zdi
a chodníku by byly vyšší než u ulice Kaštanové.)
• rada města zastavuje provádění zimní údržby
ulice Dr. Janského odborem TS, kterému ukládá pravidelně kontrolovat provádění údržby
dodavatelem SÚS Kladno, do jehož pravomoci
údržba spadá (dodavatel si nepřeje, aby odbor
TS města Černošice prováděl údržbu této komunikace, jelikož si na tento úsek najímá jiného
dodavatele služeb)
odbor dopravy

• rada města předložené materiály týkající se
výstavby supermarketu Billa projedná na příští
schůzi po dalším vyhodnocení všech předložených informací (9. 11. 05 proběhlo jednání ve
věci výstavby supermarketu – zástupci spol.
Billa doplnili žádost přílohami: prostorové
umístění stavby, jednoduchá situace dopr. řešení, situace
• rada města nesouhlasí s udělením výjimky
ze zákazu vjezdu vozidel nad 6 t (komunikace
Luční) a žádá stavebníka o předložení návrhu
jiného řešení
odbor kultury

třeby mateřského centra (dopolední setkávání
maminek s malými dětmi)

• rada města ve věci Žádost o uveřejnění čtyř
článků v IL souhlasí se zařazením příspěvku
předsedy investiční komise Ing. A. Pajgrta do
vydání IL, ostatní nevyžádané příspěvky vyjadřující subjektivní stanoviska přispěvovatelů
mohou jejich autoři prezentovat na informačních www stránkách města v sekci diskuze,
která byla za tímto účelem zřízena
• rada města souhlasí s nákupem Výpůjčního
protokolu pro Městskou knihovnu (zařízení
usnadňující práce v knihovně; cena včetně programového vybavení je cca 25 tis. Kč)

• rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku
5 000 Kč pro Sdružení občanů účinkujících na
provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
na nezbytné výdaje s tímto představením spojených a doporučuje žadatelům pro příští rok
podat žádost o grant z oblasti kultury
• rada

odbor stavební úřad

města ve věci Předběžný názor rady
města na změnu územního plánu pro pozemky
2702/8, 2702/15, 2703/14 a 2737/5 v kat. území
Černošice, kterou platí navrhovatel, odkládá
své rozhodnutí a žádá komisi ÚP projednat
návrh na změnu funkčního využití uvedených
pozemků (OSÚ: Uvedené pozemky jsou soukromé, vlastníky zastupuje jedna osoba; pozemek
2702/8 je ve funkční ploše Plochy veřejné zeleně
– parky; Určené využití: plochy udržované zeleně na pozemcích obce, které jsou volně přístupné veřejnosti; fragmenty krajinné zeleně v sídle;
doprovodná zeleň komunikací; Přípustné
využití: dětská hřiště, drobné stavby zahradní
architektury a architektura; cyklistické stezky,
pěší komunikace a prostory; Nepřípustné využití: tyto plochy zeleně jsou nezastavitelné
stavbami.)

• rada města souhlasí s návrhem využití kaplič- • I. rada města schvaluje upravenou verzi Man-

ky v Mokropsech k pořádání výstav dle zájmu
vystavovatelů.

• rada města souhlasí s bezplatným užíváním
sálu Městského kulturního střediska pro po8

dátní smlouvy č. M 010/2005 mezi městem
Černošice a spol. Akcent (smlouva na pořízení
urbanistických studii pro jednotlivé lokality
změny ÚPD)

z radnice
správní odbor

• I. rada města bere na vědomí informaci o pl-

nění úkolů vyplývajících z navržených Opatření
k realizaci dlouhodobých záměrů a cílů Strategie
rozvoje města (v roce 2005 se uskutečnilo troje vítání nových občánků v jednom termínu, a to 16.
10. 2005 za účasti pí starostky a p. místostarosty);
II. rada ukládá pí Mašatové zjistit cenu malého
zlatého přívěsku ve tvaru trojlístku, který by byl
používán jako dárek při akci Vítání občánků

• rada města souhlasí s prodejem přívěsného
vozíku žadateli, který o koupi projevil zájem,
za cenu 2 000 Kč (rada na svém 77. zasedání
pověřila odbor Kancelář starosty odprodejem
přívěsného vozíku jako nálezu; vozík byl prohlédnut v autobazaru 2M a byla stanovena cena
2 000 Kč vzhledem ke stavu, stáří a opotřebení)
sociální komise

• I. rada města souhlasí s návrhem soc. komise

na vybudování 1 sociálního bytu pro řešení
nouzových situací rekonstrukcí kanceláře v DPS
a ukládá OISM zajistit tyto stavební úpravy;
II. rada souhlasí s doporučením soc. komise,
aby zástupci města gratulovali manželům Karnetovým k výročí zlaté svatby; III. rada požaduje vysvětlení k usnesení soc. komise k bodu č. 8
zápisu (pořadník na uvolněná místa v DPS)
různé

• I. rada města ukládá OD zjistit možnost vy-

budování zvýšeného přechodu na komunikaci
Dr. Janského; II. rada žádá OD informovat radu
města o proběhlých jednáních s Policií ČR ve
věci zvýšeného přechodu na Dobřichovické ul.
a zřízení nového přechodu v ul. Vrážská

• rada

města souhlasí s tím, aby TS zdarma
odvezly 1 kontejner listí z pozemku Sokola Černošice

• rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku

ČČK na vánoční zájezd seniorů ve výši 5 000 Kč
a doporučuje pro příští rok podat žádost
o grant

• I.

komise kultury a památek
rada města vyhlašuje kulturní granty pro

rok 2006 a ukládá odboru kultury informovat
veřejnost; II. rada bere na vědomí přípravu
vánočních trhů; III. rada ukládá TS zařadit do
dlouhodobého plánu vybudování odběrných
míst pro elektřinu (kapliček) v místech konání
kulturních akcí – u kostela (pouť), Karlštejnská ulice (vánoční trhy a další akce), prostor
u městské pláže v Mokropsech dle návrhu kulturní komise; IV. rada bere na vědomí informaci
p. Barchánka, že nebude nadále organizovat Regionální veletrh

• rada města děkuje za nabídku vánočního CD,
avšak nabídku nepřijímá z důvodu nedostatku
finančních prostředků
• rada města žádá odbor technické služby
o předložení přehledu plánovaných rozsáhlejších rekonstrukcí a oprav městského majetku
financovaných z rozpočtu TS pro rok 2006.

82. schůze rady města
dne 30. listopadu 2005

• I. rada města ve věci Stavba obchodního marketu BILLA - žádost o požadavky na dokumentaci k územnímu rozhodnutí - žádá před zahájením jednání o územním rozhodnutí firmu
Architep o předběžné vyjádření k následujícím
požadavkům:
- pro zajištění bezpečného přístupu pěších zákazníků musí být realizován chodník a veřejné osvětlení podél komunikace Radotínská
od ulice Sadová až po vústění ulice U Vodárny, při tom musí být zachováno funkční
odvodnění komunikace v celé této délce,
- parkoviště musí obsahovat ostrůvky zeleně
včetně možnosti vysazení středně velkých
stromů,
- nutno umožnit budoucí rozvoj sousedních
pozemků – rezerva pro komunikaci,
- na úrovni přechodu pro chodce realizovat
chodník pro pěší směrem přímo ke vstupu
do prodejny,

- z projektové dokumentace není jasný způsob
odvodnění celé plochy, ani jak bude nalože-
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z radnice
no se stávající vodotečí od podchodu pod
tratí,
- tato výstavba musí být zkoordinována s plánovaným mimoúrovňovým křížením silnice
II/115 s železniční tratí,
- bude zachován samostatný příjezd k vodárně,
- vjezd pro zásobování a parkoviště budou
přístupné přímo z hlavní silnice a budou
umístěny na stejném pozemku jako hlavní
stavba,
- investor prokáže dostatečnou ochranu vodního zdroje – ochranné pásmo,
- samostatný příkop pod nově navrženým
chodníkem bude zatrubněn
- přípojka splaškové kanalizace bude řešena
tlakově a její provedení bude konzultováno
s projektantem přivaděče ČOV,
- bude prověřena šířka a nosnost nově vybudované komunikace K Vodárně,
- doložit využití zpevněné plochy na pozemku
č. parc. 4323/11.
II. rada žádá současně investora o vyjádření,
v jakém rozsahu je schopen realizovat spolu
s hlavní stavbou další doprovodné investice dle
potřeb města (hřiště, chodníky, přístupové cesty,
parkovací plochy)

• rada města souhlasí s finančním příspěvkem
města ve výši 18 500 Kč na zařízení ukončující
sdruženou vodovodní a kanalizační přípojku
v ulici Akátové (OISM: Žadatel opakovaně žádal o prodloužení vodovodního a kanalizačního
řadu k jeho nemovitosti v ulici Akátové na náklady města; těmto žádostem nebylo vzhledem
k nedostatku finančních prostředků a malému
počtu napojovaných subjektů vyhověno; výstavba sdružené vodovodní a kanalizační přípojky
je financována ze soukromých prostředků; nyní
žádá o finanční příspěvek na zařízení, ukončující vodovodní a kanalizační řad podle požadavků stavebního úřadu, která budou sloužit
obecnému zájmu: hydrant a předřazené šoupě
– 8 000 Kč; proplachovací šachta – 10 500 Kč.)
10

• rada města souhlasí s instalací kabelového
rozvodu pro internetové připojení v domě
č. p. 1061 v Riegrově ulici

• I. rada města bere na vědomí, že opravu komunikace Brusinková lze realizovat nejdříve na
jaře 2006; II. rada ukládá odboru dopravy znovu
projednat umístění dopravních značek omezujících hmotnost vozidel v ulici Brusinková
• rada města ve věci Městské centrum Černošice – rekapitulace před dokončením urbanistické
studie – bere na vědomí stanovisko projektanta
+ zpětvzetí žádosti o vyjádření k přístavbě samoobsluhy + stanovisko k urbanistické studii
jednatelky společnosti Bobík Bohemia, s. r. o.
a ukládá OISM svolat další jednání

• rada města souhlasí s navrženým řešením
rekonstrukce komunikace Školní (OISM: Z důvodů finanční náročnosti akce jsme předjednali
29. 11. 2005 s projektantem SUDOP, a. s., určitou změnu koncepce – z horní části Školní ulice
bude dešťová kanalizace svedena do přirozené
vodoteče do ulice K Lesíku a dále pod dráhou do
ulice Dr. Janského; k této koncepci je nutno zrealizovat malou změnu projektové dokumentace
v ceně 20 250 Kč bez DPH.)
• rada města ve věci Splacení faktury za dešťovou kanalizaci (SUDOP) souhlasí s navrženým
řešením (OISM: Z předložené faktury, která je
na plnou částku v rámci smlouvy – 1 237 243 Kč
– odečteme plné penále ve výši 547 922 Kč
a zbylou částku město proplatí; jako další krok
navrhujeme jednání se SUDOPem o možnosti
dobropisu v určité výši v jeho prospěch, a to na
základě určitého percentuelního snížení vyčísleného penále; vše bude projednáno s právníkem
města po ukončení jeho pracovní neschopnosti.)
• I. rada města souhlasí – s ohledem na technologii výstavby, ukotvení prvků vybavení hřiště
pro tenis, košíkovou a odbíjenou a s ohledem
na povětrnostní podmínky – s vybudováním
definitivního živičného povrchu hřiště U Cihelny v jarních měsících a souhlasí s prodloužením
smlouvy s fy Strabag na vybudování tohoto
hřiště

• rada města souhlasí s předloženou dokumentací sportovně rekreačního areálu Kazín – návrh
řešení prostoru, sadovnické a krajinářské úpravy
• rada města děkuje, ale z důvodu nedostatku
finančních prostředků nabídku na odkoupení
spoluvlastnického podílu k pozemku č. parc.
4502/8 nepřijímá (OISM oslovil jednotlivé
spoluvlastníky pozemku s žádostí o udělení
souhlasu se zřízením věcného břemene vedení
dešťové kanalizace; zatím obdržel pouze stanovisko spoluvlastníka, který nabízí svůj podíl
k prodeji za cenu 250 Kč/m², přičemž jeho podíl
tvoří 2/5 pozemku a celková výměra pozemku
činí 771 m².)
• rada města souhlasí s odprodejem pozemku
č. parc. 2036/2 o výměře 79 m² společnosti U. M. C. za cenu 1 500 Kč/m² (při místním
šetření stavebního úřadu v souvislosti s rekonstrukcí domu č. p. 344 na pozemku č. parc.
2035 v k. ú. Černošice bylo zjištěno, že je
pozemek č. parc. 2036/2 o výměře 79 m² ve
vlastnictví města oplocen spolu se sousedním
pozemkem č. parc. 2036/1 ve vlastnictví společnosti U. M. C., s. r. o.)
• rada města souhlasí s odprodejem části
pozemku č. parc. 396/7 v k. ú. Černošice
žadateli za cenu 1 500 Kč/m² (žádost nebyla
v minulosti rozhodnuta z důvodu nedořešených vlastnických vztahů k tomuto pozemku)

• rada města ukládá OISM dále jednat s dalšími
vlastníky pozemků přilehlých ke komunikaci
Husova o umístění travnatého hřiště v lokalitě Vráž u Dubu a souhlasí s pokračováním
v jednání s perspektivou možnosti vybudování
travnaté plochy na pozemku č. parc. 4101/7
(28. 11. 2005 proběhlo jednání paní starostky
s vlastníkem pozemku č. parc. 4101/7 v k. ú.
Černošice ve věci možné směny pozemků města
za část tohoto pozemku se záměrem vybudování
travnatého fotbalového hřiště pro veřejnost;
vlastník nemá zájem o směnu, vyjádřil však
souhlas s možným využitím části jeho pozemku
pro vybudování hřiště)

z radnice

• rada města bere na vědomí, že 28. 11. 2005
proběhlo jednání paní starostky se zástupci
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro Středočeský kraj, na kterém se hovořilo
o průběhu soudního sporu – restituce budovy
a pozemků mateřské školy v Husově ul.; výsledkem jednání je dohoda o společném postupu při
podání dovolání k Nejvyššímu soudu a žádosti
o předběžné opatření

• rada města souhlasí se zasláním žádosti o bezúplatný převod pozemků č. parc. 5723 a č. parc.
5724 ve vlastnictví České republiky na Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení (město
je vlastníkem budov hasičské zbrojnice v Černošicích; vlastníkem pozemků pod budovami a areálu
zbrojnice je však Česká republika s právem hospodaření pro Okresní bytový podnik Praha západ
v likvidaci)
• rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení prodej těchto pozemků:

- pozemek č. parc. 2756/24 (lokalita Vápenice)
žadateli za cenu 2 540 Kč/m²

- pozemek č. parc. 2804/4 (lokalita Vápenice)
dalšímu žadateli za cenu 2 600 Kč/m²
- pozemek č. parc. 5129/60 (lokalita Topolská)
třetímu žadateli za cenu 1 900 Kč/m²
(Město zveřejnilo v termínu od 26. 10. do 30. 11.
2005 záměr prodat jedenáct pozemků v uvedených lokalitách výběrovým řízením.)
odbor vodovody a kanalizace

• rada města ukládá odboru TS prověřit kvalitu
vody žadatele v ulici V Boroví o snížení ceny
vodného a stočného a v případě, že kvalita vody
je nevyhovující, souhlasí se snížením
odbor životního prostředí

• rada města souhlasí s navrženým stanovištěm
pro kontejnery na tříděný odpad v ulici Husova
(stanoviště je navrženo v rámci řešení křižovatky ulic Dobřichovická – Husova, vypracovaného
firmou CityPlan; navazuje na parkoviště u kadeřnictví)
• rada města ve věci Náhradní výsadba za stro-
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z radnice
my ve Fügnerově ulici bere na vědomí informaci
ŽP a souhlasí (na pokácení stromů v ulici Fügnerova bylo vydáno rozhodnutí č. j. ŽP/K/9292/
R-Sl s tím, že náhradou budou vysazeny nové
stromy, a to u budovaného parkoviště u Karlštejnské ulice; na původním stanovišti není po
vybudování stání pro automobily dostatek místa
pro realizaci náhradní výsadby)
odbor dopravy

• I. rada města bere na vědomí zápis z jednání

OD s Policií ČR PZ a SÚS Kladno konaného
28. 11. 2005 ve věci návrhů úprav dopravního
značení v Černošicích; II. k bodům zápisu č. 1
(přechod na ul. Vrážská) a č. 10 (zákaz vjezdu
vozidel nad 6,5 t do ul. Na Marsu) rada města
ukládá TS a OISM zahájit přípravy k realizaci;
III. k bodu zápisu č. 7 – rada města ukládá komisi dopravní a bezpečnostní projednat návrh
na zřízení zvýšeného přechodu pro chodce na
ul. Dr. Janského a předložit radě města své stanovisko

• rada města souhlasí s navrženou výší poplatku za umístění reklamního zařízení na
sloupy veřejného osvětlení – 1 100 Kč/m² (částka je odvozena z výše poplatku uvedeného za
reklamní zařízení umístěné mimo veřejné
osvětlení, stanovené ve vyhlášce o poplatcích)

(před křižovatkami s ulicemi Lipovou a Akátovou ve směru od Dobřichovické), doporučuje
komise realizovat klasické přechody pro chodce
s vodorovným a svislým dopravním značením.
Přechod při ulici Na Ladech je nutno v budoucnu vyřešit dobudováním části chodníku

• I. rada města nesouhlasí s návrhem na zvýšené
přechody na komunikaci Slunečná z důvodu, že
toto bude řešeno až s finálním povrchem vozovky; II. rada nesouhlasí s případnými klasickými
přechody u křižovatek s ul. Lipovou a Akátovou
(rada bude souhlasit s vybudováním přechodů
pouze v případě, že dojde k výraznému zvýšení
provozu)

2. stanovisko k návrhu chodníku a parkování
v dolní části Vrážské:
Komise podporuje návrh TS vybudovat ve spodní části Vrážské před ordinací MUDr. Rakové
chodník a parkovací pruh, oddělené sloupky

• III. rada města pověřuje TS ve spolupráci
s odborem dopravy vybudovat chodník po
pravé straně ulice Vrážská od křižovatky se
Střední k hotelu Kazín a vedle vybudovat pruh
pro parkování vozidel, oddělený od chodníku
sloupky
3. stanovisko k přesunu autobusové zastávky
u budovy školy v Mokropsech:

• rada města souhlasí s podpisem Smlouvy na
úhradu za zimní údržbu komunikace III. třídy
– Dr. Janského (tato silnice je prozatím ve správě Středočeského kraje; v posledních letech TS
Černošice prováděly zimní údržbu za dohodnutou částku; OD byla doručena smlouva s vyčíslením částky za provedené práce ve výši 20 000 Kč
včetně DPH)

Komise doporučuje přesunout zastávku kvůli
přístavbě školy do ulice K Lesíku, pod stávající
parkoviště

z komise dopravní a bezpečnostní

1. žádost o zavedení jednosměrného provozu
v ulici Sv. Čecha kvůli parkování:

I. Úkoly z rady:
1. stanovisko k žádostem o zvýšené přechody na
Slunečné:
Komise doporučuje nebudovat v současné době
zvýšené přechody na Slunečné, řešeno bude až
současně s finální asfaltovou vrstvou. Pokud
by šlo o místa s dříve navrhovanými přechody
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• IV. rada města pověřuje TS přemístit autobusovou zastávku pod parkoviště v ulici K Lesíku
a odbor dopravy projednat s dopravcem změnu
trasy
II. Podněty občanů

Komise nedoporučuje zavedení jednosměrného
provozu z následujících důvodů: precedens pro
další ulice, drahé značení, zkomplikování provozu, zhoršení dostupnosti pro hasiče.

• V. rada města nesouhlasí se zavedením jednosměrného provozu v ulici Sv. Čecha

z radnice
III. Vlastní iniciativa komise
1. Bezpečná cesta do školy:
Komise preferuje do budoucnosti realizaci několika „bezpečných cest“ k mokropeské škole:
a) od žel. stanice Černošice – Mokropsy podchodem přes přechod (nutno vybudovat) do
ulice Zdeňka Škvora a přes pole do školy (problémem je vlastnictví pozemku),
b) od žel. přejezdu v ulici Říční přes přechod
(připravuje se) do ulice Školní a dále po chodníku (nutno vybudovat),
c) z Vráže po chodníku v Mokropeské (připravuje se) a dále po Školní (nutno vyřešit
přechody)
d) od žel. přejezdu v ulici Dr. Janského přes
přechod a po chodníku po pravé straně ulice
K Lesíku (problémem je vlastnictví pozemku),
V době stavby nové budovy školy je jediná
přístupová cesta z ulice K Lesíku – a současně
v ulici Pod školou projíždějí nákladní auta.
V zájmu bezpečnosti dětí doporučuje komise vybudovat provizorní štěrkový chodník
v zeleném pruhu po levé straně komunikace
K Lesíku od křižovatky s ulicí Pod Višňovkou
až k parkovišti u školy, tam by byl vhodný
přechod ke škole. Ráno před vyučováním
doporučujeme v tomto místě dohled městské
policie. Na cestě do školy v ul. Komenského
chybí přechod přes Komenského pod křižovatkou s Poštovní

• VI. rada města konstatuje, že je realizováno
vybudování provizorního štěrkového chodníku
v zeleném pruhu po levé straně ulice K Lesíku
zdola ke škole

• VII. rada pověřuje odbor dopravy projednáním a ve spolupráci s TS realizací přechodu pro
chodce přes ulici Komenského pod křižovatkou
s ul. Poštovní
2. osvětové akce městské policie
Komise vzala na vědomí informace MP
o školení o dopravních předpisech pro učitele
21. 12., zúčastní se také pracovníci OTS; velitel MP také informoval o pravidelných kont-

rolách a monitoringu skateparku v souvislosti
s údajným výskytem psychotropních látek

• VIII. rada města ukládá odboru soc. věcí
a zdravotnictví – protidrogové koordinátorce
– prověřit veškeré informace získané MP a případně se aktivně zapojit do řešení této problematiky
městská policie

• rada města ve věci Plnění úkolů vyplývajících ze Strategie rozvoje města Černošice bere
na vědomí výčet provedených akcí a ukládá
zbývajícím odborům, pro které vyplývají úkoly
z navržené strategie, předložit tyto informace
radě města
oddělení soc. věcí

• rada města bere na vědomí Vysvětlení k usnesení soc. komise – pořadník na uvolněná místa
v DPS (komise se usnesla, že pokud se bude obsazovat volný byt v DPS, budou opět přednostně
pozváni černošičtí žadatelé, aby vysvětlili svou
situaci, a bude vybrán nejpotřebnější z žadatelů; pořadník vytvořený v červnu sloužil pouze
k výběru žadatelů do právě uvolněného bytu
v případě odstoupení vybraného zájemce; při
dalším výběru se nebude k červnovému pořadníku přihlížet, ale bude vytvořen nový pořadník
podle aktuální situace)
Různé

• I. rada města bere na vědomí Zápis ze schůze komise pro partnerská města; II. členové
rady projevili zájem navštívit partnerská města
– rada města ukládá vedoucímu OK zajistit
návštěvu partnerských měst členy Rady města
Černošice; III. rada souhlasí s přípravou formální institucionalizace vztahů s městskou částí
Praha 5 a žádá starostku o předložení návrhu
deklarace o uzavření partnerského vztahu
• rada města ukládá OISM jednat s firmou DIPRA o ukončení nájemní smlouvy na prostory
v areálu v Mokropsech a navrhuje, aby tyto prostory byly využity pro odbor kultury
• rada města ukládá OISM projednat s firmou
CityPlan přípravu PD chodníku v ul. Vrážská
v úseku od křižovatky s ul. Riegrova až k DPS.
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Komunikace s občany a vzájemná informovanost
V posledních několika týdnech bylo na webových stránkách v rámci diskusního fóra napsáno několik příspěvků o vzájemném informování, resp. neinformování. Ráda
bych tímto článkem přiblížila všem více možností, jak se vzájemně informovat.
Úřad má pro komunikaci s občany ně- pověď rozhodnutí jiného orgánu města,
kolik nástrojů. Tím základním je tento In- např. městské rady.
formační list. Měl by být začátkem měsíce
Dalším způsobem komunikace je položebezplatně doručen do každé domácnosti, ní písemného dotazu, dotazu elektronicky
případně do domu. Obsahuje informace prostřednictvím e-mailové pošty, případně
zásadního charakteru, informace ze za- je zde možnost využít diskusní fórum na
sedání městské rady a městského zastupi- webových stránkách. Povinnost úředníka
telstva, zprávy jednotlivých odborů a další odpovědět písemně standardně do 30 dnů
informace o dění ve městě.
platí v případě položení písemného dotaDalším informačním kanálem je měst- zu, v případech daných zákonem do 60
ský rozhlas. Rozhlasem jsou vyhlašovány dnů. Za písemný dotaz, na jehož vyřízení
aktuální, ale krátké informace. Je to také se vztahují uvedené lhůty, se považuje také
velmi účinný nástroj krizové komunikace. elektronické podání opatřené zaručeným
elektronickým podpisem.
Některé informace jsou podle zákoSamostatnou a svým způsobem velna zveřejňovány na úřední desce úřadu
mi
zvláštní kapitolou komunikace jsou
a v elektronické podobě i na úřední desce
dotazy
v rámci diskusního fóra. Občan
na webových stránkách.
je zde v drtivé většině případů skryt za
Dále je občanům k dispozici 10 vývěsek svůj nick (přezdívku) a pro úředníka na
úřadu pro informace i neúředního charak- druhé straně je v podstatě anonymní.
teru. V neposlední řadě jsou tu webové A jak je z diskuzí zřejmé, je velmi snadné
stránky, kde jsou zveřejňovány informace i písemnou odpověď následně v diskusi invšeho druhu.
terpretovat jinak a vyhledávat v ní skryté
Občané na druhé straně mohou využí- smysly a významy, které jsou více či méně
vat, a také hojně využívají, telefonického překroucením původní informace. A na
kontaktu s úředníky. Obvykle se obča- druhou stranu je pravda, že ne vždy byl
nům na jejich dotaz, pokud je odpověď dodržen postup odpovědi ze strany úřadu
v kompetenci úředníka, odpovědi do- a připomínky občanů, že se jim nedostává
stane ihned. Horší je to v případě, že se odpovědi v souladu s pravidly diskusního
občan ptá na věc, jejíž vyřešení nespadá fora, byly oprávněné.
do jeho pravomoci a kompetence. Ale ani
Požadované informace rádi poskytneme
v tomto případě by občan neměl zůstat občanům i při osobní návštěvě na úřadě,
bez odpovědi. Úředník by mu měl vysvět- a to nejlépe v hodinách určených pro velit, proč na jeho dotaz nemůže bezpro- řejnost. Mimo tyto hodiny je možné a tastředně reagovat a jaký je další postup ve ké, např. v případě úředníků stavebního
věci. Zejména spadá-li odpověď na dotaz úřadu, pravděpodobné, že úředníci budou
do kompetence jiného odboru, případně na místním šetření v terénu a na úřadě
úplně jiného úřadu, nebo vyžaduje-li od- nebude nikdo kompetentní pro poskytnutí
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odborných informací. Proto pokud občan
trvá na návštěvě úřadu mimo hodiny pro
veřejnost, je vhodné a účelné se předem
domluvit.
Pokud selžou všechny pokusy, jak se
domoci odpovědi na svůj dotaz a získat
potřebné informace, je zde pro občany
ještě jedna zákonná možnost. Občan může
požádat o informace podle zákona 106/
1999 Sb., o poskytování informací. Tento
zákon je, jako většina zákonů, nedokonalý.
Dává sice občanovi možnost o informace
požádat, ale současně nedefinuje, co to
informace je. Pokud náš úřad informace
podle tohoto zákona poskytne, jsou podle schválených pravidel poskytovány za
úplatu. Ceník je k nahlédnutí na úřadě.
Na poskytnutí informací na žádost podle
zákona 106/1999 Sb., je stanovena lhůta
15 dnů. Ale ani podle tohoto zákona není
možné poskytnout všechny informace, zejména ty, které obsahují osobní údaje osob,
které nedaly souhlas s jejich zveřejněním,
informace o personálních otázkách úřadu
a informace o neukončených správních
řízeních.
Ještě jedna poznámka o vztahu úředníků, resp. zaměstnanců města a občanů.
Ani úředník není vševědoucí a z okna své
kanceláře nemůže obsáhnout vše, co se
v obci děje. Je proto pro nás velmi důležité,
aby občané informace nejenom požadovali, ale také poskytovali.
Pokud kdokoli z občanů není spokojen
s jednáním kteréhokoli úředníka, resp. zaměstnance města, má možnost si stěžovat
u vedoucího příslušného odboru, případně
u vedoucího úřadu tajemníka Bc. Františka Dvořáka.
Takže pro ty občany, kteří chtějí informace získat, ale také předat, je zde shrnutí:

Informace o adresách, aktuálních telefonních číslech všech úředníků, organizační struktuře a mnoho dalších informací
naleznete na webových stránkách města
www.mestocernosice.cz.
Písemné dotazy směrujte na adresu
Městského úřadu, Riegrova 1209, Černošice.
Hodiny pro veřejnost
- na pracovišti v Černošicích jsou:
pondělí a středa od 8.00 do 11.30 a od
12.30 do 17.00,
- na pracovišti v Podskalské jsou:
pondělí a středa od 8.00 do 17.00,
evidence vozidel a řidičů a oddělení
občanských průkazů a cestovních pasů
ještě úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00.
Telefonické dotazy
- na číslo 251 081 521 – spojovatelka úřadu Černošice, případně
- na číslo 221 982 111 – spojovatelka úřadu Podskalská, jedná-li se o informace
z oblasti přenesené působnosti úřadu
na odbory sídlící na pracovišti v Praze
v Podskalské ulici 19.
Adresa pro elektronickou komunikaci
je podatelna@mestocernosice.cz. Na tuto
adresu bude v průběhu ledna možné zasílat
i dokumenty podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Do doby zprovoznění elektronického podpisu na této adrese je
k dispozici moje adresa a můj kvalifikovaný certifikát poskytovatele ICZ, s.r.o., tedy
jana.ullrichova@mestocernosice.cz.
Závěrem mého příspěvku bych ráda nám
všem popřála, aby se nám vždy dostalo těch
informací, které potřebujeme a máme na ně
nárok, a úředníci na jedné straně a občané
na straně druhé komunikovali na úrovni
a jako partneři.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty
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Transformace pečovatelské služby

Pečovatelskou službu upravuje vyhláška
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení, a zákon České
národní rady o působnosti orgánů ČR
v sociálním zabezpečení (příloha č. 1
upravuje úhradu za úkony pečovatelské
služby).

subjekty (neziskové organizace). A to proto, že v rámci středočeského kraje jsou již
obce, které pečovatelskou službu zajišťují
samy.

V současné době je pro občany města
Černošice zajišťována pečovatelská služba
prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje (pro obyvatele DPS poskytuje tyto služby město Černošice). Tento
úřad pečovatelskou službu financuje. Uživatelé pečovatelské služby na ni přispívají
na základě výše uvedené vyhlášky.

pečovatelské služby ze strany obcí. Výsledek výběrového řízení bude znám do
konce února a v průběhu března dojde
k převzetí pečovatelské služby ze strany
nového poskytovatele. O poskytování pečovatelské služby pro občany města Černošice projevuje zájem řada neziskových
organizací.

Zastupitelstvo města Černošice, stejně
jako například téměř všechny obce benešovského okresu, rozhodlo, že s ohledem
V rámci pečovatelské služby lze zajiš- na finanční náročnost v současné době
ťovat dovoz obědů, pomoc s celkovou s převzetím pečovatelské služby nesouhygienou, doprovody k lékaři a na úřady, hlasí.
pedikúru a další podobné úkony, dále
Co bude dál? V nejbližší době bude
pak práce spojené s údržbou domácnosti vypsáno prostřednictvím Krajského úřa(praní a žehlení prádla, velký úklid), jed- du Středočeského kraje výběrové řízení
noduché ošetřovatelské úkony, službu spo- na poskytování pečovatelské služby pro
lečníka (vycházky, rozhovory) atd.
ty oblasti, ve kterých nedošlo k převzetí

Dne 27. 6. 2005 zastupitelstvo StředoDo konce března bude občanům, kteří
českého kraje schválilo záměr nazvaný jsou uživateli pečovatelské služby, nadále
Sjednocení podmínek pro poskytovatele poskytovat veškeré služby Krajský úřad
terénních sociálních služeb na území Středočeského kraje.
Středočeského kraje, kterým chce převést
Mgr. Veronika Andrtova, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
pečovatelskou službu na obce popř. další

Informace pro poplatníky daně z příjmu za rok 2005

Finanční úřad pro Prahu-západ po
dohodě s městem Černošice nabízí občanům města možnost podat daňové
přiznání na pracovišti Městského úřadu
Černošice ve dnech 27., 28. a 29. března
(pondělí až středa) v době od 14.00 do
18.00.
Dále budou občanům města k dispozici
pracovníci finančního úřadu za účelem
konzultací, a to ve dnech 21. 2. a 7. 3.
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v době od 8.00 do 14.00 a dne 14. 3. v době od 12.00 do 18.00.
Tyto termíny byly zvoleny především
s ohledem na zkušenosti z minulých období, kdy zájem poplatníků o daňovou
problematiku a podávání daňových přiznání je koncentrován převážně do posledního březnového týdne.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

z radnice

Z činnosti Technických služeb města Černošice

Levý břeh je čistý
Opravy komunikací
- před dokončením jsou opravy veškerých - pracovníci technických služeb dokončili očistu levého břehu Berounky, a to
štěrkových komunikací v oblasti Vráže,
v úseku od mokropeské pláže až za osa- v těchto dnech probíhá oprava štěrkodu Na Vírku (ke hranici s katastrálním
vých komunikací v oblasti mezi Kladenskou a Dr. Janského,

územím Praha 5 - Radotín),

Vánoční osvětlení
- opravuje se nevyasfaltovaný úsek ulice Topolská; výmoly jsou zasypávány - krásné vánoční osvětlení Masopustnídrobným vyfrézovaným asfaltem a poté
ho náměstí zajistily letos technické služby
uválcovány,
města,

Příležitost zasáhnout v rámci plánu zimní údržby komunikací dostali pracovníci technických
služeb poprvé v polovině prosince. Ke slovu přišla nejen technika, ale i ruční čištění chodníků.

Pracovní místo
VaK hledají pracovníka na dohodu o pracovní činnosti
místo výkonu: čistírna odpadních vod Černošice
činnost: obsluha veškerého zařízení čistírny
pracovní dny: so + ne + zástup za dovolenou, případně nemoc
informace: Ing. Jana Ullrichová, tel.: 2 5108 1517
17
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Účast v projektu Bezpečná cesta do školy přinese
zásadní změnu ve výuce dopravní výchovy

V září loňského roku se černošická základní škola zapojila do projektu Bezpečná
cesta do školy. Účast v projektu přinese zásadní změnu ve výuce dopravní výchovy dětí
a zavede v tomto směru celou řadu novinek.
V osnovách školy neexistuje samostat- d) zvládnutí techniky jízdy na jízdním
kole,
ný předmět s názvem Dopravní výchova.
Jednotlivé aspekty této problematiky byly e) pochopení významu technického
rozloženy do nejrůznějších předmětů,
stavu a údržby kol pro bezpečnou
jízdu v silničním provozu a praktické
především pak na prvním vzdělávacím
zvládnutí základních úkonů údržby
stupni. Učivo bylo a je vykládáno uceleně,
jízdního
kola,
s důrazem na názornost. Účast v projektu
však přinese škole nový pohled na proble- f ) zvládnutí jízdy v silničním provozu,
matiku dopravní výchovy. Škola rovněž vy- g) znalost technických podmínek dopraužije v současnosti již existující návrhy, jak
vy a zařízení ovlivňujících bezpečk dopravní výchově přistupovat, k tvorbě
nost silničního provozu,
vlastního plánu, který bude s výše uvede- h) pochopení významu a role policistů
ným projektem korespondovat.
pro bezpečný a plynulý provoz na silnicích,
Doprava zasahuje různými způsoby do
života každého člověka – v oblasti nejzá- i) osvojení základních dovedností a základnějších životních potřeb, při využívásad jednání při dopravní nehodě.
ní volného času atd. To, že se každý stává
Dopravní výchova je proces, který prováúčastníkem silničního provozu už od
zí každého člověka po celý život. V tomto
nejútlejšího dětství a musí řešit mnohdy
směru na něj více či méně působí rodii jeho věku nepřiměřené situace, navozuče, mateřská a základní škola, sdělovací
je nutnost, aby dopravní výchova v celé
prostředky atd. Dopravní výchovou však
šíři byla součástí výchovně-vzdělávacího
v naší škole nemyslíme jenom situaci na
systému.
silnicích a kolem nich. Bezesporu sem
S přihlédnutím k tomuto tvrzení lze patří třeba i zásady lyžování (pohyb na
charakterizovat základní cíle dopravní sjezdovce či v běžecké trase), vodní tuvýchovy takto:
ristiky, skatu, apod. Má tedy velmi široký
a) pochopení funkce dopravy jako říze- a závažný obsah.
ného systému vymezeného zákonnýPři realizaci projektu Bezpečná cesta
mi normami,
do školy je tedy nutno navázat cílenou
b) formování vědomí a jednání
spolupráci s rodiči, policií, zdravotníky
ve smyslu etické a právní odpověda
organizacemi, které vyplňují volný čas
nosti při chůzi a jízdě na silnicích,
dětí a mládeže. To je ovšem v kompetenci
c) osvojení zásad bezpečného chování
ustanovené komise, která se tímto projeka jednání v silničním provozu jako
tem zabývá.
chodec, cyklista, cestující (spolujez-

dec),
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Škola se v současné době nachází ve fázi

z města a okolí
terizován vytvářením kompetencí žáků.
V podstatě jde o souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého
žáka. Tyto kompetence budou zahrnuty ve
školním vzdělávacím plánu. Jejich aplikace
povede k úplně jinému pohledu na učení.
Půjde o spolupráci, tvořivost, vědomé vymezení pravidel, povinností atd. A to vše
se promítne i v učivu. Zásadu postupovat
od konkrétního k obecnému snad není
nutno připomínat.
Jako nejvhodnější členění obsahu výuky
dopravní výchovy se mi jeví:
6 – 9 let dítěte: problematika chodce,
9 – 12 let dítěte: problematika cyklisty
– začátečníka,
12 – 15 let dítěte: pravidla a normy pohybu v silničním provozu (cyklista,
Do dopravní výchovy nepatří jen řešení situací
chodec, skate apod.),
na silnicích, ale i na sněhu.

vypracování přípravného plánu školy. Tento plán se nezabývá pouze přímou výukou,
ale řeší i např. možnost vybudování vyhrazeného parkoviště pro cyklisty, zajištění
rizikových přechodů apod. Několik rodičů
se na výzvu školy přihlásilo jako pomocníci městské policie. Budou právě na těchto
přechodech pomáhat. Je třeba konstatovat,
že v současné době je celá situace okolo
projektu Bezpečná cesta do školy velmi
obtížná. Dopravní situace kolem školy
je v souvislosti s výstavbou nové budovy
komplikovaná a tak například možnost vybudování parkoviště pro kola bude možno
uskutečnit až po dokončení stavby.

14 – 15 let dítěte: problematika přípravy řidiče malého motocyklu.
Učivo je cyklické, navazuje na sebe a postupně prohlubuje znalosti. Rozhodujícím
prvkem úspěšnosti je všestranná a účinná
komunikace žáků a učitelů, samozřejmě také zástupců policie atd. Jde o to, abychom
žáky připravili jako zodpovědné osobnosti
s pozitivními vztahy v chování a jednání.
Musíme přesvědčit děti, aby se učily vědomě chránit své zdraví a také, aby byly
tolerantní a ohleduplné k jiným.

Budeme se snažit do předmětů zařadit
jednotlivé aspekty dopravní výchovy. Tak
například do prvouky lze zařadit pochopení důležitosti vhodného oblečení při chůzi
V tomto zhodnocení stavu a návrhu na silnici, rizika ročních období, vliv poplnění projektu Bezpečná cesta do školy časí na nehodovost, zranitelnost lidského
se zaměřím na rovinu obsahu dopravní těla. Výtvarná výchova může pomoci při
výchovy, tedy na její metody a formy.
znalosti dopravního značení, matematika
Současný vzdělávací trend je charak- při vědomé statistice (třeba dopravních
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nehod) atd. Každý předmět si dokáže najít
své.

aby mohly v prostředí, se kterým se
každodenně setkávají, bezpečně chodit
a
jezdit na kole, a aby získaly přiměřeně
Škola realizuje projekt Komunitní škola.
i
některé
další vědomosti a dovednosti,
Ten je přímo stvořen pro tuto problematiku.
které
budou
později a ve stále větší míře
V oblasti zájmové činnosti lze řešit celou
potřebovat.
řadu dalších prvků dopravní výchovy. Žáci
si mohou dělat fotosoutěže, mohou organiMusíme si všichni uvědomit, že právě
zovat nejrůznější besedy, mohou společně zde je nutná co nejtěsnější spojitost škopřipravovat svá kola, učit se je opravovat, ly, rodiny, města, policie, hasičů, zájmopořádat burzy na koupi součástek atd.
vých organizací. Není možné, aby dítě
Jak již bylo uvedeno, celá problematika vidělo v praxi něco jiného, než je mu
se v současnosti zpracovává. Bude pevnou předkládáno. Mám tím na mysli třeba
součástí vzdělávacího plánu školy, a to již používání přileb na kola, zásady ježdění
na lyžích, používání bezpečnostních páod příštího školního roku.
sů atd. Každý z nás zná takových příklaK tomu, abychom byli úspěšní, musídů mnoho. Jde o to, uvědomit si vážnost
me vytvořit podmínky. Jednou z těchto
situace a řešit stav.
podmínek je i školení učitelů v oblasti
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
dopravní výchovy. Tohoto školení, které
pořádá městská policie, se zúčastní všich- Pomozte zajistit bezpečnost
ni pedagogové. Dále se dopravní výchova
dětí na přechodech!
stane součástí plánu dalšího vzdělávání
S touto naléhavou výzvou se v nedávné
pedagogických pracovníků.
době obrátil ředitel černošické základní
Má-li škola připravit žáky pro život, musí školy na rodiče všech žáků. Učinil tak
je především naučit, jak si život zachovat. v souvislosti s projektem, ke kterému se
A není pro dítě snad nic rizikovějšího než přihlásilo i město Černošice a který nese
jeho účast v dopravě, v silničním provozu. název Bezpečná cesta do školy. Na výzvu
O sebevraždách dětí a obětech psychopa- zareagovali čtyři obyvatelé města. Jedním
tů informuje vyčerpávajícím způsobem z nich byla paní Olga Nosková, která se
tisk. O dopravních nehodách známých spolu se všemi pedagogy mateřských
osobností se dozvíme rovněž řadu detailů. a základní školy zúčastnila prosincového
Zprávy o dopravní nehodě, jejíž obětí se školení pořádaného odborem dopravy
stane dítě, jsou vždy jen někde na okraji. právě na téma bezpečnost školních děti
A už vůbec nikoho nezajímá, proč k této na ulicích. „Osobně nemohu dětem na
nehodě došlo, kdo ji zavinil, kde se stala přechodech pomáhat, mám malou dcerku,
chyba!
která vyžaduje neustálou péči. Chtěla
V realizaci projektu Bezpečná cesta do bych však pomoci jinak. Třeba tím, že
školy chceme shrnout a konkretizovat poskytnu nějaký příspěvek na nákup
jednoduchou formou problematiku do- reflexních vest či jiných pomůcek těm,
pravní výchovy a poukázat na její rozsáh- kdož by takovou službu skutečně vykolost a složitost, vyvolat diskusi o obsahu, návali, nebo příspěvek přímo jim,“ uvedla
rozsahu a začlenění přípravy dětí na to, paní Olga.
(sj)
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Opakování je matka modrosti, v dopravní výchově zvlášť
Udržet pozornost nejmenších účastníků silničního provozu po celou hodinu
a přitom jim zábavnou formou vysvětlit,
jak se mají chovat v ulicích plných aut, je
výkon hodný studovaného pedagoga. Pro
strážníky městské policie to však problém
není. Během tří prosincových dnů si stačili „vyměnit názory“ na dopravní výchovu
s dětmi v mateřských školách v Topolské
(foto 1) a Karlické (foto 2) a s prvňáčky
v mokropeské základní škole (foto 3). Prvňáci ovšem řešili už konkrétní dopravní
situace, pochlubili se znalostí povinné
výbavy svých bicyklů a dozvěděli se, kam
že to vlastně policejní vozidla i přes zákaz daný dopravní značkou vjíždět smějí
a proč. „Dětem se musí neustále připomínat vše, co je může v ulicích ochránit.
Jen opakováním si mohou zapamatovat
například význam jednotlivých dopravních
značek,“ uvedl velitel strážníků Gregor
Dušička.
(sj)

1

2

3
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Ať ruce zase tleskají!
Zase ruce tleskaly. Zase bylo čemu tleskat.
Zase byli všichni potěšeni vystoupením žáků
černošické školy. A co je nejvíc potěšující, že
na tuto akci nechodí jen rodiče, aby se přesvědčili, jak mají šikovné děti, ale chodí tam
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i bývalí žáci a nostalgicky vzpomínají na
léta strávená v této škole. Pokud jste loni ani
letos nepřišli, přijďte jistě příští rok, protože
možná budou ruce zase tleskat.
Mgr. Evženie Němečková

z města a okolí
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V mokropeské kapličce vznikl milý komorní prostor
Druhá neděle adventní, 4. prosinec a velký
den pro kapličku, jak jsme si zvykli říkat objektu postavenému před 101 lety za účelem
ochrany hasičské stříkačky dobrovolného
sboru mokropeského. Skončila totiž celková
rekonstrukce této drobné stavbičky a obyvatelé města se přišli podívat na její slavnostní
otevření.

Generální opravou kapličky vznikl milý
komorní prostor pro setkávání pod lipami.
Je na nás, jak jej naplníme. Oné neděle se
o to zasloužil Lidový soubor Pramínek při
Základní umělecké škole Černošice, který si
pro tuto příležitost připravil koledy z moravského kraje pod Buchlovem. Mimochodem
v Buchlovicích prý žila věštkyně, která předOd samého počátku měl kapličku ochra- pověděla, že přijde doba, kdy lidé budou mít
ňovat sv. Václav, resp. jeho nádherná socha k sobě dveřama blízko, ale srcama daleko.
vytvořená v duchu lidového baroka, Ta sice Doufejme, že ta doba ještě nenastala, alesbez úhony přežila nejtěžší doby totality poň ne tady.
Kaplička bude sloužit jako výstavní prou Sklenářů na půdě, nicméně dnešních dnů
se nedočkala, ukradl ji neznámý poberta stora a zájemci o vystavování mohou svůj
(viz IL 08/03). Nová socha, jejíž hlavu jsme projekt konzultovat s odborem kultury na
mohli obdivovat na prosincovém setkání, se tel. 251 641 116 nebo kultura@mestocervšak už „vylupuje“ z masivu dřeva v ateli- nosice.cz. Nad kapličkou převzala patronát
éru místního sochaře Jiřího Altmana a po paní Lada Sklenářová, která ji bude také otepatřičném bezpečnostním zajištění bude vírat. Kontaktovat ji lze na tel. 251 640 170.
ozdobou Mokropes.
Ivan Látal

Při slavnostním otevření zrekonstruované mokropeské kapličky zazněly koledy v podání Lidového
souboru Pramínek.

24

z města a okolí

Čtrnáct dopravních nehod během jednoho měsíce

Od poloviny měsíce listopadu do poloviny měsíce následujícího došlo na území
města ke čtrnácti dopravním nehodám.
Jak dokládá snímek pořízený strážníky
městské policie, šlo často o „bouračku“
vedenou s velkou rasancí. K celkové měsíční bilanci nehodovosti patří dále jeden
zraněný a u tří řidičů zjištěný alkohol.

Vykrádání domů pokračuje – Několik vykrádaček bylo spácháno v nočních
hodinách, a to způsobem nikoli ojedinělým - v horní části domu spí nic netušící
obyvatelé a ve spodní se „prochází“ zloděj.
Nicméně těchto případů je méně. Častější
jsou případy vykradení domů v průběhu
dne, neboť tento způsob je pro zloděje
bezpečnější. V domě zpravidla nikdo není,
majitelé či obyvatelé jsou v zaměstnání
a cesta pro poberty je volná. Jeden z případů, kdy se zloděj přepočítal, se stal v ulici
Zdeňka Lhoty. K domu si přistavil žebřík,
po kterém chtěl vyšplhat do patra a tudy
se dostat do domu. V jeho neblahém počínání jej vyručila obyvatelka domu, o které
nevěděl. Ta jej zahlédla oknem a akci překazila. Poberta z inkriminovaného místa
utekl.

Cílem zlodějů jsou i stavby – v poslední době jsou terčem zlodějských nájezdů
i krádeže materiálu, plynových kotlů,
ručního nářadí a dalších věcí, které se
nacházejí na stavbách. Protože v zimních
měsících se na stavbách po nějakou dobu
práce zastaví, dovoluji si apelovat na stavební firmy, aby si pokud možno odvezly
všechen materiál a nářadí, o který nechtějí nedobrovolně přijít.
Pozor na to, co spalujete
– v tomto období logicky přibývá stížností na zápach z kouřovodů domů, v nichž je spalováno
fosilní palivo. Městská policie
několik takových případů zdokumentovala a předala k projednání Odboru životního prostředí
MěÚ Černošice. Ani v jednom
případě se však nepodařilo
prokázat spalování zakázaných
látek, např. plastů, gumy apod.
Divočáky lapají specialisté – Koncem
listopadu bylo městské policii oznámeno,
že v prostoru pod ulicí Slovenská, přesněji v křovinách, které tam vyrůstají, přežívá několik divokých prasat. Z důvodu
bezpečnosti bylo okamžitě přistoupeno
k odchytu těchto zvířat. Odchyt provádí
specializovaná firma.
Hodně štěstí, zdraví a úspěchů – protože rok 2005 končí, chtěl bych jménem
všech pracovníků městské policie popřát všem obyvatelům města Černošice
klidné, ničím a nikým nerušené prožití
vánočních svátků. A do nového roku pak
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v životě,
méně nehod a jiných nepříjemností, se
kterými jsme se setkávali v roce uplynulém.
Gregor Dušička, městská policie
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Adventní čas byl v DPS plný událostí a milých překvapení
Foto 1 – 5. prosince se uskutečnil 1. ročník Mikulášského turnaje ve hře Člověče, nezlob se!
Na všechny hráče čekala mikulášská nadílka
a na vítěze láhev šumivého vína. Po napínavém
souboji, při kterém ovšem vládla příjemná atmosféra, zvítězila paní Božena Studecká.
Foto 2 – 6. prosince zpříjemnila obyvatelům
DPS předvánoční čas paní učitelka Hana
Bláhová se svými žáky ze Základní umělecké
školy. Tentokrát se v umělecké dílně tvořilo
vizovické obřadní pečivo, ozdobné vánoční
řetězy a svícny. Jako vždy si pro nás děti
připravily překvapení, tentokrát v podobě
Mikuláše, anděla a čerta. Seniory potěšil
především Mikuláš, který jim za předne-

1

2

senou básničku věnoval spoustu krásných
dárečků. Tímto zároveň děkujeme paní
učitelce Bláhové za celoroční spolupráci
s Domem s pečovatelskou službou.
Foto 3 – K předvánočnímu času patří i pečení vánočního cukroví. To se uskutečnilo
7. prosince v naší Kavárničce. Někteří obyvatelé DPS se spolu s členkami Červeného
kříže pustili do pečení vánočního cukroví,
které provonělo celý dům. Jiní se zase chopili vánoční výzdoby jídelny. Ale tím nejmilejším překvapením bylo, že přišel pomoci
i náš nejstarší klient Jan Hajek, který oslavil
již 102. narozeniny.
Foto 4 – Před Zlatou nedělí se vypravily
děti z 2. a 3. třídy MŠ Karlická do DPS, aby
předvedly seniorům vánoční pásmo písniček, básniček a tanečků. Nakonec rozdaly
všem dárečky, které vyrobily za pomoci paní
učitelek. Největší úspěch sklidila Markétka
Babková při zpěvu písní Marjánka a Jak jsi
krásné neviňátko. Za své vystoupení byly
děti odměněny sladkostmi.
Foto 5 – 21. prosince pestrý adventní čas vyvrcholil slavnostním vánočním setkáním obyvatelů
DPS s ostatními seniory, starostkou města Helenou Langšádlovou a členkami sociální komise.
Za DPS Miroslav Strejček, sociální pracovník

3
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Ve školce v Karlické to vypadalo jako v opravdovém pekle
Foto 1 – Čertí rej. 5. prosince uspořádaly
paní učitelky pro děti čertí rej. Aby se nebály
příchodu „skutečného“ čerta a Mikuláše,
vybavili je rodiče maskou čertíka. A tak
to od rána ve škole vypadalo jako v pekle.
Když však čert s Mikulášem skutečně přišli,
vyhrkly čertíkům slzičky. Ale stačilo, aby za
básničku dostali sladký balíček, a vypukl
pravý rej. Dík za krásné mikulášské balíčky
patří paní Mackové.

1

Foto 2 – Výstava betlémů. 6. prosince děti
navštívily krásnou výstavu betlémů v Karlštejně.

2

Foto 3 – Oslava s Večerníčkem. Ještě před
Mikulášem se děti vypravily do smíchovské
Vily Porthaimka na výstavu Večerníček má
narozeniny. Uviděly tu postavičky krtka,
zajíce i ježka, loutky Pata a Mata a Robinsona a postavičky ze Špalíčku, zasoutěžily si
s Rákosníčkem, zajícem a žabkou a shlédly
pohádky Křemílka a Vochomůrky.
Foto 4 – Vánoční strom pro zvířátka. 19. prosince na zahradě školy děti z místního Sokola
spolu s rodiči společně ozdobili jablky, mrkví
a semínky stromek pro zvířátka. Další den
pak uspořádaly děti ze školky pro rodiče,
prarodiče i sourozence vánoční besídku
– zazpívaly písničky, přednesly básničky a zahrály pohádky. Poté rozdaly dárečky, které za
pomoci paní učitelek vyrobily a nakonec si
rozbalily dárky, které jim do školky přinesl
Ježíšek.
Ivana Hanáková, MŠ Karlická

MŠ Karlická

zve rodiče předškoláků
na besedu s psycholožkou,
která se koná 10. ledna od 16.00
ve 3. třídě mateřské školy.
28
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Vánoční trhy na Karlštejnské v atmosféře pohody
Ani prudký páteční liják s vichřicí, vystřídaný sobotním prudkým poklesem teplot
a vytrvalým sněžením, neodradil přes dvě
desítky stánkařů a několik stovek návštěvníků od setkání na černošických Vánočních
trzích na Karlštejnské. Pro ty, kteří se nenechali odradit nepřízní počasí, byl připraven
bohatý odpolední program, ve kterém se
vedle již tradičního vystoupení sboru Chorus Angelus představila i hudební škola
Yamaha a vynikající pražské divadlo Trakař
(předvedlo svou Vánoční legendu, lehce
humorné loutkové představení s loutkami
v životní velikosti, doplněné pásmem koled).
A tak pohodová atmosféra vánočních trhů,
ke které přispěla i stylová krčma, vydržela

až do večera. Odbor kultury a agentura Alotrium děkují všem občanům, kteří přispěli
ke zdaru akce, zejména paní Dvořákové
(Cukrárna Mašinka), panu Čejkovi a paní
Bláhové ze ZUŠ. Doufejme, že se příští rok
(jk)
na Karlštejnské znovu sejdeme.
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Vítězný vzorek zelí naservíroval porotcům Filip Měšťák
Nabitý sál restaurace U Králů vzdal hold vítězi už sedmadvacátého ročníku proslavené degustační soutěže nazvané Mokropeské zelí. A kdo se jím stal? Porota rozhodla,
že nejkvalitnější kysanou pochoutku pro ni nachystal Filip Měšťák.
Na degustačním stole se letos sešlo je- místa obsadili Robert Hajcman, Sváťa Čech,
denadvacet vzorků. Pětičlenná porota ještě Ing. Borek Omáčka a dosud tvrdými deguspředtím, než vynesla svůj ortel, složila dnes tačními boji neprověřený Jan Kocourek.
už notoricky známou přísahu. Abychom neSoutěž týmů
unavovali čtenáře jejím předlouhým, i když
Vítězství si odnesl tým Kelly Family, druobsahově nesmírně důležitým textem, uvá- hé místo obsadila parta se záhadným nádíme jen závěrečné prohlášení: „…budeme zvem „3. B“, třetí skončili Podtraťáci, čtvrtí
všude tvrdit, že mokropeské zelí je dobré, loňští vítězové z týmu Kaplička a umístění
i kdyby nám po něm zítra bylo špatně“. A jak úplně na chvostu si „vybojovali“ Nadtraťáci.
se tedy páni porotci, kterým žaludky vydrA je tu Liga mistrů!
žely, rozhodli?
Právě tak se jmenuje poslední „výkřik“
Hlavní soutěž

kombinačních schopností jednoho z hlavních
organizátorů – Ládi Kocourka. Za dlouNa „bednu“ si v hlavní soutěži pro pocty nejhá
léta
téměř k dokonalosti dovedený systém
vyšší vystoupali vítěz Filip Měšťák, druhý v povšech
možných
soutěží, které v rámci Mokřadí Bohumil Bazika a bronzový Petr Měšťák.
ropeského zelí zavedl, dokázal Láďa obohatit
Soutěž poroty
o další. A to právě o Ligu mistrů. Jde o soutěž
Palmu vítězství získal Zdeněk Nekola, další borců, kteří už někdy v soutěži vyhráli. Le-

Láďa Kocourek s medailemi připravenými
pro vítěze.
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Absolutní vítěz Filip Měšťák přebírá trofej
od Víti Jassika.
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tošním a historicky prvním vítězem této ligy
se stal Jiří Kavka, druhé místo obsadil Zdeněk Zneller a třetí Jindra Matoušek.
A postřehy nakonec
…v hlavní soutěži se o dramatické chvíle
postaralo družstvo Kelly Family. David
Měšťák jen těsně prohrál sázku s Měšťákem
Petrem a celý den obsluhoval ve slávistickém
dresu…
…večer plný zdravého hecu a veselí skvěle
a až do bílého rána provázela hudební skupina Kapličky…
…Filip Měšťák, absolutní vítěz nesmírně
tvrdě vedené soutěže a dovršitel letošního
rodinného triumfu, to zřejmě v příštím roce
nebude mít lehké. Víťa Jassik (21 dosavadních startů) a Pavel Besser (20 startů) to
podle zákulisních informací nehodlají nechat bez odvety.
(sj)

Na degustačním stole bylo letos
jedenadvacet vzorků.

Ideální jsou světlé odstíny, tvrdí šéf poroty

Už patnáct let ochutnává a hodnotí výtvory mokropeských výrobců kysaného zelí Zdeněk Nekola. Odborník, který to dotáhl až
na šéfa poroty. Koho jiného bychom se tedy měli zeptat: Jak na to?

Každý porotce rozhoduje podle svého.
Já osobně hodnotím
v první řadě barvu.
Bílá je špatná, neboť
bílé fleky znamenají
zelí nedokvašené.
Stejně špatný je i odstín dohněda. Ideální jsou
světlé odstíny. Dále hodnotím vzhled zelí. Nesmí být nakrouháno příliš nahrubo, ani příliš
najemno, neboť pak rychle vysychá. Ochutnáváním hodnotím především tvrdost, protože zelí
musí křoupat. Měkké zelí je špatné. Chuť musí
být tak akorát, to znamená, že v něm nesmí být
příliš soli, cibule ani kmínu. Ale špatný je i opak.
Tedy málo soli, málo cibule, málo kmínu. V neposlední řadě hodnotím kvalitu zelí čichem.
Poznám, když je zelí překvašené a začíná hnít.
Čichem se pozná i zelí překmínované.

Hodnotíš pořád stejně?
Letos jsem zvolil nový systém. Dříve jsem
obcházel všechny vzorky i třikrát dokola
a určoval si pořadí od nejhoršího k nejlepšímu. Nyní jsem poprvé postupoval opačně.
Označil jsem si vzorky špatné, ke kterým
jsem se už nevracel. Pak už jsem se rozhodoval jen mezi těmi, které „se daly jíst“.
A co soutěžící? Švindlují?
Oblafnout porotce prakticky nelze. Když
ale mají soutěžící poznat svůj vzorek, servítky si neberou. Jde o hodně. Každý, kdo své
zelí nepozná, musí nalít do společného kotlíku panáka lihoviny. Proto někdo vpašuje
do vzorku napůl nakrájený kmín, kuličku
černého pepře, kolečko cibule či hořčičné
semínko.
Ptal se Stanislav Janovský
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Hokejisté vstoupili do druhé poloviny svých soutěží
Hokejové týmy SK Černošice mají za sebou první polovinu svých soutěží. A jak si vedly? O tom vypovídají následující tabulky, pro lepší orientaci doplněné komentářem.

juniorů a zbývajících dorostenců a takto
V minulých letech jsme si zvykli, že „áčko“ sestavený tým začal hrát juniorskou souv pražském přeboru pravidelně obsazovalo těž. Pro mladší hráče (15 a 16 let) to je
přední pozice a v baráži bojovalo o postup. tvrdý křest ohněm, neboť nastupují proti
S přestupem do Krajské ligy Středočeského fyzicky vyspělejším často i dvacetiletým
kraje se však situace změnila. Mužstva Měl- bijcům. Tomu odpovídá i postavení v taníku, Benešova a dalších větších měst jsou bulce.
11 11 0 0 78:18 22
výrazně silnější, než byly týmy pražského 1. SC Kolín
přeboru. Navíc z důvodu rekonstrukce 2. SKLH Benešov 11 9 0 2 89:25 18
chladícího zařízení nemohli černošičtí borci 3. Berounští Medvědi 11 9 0 2 68:27 18
trénovat na domácím ledě, což se z počátku 4. HC Rakovník 11 9 0 2 68:27 18
projevilo na výsledcích. Postupně však i oni 5. Stadion Nymburk 11 7 0 4 71:51 14
přivykli vyšší úrovni krajské ligy a začali 6. HK LEV Slaný 11 4 1 6 42:52 9
7. HC Roudnice 11 4 0 7 43:62 8
bodovat.
Krajská liga mužů

1. HC Mělník
2. SKLH Benešov A
3. HC Žabonosy
4. HC Jesenice
5. Slavoj V.Popovice
6. HC EF Příbram
7. HC Rakovník
8. HOSK Dobříš
9. HC Felbabka
10. SK Černošice
11. HK Kralupy
12. SC Kolín B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
10
7
7
6
6
5
4
4
3
2
0

0 0
0 1
1 3
0 4
0 5
0 5
0 6
0 7
0 7
0 8
1 8
0 11

88:18
76:30
58:39
49:49
50:31
42:46
50:46
29:47
35:73
23:53
44:50
22:84

22
20
15
14
12
12
10
8
8
6
5
0

Okresní přebor mužů
B družstvo mužů je zatím na druhém místě za kvalitním týmem HC Pašek Jesenice,
který dobrovolně sestoupil z krajského do
okresního přeboru.
Krajská liga juniorů

8. SK Neratovice 11
9. Sokol Žižkov 11
10. HC Letci Letňany 11
11. SK Černošice 11
12. DDM Rokycany 11

4
2
3
2
0

0 7
2 7
0 8
1 8
0 11

29:55
34:55
30:56
31:88
18:85

8
6
6
5
0

Krajská liga mladších a starších žáků
Z počátku měl oddíl problémy s nedostatkem hráčů. Po sloučení s družstvem Hořovic
a za přispění nového trenéra Františka Turka
se však obě družstva žáků rozjela a v soutěži
hrají důstojnou roli.
Krajská liga mladších žáků
1. HC Rakovník
8
2. HC Neratovice 8
3. HC Kutná Hora 7
4. Spartak Soběslav 8
5. Slavoj Zbraslav 8
6. SK Černošice 8
7. HK LEV Slaný 7

7
5
4
3
1
2
1

0
1
2
2
2
0
1

1 60:21
2 45:35
1 49:25
3 47:23
5 31: 50
6 21:67
5 23:55

14
11
10
8
4
4
3

Oddíl byl pro letošní sezónu nucen odKrajská liga starších žáků
hlásit ze soutěže družstvo dorostu, neboť
9 7 2 0 72:27 16
13 borců této věkové kategorie uvolnil 1. HC Rakovník
do týmu HC Příbram hrajícího doros- 2. HC Neratovice 9 6 2 1 66:16 14
teneckou ligu. Došlo proto ke spojení 3. SSC Říčany
9 6 2 1 66:24 14

32

z města a okolí
4. HK LEV Slaný 9
5. HC Kutná Hora 9
6. SK Černošice 9
7. Spartak Soběslav 9
8. Slavoj Zbraslav 9

6
4
2
1
0

0
0
1
0
1

3
5
6
8
8

47:36 12
45:38 8
27:84 5
18:58 2
20:78 1

Krajský přebor 5. tříd

1. HC Lass. Plzeň 18
2. HC Sparta
18
3. HC Č. Budějovice 18
4. DDM Rokycany 18
5. SK Černošice 18
Krajský přebor 4. a 5. tříd
6. Hvězda Praha 18
Tým borců ze 4. tříd dělá oddílu radost.
7. HC Třemošná 18
I přesto, že bylo třeba doplnit jej hráči ze 8. HC Příbram
18
3. tříd, zaznamenal výrazný výkonnostní 9. PZ Kladno
18
vzestup. Hráči z 5. tříd bojují v nejsilněji 10. Slavoj V. Popovice 18

obsazené soutěži vůbec. Přesto patří k těm
lepším.
Krajský přebor 4. tříd

1. HC Sparta
18
2. HC Lass. Plzeň 18
3. HC Č.Budějovice 18
4. HC Třemošná 18
5. Hvězda Praha 18
6. HC Příbram
18
7. DDM Rokycany 18
8. SK Černošice 18
9. PZ Kladno
18
10. Slavoj V.Popovice 18

17
15
13
12
11
7
5
4
2
2

0
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
2
4
5
6
11
13
14
16
16

207:10
172:20
163:29
125:35
118:51
59:114
49:159
30:192
26:179
35:195

34
31
27
25
23
14
10
8
4
4

16
16
15
11
10
8
5
3
1
1

1
0
1
0
1
1
1
1
1
1

1
2
2
7
7
9
12
14
16
16

165:22
134:34
159:27
75:50
70:98
58:76
63:96
28:117
28:112
23:171

33
32
31
22
21
17
11
7
3
3

Krajský přebor přípravek
Jde o soutěž hokejistů ze 3. tříd. Ti mají
v současné době za sebou tři turnaje, z nichž jeden se jim podařilo vyhrát. Mile tím překvapili,
neboť takový úspěch vedení klubu nečekalo.
Oddíl hledá nové hvězdy
Oddíl ledního hokeje by rád ve svých řadách uvítal další malé hokejisty. Nábor nových borců ve věku od pěti do dvanácti let,
a to chlapců i děvčat, probíhá po celý leden,
únor a březen vždy v pondělí od 15.30 na
(sj)
zimním stadiónu.

Za příjezdovou komunikaci k zimnímu stadiónu se už město nemusí stydět. Nově položený živičný
povrch a řada míst k parkování jsou toho důkazem.
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Minulá tajenka: Vila senátorky Plamínkové
Mimořádně působivou černošickou stavbou
je vila čp. 367, která stojí na vyvýšeném místě
v zahradě ve Střední ulici. Projekt vypracovali
na jaře roku 1939 renomovaní architekti Julius
Landsmann a Martin Reiner, kteří spolu navrhli také vysoce kvalitní funkcionalistické pražské domy
v Holešovicích, Bubenči
i na Novém Městě v Praze.
Vilu si nechala postavit významná politička
a bojovnice za práva žen
Františka Plamínková (viz
článek na straně 36), popravená nacisty v roce 1942.
Pod vedením černošického
stavitele Václava Majera probíhala stavba od
března do listopadu roku 1939.
Na původní majitelku domu odkazují iniciály FFP v kované mřížce vstupních dveří.
Patrový dům je zděný s efektní vtlačovanou
hrubou omítkou a dřevěnými doplňky zábradlí

schodiště, terasy, verandy, okenic a žaluzií. Výrazným prvkem je nárožní rizalit s patrovou terasou, která je v hlavním průčelí krytá stříškou
s dřevěnou konstrukcí, v navazujícím bočním
průčelí ponechána otevřená.
Interiér je stejně jako
exteriér dochován v původním stavu (dveře, dřevěné
zábradlí a stupně schodiště,
svítidla, parketová podlaha,
okna včetně kruhového
okénka). Dům souvisí
s architektonicky utvářenou zahradou s chodníčky
a vegetací.
Víkendový dům v romantickém pojetí je dochován v intaktním stavu
a patří mezi nejzdařilejší architektonická díla
Černošic. Stavba svým charakterem je důležitá
i v širším kontextu a svou kvalitou přesahuje
hranice města.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou

VODOROVNĚ: A. Tištěný vzor; vojenský čekatel – B. Osopit (se); sorta – C. Balzacův literární hrdina; archaicky končetiny; houževnatá bylina – D. Lotrinec; mariášnická hláška; city
– E. Lotyšsko; malý hrad – F. Mezin. zkr. pro číslo; chem. prvek; něm.branka – G. Rumunská
měna; býv. sdružení strojírenských továren – H. Prvorepubliková knižní edice; mastnota
– I. Muž. jméno; číslovka – J. Obchodní řetězec pro kutily; puls – K. Roztavená hmota; zájmeno – L. Hunský vojevůdce; prolít hrdlem – M. Angl. zkr. Jihoafrické republiky; biblické
plavidlo; ital. cesta – N. Nejmenší z modelů automobilky Hyundai; dětský pozdrav; latin.
most – O. Posvátný býk; čertův zlý sen; atletická disciplína – P. Síla; slov. lid; nejvyšší karty;
jméno africké zpěvačky Sumac – R. Ničivý vítr; předložka; hlavní město Tuniska. – S. Číslovka; biografy; stará olomoucká SPZ.
SVISLE: 1. Vztek; podraz; muž.jméno – 2. Smrtelně nebezpečný virus; nedávat polibky; vojenské hlášení – 3. První část tajenky – 4. Komoň; radikální čisticí prostředek; východoasijská
země; zpěvná slabika – 5. Španělsky řeka; zkr. jedné z goniometrických funkcí; solmizační
slabika; americká smradlavá šelmička – 6. Býk; lenochod tříprstý; maďarské muž. jméno;
římská šestka – 7. Předložka; označení vláčkových modelů; luční rostliny; název písmene
– 8. Ve kterou dobu; šlechtický znak; chem. zn. radia; tuhá kaše – 9. Polní míra; chechtat;
slov. oves; citoslovce bolesti – 10. Druhá část tajenky; Bondův úhlavní nepřítel – 11. Vydání; vodorovně vrstvené trámy; světoznámý výrobce lyží – 12. Mastek; stéci po kapkách;
pokladna.
NÁPOVĚDA: F. tor – G. TOS – H. ELK – M. RSA – 7. HO – 10. No.
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Významné osobnosti v dějinách města Černošice
Seriál křížovek s architektonickou tématikou dospěl až k vile, kterou v článku na straně 34. popisuje spolupracovnice naší redakce
Šárka Koukalová. Tentokrát však k „životopisu“ této stavby přidáváme i vzpomínku na
osobnost, která v ní, byť jen krátce, pobývala.
Byla jí senátorka Františka Plamínková, jedna z prvních obětí Heydrichiády.

Osobnost senátorky Plamínkové však nebude poslední, o které se chceme zmínit. Významných aktérů společenského či kulturní
dění se vztahem k našemu městu, o jejichž
životě a práci se nám podařilo shromáždit
publikovatelné materiály, je víc. Nemáte i vy
chuť třeba nás jen upozornit, že existoval
někdo další z galerie slavných?

Františka Plamínková, senátorka a osobnost ženského hnutí

Františka Plamínková se narodila 5. února 1875 jako třetí dcera
pražského obuvnického mistra. Protože si od dětství přála být učitelkou, vystudovala Státní učitelský ústav v Praze. Od jejího úmyslu
ji neodradil ani zákon, který v tehdejším mocnářství nařizoval učitelkám celibát – nesměly se provdat.

Po celý svůj život byla Františka
Plamínková aktivní
v ženských klubech, angažovala se i v mezinárodním ženském hnutí. Zasloužila se
o to, že celibát byl po roce 1918 zrušen
a v roce 1923 bylo československým ženám
přiznáno hlasovací právo jako jedněm
z prvních v Evropě.
Na svou dobu moderní žena, patřící
k nové generaci českých feministek, které
se vyznačovaly tím, že byly vzdělané, měly
svá občanská povolání a jejich feminismus
spočíval v důsledném prosazování rovnoprávného postavení žen bez rezignace
na mateřskou roli. K prosazení ženských
zájmů využívala i přátelství s prezidentem
Masarykem, který finančně přispíval na
ženské emancipační hnutí.

1919 – stává se členkou předsednictva strany Národně sociální,
1925 – 39 pracuje jako senátorka (teprve
druhá v historii státu),
1925 – zvolena místopředsedkyní Mezinárodní rady žen,
1931 – jmenována delegátkou Společnosti
národů v Ženevě.
Dopis Hitlerovi

V dusné zářijové atmosféře roku 1938
napsala Plamínková otevřený dopis
Hitlerovi. Vyčetla mu, že ve „slavné“ norimberské řeči urážel prezidenta Beneše,
upozornila ho na historické a zeměpisné
omyly, jichž se v řeči dopustil, a uvedla,
že jako demokratka věří, že proti vojenské
převaze pravda zvítězí. Již 1. září 1939
byla zatčena a šest týdnů vězněna. Po proData a funkce
puštění byla stále pod dohledem gestapa.
1903 – spoluzakládá Český ženský klub Dva týdny po atentátu na Heydricha byla
znovu zatčena a 30. června 1942 ji nacisté
a Výbor pro volební práva žen,
v jejích 67 letech bez soudu popravili na
1923 – zakládá Ženskou národní radu a jastřelnici v Kobylisích. Její popel nasypali
ko předsedkyně pořádá přednášková
do společného hrobu.
turné po Evropě a Spojených státech,
Milena Křížová
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Matrika bude 11. ledna z technických důvodů uzavřena
Městský úřad Černošice oznamuje, že v úřední den ve středu 11. ledna bude z technických důvodů uzavřena matrika. Všem obyvatelům, kteří v tento den nebudou mo(vt)
ci služeb matriky využít, se omlouváme.

KHK Střední Čechy je partnerem významného projektu
Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů – tak se jmenuje projekt spolufinancovaný EU ze Společného regionálního
operačního programu (SROP), jehož partnerem je Krajská hospodářská komora
Střední Čechy. Cílem projektu je poskytovat poradenství v oblasti možného čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR
a shromažďování podnětů a připomínek veřejnosti, měst, obcí a podnikatelských
subjektů k rozvojovým strategiím a projektovým záměrům ve Středočeském kraji.
Čili příprava na efektivnější čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v letech
2007 – 13. SROP je zaměřen na investiční projekty, které podpoří vyvážený rozvoj
regionů. Je rozdělen na priority, z nichž každá řeší určitou oblast. Konečnými příjemci v závislosti na prioritě mohou být drobní podnikatelé, malé a střední podniky,
města a obce, svazky obcí a měst, kraje, komora a její složky, organizace zřizované či
zakládané kraji a obcemi a státem zřízené organizace. Informace o SROPu získáte na
www.kr-stredocesky.cz nebo www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz. a u příslušné
kanceláře KHK ČR.
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Oblastní kancelář Praha západ, Pražská 24, 252 10
Mníšek pod Brdy, tel.: 318 590 711, ohk@hkpz.cz, rmpraha-zapad@inmp.cz, www.hkpz.cz.

Dárkyně krve získaly vysoká ocenění
Nejpilnější dárci krve z Prahy 4 a 5 a z Prahy-západ se počátkem prosince sešli
v Obecním domě na Smíchově, aby tu převzali ocenění za svoji obětavou a společensky
prospěšnou činnost. Už tradičně s organizací celé akce pomáhaly černošické sestry
Červeného kříže. Mezi oceněnými byla paní Zdena Kloučková z Černošic, která obdržela zlatou plaketu za více než čtyřicet odběrů, a paní učitelka mateřské školy v Karlické Mirka Bejlková, která získala plaketu stříbrnou. Oběma úspěšným dárkyním krve
gratulujeme a děkujeme. Poděkování však patří i dalším černošickým dárcům. Také
všem našim členům bychom chtěli popřát klidné a spokojené Vánoce a do nového
Za výbor ČČK Milada Borovičková
roku mnoho zdraví.
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Výstava Černošice v proměnách času
V Městském kulturním středisku na Vráži se od 27. do 29. ledna uskuteční výstava
připravovaných i rozpracovaných projektů – dopravní generel, silnice, stavební projekty
(i soukromé), generel hřišť, územní plán včetně dokumentů, které představí historický
rozvoj města v posledních desetiletích. V rámci výstavy představí firma IBS-Rokal novou podobu Centra Vráž. Výstava bude přístupná v pátek od 14.00 do 19.00, v sobotu
(red)
od 9.00 do 17.00 a v neděli od 12.00 do 16.00 hod.

Zápis prvňáčků se bude konat 26. ledna
Zápis prvňáčků do Základní školy Černošice se koná 26. ledna od 13.00 do 19.00
v budově ZŠ Černošice, Komenského 77. Zapsány budou děti narozené v době od
1. 9. 1999 do 31. 8. 2000. Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte. Přednostně
budou zapsány děti s trvalým bydlištěm v Černošicích a děti s trvalým bydlištěm ve
Vonoklasech.V případech, kdy budete žádat odklad povinné školní docházky, inforPhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
mujte se prosím ve škole.

Město vyhlašuje granty pro rok 2006
Město Černošice vyhlašuje pro rok 2006 grant pro práci s mládeží a grant pro oblast kultury. Podmínky a formuláře pro oba granty jsou k vyzvednutí v podatelně MěÚ v Riegrově
ulici. Řádně vyplněné formuláře je třeba odevzdat do podatelny MěÚ nebo zaslat poštou do
31. 1. 2006. Rozhodující je přitom razítko podatelny nebo pošty. Upozorňujeme, že podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení je včasné a řádné vyúčtování přidělené dotace
v roce 2005. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v Informačním listu a na internetových stránkách města. Další informace lze získat na telefonním čísle 251 641 116, e-mail:
Za školskou komisi J. Bosková, za odbor kultury P. Blaženín
kultura@mestocernosice.cz.

Pramínkovská soutěž o krmítko roku
Nikdo zřejmě dosud nespočítal, kolik suchých semen nasypou obyvatelé našeho
města za jedno zimní období opeřencům, kteří neodlétají do teplých krajin. Budou to
určitě stovky kilogramů. Možná víc, než je předhazováno slepicím. Nicméně, řečeno
obchodním jazykem, „zpěvné ptactvo nám to bohatě vrátí na těle i na duchu lovem
hmyzu a zpěvem“. I proto se členové lidového souboru Pramínek Černošice rozhodli
vypsat soutěž o krmítko roku vlastní výroby v kategoriích: mládež do 12 let, vzrostlejší omladina, rodiče, prarodiče. Porota bude hodnotit vzhled, ergonomii a ekologii
(z pohledu člověčího i ptačího). Přihlášky s fotografií do soutěže zasílejte na adresu:
Soubor Pramínek, Vrážská 332, kontaktní telefon 603 176 523 (ptáčkomilům bez
možnosti fotografování fotografii zhotovíme). Uzávěrka je 21. března. Vyhlášení vítězů
(red)
najdete v květnovém čísle Informačního listu.
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Šiba Music Chance
ClubKino Černosice a Šiba, s. r. o., výroba pouzder a příslušenství na hudební nástroje,
pořádají druhý ročník soutěžní přehlídky kapel Šiba Music Chance. Ve čtyřech kolech se
utká celkem 16 kapel se zhruba čtyřicetiminutovým programem. Z každého kola postoupí
jedna kapela do finálového večera, ze kterého vzejde vítěz. Kromě hodnotných cen získá
vítězná kapela možnost vystoupit na Černošickém Bigbeatovém dunění 27. května po boku kapel zvučných jmen. V porotě zasedají přední hudební publicisté a hudebníci. Loňský
ročník vyhrála kapela Bublifuck a natočila v klubu živý profiaudio záznam koncertu. Hudebně ostřejší první kolo se koná 28. ledna, druhé kolo 25. února, 3. kolo 17. března, 4. kolo
21. dubna a finále proběhne 12. května. Pokud máte zájem a děláte vlastní tvorbu, rádi vás
na přehlídce uvidíme-uslyšíme. Informace a přihlášky do soutěže na tel.: 602 613 731 nebo
(pb)
mail: info@clubkino.cz.

Vánoce s Pramínkem a jeho hosty
V překrásném prostředí zrenovované stodoly uzpůsobené pro výstavní činnost a divadlo
se v Dolních Černošicích představil lidový soubor Pramínek v plné své kráse a síle. Tento
večer plný tance koled a dobré nálady navodil výtečnou vánoční atmosféru. Na tomto vánočním setkání představila schola černošického kostela Gregoriánský chorál – roráty. Dále
se zaplněné auditorium zaposlouchalo do netradiční interpretace vánočních koled v podání
Ireny a Vojtěcha Havlových. Je jen potěšitelné, že do pro mnohé z nás odlehlých Dolních
Černošic si přes nepřízeň počasí našla cestu spousta příznivců kvalitní kultury. Závěrem
bych chtěl poděkovat Jaroslavu Vackovy za poskytnutý překrásný prostor, manželům Látalovým, na jejichž bedrech ležela nelehká organizace a přeprava všeho potřebného do Dolních
Černošic, a v neposlední řadě patří dík a uznání všem účinkujícím, zejména těm dětským,
Pavel Blaženín
kteří celé pásmo s Marcelou Látalovou nastudovali.
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3× Černošice na Královské cestě
Pokud se dáte procházkou ze Staroměstského náměstí Kaprovou ulicí a zabočíte do
Maiselovy, najdete v čísle 2 výstavu fotografií Jana Schejbala (1975). I když nastavil
zrcadlo zrcadlovky tak, abychom se viděli, není to nemilosrdná destrukce, ale pohled
všímavého a pokorného pozorovatele dnů všedních i svátečních na periferii Prahy, kde
zdánlivě „není nic k vidění“. Zajímají ho lidé, kteří nejsou baveni, ale sami se dovedou
bavit či aktivně sportovat. Nachází občanskou společnost, byť ještě v kulisách reálného
socialismu. Dál snad není třeba nic vysvětlovat, stačí se podívat a prožít spolu s ním krátké
okamžiky fotografické spouště. A pokud přijdete na výstavu s dobrou náladou, určitě vás
tu neopustí. Autor svým rodákům věnoval tři cykly: Mokropeský masopust, Hasičský sbor
v Černošicích a Mokropeské zelíčko. Celá výstava vznikla na základě uděleného Grantu
Prahy. Nenabídne i naše město grant, aby mohl v bystrém pozorování pokračovat? Pokud
by někdo vytvářel lexikon Černošic, našel by pod heslem „fotografové“ vedle Viléma Heckela, Pavla Štechy i jméno Jan Schejbal. Jeho tvorbu můžete sledovat mimo jiné v časopisech Týden, Instinkt a Nedělní svět. Výstava je součástí expozice Czech Press Photo 2005
Ivan Látal
a potrvá do 30. ledna.

Pěvecký recitál v Základní umělecké škole
Sál černošické Základní umělecké školy ve Střední 403 se 15. ledna v 19 hodin
rozezní áriemi W. A. Mozarta, Scarlattiho, G. Donizettiho a V. Belliniho. To vše
v podání Alice Janatové, Pavly Zumrové a Václava Cikánka za klavírního dopro(pb)
vodu Miroslava Navrátila.

Městské kulturní středisko nabízí k pronájmu sál a učebny
Městské kulturní středisko, Mokropeská 1208, nabízí občanům a firmám
krátkodobé pronájmy sálu 170 m a učeben. K dispozici je nová ozvučovaní
aparatura, piano, možnost zapojení reprodukované hudby atd. Informace na
(pb)
kultura@mestocernosice.cz a na tel. 251 641 116.

Cvičení Pilates v Městském kulturním středisku
Zveme všechny zájemce na cvičení Pilates. S pomocí této metody můžete formovat
svou postavu, zlepšit držení těla, rovnováhu a koordinaci, odstranit bolest zad a zlepšit svou kondici. Při cvičení, které probíhá převážně na podložce, se využívá zejména
hmotnosti vlastního těla. Techniky Pilates jsou vhodné pro ženy i muže, bez ohledu
na věk nebo předchozí pohybové zkušenosti. Kurz povede Mgr. Hana Císařová, absolventka FTVS UK a instruktorka Pilates se zahraničními zkušenostmi. Zahajujeme ve
středu 25. ledna od 9.00 v sále Městského kulturního střediska na Vráži. Více informací
Těší se na vás Hana Císařová a Monika Kupková
na tel.: 724 026 096.
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Zajíček Tedýsek seznamoval děti na setkání maminek
Druhý prosincový čtvrtek se v Městském kulturním středisku, jehož sál poskytlo
město pro tento účel zdarma, uskutečnilo první setkání nejen černošických maminek s dětmi. „Veselou formou za pomoci zajíčka Tedýska jsme se společně seznámili,
a děti tak získaly důvěru. Poté jsme tancovali, cvičili a po svačince si děti hrály s přinesenými hračkami a malovaly obrázky. Pro další setkání připravujeme přednášky
o výchově dětí, chystáme africké a orientální tance a možná i rytmické tančení za doprovodu klavíru,“ uvedla jedna z organizátorek paní Andrea Červenková, která také
vzkazuje, že všichni, kdož se chtějí dobře pobavit se svými dětmi, a to každý čtvrtek
od 9.30 do 11.30 v sále Městského kulturního střediska na Vráži, jsou vítáni.
Na další setkání se těší Andrea (tel.: 603 182 407) a Jarka (tel.: 774 139 001).

Prvotní ostych některých malých nedůvěřivců za pomoci zajíčka brzy zmizel.

Pro černošické milovníky Jiřího Suchého a divadla Semafor
Divadlo Semafor konečně po velké vodě zakotvilo v pražských Dejvicích. Nově upravený
prostor sálu Globus v Dejvické se pyšní oponou malovanou Jiřím Suchým podle Hynaisovy opony v Národním divadle, ale s postavami ryze semaforskými. Nově rozšířený je
i repertoár. Od říjnového otevření již třetí premiéra. Název kusu Začalo to akordem zavede
diváka na samý začátek tvorby Suchého v Redutě. Vedle Jiřího Suchého a Jitky Molavcové
zastupuje tehdy zpívajícího Viktora Sodomu jeho starší syn Viktor a textaře Josefa Koptu
Anna Musilová
syn Václav, tradičně brilantně hrající na piano.
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Zveme vás do divadla na Povedené člověčiny
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 19. ledna od 20.00 do černošického ClubKina na divadelní hru Povedené člověčiny. Shlédnete
doslova neopakovatelné představení tvořené improvizovanými etudami a scénkami
vzniklými na nejrůznější témata a ztvárněnými formou činohry, pantomimy, jazykolamů, písniček atd. Účinkuje Divadlo duší
spřízněných Praha pod vedením Režiséra Jiřího Svobody. Ti z vás, kteří byli v ClubKinu
24. listopadu, už tento soubor znají, ostatní
se více dozví na http://divadlo-dds.php5.cz/.
Přijďte se podívat na mladé profesionály.
Pavel Blaženín

Výstava Art Černošice 2005 prezentovala díla místních i přespolních

V Městském kulturním středisku se v posledním měsíci letošního roku konala tradiční výstava Art Černošice 2005. Na výstavě prezentovali svá díla výtvarníci nejen
z našeho města, ale i z blízkého okolí. Rád bych tímto poděkoval společnosti Černošice za pečlivě připravenou výstavu a popřál mnoho sil a odhodlání pro přípravu výstavy Art Černošice 2006. Takže nezapomeňte opět v prosinci tuto výstavu navštívit.
Pavel Blaženín

Vernisáž Art Černošice 2005.
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Latinskoamerické a standardní tance míří do Černošic

Taneční Klub Axis Praha se v Městském kulturním středisku na Vráži chystá otevřít
kroužky latinskoamerických a standardních tanců pro
děti od 1. třídy základní školy, mládež i dospělé. Nejde
o klasické taneční, ale o pohybovou průpravu a výuku
základů těchto tanců. Zakladatelkou a vedoucí klubu je
Mgr. Lenka Dlouhá (na snímku), absolventa FTVS, obor
trenér tance I. třídy, a amatérská mistryně v latinskoamerických tancích. Nově otevřené kursy budou v Černošicích pořádány od září, a to každé pondělí a pátek.
K provádění výuky příslušné věkové kategorie je však
nezbytný zájem minimálně šesti tanečníků. V případě
nenaplnění tohoto počtu mohou být některé kategorie
spojeny. Rádi mezi námi uvítáme nejen jednotlivé zájemce, ale i taneční páry. Další informace a předběžné
přihlášky do kursů na tel. 732 763 369 a 774 353 577
a e-mailu: tk.axis@seznam.cz.
Na vaši účast se těší vedení klubu, které tvoří
Lenka Dlouhá a Matěj Koudelka

Etnická hudba v Černošicích
Odbor kultury vás srdečně zve v úterý 17. ledna od 19.00 do sálu Základní umělecké školy,
Střední 403, na koncert na pomezí world music a etnické hudby v podání skupiny Njorek.
Skupina, která vznikla na jaře 2003, hraje ve složení: Jaroslav „Olin“ Nejezchleba (violoncello, zpěv), Michal Müller (citera, zpěv) a Stanislav Barek (kytara, zpěv). Hlavní myšlenkou
vzniku skupiny bylo zúročení zkušeností Jaroslava Nejezchleby z období adolescentního
věku, kdy byl členem cimbálové muziky Písečan. Neodmyslitelný člen skupin Marsyas
a E. t. c. zpíval moravské písničky na různých večírcích a po hospodách. Tyto písničky se
staly základem repertoáru skupiny. Všichni tři mají blízko k blues a rocku, proto nejsou
skladby interpretovány v původní podobě, ale dle hudebního cítění muzikantů samotných.
Prolínáním rozdílných hudebních stylů vznikají písničky s etnickými kořeny, které nejsou
tak obvyklé na české (tedy ani na světové) hudební scéně. Na rozdíl od jiných skupin tohoto
zaměření hraje skupina akusticky. Repertoár doplňují i písničky jiných národů a také skladby vlastní. Mimo hry na nástroj ovládají
tito profesionální hudebníci také výbornou
kulturu zpěvu, která dokáže procítěně a autenticky vyjádřit duši českého a moravského
folklóru i s patrnými stopami rocku a blues.
Všichni tři hudebníci pocházejí z rockové
a jazzové scény, proto jejich úpravy lidových
písní znějí dost nezvykle, současně, ale zajímavě svěže a vtipně.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ABDI, Nura: Slzy v písku – skutečný příběh o životě žen v Somálsku; AKUNIN, Boris: Leviatan
– ruský román; BEŠŤÁKOVÁ, Eva: Peřina v kufru – povídky; BRAYFIELDOVÁ, Celia: Tajemná
Francie – vyprávění o životě ve Francii; BURNHAMOVÁ, Sophy: Kniha andělů – příběhy; ČECH,
Jiří: Malér lodi Markéta – cestopisný román; FOLLETT, Ken: Sršeň létá v noci – román ze 2. svět.
války; FRANK, J. Suzanne: Úsvit nad Středomořím – historický román; FUCHSOVÁ, Irena: Když
chce žena zhubnout – román pro ženy; FULGHUM, Robert: Třetí přání 2 – pokračování stejnojmenného románu; GERWALD, Mattias: Hvězdář se stříbrným nosem – Tycho de Brahe – životopisný román; HASSEL, Sven: Kola hrůzy – dánský válečný román ze 2. světové války; HELFER,
Ralph: Zamba, život s králem zvířat – autentický román o výcviku a chovu lvů; HŮLOVÁ, Petra:
Cirkus Les Mémoires – český román; KOUDELKA, Petr: Proč je to horší, když je to lepší – katastrofické fejetony; LUDLUM, Robert: Dědictví Scarlattiů – kriminální román ze 2. svět. války;
LUSTIG, Arnošt: Deštivé poledne – psychologické povídky; MÁRQUEZ, Gabriel García: Podzim
patriarchy – kolumbijská satira; McCALL Smith, Alexander: Žirafí slzy – detektivka; NOSKOVÁ,
Věra: Bereme, co je – český generační román; PAASILINNA, Arto: Stará dáma vaří jed – finský
humoristický román; PAVEL, Jiří: Blázinec i v mé hlavě – autobiografické vyprávění syna Oty
Pavla; REINEROVÁ, Lenka: Praha bláznivá – česká novela; SKLENÁŘ, Filip: Červené dlaždice
– česká literatura; SOMMEROVÁ, Olga: O čem sní muži – sonda do života českých mužů; ŠMÍD,
Zdeněk: Cejch – společenský román; TOPOL, Jáchym: Kloktat dehet – český román; TREMAYNE,
Peter: Paní temnot – historická detektivka; TREVANE, Jacky: Fatwa – manželství v islámském
světě.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BAUER, Jan: Co v učebnicích dějepisu nebylo podruhé – záhady světových dějin; BREJCHOVÁ, Hana: Lásky té plavovlásky, aneb Hana Brejchová o sobě a jiných – životopis; HANZOVÁ,
Marie: Diktáty od šestky do devítky – diktáty a pravopisná cvičení pro základní školy a gymnázia;
LEIKERT, Jozef: Sny v okovech – dějiny Československa za 2. svět. války; MacKEITH, Gillian: Jste
to, co jíte – zdravá výživa; MACHOLDOVÁ, Taťjana: Výtvarné práce s pohádkami – výtvarná
výchova v předškolním věku; MICHORA, Zdeněk: Český Honza: Cesta kolem světa za 99 dní
– cestopis; NEWCOMB, Richard F.: Opusťte loď! – námořní katastrofy za 2. svět. války; RYBÁŘ,
Jan: Historky z konce světa – reportáže z podivuhodných míst; SCHONBERG, Michal: Rozhovory
s Voskovcem.
Pro děti a mládež:
BLYTON, Enid: Dobrodružství na Killimooinu – dobrodružný román pro děti; BLYTON,
Enid: To ti patří, Amélie! – pohádkový příběh; BREZINA, Thomas: Muž s ledovýma očima – tajemný příběh; COLLODI, Carlo: Pinocchio – klasická pohádka; DAVIS, Jim: Garfield převažuje
– komiks; FERSTL, Roman: Zapálení jezuité – děsivé dějiny; FRIEDRICH, Joachim: Čtyři a půl
kamaráda a osudný dřep – detektivní příběh pro děti; GOSCINNY, René: Asterix, nebe mu padá
na hlavu – komiks; JOLIN, Peter M.: Harry Trottel a ta jemná tenata – parodie; KLÁSEK, Martin: Hurvínek a Mánička na neznámé planetě – humorné pohádky; LADISLAV, Karel: Strašidla
v nesnázích – Čtyřlístek; LANCZOVÁ, Sandra: Moje druhé já – dívčí román; McKAYOVÁ, Hilary:
Bezdomovci honí kluky – humorné příběhy o dětech; OTTESEN, Josefine: W.i.t.c.h. Zlatý pramen – dobrodružný příběh; SIMPSON, Margaret: Drazí zesnulí – Marie Stuartovna – zajímavosti
ze života anglické panovnice; SVOBODOVÁ, Vlasta: Nedej se, Báro! – dívčí román.
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Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;

Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;

Čtvrtek: 12.30 – 16.00;

Pátek: 9.00 – 11.30.

Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet.
Pro velký zájem je lepší si termín předem telefonicky rezervovat. Přijďte, těšíme se na vás.

Kniha Černošice, vilové město na Berounce, zaujala i Pražany
Je potěšitelné, že o tuto knihu projevili
zájem i pražští knihkupci. Pro pořádek připomínám, že v knize je publikován ojedinělý
soubor historických fotografií, zachycujících
naše město od konce 19. století až po 30. léta
20. století. Vzácné dokumenty přibližují čtenářům, jak se z malé vesničky v malebném
údolí Berounky stávalo letovisko s mnoha
architektonickými skvosty. Soubor pohlednic
zapůjčilo město Černošice a umožnilo tak
vznik publikaci, ve které je shrnuta etapa
jeho bouřlivých proměn. Kniha je určena
nejen pamětníkům, ale všem, kteří se chtějí
o historii Černošic dozvědět co nejvíce. Publikaci Černošice, vilové město na Berounce,
koupíte v pokladně MěÚ v Riegrově ulici
a v černošických trafikách.
(pb)

Mateřská škola zve děti na pohádky
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce do mateřských škol, na divadelní představení, která se budou konat v budově školy
v Topolské ulici 518.
6. 1. pátek
10.00 – O dvanácti měsíčkách
18. 1. středa
9.00 – O třech přadlenách
1. 2. středa
10.00 – O Červené Karkulce
17. 2. pátek
9.30 – O zajíčkovi
10. 3. pátek
10.00 – Koza Luiza
24. 3. pátek
9.30 – O slůněti
28. 4. pátek
10.00 – O perníkové chaloupce
12. 5. pátek
9.30 – O tygříkovi
26. 5. pátek
10.00 – Hrnečku vař
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě, pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy
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