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76. schůze rady města
ze dne 21. září 2005

• I. rada města bere na vědomí informativní
bod Zjišťovací řízení k záměru Paralelní
RWY (runway) 06R/24L, letiště Praha Ruzyně; II. rada ukládá OISM prověřit, zda
město Černošice může, jako obec zařazená
ve třetím vzdálenostním pásmu, vstoupit do
Sdružení obcí postižených provozem letiště

• rada města ukládá OISM jednat se všemi
vlastníky pozemku č. parc. 4502/8 v k. ú.
Černošice o možnosti zřízení věcného břemene (nabídka spolumajitele na prodej jeho
podílu na pozemku č. parc. 4502/8 z důvodu připravované stavby vedení dešťové
kanalizace – nabídka 2/5 pozemku za cenu
250 Kč/m²; celková výměra pozemku činí
771 m²)
• rada města souhlasí se záměry na prodej
pozemků určených k výstavbě rodinných
domků a se souvisejícími návrhy kupních
smluv, které budou předkládány zájemcům
o koupi v rámci výběrového řízení, a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

• rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na část pozemku č. 441/1 (Lesy Steinských, spol., s. r. o. – automat na vodu
u budovy MěÚ) dodatkem do 31. 12. 2010
(nájemní smlouva na dobu určitou vyprší
31. 12. 2005)
• rada města souhlasí s podáním žádosti
o bezúplatný převod pozemku č. parc. 5125/
27 v k. ú. Černošice od Pozemkového fondu
a jeho využitím pro stavby k bydlení, veřejnou zeleň nebo pěší komunikaci a doporučuje zastupitelstvu ke schválení (dle sdělení
PF žadatel o tento pozemek, nebo jeho část,
nesplnil podmínky pro jeho získání)
(Pokračování na straně 30)

Na titulní straně: Novým občánkům zatančily a zazpívaly děti ze Základní umělecké
školy.

z radnice

Změna územního plánu

Jistě není důležitější a současně diskutovanější otázky
v životě obcí, než je
schvalování územních plánů a jejich
změn. V našem
případě byl územní
plán vypracován
a schválen v roce
1996 a většina z nás, členů současného zastupitelstva, se na jeho vzniku nepodílela.
Přes vědomí toho, jak nesnadné muselo být
podobný prostředek pro regulaci rozvoje obce vypracovat, čas ukázal, že ne vše, co zde
bylo upraveno, je zcela ideální. Jako zřejmý
případ se dnes jeví rozsáhlá plocha Lad, která byla celá určena pro čistou zástavbu bez
vymezení ploch zeleně a sportovišť.

které významně neměnily rozsahy ploch
určených pro čisté bydlení, je v současně
projednávané změně zahrnuto několik
ploch, které by vedly k rozšíření zástavby
rodinnými domy. Poloha těchto ploch je situována v lokalitě směrem na Dobřichovice.
Projednávaný návrh řeší území komplexně
včetně vzniku malého centra v blízkosti ulic
Dobřichovická a K Dubu. Navržené pozemky mají plochu asi 2 000 metrů čtverečních
a výrazně omezenou maximální zastavěnou
plochu. Součástí návrhu jsou i plochy zeleně
a sportovišť.

Jistě si můžeme položit otázku, zda se naše
město má dále rozrůstat. Jsem však přesvědčena, že pokud ano, je právě regulace zástavby včetně zainvestování jak infrastruktury,
tak právě zmíněných sportovně rekreačních
ploch vlastníky pozemků nezbytnou podHelena Langšádlová, starostka
Po změnách přijatých v roce 1998 a 2003, mínkou.

28. října, u příležitosti státního svátku, kterým byl Den vzniku samostatného Československého
státu, položili představitelé města a zástupci Svazu bojovníků za svobodu věnce k místním
památníkům padlých.

3

z radnice

Zpráva o konání 20. schůze městského zastupitelstva

Za účasti šestnácti zastupitelů a zhruba dvaceti pěti diváků
proběhlo 6. října v Městském kulturním středisku na Vráži
20. zasedání městského zastupitelstva. Program byl obsáhlý, byť
v něm byla řada čistě administrativních bodů.
Nejprve rada města V tomto smyslu zastupitelé potvrdili předchoinformovala zastu- zí stanovisko rady a do vyřešení finančních
pitelstvo, že se již toků odmítli pečovatelskou službu pro celý
podařilo dotáhnout okres pod náš úřad převzít.
do konce smlouvu
Názvy ulic
s developerskou společ ností Skanska. Ta se,
V tradičně bezproblémovém bodě „názvy
v souvislosti se zástavbou lokality Rybníč- ulic“ požádala jedna z přítomných o objasněky, smluvně zavázala, že zde vybuduje na ní principu jejich pojmenovávání. Zastupitelvlastní náklady kompletní infrastrukturu stvo má v tomto zcela volnou ruku a omezení
včetně části komunikace Karlická, a to jen taková, že ulicím nelze dávat jména živých
v parametrech, které město požaosob, jména hanlivá a taková, která
duje. Tedy včetně dešťové kanalise už v lokalitě vyskytují. Naši zazace. Zahájení stavby je stanoveno
stupitelé se zpravidla snaží dávat
dynamicky a počítá se od vydání
taková jména, která se v lokalitě
stavebních povolení od STE. Tato
charakteristicky vyskytují.
pozitivní zpráva byla zastupitelProdej pozemků
stvem jednomyslně schválena.
Následovalo několik adminisRozpočtová opatření
trativních bodů a poté bod „záměr
Následovala informace o provedeprodeje pozemků“. Jednalo se o lokality
ných rozpočtových opatřeních, souvisejících Vápenice, Dobřichovická, Čapkova a Topolzejména s přijímáním plateb za prodané po- ská. U všech pozemků se dnes postupuje tak,
zemky v čase a s přesunem plánovaných do- že se vyhlašuje minimální cena, skládají se
tací do dotací přijatých. Navržené rozpočtové ze závazné zálohy, a nově se bude současně
opatření bylo rovněž schváleno.
s nabídkou podepisovat i smlouva. Pozemky
Pečovatelská služba
na Vápenici se za stanovených podmínek
Poněkud komplikovanější byla informace prodají se sympatickou výtěžností, a ani
o transformaci pečovatelské služby. Kraj ji u ostatních není v tuto chvíli žádný důvod
snižovat nastavenou cenu. Výnosy z prodeje
přestává plošně zajišťovat, a to jednak proto,
jsou z rozhodující míry převáděny na invesže na ni nemá peníze, jednak proto, že by
tiční akce. Někteří zastupitelé prodej pozemse do budoucna měla hradit individuálně
ků kritizovali, a to přesto, že stejní zastupitelé
na základě nově odsouhlaseného příspěvku v roce 2003 schválili záměr prodeje asi 70
pro potřebné. Lze předpokládat, že paleta tisíc m2 pozemků v průběhu tří let. Konzisprivátních nabídek bude podstatně širší než tentní by tedy ze strany těchto zastupitelů
dosud. Černošice deklarovaly ochotu postarat bylo kritizovat radu města, že nastaveného
se v přechodném období o své občany, ovšem tempa není dosahováno. Asi nikoho proto
představa kraje, že by tuto péči zajišťovaly nepřekvapí ani doporučení jednoho kolegy
pro celý okres Praha-západ, je nepřiměřená. zastupitele udělat na pozemku v Topolské
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veřejné sportoviště, když právě tento kolega,
ještě jako bývalý druhý místostarosta, nechal
v roce 2003 svolat mimořádné zasedání zastupitelstva, aby mu předložil návrh na „udělení
výjimky z územního plánu“, kterou se tento
tehdy sportovní pozemek měl stát pozemkem
stavebním. Majitelé tenkrát prý po této změně
„moc řvali“. To jsou ty paradoxy života. Návrh
rady na postupný prodej za stanovených podmínek byl každopádně schválen v té podobě,
v jaké byl předložen.
Dotace na školu
Následovala další řada administrativních
rozhodnutí. Po jejich bezproblémovém projednání se zastupitelé dostali k informaci
o schválení dotace na výstavbu nové školní budovy. Tento bod si vyžádal delší diskusi. O co
v ní šlo? Město Černošice poměrně dlouho
připravuje výstavbu nové školní budovy s tělocvičnou, prakticky se na tom pracuje nepřetržitě od roku 2003. První soutěž na studii se
zrušila a měnilo se místo pro stavbu, pak proběhla další soutěž, přičemž stále byl ze strany
města vznášen požadavek nastavit parametry
stavby tak, aby se pohybovala v rozmezí 40 až
45 milionů. Po odevzdání projektu od vítěze
druhé soutěže ve druhém stupni se ukázalo, že
tento parametr nebyl dodržen. Smlouva byla
ukončena, nová projekční kancelář dostala
zadání přepracovat projekt a uvést ve třetím
stupni projektové dokumentace (prováděcí)
nákladnost stavby do souladu s výchozím
požadavkem města. V tomto smyslu byla také,
po obdržení konečného projektu a výkazu
výměr, který v maximální možné míře ještě
odpovídal požadavku města, vypsána veřejná
obchodní soutěž na dodávku díla s předpokládanou cenou do 49 milionů. Nejnižší obdržená nabídka však zněla na 70 milionů. Město se
tak dostalo do obtížné situace, na výběr mělo
několik nikoli ideálních možností. Soutěž bylo možné zrušit a vypsat novou s minimální
zákonnou délkou 60 dní a tím pádem přijít
o možnost čerpat na stavbu zajištěnou letošní
dotaci, a přijít pochopitelně i o přislíbenou

dotaci v následujícím roce (v následné soutěži
bychom možná dosáhli lepší ceny, ale celé
břímě financování by bylo na našem rozpočtu, což je nerealizovatelné), nebo bylo možné
uzavřít smlouvu s vítězem soutěže, vyčerpat
státní dotaci a zbývajících 40 milionů doplatit
opět z rozpočtu (což se nám rovněž jevilo jako
nerealistické).
Nakonec bylo nalezeno ještě třetí řešení.
Smlouvu uzavřít jen na první etapu stavby,
tedy budovu s učebnami a technické zázemí,
tuto část profinancovat po dohodě s MF z dotace a ke stavbě druhé etapy s vítězem soutěže
přistoupit jen za podmínky, že se nám podaří
získat ještě další dotaci. Případně udělat později samostatnou soutěž na dostavbu tělocvičny a tu zaplatit z prostředků města. Toto řešení bylo také zastupitelům předloženo k vyjádření. Je vskutku překvapivé, že řešení, které
městu minimálně zajišťuje, že získá hodnotu
za 30 milionů s minimální vlastní spoluúčastí
(5 mil. DPH), bylo ze strany některých obvyklých opozičních kritiků podrobeno odsudku.
Tedy zejména těch, kteří dodnes nedokázali
pro město získat ani korunu a město se naopak dodnes musí potýkat s přepracováváním
jejich megalomanských projektů, jejichž dozorování jim bylo neopatrně svěřeno. V této
souvislosti byla zastupitelům také podána
informace, kolik dotací se již podařilo pro
město získat (podrobně je této problematice
věnován jiný text). Je nepochybné, že pokud
bude jakékoliv jiné vedení města v této oblasti tak výkonné, podaří se v budoucnu hravě
dostavět i tu tělocvičnu bez toho, že by došlo
k významnějšímu zatížení obecního rozpočtu.
Návrh na přijetí dotace byl na závěr diskuse
většinově schválen.
Přiznání dotace na VaK
Další informace se rovněž týkala dotace,
respektive jejího přiznání. Ovšem v podstatně menší míře, než se při konstrukci rozpočtu
počítalo. Jde o dotaci, za kterou se dokončuje vodovodní a kanalizační síť na Vráži
a v Černošicích. Původní předpoklad počítal
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s 35procentní účastí města, nyní nám však
byla stanovena spoluúčast 55procentní. Je to
tak jedna z nejdražších dotací na výstavbu
VaK, kterou kdy město získalo, a je to daň
za to, že v závěrečné fázi dostavby VaK je již
poměr mezi délkou potrubí a počtem připojených v poměru, který nespadá pod dotační
parametry.

O všech zpřísňujících návrzích se postupně hlasovalo a následně se hlasovalo i o celé
zpřísněné vyhlášce (povinnost mít psa vždy na
vodítku a vždy s náhubkem). Takto zpřísněná
vyhláška však překvapivě nakonec nezískala
potřebný počet hlasů, a protože v prvním hlasování byla stará vyhláška zrušena zcela, ocitlo se město náhle na několik okamžiků úplně
bez vyhlášky regulující pohyb psů (naštěstí to
Náhubek nebo vodítko
bylo pozdě v noci, kdy většina slušných psů
Následoval blok vyhlášek. U vyhlášky
již dávno spí). Zastupitelé pak k tomuto bodu
o ochraně životního prostředí šlo o technicsvolali dohadovací jednání, z něhož vyplynul
kou úpravu a sladění s příslušným novelizokompromis. Jeho podstata tkví v tom, že ve
vaným zákonem.
větě …vždy na vodítku a s náhubkem byla
V případě druhé vyhlášky, která měla konjunktivní spojka „a“ nahrazena kontrařešit pohyb psů na volném prostranství, se valentní spojkou „nebo“. Z čehož plyne, že
však rozpoutala zajímavá diskuse. Předlože- podle stávající úpravy pes, který má náhubek,
ný návrh určoval, že pes se musí po městě nemusí být na vodítku a naopak.
pohybovat na vodítku a v případě, že má
Parkovat na břehu nelze
„zlou a agresivní povahu“, musí mít ještě
Další
vyhláška
se týkala návrhu omezit
náhubek, a nově návrh přesně vymezil, ve
možnost
parkovat
auta na břehu Berounky.
kterých veřejných prostorech tento zákaz
O
této
vyhlášce
se
mluvilo
již v létě, její přijeplatí. V přiloženém seznamu byly vyjmetí
však
bylo
odsunuto,
aby
se
o ní mohla ještě
novány všechny ulice, takže volný pohyb
vést
debata.
Nyní
byl
návrh,
který
se ovšem ve
by patrně byl možný jen na plochách, které
své
restrikci
omezuje
jen
na
prostory
kolem
jsou v ÚP vedeny jako dosud nevybudovaná
řeky,
bez
větších
problémů
přijat.
Auta,
která
sportoviště, což jsou ovšem pozemky soubudou
parkovat
na
břehu
řeky,
jsou
tak
od
kromé. Některé zastupitele zaujalo omezení
nynějška v kolizi s touto vyhláškou a městská
povinného náhubku jen na „zlé a agresivní
policie je oprávněna takové případy příslušpsy“, a s argumentem, že takový nervóznější
ným způsobem řešit.
psík může dostat záchvat zuřivosti kdykoliv,
Zpráva kontrolního výboru
požadovali stanovit povinnost náhubku vždy
a všem psům. Následně podlehla i významná
Následoval zajímavý bod, který byl nadečást zastupitelstva mírnému záchvatu zuřivé psán jako zpráva „kontrolního výboru“. Pokud
regulativnosti a začala se zvažovat možnost by to byla pravda, jednalo by se o první zprározšířit omezení volného pohybu i na kočky. vu tohoto výboru za tři roky jeho existence.
Někteří pozornější zastupitelé si rovněž po- V průběhu projednávání se však ukázalo, že
všimli zjevné díry ve vyhlášce a požadovali jde jen o jakýsi soupis domněnek a spekulací
závazně stanovit maximální možnou délku předsedy tohoto výboru, a že dokument ani
vodítka, neboť existují prý i vodítka stomet- nebyl řádným a zákonným způsobem projedrová. Zvažovala se rovněž možnost taxativně nán s kontrolovanými subjekty. Rada města
stanovit povinnost, že je-li na jednom konci proto tuto „zprávu“ odmítla a zastupitelstvo,
vodítka pes, musí vždy na jeho druhém konci kterému byla adresována, kontrolnímu výbýt člověk. Inu není lehké být v Černošicích boru uložilo ji nejprve zákonným způsobem
psem.
dopracovat, oprostit od nepodložených do-
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mněnek a spekulativních úvah, a pak teprve „sportovci“, „majitelé polí“, „občané z opravdu
předložit k novému projednání.
rozbitých ulic“ atd. a účastníci takového shromáždění pak diskusními příspěvky případně
Budoucnost mateřského školství
i jen střídavým voláním „fuj“ a „bravo“ naNásledoval bod, na který čekala většina
značují přítomnému zástupci veřejné správy
z přítomných diváků a který se týkal busvé preference). Nepochybně by se totiž
doucnosti mateřského školství ve městě.
Riziko zániku jedné MŠ v důsledku vydání ukázalo, že lidé v Černošicích jsou docela jiní
budovy, ve které nyní sídlí, restituentovi, než kdekoliv jinde a takové setkání by v navyvolalo v řadě rodičů obavu o ztížení mož- šich podmínkách jistě nevedlo k prosazování
nosti umístit své dítě do školky. Adresovali skupinových zájmů, ale naopak by se zde, na
tedy starostce města petici (dopis) s žádostí rozdíl od většiny podobných setkání kdekoliv
o vyjádření se k této možné budoucí situaci. jinde, hledala především ta všeobecně proStarostka města přítomným nastínila kroky, spěšná řešení. Většina zastupitelů však patrně
které město v té věci podniká: 1) pokračová- staromódně usoudila, že i obyčejná zastupiní ve sporu o budovu (je však třeba vědět, že telská demokracie má své mechanismy, jak
se nesoudí město, ale Úřad pro zastupování se dobrat k všeobecně prospěšným řešením,
státu ve věcech majetkových); 2) připraveno a takové setkání sama sobě neuložila.
je rozšíření MŠ Karlická (v současné době
Cyklisto, sesedni z kola
se posiluje topení a bude se zateplovat tzv.
Na závěr ještě proběhla krátká debata
krček, aby se zvýšila možná plocha určená o značce „cyklisto sesedni z kola“, umístěné
k vytápění; je již rovněž připravena vestav- na jeden úsek cesty v osadě Na Vírku, kterým
ba jedné třídy; 3) po dostavbě nové školní si cyklisté zvykli zkracovat trasu oficiální
budovy se zvažuje přesunout sem do jedné
cyklostezky značené na druhém břehu řeky.
učebny všechny předškolní děti a uvolnit tak
Po řadě fyzických konfliktů mezi místními
kapacitu ve stávajících MŠ; 4) v případě vymajiteli rekreačních objektů a rychle jedoudání budovy v Husově ul. a nemožnosti zde
cími cyklisty a několika zranění menších dětí
školku dále provozovat bude na pozemcích
bylo přivoleno k tomuto řešení, které někteří
v blízkosti stávající budovy, které jsou nyní
místní cyklisté právem vnímají jako určitou
navrhovány ke změně ÚP, definována jedna
újmu. Z diskuse jednak vyplynulo, že se: za
parcela jako rezerva pro možnou budoucí
prvé, jedná o oficiální značku 14B (redaktor
novou MŠ, pokud se předchozí řešení budou
TV
Prima, který ji omylem považoval za dojevit jako dlouhodobě nedostatečná.
mácí tvorbu, jen veřejně demonstroval svou
Přítomní občané si podanou informaci neznalost) a za druhé, že většina zastupitelů
vyslechli, přesto však požadovali uspořádat toto řešení vnímá jako přiměřené. Za odstrana toto téma samostatné shromáždění za pří- nění se postavilo jen pět zastupitelů z šestnáctomnosti „rodičů dětí, učitelů a zastupitelů“.
ti přítomných.
V tomto smyslu byl také některými zastupiPříště 8. listopadu
teli podán návrh zastupitelstvu, aby si toto
Tím byl pořad jednání vyčerpán a unavení
setkání zastupitelé sami uložili. Návrh ovšem
nezískal potřebnou většinu, hlasovalo nás pro zastupitelé i skalní diváci, kteří vydrželi až
něj málo. Je škoda, že se zastupitelé neusnesli do závěru, se odebrali ke svým blízkým, aby
na tom, že si v praxi vyzkouší jeden takový po jejich boku příjemně strávili zbytek noci.
projekt typické postmoderní metademokra- Příští zasedání zastupitelstva bude 8. listopacie (v určený den se na určeném místě sejdou du a bude pravděpodobně v Mokropsích.
Aleš Rádl, místostarosta
libovolně definovaní lidé: „rodiče“, „řidiči“,
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Program Bezpečná cesta do školy dostal zelenou

Počátkem září se Černošice přihlásily do projektu Bezpečná obec, vycházejícího z národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Součástí projektu je i program Bezpečná cesta do školy, jehož naplňování se ujala nově vytvořená pracovní skupina. Ta by se
měla stát partnerem pro ty, kterých se program týká nejvíce – školáků.
První schůzka skupiny, které se vedle sta- ve kterých se děti doposud s dopravní výrostky Heleny Langšádlové, iniciátorky akce chovou nesetkaly. Vedle projektu Komunitní
Bezpečné Černošice, zúčastnili ředitel Zá- škola a nově vznikajícího Školního vzdělávakladní školy, velitel městské policie a pracov- cího plánu by tak i jmenovaný projekt měl
níci odboru dopravy a kultury, se uskutečnila napomoci tomu, aby se děti naučily tvořivě
24. října. Postupně bude skupina doplněna a samostatně pracovat. Ukázkou takové práo zástupce dopravní a bezpečnostní komise, ce by mělo být i zhodnocení cesty do školy
hasičů, Červeného kříže, Policie ČR atd. Je žáky samotnými, jejich účast v soutěži ve
však otevřena všem, kdo mají zájem o spolu- znalosti dopravních předpisů a spolupráce
práci s dětmi a chtějí jim pomáhat. Výsledky s policisty v akci, která by měla být obdopráce skupiny budou prezentovány na strán- bou celostátní akce Citrón. O tom, jak bude
kách Informačního listu i na webu města tak, projekt Bezpečná cesta do školy postupně
aby jejich efektivitu mohli posoudit rodiče zařazován do výuky školy, bude veřejnost
žáků i obyvatelé města, kteří se o bezpečnost informována na stránkách IL.
dětí zajímají.
Městská policie, Komise dopravní a bezpečPrvní konkrétní výsledky
nostní – Připraví prezentaci bezpečnostních
Skupina posoudila Audit bezpečnosti dětí složek a složek integrovaného záchranného
u škol vypracovaný městskou policií. Dále systému vůbec v akci Bezpečné Černošice.
konstatovala, že na výzvu ředitele ZŠ se U dětí černošických základních i mateřských
přihlásili čtyři dobrovolníci ochotní pomoci škol se loňská akce setkala se značným ohlas organizací dopravy na přechodech v době, sem.
kdy děti chodí do a ze školy. Aby mohli činit Městská policie – Splnila svůj první úkol
v souladu se zákonem, dostane se jim odpo- a vypracovala Audit bezpečnosti dětí u škol
vídajícího proškolení odborem dopravy.
z hlediska provozu na komunikacích. Policisté nyní připravují, ve spolupráci se
Úkoly z porady pracovní skupiny
základní
školou i školami mateřskými, řadu
Základní škola – Na bedrech pedagogů,
osvětových
akcí, do kterých by rádi zapracosamozřejmě vedle rodičů, leží asi nevětší díl
vali
i
konkrétní
podněty z projektu Bezpečná
odpovědnosti za odpovídající výuku v rámci
bezpečnosti silničního provozu. V tomto cesta do školy. I tyto akce se objeví na stránsměru je třeba konstatovat, že školní osno- kách IL.
vy se dopravní výchově věnují jen okrajově Odbor dopravy – Kontaktovat Státní fond
a škola je připravena akceptovat projekt Bez- dopravní infrastruktury a prověřit, zda je
pečná cesta do školy (jeho hlavním cílem je možné získat dotace na výstavbu chodníků
naučit děti chovat se v dopravním prostředí tak, aby se zvýšila bezpečnost chodců v nabezpečně a tím výrazně snížit počet do- šem městě. Možnost využít prostředky tohopravních nehod s jejich účastí), který nabízí to fondu nabídl v rámci projektu Bezpečná
možnost zahrnout prvky dopravní výchovy obec při své nedávné návštěvě Černošic mi(podle zájmů školy a učitelů) i do předmětů, nistr dopravy Milan Šimonovský.
(sj)
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Čtrnáct otázek a čtrnáct odpovědí městské police
Audit bezpečnosti dětí u škol z hlediska provozu na pozemních komunikacích je
jednou z možností, jak přijmout účinná opatření ke snížení počtu úrazů dětí na místní úrovni. V rámci programu Bezpečná cesta do školy se vypracováním auditu, který
odpovídá na základní zadané otázky, ujala Městská policie Černošice. Závěrečná doporučení projedná rada města.

1) Odpovídá nejvyšší povolená rychlost na ko- je snížena na všech komunikacích v uzavřené
obci na 40 km/hod.
munikaci před školou bezpečnosti dětí?
Závěr: Nejvyšší dovolená rychlost odpovídá
2) Je tato rychlost policií pravidelně kontrobezpečnosti dětí.
lována?
Odpověď na otázku č. 2
3) Jsou v blízkosti školy umístěny dopravně
Popis stávajícího stavu: Dodržování nejvyštechnické prvky snižující rychlost vozidel?
4) Je řidič dostatečně upozorněn na přítomnost ší povolené rychlosti ve městě je pravidelně
kontrolováno službou MP (přestupky předává
školy v trase jeho jízdy?
správnímu orgánu). Dále jsou prováděna mě5) Jsou přechody v blízkosti školy v trase pohy- ření ve spolupráci s Policií ČR (průměrně 4 x
bu dětí a jsou dostatečně zabezpečeny?
týdně na různých místech města).
6) Je zajištěn zákaz stání před školou a v blízZávěr: Dodržování nejvyšší povolené rychkosti výše zmíněných přechodů?
losti je pravidelně kontrolováno.
7) Je dostatečný prostor pro chodce (děti) před
Odpověď na otázku č. 3
vchodem a východem ze školy?
Popis stávajícího stavu: V ulici K Lesíku
8) Je tento prostor oddělen od pozemní ko- a Školní jsou umístěny dopravně technické
munikace fyzickou zábranou, která brání prvky (příčný práh), snižující rychlost vozidel.
dětem ve vběhnutí do vozovky a nebrání Jsou řádně označeny dopravními značkami.
jim ve výhledu na pozemní komunikaci?
9) Je odstraněna vzrostlá zeleň bránící jak dětem, tak i řidičům ve výhledu?
10) Je školou zajištěno poučení dětí a rodičů
o chování chodců v silničním provozu?
11) Je škola vybavena dostatkem materiálů pro
toto poučení?
12) Je zajištěno poučení dětí o chování chodců
v silničním provozu ze strany rodičů?
13) Je zajištěn dozor v inkriminovaných hodinách v blízkosti školy ze strany policie či
pověřených osob podle zákona o provozu
Závěr: V blízkosti školy jsou umístěny
na pozemních komunikacích?
dopravně technické prvky snižující rychlost
14) Je tento dozor prováděn každý den, kdy vozidel.
probíhá výuka ve škole?
Odpověď na otázku č. 4
Odpověď na otázku č. 1
Popis stávajícího stavu: Řidič je v trase své
Popis stávajícího stavu: Otázka nejvyšší po- jízdy ze všech směrů upozorněn na přítomnost
volené rychlosti ve městě je řešena komplexně, školy dopravními značkami A12 Děti.
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Závěr: Řidič je dostatečně upozorněn na
přítomnost školy.
Odpověď na otázku č. 5
Popis stávajícího stavu: Ve městě jsou
4 hlavní trasy, kudy děti mají přístup k budově
školy.
1. Z části Vráž je po chodníku, přes řádně označený přechod pro chodce.
2. Z nádraží ČD Mokropsy okolo samoobsluhy
je též po řádně označeném přechodu pro
chodce přes komunikaci Dr. Janského, avšak
je zde absence chodníku v ulici Školní.
3. Z nádraží ČD Mokropsy z podchodu, kudy děti chodí do ulice Zd. Škvora a dále
přes pole ke škole. U výstupu z podchodu
je absence přechodu pro chodce do ulice
Zd. Škvora.
4. Z Mokropes přes železniční přejezd přes komunikaci Dr. Janského je opět bez přechodu
pro chodce a následně bez chodníku v ulici
K Lesíku.

Odpověď na otázku č. 6
Popis stávajícího stavu: Škola je položená
mimo hlavní komunikace a k budově školy
je vjezd zakázán (vyjma zásobování). Není tu
tedy potřebné umístění jiného zákazu. Před
stávajícími přechody pro chodce je zajištěn
zákaz stání, a to jak dopravním značením,
tak obecným zákazem (zákon č. 361/2000 Sb.,
o pravidlech provozu na pozemních komunikacích). Protože asi 1/3 dětí přiváží rodiče
do školy auty, doporučuji rozšíření stávající
parkovací plochy v ulici K lesíku a zřízení podobné plochy ze směru od ulice Školní.

Závěr: Zákaz stání před školou a v blízkosti
přechodů pro chodce není nutné řešit.
Odpověď na otázku č. 7
Popis stávajícího stavu: Z důvodu umístění školy mimo hlavní komunikace je vchod
do budovy přehledný a z hlediska dopravy
bezpečný. Budova je mimo hlavní komunikace. Jako problematické vidím jen průjezd
vozidel podél budovy ulicí Pod školou, kde je
komunikace velmi úzká a průjezd vozidel zde
není nutný. Dochází zde často k setkání aut
a chodců (dětí).
Závěr: Vchod do budovy školy je bezpečný
a přehledný vyjma jednoho drobného nedostatku.V případě, že chceme snížit riziko úrazu
dětí v ulici Pod školou, je nutné zamezit průZávěr: Stávající přechody pro chodce jsou jezdu všech vozidel, který není nutný. Tohoto
umístěny vhodným způsobem. Je však nutné lze docílit dvěma sklápěcími sloupky.
Odpověď na otázku č. 8
doplnit neexistující chodníky v ulici K lesíku
a Školní a zřídit přechod u východu z podchoPopis stávajícího stavu: Prostor před vchodu u nádraží ČD Mokropsy do ulice Zd. Škvora dem a východem z budovy školy je bez jakékoliv zábrany, jedná se o veřejné prostranství
a v křižovatce ulic Dr. Janského a K lesíku.
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s okrasnými dřevinami a dětským hřištěm.
Provoz vozidel v tomto prostoru je během dne
velmi nízký.
Závěr: Prostor před vchodem a východem
z budovy školy není oddělen žádnou fyzickou
zábranou, tato v tomto případě ani není nutná.
Odpověď na otázku č. 9
Popis stávajícího stavu: Od školy směrem
k ulici K lesíku nebrání výhledu při vstupu
do této komunikace žádná vzrostlá zeleň. Při
vstupu na ulici Školní ještě nedávno bránilo ve
výhledu několik vzrostlých stromů, které jsou
nyní již odstraněny. Je zde však alej topolů,
které je nutné prořezávat a odstraňovat suché
větve, neboť hrozí jejich zřícení na komunikaci
a tím i na procházející děti.
Závěr: Vzrostlá zeleň bránící ve výhledu je
v blízkosti školy odstraněna. Do budoucna je
nutné odstraňovat pouze suché větve z aleje
topolů v ulici Školní.
Odpověď na otázku č. 10
Popis stávajícího stavu: Vedení školy každoročně provádí poučení žáků o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a o chování
všech účastníků silničního provozu. Škole je
v tom nápomocna městská policie a Policie ČR
(besedy s dětmi). Vedení školy pak také v rámci třídních schůzek upozorňuje všechny rodiče
na nebezpečí, které jejich dětem v souvislosti
se silničním provozem hrozí, a žádá rodiče,
aby tyto informace na své děti přenášeli.
Závěr: Ze strany školy je zajištěno dostatečné poučení dětí i rodičů o chování chodců
v silničním provozu.
Odpověď na otázku č. 11
Popis stávajícího stavu: Ve škole je značný
nedostatek pomůcek a materiálů, sloužících
k výchově a proškolení dětí v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Závěr: Je nutné zajistit škole dostatečný
přísun nejnovějších materiálů týkajících se
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Odpověď na otázku č. 12
Popis stávajícího stavu: Poučení dětí o chování chodců v silničním provozu ze strany rodi-

čů se zdá být nedostačující. Dá se říci, že někteří
rodiče jsou svým dětem i špatným vzorem (při
doprovodu dětí do školy sami přecházejí mimo
přechody, při spuštěné signalizaci přecházejí
železniční přejezdy atd.). Toto vše děti vnímají
a opakují po nich. Je téměř nemožné tyto záporné návyky děti odnaučit. Také děti, které rodiče
vozí do školy auty, jsou ochuzeny o možnost
vypěstovat si návyky, které určitým způsobem
zvyšují jejich ostražitost a opatrnost.
Závěr: Je nutné klást větší důraz na informovanost dětí již v nízkém věku ze strany
rodiny. Toto vše je nutné podchytit již u dětí
předškolního věku.
Odpověď na otázku č. 13
Popis stávajícího stavu: Dozor v inkriminovaných hodinách v blízkosti školy je v současné
době zajištěn jen pracovníky MP, a to se při
současném stavu jeví jako nedostatečné. Zatím
není, z finančního hlediska města, možné navýšit počet strážníků, kteří by tyto hlídky posílili.
Závěr: V současné době je nutné, aby k zajištění míst v blízkosti školy v exponovaných
dobách byli přibráni i zástupci z řad rodičů.
Odpověď na otázku č. 14
Popis stávajícího stavu: Dozor pracovníky
MP je prováděn v každém dnu výuky. Ovšem
míst, kde by bylo nutné tento dozor provádět, je
několik a počty strážníků jsou nedostatečné.
Závěr: Viz. odpověď na otázku č. 13.
Celkový závěr
Jako nejdůležitější problém z hlediska tohoto auditu se jeví absence chodníků v ulici
K lesíku a v ulici Školní směrem od části Mokropsy ke škole.
Druhým problémem je absence přechodu
pro chodce od výstupu z podchodu zastávky
ČD Mokropsy přes ulici Dr. Janského do ulice
Zdeňka Škvora.
Jako třetí problém se zde ukazuje neinformovanost dětí o bezpečnosti v silničním
provozu.
Čtvrtým problémem je zapojení rodičů při
dozoru v inkriminovaném čase v blízkosti
školy.
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O dotacích

Snad každý z nás někdy zatoužil mít takový kouzelný prsten,
jaký měl čaroděj Vigo, věrný to druh princezny Arabely. Prsten,
který dokáže splnit každé přání. Kouzelné prsteny se však vyskytují jen v Pohádkové říši, možná ještě někde ve Středozemí.
My ostatní, kteří žijeme tady, v Černošicích, se většinou musíme
při plnění svých přání spolehnout jen na vlastní úsilí. Případně,
pokud máme kromě odpovědnosti sami za sebe ještě také odpovědnost za celou obec, se můžeme pokusit vypomoci městskému rozpočtu získáním nějaké té dotace. V praxi to znamená, že
všechny obce v republice, které mají pět tisíc obyvatel, dostanou
na svůj rozvoj zhruba devět tisíc korun na jednu trvale bydlící hlavu, ale některé k tomu ještě dostanou i nějakou tu dotaci na cosi.
O tom, které obce budou ty šťastnější, po- zvykem, že úspěšnost při získávání dotací je
chopitelně nerozhoduje otočení kouzelným považována za jedno z měřítek, kterými se
prstenem, ale docela jiné okolnosti, mezi hodnotí vedení té které obce.
kterými nezanedbatelnou roli hraje připraJak si tedy v tomto vedla naše obec? Od
venost, pracovitost, informovanost a komu- podzimu roku 2002 do podzimu roku 2005,
nikativnost vedení obce a další okolnosti, tedy za tři roky, se podařilo získat celkem
které zde není třeba tak podrobně rozebírat. 90 milionů. Rozepsáno na jednotlivé akce to
Každopádně stalo se už takovým vžitým vypadá následovně:

Vodovod Topolská
Dotace UP
Čištění kanalizace po povodni
K + V Mokropsy
Kanalizace Topolská
Kanalizační přivaděč
Komunikace po povodni
PD komunikace Kladenská
PD Fügnerova, Riegrova, Karlická
Vodovod Luční
Dostavba kanalizace (Vráž, Černošice)
Dostavba vodovodu (Vráž, Černošice)
ZŠ Mokropsy (potvrzeno)
ZŠ Mokropsy (zajištěno)
Fügnerova
CELKEM
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2003–04
2003
2003
2003
2004–05
2004
2004
2004
2004
2004
2005–06
2005–06
2005
2006
2005–06

3 562 000,300 000,428 600,2 049 446,11 378 400,12 120 882,13 440 000,646 000,687 000,189 000,7 626 000,2 407 000,15 000 000,15 000 000,5 307 083,90 141 411,- Kč

z radnice
Abychom si udělali reálnou představu
o tom, že získat nějakou dotaci není opravdu zrovna nejsnadnější záležitostí, je třeba
si uvědomit, že například jen letos o dotaci
na novou školu žádalo v okrese Praha západ hned pět obcí (Černošice, Řevnice, Horoměřice, Mníšek, Dobřichovice). Úspěch
ovšem ze všech žadatelů zaznamenala jen
naše obec a ještě částečně i sousední Dobřichovice.
Ještě lepší příklad pro získání představy, jak nesnadno se zajišťuje pro obec
vnější financování z vypsaných dotačních
titulů, dostaneme z porovnání toho, jak
byla naše obec v tomto úspěšná v letech
1990 až 1998, tedy v době, kdy to měl na
zodpovědnosti bývalý pan starosta Pergl
a jeho tým. Za těchto osm let se podařilo
získat celkem 13,5 milionu korun dotací
(12 milionů korun čistička odpadních vod
a 1,5 milionu korun sdružené investice na
vodojem). Někdo by možná mohl říci, že
to bylo tristní, ale nemylme se. To je jen
běžný objem dotací pro obce, které jsou
nestranně a nezávisle řízeny bez dostatečné znalosti dotačního prostřední a schopnosti vertikální komunikace. A takových
je, naštěstí pro nás (v tuto chvíli), velká
většina.
Porovnáme-li tedy oněch 90 milionů
pro obec za poslední tři roky s těmi 13,5
miliony za roků osm, mohlo by nás to dnes
svádět k polevení v úsilí o získání dalších
mimorozpočtových zdrojů.
Nic takového však nemáme v úmyslu.
Myslím, že minimální cíl by měl být na
hranici jednoho sta milionů dotací za volební období. Jednu osmnáctimilionovou
dotaci na komunikaci Školní se nám v letošním roce bohužel prosadit nepodařilo,
neboť naše žádost byla vyřazena poté, co se
v návrhu státního rozpočtu potkala s dotací
na školu. A jak praví staré přísloví, čert dělá

na jednu hromadu, jen když jde o nějakou
nepříjemnost. V případě dotací je to složitější. Druhá žádost o čtyřmilionovou dotaci
na Riegrovu nám byla letos také vyřazena,
neboť v té ulici není žádná fabrika (městský
úřad jako fabrika na razítka se nedá vnutit
ani Bruselu). Ale ještě není všem kolům
SROPU konec, takže příští rok uvidíme, co
se dá dělat.
Doufejme, že se do úsilí o získávání
dotací pro naše město alespoň v roce 2006
zapojí také i někteří naši opoziční zastupitelé a konečně tak trochu něčím pozitivně
přispějí ke zlepšení životní úrovně v našem městě. Stále například čekáme, až zastupitelé z VPM získají pro město alespoň
jednu jimi předvolebně slibovanou dotaci
z Eurofondu SAPARD. Ale vzhledem
k tomu, že tento fond byl plánovaně na začátku roku 2003 bez náhrady zrušen, bude
to asi ještě dlouhé čekání. Také našemu
jedinému zástupci KSČM v zastupitelstvu
by slušelo, kdyby vedle tradiční všehokritiky jednou také přispěl svou troškou do
společného mlýna. Ona by ta kritika pak
byla věrohodnější. Ale zanechme idealizování, v otázce dotací je třeba pevně stát
na zemi.
Město má v současné době plně připravenou celou řadu projektů a vypisované tituly,
které se každoročně neočekávaně mění,
jsou trvale monitorovány. Také očekáváme,
že dojde po (možném) schválení eurorozpočtu k posílení některých eurodotačních
titulů, a ovšem nezapomínáme ani na onu
norskou loď pana ministra Janáka, plně naloženou penězi na záchranu našich kamenných památek. Momentálně ještě bloudí
někde v severním Baltu, ale náš maják je již
rozsvícen. Doufejme tedy, že se v roce 2006
do našich sítí nějaká ta kouzelná rybka chytí
a třeba alespoň jedna další ulice pak dostane nový kabát.
Aleš Rádl, místostarosta

13

z radnice

Představitelé města přivítali patnáct nových občánků

Už počtvrté se v reprezentačním sále
Základní umělecké školy odehrála malá
slavnost vztahující se k obnovené tradici
vítání nových občánků. V polovině října
tu starostka Helena Langšádlová a místostarosta Aleš Rádl popřáli mnoho štěstí
a životních úspěchů dalším patnácti klukům a holčičkám, kteří tak oficiálně rozšířili počet obyvatel našeho města. „Ráda
bych vyjádřila jménem města Černošice
velikou radost a potěšení nad tím, že se
u nás rodí stále více dětí, a věřím, že se
nám společně podaří vytvořit pro ně ty
nejlepší životní podmínky,“ uvedla při této příležitosti starostka. Do pamětní knihy
města pak byla slavnostně zapsána jména
Josef Halbych, Matouš Demko, Adam Provazník, Kateřina Wolfová, Lukáš Besser,
Barbora Herknerová a Lucie Herknerová, Filip Kirchmann, Linda Kocourková,
Eliška Krausová, Adam Hájek, Tereza Jarkovská, Lucie Ježková, Filip Tichý a Marta
Kalousková.
(sj)
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Černošice – zelené město

Díky svému charakteru zástavby patří Černošice k městům
s mimořádným podílem zeleně na svém území. Je však zřejmou
skutečností, že většinu vzrostlých stromů, které právě tvoří tuto
krásnou zelenou kulisu solitérní zástavby, lze nalézt výlučně na
soukromých stavebních pozemcích.
Prakticky na každé
Dnes již lze na všech těchto privátních
privátní parcele se pozemcích nalézt vzrostlé stromy, které jsou
starší zástavbou se ně- ozdobou města. Pokud tedy není třeba mít
kolik takových vzrost- obavy o soukromou vůli sázet ve městě strolých stromů nachází. Rovněž na parcelách, my na privátních parcelách, o to naléhavěji se
kde stavební činnost skončila teprve nedávno, nyní do popředí dostává otázka i dostatečnélze již nalézt zřejmé stopy úsilí o výsadbu no- ho ozelenění veřejných prostor.
vé zeleně, která se neomezuje jen na obligátní
Až dosud byla hlavní investiční aktivita
tújky. Pokud to výměra pozemku dovoluje,
města
zaměřena na dokončení inženýrdostávají prostor i typické listnáče.
ských sítí, a tak úvahy o uličních alejích
To, že k nárůstu zeleně v katastru města až
byly, zcela pochopitelně, spíše z kategorie
dosud docházelo především díky individuáldalekých
plánů. Nyní se však výstavba
ní výsadbě na privátních parcelách, lze celinženýrských
sítí chýlí ke svému závěru
kem snadno seznat pohledem na historické
a
spolu
s
přesunem
investiční aktivity směsnímky města z doby předválečné. Vymýcená
rem
k
uličním
povrchům
se záměr posílit
část lesa na Horce, jak tyto snímky dokladují,
teprve čeká na nové zalesnění na soukromých zeleň na veřejných prostranstvích stává
pozemcích, na jiných snímcích zase domy realizovatelnější. Každopádně při přípravě
kolem trati směrem k Mokropsům osaměle rozpočtu na příští rok bude již na tento cíl
brán ohled.
tkví uprostřed k zástavbě určených polí.

Jak ukazuje starý snímek Černošic, vzrostlých stromů v zahradách i mimo ně bylo poskrovnu.
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Ulice, ve kterých územní plán
počítá s výsadbu uliční zeleně
Dr. Janského (úsek Gogolova – K Lesíku),
Střední, Riegrova, Vrážská, Pražská, Táborská, Topolská, Kladenská, Školní (úsek
Mokropeská – K Lesíku), K Lesíku, Pod Višňovkou, Slunečná (úsek Dobřichovická – Pod
Višňovkou), Mokropeská, Kollárova, K Dubu,
Ostružinová, Měsíční, Větrná, Brusinková,
Jahodová, Leknínová, Zd. Lhoty (úsek od
Jasmínové k Nádražní), Dobřichovická (úsek
od Dobřichovické ke Slunečné).
Tento seznam je třeba rozdělit na komunikace, které jsou již zařazeny do seznamu
k celkové rekonstrukci (Riegrova, Mokropeská, Kladenská, Školní), a komunikace, které
jsou již hotové (Zd. Lhoty a Topolská, kde již
alej byla částečně realizována) či kde je případně možné, s ohledem na šíři komunikace,
stromy sázet bez obav o jejich následnou
devastaci rekonstrukční činností (Táborská,
Dobřichovická, Vrážská).
Vyřadit je naopak třeba ty komunikace, do
nichž, z technických důvodů, stromy sázet
nelze. To je bohužel především případ ulice
Dr. Janského, kde do zeleného pásu byla v osmaosmdesátém roce umístěna kanalizace, nad
níž nelze nic sázet, a ulice Jahodová, která je
příliš úzká. Dále je třeba vyčlenit ty komunikace, kde ÚP výsadbu předpokládá, bohužel
však do soukromých pozemků. Bez toho, že
by je město získalo bezúplatně, není zde reálné plánovat výsadbu (to je případ zejména
ulic Slunečná a Střední). Rovněž tam, kde dosud probíhá výstavba a komunikace ještě není
řádně vybudována, je třeba počkat (K Dubu,
Měsíční, Větrná, Brusinková a Leknínová).
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že ulic,
kde je možné bezprostředně přistoupit k výsadbě uliční zeleně, není mnoho. Patrně nejvhodnější by bylo začít na určených úsecích
ulic Vrážská a Dobřichovická, a to s ohledem na to, že se jedná o komunikaci hlavní,
kde by zeleň plnila pro přilehlé nemovitosti
částečně i funkci protihlukovou.

V ostatních v územním plánu nevyjmenovaných komunikacích, v nichž je
umístěn zelený odvodňovací pás, dochází
občas ke spontánní privátní okrašlovací výsadbě. Rada města se tím zabývala a přijala
několik jednoduchých zásad. Keříky a květiny by neměly být sázeny tak, aby bránily
rozhledovým poměrům (tedy nikoli na roh
ulice). Funkčnost zeleného pásu nesmí být
dotčena. Tam, kde kvůli záhonku afrikánů
je ztížená možnost sekat trávu, se o ni musí
postarat autor výsadby. V opačném případě
musí počítat s rizikem znehodnocení své
práce. Zásadně nejsou přípustné různé
skalky, které by naopak vodu sváděly zpět
do ulice.
Každopádně však vždy platí, že zájemci
o tuto formu zlepšení svého okolí se musí
se svým záměrem svěřit odboru životního
prostředí a žádat jej o stanovisko.
Totéž platí tam, kde je zájem používat
zelený pas jako odstavnou plochu. To lze
výjimečně povolit jen v případě, že motorista
vybuduje vlastním nákladem ze zatravňovacích dlaždic příslušné stání.
Samostatnou kapitolou jsou pak zájemci
o privátní výsadbu stromů. Tady je vyjádření
úřadu základní podmínkou, a to z prostého
důvodu. Pokud mají stromy tvořit cosi jako
alej, je třeba sázet jich více najednou a pokud
možno stejně velké a stejného druhu, přičemž
ne všechny se k tomuto účelu hodí. Nicméně
pokud by v některé ulici, kde to možné je
(byť nebyla v ÚP přímo vyjmenována), došlo
k dohodě majitelů přilehlých nemovitostí, že
společně na své náklady opatří svou ulici slušivou alejí z krásných javorů či lip a místním
šetřením odboru životního prostředí by se
ukázalo, že tomu nebrání žádné technické
překážky, pak by město takovouto občanskou
aktivitu jen uvítalo. Dokonce si myslím, že
není nereálné očekávat, že každý takový
strom darovaný městu by byl označen štítkem se jménem dárce.
Aleš Rádl, místostarosta
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Supermarket ante portas (před branami)

Na městský úřad byla v poslední době směrována řada dotazů na téma, co se plánuje na rozsáhlém pozemku u vjezdu do města v prostoru za budovou Sboru dobrovolných hasičů Černošice, který byl v poslední době kompletně vyčištěn. Je třeba konstatovat, že nejde o pozemek ve
vlastnictví obce, nýbrž jeho historickým majitelem je jeden z obyvatelů Dolních Černošic.
do veřejného prostoru (zlepšování komunikací,
chodníky, odstavné plochy atd.). V tomto smyslu byl rekonstruován prostor okolo Masopustního náměstí a ulice Dr. Janského. Takto je připravena revitalizace i veřejného prostoru v ulici
Karlštejnská. K tomuto cíli rovněž směřovala
jednání, která město vedlo se soukromým
investorem Centra Vráž, jež se rovněž nachází
v
centrálním prostoru dané lokality.
V té době už měl majitel pozemku připraveExistence pomyslného obchodního centra je
ného zájemce, který by tuto plochu zainvestoval. Šlo o nízkonákladový obchodní řetězec vždy spjata především s přítomností primární
Plus – discount a plány na výstavbu nového nabídky (potraviny), neboť právě tato nabídpaletového hypermarketu již byly nachystány. ka přitahuje největší počet kupujících. Jejich
Tento zájemce však nakonec v důsledku změny zájem se pak následně rozptyluje i k nabídce
sekundární (cukrárna, sport, květiny atd.).
firemní strategie od svého záměru upustil.
Supermarket za městem však do tohoto schéV současné době nalezl vlastník pozemku
matu příliš nezapadá. Je zřejmé, že kalkuluje-li
nového zájemce-investora, kterým je obchodní
investor při umístění této investice s určitým
řetězec Billa. Ten zde chce rovněž vybudovat
objemem koupěschopné poptávky, bude dosupermarket či hypermarket. Majitel proto nycházet k úbytku této poptávky v jiných místech.
ní žádá o souhlas s takovým dělením pozemku,
A to se všemi důsledky, které s tím mohou být
které umožní, po prodeji potřebné části plochy
spojeny.
tomuto zájemci, i komerční využití plochy
Je tedy zřejmé, že rozhodování o souhlasu
zbývající (ubytovna + patrně nějaká výrobna).
Následně pak bude žádat o územní rozhodnutí či nesouhlasu (byť dnes, po změně ÚP, je již
případné negativní stanovisko rady možná pře(souhlas) s výstavbou supermarketu.
konatelné) není zcela jednoduché, neboť není
V současné době však rada města nezaujímá
jen o tom, zda ve městě vznikne další obchod,
k tomuto záměru zcela jednotný postoj. Na ale také o tom, kudy a jak se v budoucnu budou
jedné straně jsou zvažovány zřejmé přínosy muset pohybovat koupěchtiví zájemci v našem
spojené s realizací záměru – nový, moderní městě. A je rovněž zřejmé, že pokud by nový
širokosortimentní obchod s dostatečnou par- obchod byl tak úspěšný, jak jistě plánuje být,
kovací plochou, zvýšená konkurence a posílení mohli by to pak někteří obyvatelé města mít do
obchodní sítě. Na straně druhé jsou však také obchodu daleko, což by zejména pro ty, kteří
jasně pojmenována rizika spojená s možným nejezdí nakupovat autem, mohlo být nepříjempřepsáním obchodní mapy města.
né. Naopak je ale možné, že pro většinu obyvaAž dosud směřovala činnost města k posilo- tel je šance každodenně nakupovat v moderně
vání přirozených městských center, do nichž je vybaveném hypermarketu natolik lákavá, že
pěší docházkou vždy přibližně stejně daleko. tato rizika považuje za zcela zanedbatelná. PřiS tím že tam, kde již přirozeně dochází k něja- znám se, že je za taková nepovažuji, ale možná,
ké obchodní aktivitě, jsou posilovány investice že se mýlím.
Aleš Rádl, místostarosta

Ve druhé změně Územního plánu byl tento
prostor tehdejší komisí pro územní plánování,
kterou řídil bývalý druhý místostarosta, navržen ke změně funkčního využití, a to z plochy
čistého bydlení na plochu všeobecně obytnou
se službami a drobnou malovýrobou. Tento návrh také zastupitelstvo v následném hlasování
mírnou většinou schválilo a změnu přijalo.
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Europoslanec pomáhá s legislativou i s prosazením projektů
Členství v Evropské unii
nám přineslo řadu výhod,
ale i různá omezení a desítky složitých zákonů.
Orientovat se v této legislativní smršti není snadné, často je třeba odborné
pomoci. A právě takovou
pomoc nabízí Hynek Fajmon, člen Evropského
parlamentu nominovaný
středočeskou ODS, který
nedávno zavítal do Černošic:

Inicioval jsem vytvoření
odborné brožury určené
starostům. Vyjde v lis- Europoslanec Hynek Fajmon v rozhovoru s místostarostou
Alešem Rádlem.
topadu a bude zdarma
rozeslána všem radnicím. Pojednává tucích, které schvalují různé projekty.
o tom, co požaduje unie po obcích, Požádá-li mě někdo o pomoc s proco v legislativě nařizuje a také o tom, sazením něčeho konkrétního, rád tak
jaké skýtá dotační možnosti a co může učiním a mohu učinit, neboť jsem členabídnout.
nem rozpočtového výboru Evropského
Na své webové stránce Hynek-Fa- parlamentu.
jmon.cz jsem rovněž zřídil pravidelný
A co volný pohyb pracovních sil?
monitoring toho, co se v evropské
To je jedna z priorit naší činnosti.
legislativě děje. Každý starosta či
Staré členské státy budou příští rok
místostarosta, který chce být včas informován, si tam může přečíst, jaké v květnu zvažovat, zda prodlouží přezákony a směrnice se připravují. A do chodná období zákazu práce občanů
třetice, když nějaká firma či úřad má nově přistoupivších zemí. My poukaproblém s konkrétní částí evropského zujeme na nízké počty lidí, kteří u nich
zákonodárství nebo s její realizací hledají práci, a snažíme se, aby tato
a požádá mě o pomoc, mohu jako období byla zrušena co nejdříve. Aby
europoslanec podat interpelaci na Ev- čeští občané měli možnost ucházet se
například o práci v Německu tak, jako
ropskou komisi.
Němci
mají možnost ucházet se o práci
Lze pomoci i v podnikání?
u nás.
Ptal se Stanislav Janovský
Určitě. Mohu lobovat v těch insti-
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Z činnosti Technických služeb města Černošice
Opravy komunikací

Ulice Ukrajinská – z rozpočtu technických služeb byly opraveny výmoly
a díry v ulici Ukrajinská (nástřik turbem
– základní výsprava s mírně prašným
povrchem).
Ulice Komenského – pracovníci technických služeb opravili ulici Komenského, a to v úseku mezi Základní školou
a kostelem (vyspraveny díry a propady
po výkopových pracích).
Plata jsou uskladněna
Opalovací plata, která v minulých
dnech „zmizela“ z nové městské pláže,
nebyla ukradena, ale pracovníci TS je na
zimu odmontovali a uskladnili ve svém
areálu.

V rámci obnovy strojového parku zakoupilo město pro
potřeby TS moderní, všestranně využitelný traktor
John Deere řady 5720. Pracovní záběr nového stroje by
měl být ještě rozšířen nákupem přídavného zařízení,
například „cepákem“ pro výsek travnatých pásů podél
komunikací či vlečnou zadní radlicí využitelnou
zejména při zimní údržbě ulic.

V plném běhu jsou práce na terénních úpravách prostranství u mokropeské kapličky. Pracovníci technických
služeb tu podle rozhodnutí rady města položí zámkovou dlažbu, provedou výsadbu zeleně do nově instalovaných
dekoračních květníků, umístí tu stojan na kola a zahradní sezení v podobě dvou stolů a čtyř laviček
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Palba na kachny se odehrála už na území Všenor

Dne 1. října v odpoledních hodinách přijala
městská policie prostřednictvím tísňové linky 156 oznámení na příliš hlasitou hudební
produkci v oblasti Laviček. Hlídka na místě
od svědků zjistila, že zde v ranních hodinách
došlo údajně také ke střelbě z krátkých zbraní,
a to na kachny. Dále bylo zjištěno, že se celý
incident odehrál na protějším břehu řeky Berounky v katastru obce Všenory. Celá věc byla
ihned předána PČR.

měl být prázdný. Hlídka městské policie celou
věc na místě prověřila, žádné známky vloupání však nezjistila.

Podezření se nepotvrdilo – 8. října ve večerních hodinách oznámila žena na tísňovou linku
158 podezření z vloupání do rodinného domu
v ulici Majakovského v Černošicích. Věc byla
předána k prověření městské policii, na místo
se rovněž dostavil psovod z útvaru Policie ČR.
Prohlídka objektu žádné narušení neprokázala.
Z kůlny zmizelo elektrické nářadí – 28. září Policisté však zjistili, že se na inkriminovaném
v 9.00 bylo městské policii oznámeno vloupá- místě skutečně kdosi pohyboval.
ní do kůlny v ulici Lidická v Černošicích. Pachatel zde odcizil elektrické nářadí. Věc byla Zloději se zalíbil motocykl – 10. října bylo
městské policii oznámeno odcizení motocydále předána k šetření Policii ČR.
klu v ulici Nerudova v Černošicích. Celá věc
Rváči poškodili zařízení restaurace – 4. říjbyla předána k šetření Policii ČR.
na v brzkých ranních hodinách byla městské
policii obsluhou restaurace Kazín nahlášena Nabídka na prodej domu byla zřejmě podrvačka. Hlídky městské policie a Policie ČR vod – 18. října v dopoledních hodinách oznáspolečně vyrazily na místo incidentu. Tam mila žena z Černošic městské policii, že se do
zjistily několik osob pod vlivem alkoholu. jejího domu dostavil již druhý zájemce o jeho
Obsluha restaurace poté označila ty výtržníky, koupi, ačkoli dům k prodeji vůbec nenabízela.
kteří se rvačky účastnili a při tom poškodili Celá věc byla prošetřena a předána Policii ČR
vybavení restaurace. Věc na místě převzala jako podezření z podvodu.
Policie ČR.
Pomozte chránit svůj majetek – ProtoLupič se dostal až do domu – 4. října
v 18.54 hod. bylo městské policii oznámeno
vloupání do rodinného domu v ulici Střední
v Černošicích. Hlídka městské policie zajistila místo, kudy se lupič do objektu dostal,
a poté se věci ujal policejní vyšetřovatel.

že v našem městě dochází velmi často ke
krádežím a vloupáním do objektů, provádí
nyní městská policie průběžné informování
občanů o těchto trestných činech, a to přímo
při svých pochůzkách městem. Jedním ze
základních úkolů městské policie je přispívat
A další vloupání, tentokrát v Kazínské k ochraně majetku. Pomozte proto policii v je– 7. října v dopoledních hodinách bylo měst- jí činnosti a při jakémkoliv podezření ihned
ské policii oznámeno vloupání do rodinného zavolejte. Pracovníci městské policie vámi
domu v ulici Kazínská v Černošicích. Věc nahlášenou událost prověří a zjistí skutečný
opětovně převzala k šetření Policie ČR.
stav. Volejte na telefonní čísla 605 255 450
Strážníci trestný čin nezjistili – 7. října ve nebo 724 060 620. A nakonec chci poděkovat
21.10 přijala hlídka městské policie oznámení všem, kteří si všímají a volají městskou policii,
od jednoho z obyvatelů města, který stráž- protože bez jejich pomoci je jen malá šance
níkům sdělil, že z vedlejšího domu v ulici zloděje vykrádající vaše domy a byty zastavit
Táborská viděl vyjít dvě osoby, i když by dům a chytit.
Gregor Dušička, městská policie
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Do výroční zprávy školy může nahlédnout každý zájemce
V uplynulých dnech byla Radě školy předložena k vyjádření a schválení výroční zpráva
Základní školy Černošice. Zpráva byla zpracována podle zákona 561/2004 Sb. a obsahuje
vlastní hodnocení školy. Koho obsah zprávy zajímá, může do ní nejen nahlédnout, ale
pořizovat si z ní opisy a výpisy nebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii.
Výroční zpráva obsahuje zejména:
a) základní údaje o škole (například název, - ve školním roce 2004/2005 školu navštěvovalo 659 žáků,
sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový - škola měla 29 tříd a 45 učitelů a vychovapřístup, údaje o školské radě),
telek,
b) přehled učebních plánů, které škola vyuču- - ve škole se učilo podle učebního dokumentu
Základní škola, č. j:16847/96-2 a jeho doje a jsou zařazeny ve školském rejstříku,
plňku č.j. 25018/98-22,
c) přehled pracovníků školy,
v
l. pololetí bylo vydáno 661 vysvědčení
d) údaje o přijímacím řízení na střední školy
(přibyli
dva žáci), neprospěl jeden žák,
s údaji o zápisu k povinné školní docházce
vyznamenání
mělo 411 žáků,
a následném přijetí do školy,
- v druhém pololetí bylo vydáno 661 vye) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle
svědčení; jeden žák opakuje; bylo uděleno
cílů stanovených školním vzdělávacím
401 vyznamenání; školní docházku ukonprogramem
čilo 82 žáků,
f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických - v prvním kole přijímání na střední školy
pracovníků,
bylo přijato 76 žáků a v dalších termínech
g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na
čtyři žáci; jeden žák se nehlásil nikam, druveřejnosti,
hý je dlouhodobě v cizině,
h) údaje o výsledcích inspekční činnosti pro- - pokračoval projekt Komunitní škola, v jevedené Českou školní inspekcí,
hož rámci byla organizována řada zájmových kroužků,
i) základní údaje o hospodaření školy.
škola
se prezentovala úspěšnou společenZpráva je k dispozici u ředitele
skou akcí Ať ruce tleskají, účastí na orgaškoly a na její webové stránce
nizaci plesu atd.,
Výroční zpráva o činnosti školy se zpra- žáci jako každoročně dosáhli mimořádně
covává za období předcházejícího školního
dobrých výsledků v krajských vědomostroku, s výjimkou základních údajů o hosponích, ale i sportovních soutěžích,
daření školy, a do 15. října se předkládá škol- škola prošla různými kontrolami, vždy
ské radě ke schválení. Po schválení školskou
s kladnými výsledky.
radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do
V závěru výroční zprávy je konstatováno,
14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném
že
v práci školy je vždy leccos ke zlepšení,
místě ve škole (je k dispozici u ředitele školy
píše
se o spolupráci s rodiči, zřizovatelem
a na webové stránce školy).
a o celé řadě dalších podstatných věcí, které
Čísla a údaje z výroční zprávy
se týkají práce školy.
Předložená výroční zpráva tedy obsahuje
Rada školy výroční zprávu schválila a počátvšechny aktivity školy ve školním roce 2004/ kem listopadu bude uveřejněna na webových
2005. Jen pro ilustraci z ní vyjímáme několik stránkách školy.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
zajímavých údajů a čísel:
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Informace o zasedání Bezpečnostní rady obce

Pracovní zasedání Bezpečnostní rady
a členů krizového štábu města Černošice, které se konalo 20. září, projednalo
připravenost správního obvodu obce
s rozšířenou působností Černošice na
krizové situace včetně návrhů opatření na
jejich řešení. Výčet a hodnocení možných
krizových rizik a jejich dopad na území
správního obvodu byl proveden na základě
analýzy mimořádných událostí a z toho
vyplývajících ohrožení podle Havarijního
plánu Středočeského kraje, který zpracoval
Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje, a podle výstupů z typových plánů
zpracovaných podle působnosti ústředními správními úřady pro jednotlivé druhy
krizových situací.

mohou ohrozit obyvatelstvo žijící v tomto
území, patří hromadné nákazy osob, zvířat
i polních kultur a situace, při kterých dochází k narušení dodávek ropy a ropných
produktů, dodávek elektřiny, plynu, tepla,
potravin a pitné vody.

Zástupci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru Středočeského
kraje a Záchranné služby Praha-venkov
spolu s pracovníky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Krajské veterinární správy Středočeského kraje a inspektorátu Praha-západ informovali o způsobu
zajištění jejich činnosti ve prospěch obyvatelstva. Upozornili při tom na specifiku
území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Černošice, kde dnes žije téměř
devadesát
tisíc obyvatel a intenzivní výK nejpravděpodobnějším krizovým situstavbou
v
některých lokalitách jich stále
acím, které mohou ve správním území obce
přibývá.
Toto
správní území navíc poskys rozšířenou působností Černošice nastat,
tuje
Praze
svůj
rekreační potenciál.
patří povodně velkého rozsahu, havárie
velkého rozsahu způsobené nebezpečnými
Úzká spolupráce všech jmenovaných slolátkami a chemickými přípravky a jiné ži- žek a vzájemná komunikace je pro plnění
velní pohromy velkého rozsahu, např. lesní povinností, které stát na obce přenesl v obpožáry, sněhové kalamity a dlouhodobé lasti krizového řízení, užitečná a nezbytná.
inverzní situace. K dalším situacím, které Ing. Marie Šišková, tajemník Bezpečnostní rady

Spalování listí a spalování a vypalování trávy je zakázáno
Městský úřad Černošice vydal nařízení
č. 1/2005, kterým se stanovují podmínky pro spalování rostlinných materiálů
a zákaz jejich spalování. Toto nařízení,
které nabylo účinnosti dnem vyhlášení
(7. října letošního roku), má následující
znění:
• Na území města Černošice lze spalovat
pouze suchou dřevní hmotu a vyschlý zahradní prořez.
• Zakazuje se spalování listí, spalování

a vypalování trávy a jiných materiálů
zhoršujících kvalitu ovzduší.
• Úplný zákaz spalování platí při zhoršených rozptylových podmínkách vyhlášených Českým hydrometeorologickým ústavem a hromadnými sdělovacími prostředky.
• Při likvidaci rostlinného materiálu, který
nelze pálit, se postupuje podle obecně závazné vyhlášky města Černošice (vyhláška
č. 39/2002 o nakládání s komunálním
odpadem).
(red)
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Smíchovská Sousedská v režii černošických umělců
Na svatého Václava 28. září proběhla na
Smíchově v parku Portheimka druhá část
kulturní spolupráce Černošic s městkou
částí Praha 5, pro niž se vžil název Sousedská.

folklórního tanečního souboru Pramínek,
historických hudebníků ze sdružení Meleš,
dorosteneckých šermířů ze sdružení Nevers
a nakonec i vystoupení šermířů ze sdružení
Alotrium. Ti si „vysloužili“ nejen obdivný
Na oplátku za program, který městská potlesk, ale i několik nabídek na další vystučást Praha 5 samostatně připravila a v červ- pování. Navíc si návštěvníci mohli nakoupit
nu také přivezla do Černošic, se naše město rukodělné výrobky od našich prodejců a dovýznamně podílelo na programu smíchov- zvědět se vše podstatné o historii a současského Svatováclavského odpoledne. To, že se nosti našeho města.
pořádalo v těsné spolupráci s naším městem,
Počasí celé slavnosti nadmíru přálo, divábylo zdůrazněno na informačních panelech ků přišlo hojně, propagace našeho města se
rozmístěných v parku.
prostě vydařila. A protože Praha 5 má zájem
Myslím, že soubory, které dostaly možnost takto reprezentovat Černošice v nám
nejbližší sousední městské části, ostudu
rozhodně neudělaly. Návštěvníci slavnosti
si „vychutnali“ skvělé vystoupení dětského pěveckého souboru Chorus Angelus,
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pokračovat v čerstvě založené sousedské kulturní spolupráci, můžeme se těšit na letní návštěvu jejích kulturních vyslanců. Lze uvažovat i o rozšíření kontaktů o sportovní oblast
a případně zorganizovat vždy populární sportovní klání.
Aleš Rádl, místostarosta
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Jsme připraveni pomoci, uvedla na setkání seniorů starostka

Už tradičně zavítali černošičtí senioři, kteří v minulých týdnech a měsících
oslavili významné životní jubileum, na
přátelské setkání do Domu s pečovatelskou službou. Počátkem října tu na ně
čekalo pohoštění a kytička od starostky
města Heleny Langšádlové. „Rádi by-

chom vám od srdce popřáli hodně zdraví
a spokojených let. A pokud někoho z vás
něco trápí či máte problém, se kterým si
nevíte rady, jsme připraveni vám pomoci
s řešením,“ uvedla starostka za sebe i za
přítomné členky sociální komise a so(red)
ciálního odboru.

Tvůrčí dílna v DPS tentokrát ve znamení barev podzimu
Děti z výtvarného oboru Základní umělecké školy spolu s paní učitelkou Hanou
Bláhovou se 27. září opět vypravily mezi
obyvatele Domu s pečovatelskou službou
a Denního stacionáře. Tentokrát pro ně
připravily tvůrčí dílnu, která se nesla ve
znamení barev podzimu. Úkolem dětí
bylo zapojit seniory do společného díla,
což se jim vrchovatě podařilo, neboť společné malování se všem velice zamlouvalo. „Použili jsme různé výtvarné techniky,
například nanášení barev na listy stromů
a jejich otisky na papír, řešili jsme barevné
kompozice s podzimními barvami a podle modelu jsme vytvářeli zátiší s kyticí,“
uvedla paní učitelka. Po práci si děti pochutnaly na skvělé třené buchtičce, kterou
pro ně připravila jedna z babiček.
(sj)

Dílo paní Kristýnky Vaňkové z DPS.
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Je dobré, že jste do pořádání masopustu dokázali
zapojit mladé, říká předseda gerbrunnského spolku
Celý sál ClubKina zaplnili počátkem října hosté z partnerského města Gerbrunnu.
A nebyli to jen tak obyčejní výletníci, ale členové kulturního a podpůrného spolku, jenž
má ve vínku udržování a podporu starých lidových zvyků, zejména pak masopustu.
Hosty přivítala starostka města Helena zátorů našeho mokropeského masopustu
Langšádlová. Nejprve připomněla, že v našem Ivan Látal.
městě byla tradice masopustu obnovena v roce
Své si řekl i Wolfgang Hartmann, předseda
1989, a pak s úspěchem zvládla roli hostitelky již zmíněného spolku z Gerbrunnu: „Velice
i zasvěceného komentátora promítaných fil- mě těší, že nejsme hosty nějaké velké orgamů.
nizace, ale zájmového spolku, a že masopust
„Masopust tady u nás v obci měl dlouho- vstoupil i do vztahů mezinárodních, tedy do
letou tradici, která však byla v padesátých partnerských vztahů našich měst. Byl bych rád,
letech přerušena. A my jsme tradici obnovili. kdyby černošičtí přijeli v období masopustu
Začínali jsme tenkrát s malými dětmi, neboť k nám a na jeho přípravě se podíleli. Jinak
dospělí se ještě styděli. No a z těch dětí, které mohu jen závidět, že jste dokázali zapojit
jsou tady mezi vámi, jsou dnes už rodiče,“ do masopustního dění mládež, což nám se
(sj)
uvedl při setkání jeden z hlavních organi- úplně nepovedlo.“

Nálada v zaplněném sále ClubKina byla masopustní, tedy veselá.
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Jak navázat partnerství? Nejlepší cestou je iniciativa lidí.
Více než čtyřicet účastníků ze čtyř evropských zemí se setkalo počátkem října
v německém Gerbrunnu. Přítomny byly delegace ze všech gerbrunnských partnerských
měst, a to z francouzského regionu Calvados (Mathieu, Cresserons, Cannes en Plaine,
Périers sur le Dan), dále z francouzského
Molsheimu, z polské Lešnice, z německého
Themaru a Černošic.

Chcete-li se s našimi partnerskými
městy blíže seznámit, navštivte městskou
knihovnu, kde je k dispozici propagační
materiál a kronika města Gerbrunnu.
Pro ty z vás, kteří mají internet, doporučuji www.gerbrunn.de a stránky IGEP
www.igep-ev.de a www.lesnica.pl.

Vyzývám všechny, kdož by se chtěli podílet na rozvoji našich partnerských vztaDelegáti se podělili o své zkušenosti hů, aby se přihlásili na odboru kultury,
a diskutovali o dalším rozvoji našich part- Mokropeská 1208, tel. 251 641 116 nebo
nerských vztahů. Plnou podporu získal tzv. kultura@mestocernosice.cz.
duální sytém – to znamená, že by se vedle
Závěrem bych rád celou naši černošickou
oficiálních představitelů jednotlivých obcí
občanskou veřejnost vybídl ke spolupráci na
měly do této práce více zapojit různé občanrozvoji našich partnerských vztahů, nabídl
ské iniciativy a spolky a také navázat kontakpomoc a poskytl informace o našich partty u podobných spolků u našich partnerů.
nerech. Rád se pokusím zkontaktovat různé
Jen tak to může v budoucnu fungovat.
spolky, církve a občanské iniciativy u našich
Bylo by dobré, kdyby se i u nás v Černo- partnerů, neváhejte, cesta do Evropy nekonšicích podařilo spontánně zespodu vytvořit čí podepsáním nějaké smlouvy, nýbrž ausdružení jako v Gerbrunnu IGEP (iniciativní tentickým poznáváním toho druhého, a to
kruh pro podporu evropských partnerství), je úkol na „věčné časy“. Budoucnost Evropy
které by podporovalo utužování a rozvíjení leží v multilaterální spolupráci jednotlivých
našich partnerských vztahů. Takové sdružení měst a regionů.
by se pak stalo přímým partnerem podobných
Přeji nám všem hodně odvahy a chuti do vzájemného poznávání. Pavel Blaženín
sdružení v našich partnerských městech.

Tak vypadá masopustní veselí v podání gerbrunnských přátel.
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Martin Slavík se stal modelářským mistrem republiky
Sdružení s dětmi a pro děti Černošice
– sekce letečtí modeláři – slaví ojedinělý
úspěch. Ve svém středu má letošního juniorského mistra České republiky. Stal se
jím Martin Slavík v odbornostní kategorii
Rádiem řízená házedla (malé větroně), který
v soutěži konané 24. září v Praze na Vypichu
porazil všechny své soupeře.
RC házedla mají rozpětí křídla omezeno na
1500 milimetrů, bez omezení jsou pak rádiem
ovládané prvky (naši mladí modeláři létají
s ovládanou směrovou a výškovou ocasní
plochou). Model startuje pomocí katapultu,
tzv. gumicuku (30 metrů vlasce a osm metrů
gumy), a přistává do čtverce o rozměrech 15 x
15 metrů. Maximální doba letu je 5 minut.
Martin je dlouholetým aktivním členem
Model klubu Černošice a pomáhá vést mladší
kolegy v klubových kroužcích. Ostatně na
stránkách Informačního listu se o něm píše
často. Po předchozích dobrých výsledcích
v kategoriích volných modelů dosáhl letos
Martin s „malými rádiáky“ zatím svého dosavadního vrcholu – stal se, jak už bylo řečeno,
juniorským mistrem republiky. BlahopřejeLumír Apeltauer
me!

Martin s medailí a pohárem za 1. místo.

Martin společně s ostatními medailisty z letošního mistrovství republiky.
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I druhá makovice z černošického kostela zela prázdnotou

Očekávání se nenaplnilo. Makovice z věžičky na krovu černošického kostela, kterou
dělníci při rekonstrukci střechy 17. října
sňali, žádné dokumenty vložené do ní našimi předky neobsahovala. Byla stejně prázdná jako makovice z hlavní věže kostela, která
byla prohlídce podrobena v polovině září
loňského roku. A tak jen připomínáme, že
5. listopadu loňského roku jsme my, současní obyvatelé Černošic, vložili jako upomínku tohoto času pro příští generace do nové
makovice na hlavní věži ručně psané pamětní listy města, školy a církve, Informační list
města, Katolický týdeník, výroční publikaci
k 50. výročí Základní umělecké školy, dnes
platné mince a dvě CD s obrazovou doku(sj)
mentací o životě města a farnosti.

Vítr vynášel lehounké draky až vysoko k nebi
Podzim vládne. Listy stromů se zbarvují do úžasných odstínů žluté, hnědé,
oranžové a červené, rána jsou mlhavá
a polední sluníčko hřeje jen trochu. Když
pak zavane vítr, je každý rád, že má na
sobě svetr. Přibude-li k tomu obloha plná pestrobarevných draků, pak je tu ten
správný podzimní den. A právě takový
si malí i velcí užili v půli října, kdy se na
Višňovce konala sokolská Drakiáda. Podmínky byly ideální, silný vítr pomáhal
vznést i těžší draky, ti lehcí se vznášeli
vysoko na nebi. Když se pak ochladilo,
zamířili dračí nadšenci k ohni a opékali
vuřty. Děti si vyzkoušely hru na paměť.
Vyrazily po trase, na níž byly obrázky pohádkových bytostí, které si měly zapamatovat a v cíli vyjmenovat. Zahrály si i na
slepce – se zavázanýma očima procházely
trasu vytýčenou mezi stromy provázkem.
Přelézaly při tom kořeny, procházely roš- stě letošní Drakiáda byla zajímavá a jako
tím a obcházely stromy, což, jak každý každoročně se povedla.
Petra Frydlová, foto Martina Řehořová
uzná, je těžké i bez pásky přes oči. Pro-
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76. schůze rady města
ze dne 21. září 2005
(Dokončení ze strany 2)

• rada města souhlasí se stavebními úpravami garáže na pozemku parc. č. 2097/2, ulice
Jičínská
• rada města souhlasí se zněním dodatku č. 2

ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí na akci Kanalizace Topolská (v dodatku
je smluvně zaneseno, že: a) město Černošice
se stalo plátcem DPH; b) vzhledem ke zkrácení tras vodovodu oproti plánovaným se snižuje dotace SFŽP – původně 11 378 400 Kč,
nyní 10 990 800 Kč; c) mění se částka podpory
a vlastních zdrojů pro jednotlivé roky)

• I. rada města souhlasí s podpisem dodatku

č. 1 ke smlouvě na akci Dostavba kanalizační
a vodovodní sítě v Černošicích (dodatek je
výsledkem určité redukce výše uvedené akce
ze strany ministerstva zemědělství z důvodu
malého počtu trvale žijících obyvatel v některých úsecích; podpis dodatku podmiňuje
vydání rozhodnutí a přiznání státního příspěvku na akci; v dodatku je finanční specifikace uznatelných a neuznatelných nákladů,
v žádném případě se nezvyšují náklady na
akci ani platby firmě Řehoř); II. rada žádá
o okamžité zastavení provádění staveb v těch
lokalitách, které nebyly zahrnuty do přiznané dotace; III. rada žádá OISM o předložení
přesného vyčíslení, o kolik se v rámci celkové
platby zhotoviteli díla zvýšil podíl placený
z prostředků města a o kolik se současně snižuje rozsah celkově odvedené práce

• rada

města souhlasí s podpisem smlouvy
se STE o vybudování kabelového vedení
NN k pozemkům u ulice Dobřichovické
(zasíťování pozemků určených k prodeji);
cena: 280 803 Kč splatná do 7 dnů po podpisu
smlouvy

• rada

města souhlasí s podpisem dodatku
č. 1 k mandátní smlouvě s VRV, a. s. na výkon
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inženýrské činnosti pro Dostavbu vodovodní
a kanalizační sítě v Černošicích – smlouva
stanovuje počet hodin předběžně na 160
(500 Kč/hod), VRV v dodatku vyčísluje odměnu za skutečně odpracované hodiny (93 + 122
+ 100 za výběrové řízení); cena dle smlouvy
– 95 200 Kč vč. DPH (za 160 hodin), cena dle
dodatku 187 425 Kč vč. DPH (za 315 hodin)

• rada

města souhlasí s podpisem smlouvy
o dílo na vypracování projektové dokumentace akce Obnova stávajícího krytu ulice Tyršova (CityPlan) rozdělené do dvou etap (I. fáze
– 29 750 Kč vč. DPH, II. fáze – 35 700 Kč
vč. DPH

• rada

města souhlasí s rozpočtem za vícepráce při rekonstrukci komunikace Slunečná
a s podpisem dodatku č. 4 (bod z minulé rady – byla chybně uvedena celková částka za
vícepráce – úprava vjezdu a opěrné zdi č. 1
a 2 u č. p. 673 a rozšíření komunikace a chodníku nad kapličkou u č. p. 629 a u autobusové
zastávky v ulici Dobřichovická; rozpočet víceprací – 418 886 Kč bez DPH)

• I.

rada města ve věci Vybudování plynové
kotelny v bytovém domě č. p. 1061 a 1062,
ulice Riegrova, ukládá starostce kontaktovat
nájemníky, předložit jim návrh smlouvy o obstarání záležitosti a prověřit, zda jsou ochotni
zaplatit stanovenou částku na provedení nové
fasády domu (cena za kotelnu – 803 250 Kč
vč. DPH, z toho hradí město 602 437,50 Kč;
příspěvek družstva Barton činí 700 000 Kč;
na zateplení fasády zbývá částka odečtená od
příspěvku družstva – 97 562,50 Kč); II. rada
ukládá OISM prověřit, zda platí nabídka
firmy na provedení zateplení domu a termín
možné realizace; III. poskytnutá finanční částka (příspěvek města na fasádu) bude navýšena
o běžný hypotéční úrok a splatná do jednoho
roku

• rada

města schvaluje uzavření Smlouvy
nájemní č. 116 01/2/05 uzavřené podle ustanovení § 663 a násl. občanského zákoníku

z radnice
s vloženou smlouvou o koupi najaté věci,
uzavřenou podle ustanovení § 489 a násl.
obchodního zákoníku (účelem smlouvy je
zajištění provozu venkovní části domovní
přípojky o průměru 40 mm v délce 139 m
a dodávek zemního plynu pro ZŠ Černošce
– Mokropsy, č. p. 447)

• rada

města souhlasí s podpisem nájemní
smlouvy na obecní byt v bytovém domě
V Mýtě 286 na 1 rok; nájemné bylo stanoveno
jako dvojnásobek regulovaného nájemného

• I. rada města ve věci Jednání na Minister-

stvu financí a dostavba ZŠ souhlasí s podáním
žádosti na ministerstvo (kumulace státních
prostředků – 15 mil. v roce 2005 a 15 mil.
v roce 2006, tj. celkem 30 mil. Kč); podmínkou souhlasu MF je, že těchto 30 mil. Kč
+ vlastní prostředky bude použito na ucelený
a zkolaudovatelný celek, tj. I. etapa do konce
r. 2006; II. rada ukládá starostce jednat s firmou Swietelsky stavební, s. r. o., o rozdělení
realizace stavby (v 1. etapě bude realizována
část s učebnami) a zapracovat do návrhu
smlouvy možnost případného ukončení
smlouvy dohodou po realizaci první etapy

• rada

města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Černošice (budoucí oprávněný) a budoucím povinným na připravovanou
stavbu dešťové kanalizace na pozemcích č.
parc. PK 308/3, PK 308/4, PK 392/1 v k. ú.
Černošice bezúplatně a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

• rada

města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Černošice (budoucí oprávněný)
na připravovanou stavbu rekonstrukce vodoteče na pozemcích č. parc. PK 392/1, 2748/1,
2749/1 a 2750/5 v k. ú. Černošice bezúplatně
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

• rada města ukládá starostce jednat s vlastníkem pozemku č. parc. 4377 v k. ú. Černošice
o možnosti směny za pozemek města určený

dle ÚP jako plocha sportovně rekreační (majiteli byly nabídnuty pozemky v lokalitě Na
Pískách) a o písemném souhlasu s navezením
ornice na uvedený pozemek (pro zatravnění)
ještě před účinností případné dohody o směně

• I. rada města prodlužuje termín pro podpis

kupní smlouvy na pozemky č. parc. 2756/26,
2756/27 a 2756/28 v k. ú. Černošice o 14 dnů
(dohledání možných restitučních nároků na
výše uvedené pozemky) a trvá na uzavření
smlouvy nejpozději do 14. 10. 2005; II. rada
ukládá starostce odpovědět žadateli ve smyslu
stanoviska právníka

• rada města ve věci Soudní spor se společností
Sorea, s. r. o., bere na vědomí vyjádření právníka města, že spor o platnost závazku žalovaného subjektu převést na účet města finanční
prostředky za účelem vybudování infrastruktury, byl rozhodnut ve prospěch města
• rada

Technické služby

města souhlasí s nákupem závěsného
pluhu na traktor pro odbor Technické služby
(cena pluhu cca 30 000 Kč)

• rada města souhlasí s provedením poptáv-

kového řízení – přídavného zařízení na sekání trávy

• rada

města bere na vědomí informaci, že
20. 9. proběhlo za přítomnosti člena investiční komise jednání týkající se řešení odvodnění ulice Mokropeské v úseku křižovatka
Mokropeská – Na Višňovce až po křižovatku
Slunečná – Mokropeská; bylo vyjednáno
provizorní řešení pomocí horských žlabů
(betonové korýtko doporučované na štěrkové
cesty); přítomné strany souhlasily s předloženým návrhem

• rada

města bere na vědomí, že do úpravy
komunikace Kamenická se zapojí svépomocí
obyvatelé této ulice (sami budou provádět
některé stavební úpravy), město se bude na
úpravě komunikace podílet dodáním materiálu
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• rada města ve

věci Řešení nedostatku
dodávek pitné vody souhlasí s provedením
potřebných úprav (v oblasti ulic Mělnická
a Školní dochází k opakovanému nedostatku
v dodávkách pitné vody; navrhované řešení
firmou AQUACONSULT je propojení tohoto
úseku s vrchní větví; finanční náročnost je
odhadována na cca 45 000 Kč)

• I. rada města ve věci Povolování reklamních

a propagačních zařízení na sloupech veřejného osvětlení v usnesení a) stanovuje, že bude
vydávat souhlas s umisťováním reklamních
a propagačních zařízení na sloupech veřejného osvětlení z pohledu vlastníka (OD
bude radě města předkládat žádosti o umístění reklamních a propagačních zařízení na
sloupech veřejného osvětlení spolu s návrhem nájemní smlouvy a stanoviskem firmy
Eltodo k technickému řešení umístění těchto
zařízení); II. rada města žádá TS upozornit
firmu Eltodo, že nemůže vydávat vyjádření
k umístění reklamního zařízení na sloupech
VO z pohledu vlastníka

ní skupinu zástupců školy a dalších institucí
k projektu Bezpečná cesta do školy a zabezpečit jeho realizaci; II. rada doporučuje řediteli
ZŠ znovu vyzvat zejména rodiče dětí, aby se
přihlásili dobrovolníci, kteří by byli vyškoleni
pro zastavování dopravy na přechodech pro
chodce v době ranní docházky dětí do školy

• I. rada města bere na vědomí, že pan Petr
Musil, přední český dráteník, odstoupil od
možnosti zřídit v kapličce v Mokropsech první drátenické muzeum v republice; II. rada
ukládá odboru kultury navrhnout jiný způsob
využití prostoru kapličky
• I. rada města souhlasí s ceníkem za komerč-

ní hlášení městského rozhlasu – nabídky práce = 2 Kč za slovo, pro ostatní hlášení = 5 Kč za
slovo včetně DPH; vysílací časy pro komerční
hlášení jsou stanoveny na pondělí a středu
vždy v 10.00 a v 16.00; II. rada souhlasí, aby
poplatky za komerční hlášení byly vybírány
v pokladně MěÚ

• rada

města nesouhlasí s nákupem 100 ks
vánočních CD pro propagační účely

• I. rada města v usnesení b) souhlasí s umís- • rada
těním reklamního zařízení na pozemku č.
parc. 6170/1 kat. území Černošice na stožáru
veřejného osvětlení u ul. Dobřichovické dle
předloženého návrhu; II. rada ukládá OD
předložit radě města návrh nájemní smlouvu
pro umístění tohoto zařízení; III. rada ukládá
OD ve spolupráci s právníkem města připravit návrh vyhlášky pro umisťování reklamních
zařízení

• rada města bere na vědomí přehled prove-

dených měření rychlosti projíždějících vozidel ve městě Černošice za období od 1. 1. 2005
do 31. 8. 2005 předložený velitelem MP

• I. rada města souhlasí s odprodejem vozi-

dla MP – škoda Felicia PZL 80-65 zájemci
za cenu 25 000 Kč; II. rada ukládá MP před
prodejem vozidla prověřit nabídnutou cenu
v autobazaru

města ukládá odboru kultury v součinnosti s odborem dopravy, TS a MP zajistit
konání vánočních trhů v termínu 17. 12. 2005
v prostoru ulice Karlštejnská

• rada

města schvaluje Nařízení městského
úřadu města Černošice č. 1/2005, kterým se
stanoví podmínky pro spalování rostlinných
materiálů a zákaz jejich spalování

• rada města doporučuje zastupitelstvu měs-

ta vydat obecně závaznou vyhlášku města
Černošice o ochraně životního prostředí na
veřejných prostranstvích u řeky Berounky
Z komise dopravní a bezpečnostní
1. stanovisko k návrhu vyhlášky o zákazu parkování na březích Berounky (komise souhlasí
s návrhem vyhlášky s tím, aby s ní byli v maximální možné míře předem seznámeni vlastníci
dotčených pozemků)

• I. rada města ukládá MP svolat koordinač- • I. rada města bere na vědomí – veřejné pro32
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stranství je dle zák. o obcích stanoveno bez
ohledu na vlastnické vztahy
2. stanovisko k novému návrhu řešení křižovatky ulic Husova – Vrážská – Mokropeská
(komise souhlasí s řešením Cityplanu, navrhuje doplnit na hlavní silnici blikající výstražné
značky Přechod pro chodce a osvětlení zebrou
i nad nový přechod přes Dobřichovickou)

zpomalovacích prahů (komise nedoporučuje
zpomalovací prahy, není zde velký provoz)

• VI. rada města nesouhlasí s umístěním zpomalovacího prahu v ul. Topolské

3. parkování na chodníku na Vrážské (občané
upozorňují, že na nízkém chodníku před ordinací Dr. Rakové stále parkují auta; komise
doporučuje vybudovat v tomto úseku chodník)

• II. rada města pověřuje OISM zajistit zpra- • VII.
cování projektové dokumentace na přebudování dotčené křižovatky podle předložené
studie, včetně bezpečnostních prvků
3. stanovisko k předloženým projektům rekonstrukce silnic (Mokropeská – doplnit návaznost
na navrhovanou křižovatku Vrážská – Mokropeská; Tyršova – chodník stačí jen po jedné
straně, tam kde vedou sítě, ponechat zatravňovací pás; Smetanova – doplnit chodník po pravé
straně ve směru od Dobřichovické)

• III. rada města pověřuje OISM zajistit úpra-

vu projektové dokumentace ve smyslu uvedených návrhů
4. zvážení umístění zpomalovacích prahů na
Slunečné (na Slunečné byly navrhovány tři
zvýšené zpomalovací přechody, v současné době komise nedoporučuje umisťovat retardéry,
pouze vyznačit přechody a ty podle potřeby
přebudovat na zvýšené teprve při pokládání
finální asfaltové vrstvy)

• IV.

rada města pověřuje TS vyznačením
přechodů a osazením značek na Slunečné
II. Podněty občanů
1. žádost o souhlas s umístěním reklamy (komise nemůže vydat stanovisko, protože žadatel
nespecifikoval místo)

• V. rada města pověřuje odbor dopravy, aby

žadatel upřesnil místo, kde by chtěl reklamu
umístit (tabule nesmí být umístěna v křižovatce, zatáčce a jejich nejbližším okolí a nesmí
bránit výhledu)
2. žádost obyvatel ul. Topolské o umístění

rada města pověřuje TS zařadit do
plánu činnosti vybudování chodníku od křižovatky se Střední ke vjezdu do hotelu Kazín
po projednání s dopravním projektantem z fy
Cityplan.

4. podnět občana – zákaz vjezdu nákladních
vozidel do úseku ulice Na Marsu (úsek ulice
Na Marsu mezi Mosteckou a Nymburskou leží
nad nezpevněným srázem, kde hrozí sesuv;
přitom touto ulicí často projíždějí nákladní
vozy a těžká technika; komise doporučuje
omezit)

• VIII.

rada města ukládá OD projednat
umístění a OTS osadit na konec úseku ulice
Na Marsu mezi Mosteckou a Nymburskou
+ ul. Gorkého dopravní značky Zákaz vjezdu
vozidel nad 6,5t
5. nebezpečné nerovnosti v ulici na Ladech
(při rekonstrukci Slunečné byla vyasfaltována
také křižovatka s ulicí Na Ladech; vzhledem
k různé výšce obou komunikací vznikla v místě
napojení nebezpečná nerovnost, kde hrozí poškození vozidla; podobný hrbol je na druhém
konci – na křižovatce s Mokropeskou; rada již
rozhodla o jeho odtěžení)

• IX.

rada města pověřuje TS odtěžit přebytečný materiál na obou koncích ulice Na
Ladech a vyrovnat povrch
6. nebezpečná jáma v Ukrajinské ulici

• X. rada města pověřuje TS opravit zástřikem
(turbo) jámy ve vozovce v Ukrajinské ulici,
a to v úseku od ul. Fr. Kocourka k Masopustnímu náměstí
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III. Vlastní iniciativa komise
1. zvýraznění značení směru jízdy na Karlštejn
(vzhledem k častým dotazům a bloudění řidičů
komise doporučuje zvýraznit značení směru
silnice II/115 na Karlštejn před křižovatkou
Vrážské a Dr. Janského)

• XI. rada města pověřuje odbor dopravy projednat s příslušnými orgány možnost doplnění směrové tabule Karlštejn před křižovatkou
směrovou tabulí Dobřichovice, současně
pověřuje TS prořezáním větví zakrývajících
směrovou tabuli

2. bezpečnost provozu na křižovatce Vrážská
– Střední – Riegrova (komise doporučuje co
nejdříve realizovat zjednosměrnění provozu na
přilehlém úseku Střední ve směru do Mokropes
a zajistit zpracování projektu křižovatky dle
dříve doporučené studie)

• XII.

rada města ukládá odboru dopravy
znovu projednat zpracované řešení křižovatky
Vrážská – Střední – Riegrova dle zpracované
PD
Investiční komise

Prezentace vyztužených zeminových konstrukcí
(jednatel firmy VZK, s. r. o., představil nabídku
průmyslových rohoží, jejichž využití by mohlo
vést ke snížení nákladů rekonstruovaných
ulic tím, že by se snížila tloušťka štěrkového
podloží); IK navrhuje porovnat kalkulaci nákladů tradičního a nového projektu na ulici
Smetanově

• I.

rada města bere na vědomí a ukládá
OISM porovnat kalkulaci nákladů tradičního
a nového projektu (s použitím rohoží) na ulici
Smetanově

Vyjádření IK ke zprávě OISM o narůstajících stížnostech obyvatel Černošic na odtok
dešťových vod a povrch vozovek (členové IK
konstatují, že souvislost mezi prováděnými
rekonstrukcemi a zvýšeným odtokem dešťových vod na sousední pozemky je často sporná;
na jedné straně skutečně dochází ke změnám
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odtokových podmínek v dotčených územích,
na straně druhé však na některých místech
již vznikají nové (a skutečně funkční) stoky
dešťové kanalizace; IK doporučuje na průběžné řešení těchto problémů navázat spolupráci
s firmou SUDOP jakožto autorem projektu
dešťové kanalizace. Zástupce SUDOPU by
měl být vyzván k odbornému vyjádření a návrhu provizorního nebo trvalého řešení všude
tam, kde v uvedené problematice nebudou mít
naprostou jistotu zástupci města (OISM, TS).
Jedná se tedy především o případy, které zatím
neřeší žádná projektová dokumentace a které
nejsou v aktuálních plánech investic nebo
v plánu prací TS)

• II. rada města bere na vědomí závěry komise

• rada města ve věci Žádost o příspěvek
k finančnímu vykrytí havárie opravy krovu
střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Černošicích navrhuje uvolnit z rozpočtu
pro letošní rok 300 tis. a ukládá finančnímu odboru prověřit, zda je to ve finančních
možnostech města, případně situaci zohlednit
v návrhu rozpočtu na příští rok.

77. schůze rady města
ze dne 2. října 2005

• rada města souhlasí s výměnou venkovního
vedení NN včetně výměny sloupů za nové
na stávajících místech v osadě Lavičky podle
předloženého návrhu

• rada

města souhlasí s dělením pozemků
parc. č. 1138 a 1154/1 v ulici Husově podle
předloženého návrhu a upozorňuje, že funkčním využitím pozemku jsou dle platného
územního plánu sportovně-rekreační plochy

• I. rada města souhlasí s demolicí chaty č. e.

01012 a stavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 1485 a 12486/1, ulice Mánesova;
I. rada souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na povrch komunikace Mánesova

z radnice

pro vybudování vodovodní (a plynové)
přípojky za podmínky, že bude zachována
celistvost povrchu komunikace (provedeno
protlakem) a 3 roky záruka

• rada města bere na vědomí, že na poptávku

u firmy Spilka a Říha na realizaci stavby ještě
v tomto roce bylo sděleno zamítavé stanovisko; s ohledem na tuto skutečnost rada města
nesouhlasí s realizací zateplení fasády domu
č. p. 1061 a 1062, ulice Riegrova, v letošním
roce

• rada města souhlasí se snížením nájemného

obyvatelům posledního patra domu č. p. 1061
a 1062, ulice Riegrova, z důvodu zhoršení
ubytovacího komfortu vlivem probíhající
střešní nástavby, o 10 procent po dobu pěti
měsíců

• rada

města bere na vědomí orientační
propočet investičních nákladů na rekonstrukci (zateplení) spojovací chodby MŠ
Karlická a ukládá OISM zařadit do návrhu
plánu investic (použití hliníkové konstrukce
– 1 294 000 Kč bez DPH, v případě použití
plastové fasády by byly náklady o 200 až
300 000 Kč nižší)

• rada města ukládá OISM zařadit do plánu

investic rekonstrukci vytápění v MŠ Karlická podle varianty b) nástěnné kotle, tj.
2 x 43 kW pro patrový pavilon – 250 000 Kč;
2 x 29 kW pro přízemní a hospodářský pavilon – 200 000 Kč

• rada města ve věci Nevsakování dešťových

vod v ulici Mánesova (u křižovatky Mánesova
a Husova se při dešti tvoří souvislá vodní plocha zasahující do zeleného pásu, což znemožňuje příchod k samoobsluze a autobusové zastávce) souhlasí s navrženým řešením (zřízení
vsakovací jámy, tj. vytěžení části zeminy v zeleném pruhu a zasypáním štěrkem) a ukládá
odboru Technických služeb posoudit realizaci
navrhovaného řešení

• rada města ukládá OISM svolat jednání za
účasti Stavebního úřadu a navrhnout řešení
parkování u zimního stadionu

• rada města souhlasí s přeložkou venkovního

vedení NN na parc. č. 2804/6 v rámci rekonstrukce a dostavby ulice pod Višňovkou dle
předložené cenové nabídky (odhad celkových
nákladů: cca 40 000 Kč)

• rada

města v souvislosti s rozšíření ulice
Fügnerova před ZS souhlasí s přeložkou sloupu veřejného osvětlení za cenu stanovenou fy
Eltodo – 10 100 Kč (bez DPH) s tím, aby likvidaci stávajícího betonového sloupu provedly
technické služby

• rada

města souhlasí s ponecháním kabelů
VN a NN ve Fügnerově ulici ve stávajícím
stavu (kabely jsou v těsné blízkosti obrubníku
směrem do vozovky; Program PHARE 2003
nefinancuje přeložky stávajících inženýrských
sítí, musí je financovat město ze svých zdrojů)

• rada města ve věci Žádost o nápravu stavu • rada města souhlasí s pokácením čtyř stro-

po odtěžení zeminy při výstavbě vodovodu
a kanalizace v ulici Topolská (základy plotu
jsou obnaženy) konstatuje, že v současné době není ve finančních možnostech města zajistit vybudování opěrné zdi a ukládá OISM
navrhnout provizorní zajištění

• rada města ve věci Dešťové vody na konci

ulice Karlštejnská konstatuje, že ulice je ve
správě SÚS Kladno a dle dostupných informací by měla být v roce 2006 opravena

mů v ulici Fügnerově na místě budoucí rozšířené komunikace a chodníku (rozhodnutí
je nutné pro plánovaný postup rekonstrukce
a dokončení stavby v termínu)

• rada města ve věci Dostavba kanalizační
a vodovodní sítě bere na vědomí, že v únoru
až srpnu 2005 došlo ze strany Mze k redukcím tras vodovodů a kanalizací proto,
že u vodovodů nelze dotovat rekonstrukce
starých řadů a u kanalizace počet připoje35

z radnice
ných trvale bydlících obyvatel; konečné
rozhodnutí má tyto finanční objemy a délky
VaK: kanalizace – 45 % vlastní náklady a 55 %
dotace; z celkové délky 5 057 m bylo MZe
vyškrtnuto 895 m – celková délka odsouhlasené kanalizace je 4 162 m; vodovod – 55 %
vlastní náklady a 45 % dotace; z celkové délky
3 490 m bylo Mze vyškrtnuto 674 m – celková
délka vodovodů je 2 816 m

• rada města ve věci Rekonstrukce vodovodu
v ulici V Mýtě bere na vědomí projednání cenové nabídky s finančním odborem a konstatuje, že v současné době nemá město na tuto
akci finanční prostředky

• I.

rada města předběžně souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 4314/2 (cca
1 500 m) u ulice U Vodárny na prodejní
plochu pro zahradnické výpěstky s ohledem
na to, že v současné době není možné jiné
využití pozemku z důvodu zachování rezervy
pro mimoúrovňové křížení silnice a dráhy
– pozemek je nutné vytýčit; II. rada požaduje
zajištění přístupu na zbývající část pozemku
v ulici U Vodárny

o dílo + dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
akci Dostavba základní školy v Mokropsích
s fy Swietelsky stavební, s. r. o.

• rada

města souhlasí s podpisem smlouvy
o smlouvě budoucí s StE. a. s., na zasíťování
deseti parcel nad ulicí Pod Višňovkou včetně
trafostanice

• rada

města ve věci Komentář vedoucího
OISM ke zprávě kontrolního výboru zásadně
odmítá stanovisko kontrolního výboru

• rada

města ve věci Prodloužení nájemní
smlouvy na část poz. č. 441/1 – Lesy Steinských, spol. s. r. o., (automat na vodu u budovy MěÚ) souhlasí se zněním nové nájemní
smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2010 (původní nájemní smlouva vyprší 31. 12. 2005)

• rada

města děkuje společnosti Stavitelství
Řehoř, s. r. o., za poskytnutý finanční dar
v hodnotě 30 000 Kč jako příspěvek na nákup
hasičského vozu

• rada města souhlasí se zněním kupní smlou-

vy – prodej pozemků č. parc. 2756/26, 2756/
27 a 2756/28 v k. ú. Černošice

• rada města souhlasí s dodatečnou instalací • rada města souhlasí s úpravou výše zálohy
změkčovacího filtru (nebyl předmětem PD)
na tvrdou vodu do kotelny v bytovém domě
Riegrova č. p. 1061 a 1062 za cenu 23 300 Kč
(družstvo Barton hradí 1/3 nákladů na
kotelnu, částka, kterou uhradí město, činí
17 475 Kč bez DPH)

• rada

města souhlasí s proplacením nákladů za vícepráce při plynofikaci kotelny v ZŠ
v Mokropsích (předpoklad vyúčtování nákladů
za vícepráce, které nebyly předmětem PD, činí
11 498 Kč vč. DPH – poškozené izolace stávajících tepelných a vodovodních rozvodů v bývalé
uhelně; dodatečná instalace hasicího přístroje
vyplynula z požadavku hasičů při kolaudaci
objektu; zvýšené náklady budou částečně kompenzovány odečtem méněprací neprovedených
na plynové přípojce – cca 6 000 Kč)

• rada
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města souhlasí s podpisem smlouvy

vázající se na nabídky koupě pozemků určených k výstavbě RD (z 50 Kč/m² na částku
odpovídající 10 procentům nabízené kupní
ceny)

• rada města ukládá OISM prověřit možnost

nástavby MŠ Karlická (odhad finančních nákladů a navýšení kapacity MŠ)
Finanční odbor

• rada města schvaluje výši odpisů svěřeného

hmotného majetku příspěvkových organizací školského typu zřizovaných městem
pro rok 2005 dle návrhu FO (MŠ Karlická
– 262 100 Kč; MŠ Topolská – 47 167 Kč; MŠ
Husova – 6 245 Kč; ZUŠ Střední – 143 350 Kč;
ZŠ – 785 212 Kč)

• rada města schvaluje poskytnutí finančního

daru pro obecně prospěšnou společnost Po-

z radnice
mocné tlapky na humanitární činnost (výcvik
asistenčních psů pro tělesně hendikepované
občany) ve výši 5 000 Kč
Městská policie

• rada města schvaluje odprodej nálezu (pří-

věsný vozík za osobní auto předaný MP 23. 2.
2004) a pověřuje tímto odprodejem odbor
Kancelář starosty

• rada

Technické služby

města souhlasí s odprodejem vozidla
M 25 PZA 73-41 (obnova techniky TS)

• rada

města ve věci Rekonstrukce venkovního vedení NN (Křižárna, Jedličkovy Lázně,
Na Cípu, Na Výsluní) souhlasí s přeložením
ovládacího vodiče pro veřejné osvětlení ve
výše uvedené lokalitě do země

• rada města ukládá OISM jednat o ukončení

smluv s firmou Švestka – skladování materiálu v prostoru skládky U Dubu (při místním
šetření na skládce bylo shledáno, že manipulační práce nemohou začít, dokud zde bude
skladován materiál uvedené firmy)

• rada

města ve věci Spolupráce při obnově
ajska (Tsunami program) souhlasí se zapojením města do projektu za předpokladu,
že toto nebude mít žádné nároky na rozpočet
města

• rada

města ukládá OISM prověřit, zda je
možno alespoň z jedné strany dobudovat
chodník v ulici Sadová – v místě výškového
zlomu

• rada

města ve věci Odpověď ředitele ZŠ
Černošice na dopis o. s. Spolu ukládá starostce města jednat s ředitelem ZŠ a se zástupci
sdružení Spolu

• rada města bere na vědomí Otevřený dopis

občanů s žádostí o řešení situace, která vznikne vrácením budovy MŠ Husova restituentovi

• I.

rada města ve věci Stížnost na provoz
restaurace v ulici Mokropeská konstatuje, že

není v kompetenci města omezovat provozní
dobu restaurace; II. rada konstatuje, že dle
sdělení SÚ je provozovna ve zkušebním provozu, po jehož ukončení zahájí SÚ příslušné
řízení, město však není účastníkem; III. rada
doporučuje, aby se v případě porušování
nočního klidu občané obraceli na městskou
policii, avšak překročení hladiny hluku může posoudit pouze příslušná autorizovaná
osoba a případnými stížnostmi se pak zabývá
Krajská hygienická stanice; IV. rada ukládá
městské policii pravidelně kontrolovat provoz
u výše uvedené restaurace; V. rada žádá SÚ
o informace o průběhu řízení

• rada

města ukládá TS provést nezbytné
stavební úpravy v ulici Peroutkova

• rada

města prohlašuje, že město je výlučným vlastníkem domu č. p. 1061 a 1062
s pozemky p. č. 480/2 a 480/3 zapsaného na
LV 10503 pro k. ú. Černošice u KÚ Praha
západ a souhlasí s tím, aby v této budově bylo
umístěno sídlo bytového družstva Barton,
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, odd. Dr., vložka
5931, IČO 27075010

• rada města schvaluje navržený program 20.
zasedání zastupitelstva města

• rada města bere na vědomí Zápis ze zasedání sociální komise konaného dne 21. 9. 2005

• rada

města vydává nařízení Rady města
Černošice č. 2/2005 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

• rada města ve věci Nabídka firmy AZARO

spol. s. r. o., ukládá OISM prověřit, zda je
možno vyčlenit z rozpočtu finanční prostředky na akci Úprava, dovoz kompostu, ornice
a výsev trávníku na sportovních plochách
v ulici Radotínská

• rada města bere na vědomí výsledek čerpací
zkoušky vydatnosti studny v zahradě ZUŠ (je
dostačující) a děkuje SDH Mokropsy, který ji
provedl.
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kaleidoskop

Funkcionalistický rodinný dům od architekta Kříže
Mezi přední architektonická díla, kterými se
město Černošice může pyšnit, patří funkcionalistický rodinný dům č. p. 58 v Sadové ulici (viz tajenka
minulé křížovky). Dům byl postavený pro Vladimíra
Všetečku, velkoobchodníka se dřevem a obilím, a jeho ženu Hedviku, kterou dodnes připomíná reliéfní
nápis HEDA v hlavním průčelí. Autorem projektu
z konce 30. let 20. století byl
známý pražský architekt Bohumil Kříž. Staviteli byli Jehlička a Novotný. Stavba byla
kolaudována v roce 1941.
Architekt Bohumil Kříž
vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze
u významného architekta
profesora Josefa Gočára,
žáka profesora Jana Kotěry
na Uměleckoprůmyslové
škole v Praze. Po druhé
světové válce, kdy se ještě uplatňovaly různé slohové varianty funkcionalismu, projektoval Bohumil
Kříž v tomto slohu vysoce kvalitní domy v Nuslích

a Podolí a sídliště dvojdomků v Praze – Podolí
(1947 – 49).
Patrový černošický dům stojí v architektonicky
rozvržené zahradě, v blízkosti železniční trati. Má
tvar kubusu se škrábanou omítkou – březovou kůrou
– a terasami, s typickým okenním členěním a rovnou
střechou. Originální řešení domu s využitím nejmodernějších technologií
zajišťovalo majiteli veškerý komfort bydlení.
Například dodnes funkční
critallový topný systém
patentovaný pražskou
firmou Skokan, známou
po celé Evropě.
Hodnotný funkcionalistický dům architekta Bohumila Kříže
je dochován v exteriéru
i interiéru v původním
stavu s minimálními úpravami. Dům je v citlivé
a příkladné péči současných majitelů.

Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou

VODOROVNĚ: A. Vápencové území; jižní ovoce; rostlinný tuk – B. St. český film. a div.
herec; šťoural – C. Měňavky; akademický titul; hudební styl – D. Vazalové; soluňský
sport. klub; bohyně vítězství – E. Zpěvná slabika; povaha; zájmeno – F. Část obličeje;
umělecký tanec – G. Pobídka; výkon fotbalisty – H. Harmonie; sudokopytník – I. Odbor
tisku a informací; spojka – J. Elektricky nabitá částice; vězněn – K. Angl. slunce; Asociace
výzkumných organizací – L. Sklánět; dobrotivý – M. Tvrdá stupnice; polní míra; nerost
– N. Panovnický stolec; býv. izrael. ministr zahraničí (Aba); autor patrně nejznámější
české vánoční mše – O. Amer. rock. skupina ze Seattlu; chronické infekční onemocnění
očí; důlní pracoviště – P. Legendární loupežník ze Sherwoodu; součást lovecké patrony;
ambaláž – R. Jeden z bohů ve fantasy literatuře; římská čtyřka; potíž – S. Zájmeno; sklenky kořalky; latinská spojka.
SVISLE: 1. Šalba; Jiráskovo jméno; cupovat – 2. Malířská barva; bahenní rostlina; kruhy kolem Měsíce – 3. Zápasiště; první část tajenky – 4. Spisovatel s cejchem policejního donašeče; doutnák;
citoslovce dupnutí – 5. Franc. muž. jméno; prudký pokles; Brit; šlechtický znak; Heyerdahlovo
plavidlo – 6. Iniciály německého skladatele Strausse; údaje; noční zábavní podnik – 7. Název písmene; štěp; týkající se luštěniny – 8. Angl. jáma; kus ledu; odborový svaz; polévkový knedlíček;
kulturní centrum – 9. Plevelná rostlina podobná heřmánku; chem. zn. hliníku; angl. studentská
kolej; zkratka souhvězdí Orion – 10. Druhá část tajenky; obchodní řetězec pro kutily – 11. Rumcajsova žena; potulující se; obrušování – 12. Tučnolistá rostlina; slov. proto; sportovec.
Nápověda: B. Leraus – D. PAOK – O. trachom – R. Aldur – 8. pit – 9. dorm – 11. abraze.
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Rychlý šplhoun a testy zdatnosti v černošické sokolovně
Tělocvičná jednota Sokol Černošice zve všechny zájemce na závod ve šplhu zvaný Rychlý
šplhoun, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 9. hodin v sokolovně. Závod je určen
pro všechny kategorie – od předškolních dětí (od 5 let) až po seniory a seniorky. Šplhá
se na tyči nebo na laně. Každoročně je závod ve šplhu spojen
i s prověrkou zdatnosti (je možno účastnit se obou aktivit nebo
jen jedné, podle výběru). V testech zdatnosti si borci na jednotlivých stanovištích budou moci pomocí tabulky ihned převést
svůj výkon na body, a to bez ohledu na věk a pohlaví. Každý
ze zúčastněných tak bude mít příležitost porovnat svou zdatnost
například se zdatností členů své rodiny či známých. Bude však
mít také možnost porovnat svou momentální výkonnost s výkonností, které dosáhl v minulých letech. Kdo dosáhne dobrého
výsledku, jistě se rád pochlubí, kdo nedopadne moc dobře, má
alespoň motivaci na sobě zapracovat a svou zdatnost zlepšit.
Všechny srdečně zve výbor Sokola.

Pomozte zpestřit černošické vánoční trhy
Odbor kultury připravuje vánoční trhy, které se budou konat v sobotu 17. prosince
v Karlštejnské ulici. Vyzýváme proto všechny výtvarníky a umělce, kteří by se rádi na
těchto trzích prezentovali svými díly a přispěli k dobré náladě nás všech, aby se do 12.
prosince přihlásili na odboru kultury, tel. číslo 251 641 116 nebo 602 200 817, e-mail:
Za odbor kultury Pavel Blaženín
kultura@mestocernosice.cz

Právní servis pro členy středočeské hospodářské komory
Krajská hospodářská komora Střední Čechy nabízí svým členům možnost využití právního servisu. K dispozici je bezplatná právní poradna, která poskytne základní prvotní
informace pro orientaci v systému českého práva, a to zejména v právních předpisech a ve
způsobech uplatnění práva v rámci zákonných lhůt, dále poskytne jednoduché právní rady
při aplikaci závazkových právních vztahů a při orientaci v řešení právních sporů především v obchodním, občanském, rodinném, pracovním, trestním a správním právu. Tato
služba je členům k dispozici každý den. Případné zastupování již bude zpoplatněno dle ceníku příslušné právní kanceláře. V případě zájmu kontaktujte Dagmar Votavovou, oblastní
kancelář Poděbrady, tel. 325 616 446, 724 613 958 nebo votavova@ekopodebrady.cz.
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Oblastní kancelář Praha-západ, Pražská 17,
252 10 Mníšek pod Brdy, tel.: 318 590 711, ohk@hkpz.cz, www.hkpz.cz.

MěKS nabízí k pronájmu sál a učebny
Městské kulturní středisko, Mokropeská 1208, nabízí občanům a firmám krátkodobé pronájmy učeben a sálu, který má 170 metrů čtverečních. K dispozici je nová ozvučovací aparatura, piano, možnost zapojení reprodukované hudby atd. Bližší informace získáte na e-mail:
Za odbor kultury Pavel Blaženín
kultura@mestocernosice.cz nebo na tel.: 251 641 116.
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Říjnová sbírka Diakonie Broumov, pořádaná v Městském kulturním středisku na Vráži, měla za
cíl pomoci potřebným. A ten také
bohatě naplnila, neboť darované
šatstvo a prádlo zaplnilo celou
vstupní halu. Navíc se obyvatelé
našeho města zachovali tak, jak jsme
je o to prosili – své dary přinesli
zabalené do desítek a možná i stovek
pytlů a krabic. Neopakoval se tak
katastrofický scénář loňské sbírky, kdy
metráky nezabalených textilií málem
zavalily úředníky na městském úřadu
a přidělaly spoustu práce obětavým
sestrám Červeného kříže.
(red)

Pedagogové Základní školy zvou rodiče na besedu
Organizace péče pro děti se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami na
černošické Základní škole bude téma besedy, která se uskuteční 10. listopadu od 16.30
v prostorách školy v ulici Pod Školou 447 v Mokropsích. A o čem konkrétně se ředitel
školy PhDr. Z. Moucha a školní speciální pedagog Mgr. A. Kratochvílová chystají s rodiči,
kteří se besedy zúčastní, hovořit? Například o tom, proč se některé děti učí snadno a pro
jiné je škola utrpení, kde hledat příčinu školní neúspěšnosti dítěte a kdy a jak vyhledat
pomoc odborníka, když dítě ve škole selhává. Budou hovořit i o tom, co je to nadání, jak
pracovat s nadprůměrně nadaným dítětem a jak může pomoci škola a jak rodiče.
Rádi vyslechneme vaše názory, problémy a podněty ke společné práci a těšíme se na shledání s vámi.
PhDr. Z. Moucha, ředitel školy, Mgr. A. Kratochvílová, školní speciální pedagog.

Den otevřených dveří v ZŠ v Komenského ulici

Základní škola Černošice se sídlem v Komenského ulici přichystala na středu 16. listopadu v době od 8.45 do 11.40 Den otevřených dveří. Zpřístupněním svých prostor v době
vyučování chce škola všem zájemcům nejen ukázat, jak probíhá experimentální výuka
s anglickým rodilým mluvčím, ale přiblížit vnitřní život tohoto zařízení vůbec. Příležitosti
pochlubit se svou prací využijí samozřejmě i žáci. V budově Základní školy v Mokropsích
PhDr. Z. Moucha, ředitel školy
se obdobná akce uskuteční v prosinci tohoto roku.

Dekorace ze sušených květin na prodejní výstavě v MěKS
V sále Městského kulturního střediska na Vráži se v sobotu 12. listopadu od 18.00 uskuteční vernisáž prodejní výstavy nazvané Dekorace ze sušených květin, kterou pro všechny
milovníky tohoto druhu umění tradičně připravila výtvarnice Martina Dvořáková. Výstavu, která potrvá až do 20. listopadu, bude možné navštívit v sobotu, v neděli a ve čtvrtek
vždy od 12.00 do 19.00, v pondělí, v úterý, ve středu a v pátek od 15.00 do 19.00. (pb)
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Veřejné projednání konceptu změny č. 4. Územního plánu
V sále Městského kulturního střediska Černošice, Mokropeská 1208, se 3. listopadu
od 17. hodin uskuteční veřejné projednání konceptu změny č. 4. Územního plánu sídelního útvaru města Černošice s odborným výkladem. Koncept, zpracovaný na základě
usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města, je vystaven k veřejnému nahlédnutí do
30. listopadu včetně, vždy od 9.00 do 16.00 hod. na odboru Stavební úřad MěÚ Černošice, Riegrova 1209. Do 30. listopadu bude koncept uveřejněn rovněž na adrese
http://www.mestocernosice.cz/mapy. Do třiceti dnů ode dne veřejného jednání, tj. do
3. 12. 2005 včetně, je možné podávat stanoviska, námitky a připomínky k vystavenému konceptu. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám podaným po této lhůtě se
nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky podávejte písemnou formou na adresu
(red)
MěÚ Černošice, odbor Stavební úřad, Riegrova 1209, Černošice 252 28.

Granty – peníze pro vás
Středočeský kraj v souladu se Statutem Fondu sportu a volného času a Zásadami
grantového řízení z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje vyhlašuje Grantové programy na podporu sportu a volného času na rok 2006, které jsou určeny pro
právnické i fyzické osoby. Termín uzávěrky je 16. listopadu 2005, místem podání žádosti je podatelna Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Více informací najdete na www.kr-stredocesky.cz v sekci grantová a dotační řízení,
kde najdete i potřebný formulář k vyplnění.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Mezi černošické seniory zavítá Karel IV. s doprovodem
Základní umělecká škola Černošice, respektive její všenorská pobočka, přichystala
další, tentokrát podzimní, tvůrčí dílnu, která se tradičně uskuteční v sále Domu s pečovatelskou službou. Akce, při níž děti z výtvarného oddělení ZUŠ malují společně
se seniory, se tentokrát zúčastní velice vzácná návštěva. Kdo to bude? Jeho císařské
veličenstvo a český král Karel IV. se svými královnami a četným doprovodem. Jeho
milost přijme v Černošicích hold svého milého lidu a poté bude pokračovat v cestě na
hrad Karlštejn. To vše se uskuteční v pátek 4. listopadu od 14. hodin v Černošickém
Hana Bláhová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Černošice
Domě s pečovatelskou službou.

Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou
U příležitosti třetího výročí uvedení do provozu černošického Domu s pečovatelskou službou přichystalo město Černošice společně s Farní charitou Neratovice Den
otevřených dveří. Příchozím budou zpřístupněny nejen všechny prostory, které tvoří
zázemí tohoto sociálního zařízení, ale i prostory nedávno otevřeného Denního stacionáře pro seniory. Den otevřených dveří v DPS se uskuteční v úterý 22. listopadu
od 14.00 do 18.00.
Mirek Strejček, sociální pracovník DPS
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Vysazování zeleně konzultujte s odborem životního prostředí
Žádáme ty obyvatele města, kteří plánují osazování veřejného prostranství před vlastní
nemovitostí stromy či keři, aby svůj záměr, v rámci sjednocování výsadbové zeleně v ulicích,
Šárka Slabihoudková, odbor životního prostředí
konzultovali s odborem životního prostředí.

Digitální vysílání lze zachytit i v Černošicích
V České republice začalo, po pěti letech zkušebního provozu, řádné digitální vysílání.
Za pomoci přístrojů zvaných set-top boxy mohou nyní diváci naladit tři programy České televize, Novu a pět stanic Českého rozhlasu: ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava a nové
stanice Rádio Česko, tedy D-Dur a Leonardo (v Černošicích lze toto vysílání zachytit
na pokojovou anténu). Na jaře přibudou Brno a Ostrava a možná další velká města.
Ve výhledu několika let by podle plánu Českých radiokomunikací, které nyní zahájily
veřejné digitální televizní vysílání DVB-T v jednofrekvenční síti Praha na televizním
kanálu 25 z vysílačů Praha-město (Praha 3, Mahlerovy sady) a Praha (Jíloviště, Cukrák), měl signál zasáhnout 97 procent obyvatel.
Česká republika stojí před postupným přechodem z analogového na digitální vysílání. Tento přechod by měl být, podle představ zemí Evropské unie, završen před
rokem 2012. Digitální vysílání má lidem přinést vyšší kvalitu obrazu i zvuku, více
podrobných informací o vysílaných pořadech či kvalitnější teletext. U lépe vybavených set-top boxů bude možné také například posílat maily, sázet či třeba hlasovat
v televizních anketách.
Ředitel techniky ČT Rudolf Pop uvedl, že zpočátku nebudou součástí digitálního
vysílání některé vymoženosti, na něž jsou mnozí diváci nyní zvyklí. „V první fázi
nebude fungovat duální vysílání pořadů ve více jazykových verzích a také formát
šestnáct ku devíti,“ uvedl.
Od roku 2007 by v Česku mělo být k dispozici šest digitálních sítí, v nichž by mohlo
vysílat až 24 celoformátových, tematických a regionálních volně šiřitelných televizních
programů.
(pb)

kultura
Předseda mikroregionu Dolní Berounka a zároveň starosta obce Lety Jiří Hudeček (na snímku vpravo)
pokřtil 6. října novou knihu o Dolní
Berounce přítomných autorů Otomara Dvořáka a Marie Holečkové.
Kniha, která obsahuje i kapitolu
o Černošicích doplněnou krásnými
fotografiemi, je k dostání v pokladně městského úřadu v Riegrově ulici 1209.
(red)
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Rocková skupina Gaia Mesiah vystoupí v ClubKinu

Město Černošice vás zve u příležitosti státního
svátku Dne boje za svobodu a demokracii na
koncert osobité rockové kapely Gaia Mesiah. Koncert, na který přispělo město finančně
tak, aby vstupné bylo poloviční než je na tuto
skupinu obvyklé, se uskuteční 17. listopadu od
20.30 v ClubKinu. Gaia Mesiah na sebe strhává
pozornost již delší dobu, vyprodané koncerty
svědčí o velké popularitě a kvalitním hudebním
obsahu. Přijďte se přesvědčit.
(pb)

Odbor kultury vás zve na Hry lásky pálivé
V Černošickém ClubKinu se ve čtvrtek 24. listopadu od 20.00 představí Divadlo duší spřízněných Praha se svou úspěšnou hrou Hry lásky pálivé aneb Frašky Hanse Sachse
v uchopení hereckého mládí a v režii Jiřího Svobody. DDS (Divadlo duši spřízněných)
nastudovalo frašky německého Mistra pěvce norimberského, ševce-básníka Hanse Sachse,
protože jeho kritika nešvarů, hloupostí a různých poklesků v lidském chování zůstává dodnes živá. Navíc postavy jeho hříček nabízejí mladým hercům vděčné komediální příležitos(pb)
ti. Přijďte se podívat na mladé profesionály.

Mateřská škola připravila pro děti divadelní představení
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky včetně těch, kteří nejsou zapsáni
k docházce do mateřských škol, na několik divadelních představení. Představení se budou
konat v budově školy v Topolské ulici 518.
8. 11. (úterý) od 9.00 – Císařovy nové šaty,
24. 11. (čtvrtek) od 9.00 – U nás v Kocourkově,
13. 12. (úterý) od 11.00 – Princ Bajaja.
Vstupné na všechna představení je pro děti 40 korun, pro dospělé je dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Pozvánka na tradiční výstavu Art Černošice 2005
Dovolujeme si pozvat všechny milovníky hezkých věcí, jako již každoročně, na výstavu
umělecké tvořivosti. Přijďte se podívat do Městského kulturního střediska na Vráži na obrazy, obrázky, fotografie, díla ze dřeva, z drátků, korálků, hlíny atd. Těšíme se na setkání se
stálými vystavovateli a rádi uvítáme nové účastníky, kteří mají chuť a odvahu své výrobky
vystavit. Výstava začne v pátek 2. prosince v 18 hodin a bude pokračovat v sobotu od 10 do
18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Výstava bude částečně prodejní.
Za Společnost Černošice a Puky records se na vás těší a případné dotazy zodpoví
K. Vošalíková tel.: 251 640 124, 605 875 038, D. Knetlová tel.: 251 640 995, 602 352 368.

Kurz klavíru vlídně, radostně a beze stresu
Vlídně, radostně a beze stresu vás naučí hře na klavír lektor Aleš Hanuš. Kurzy probíhají každý
čtvrtek v Městském kulturním středisku, Mokropeská 1208, na Vráži. Přihlásit se mohou nejen děti
(pb)
od pěti let, ale i dospělí – začátečníci i pokročilí. Bližší informace na tel. čísle 737 041 884.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ADLER, Sabine: Měla jsem zemřít jako černá vdova – životopisný román podle skutečnosti; BRAUN, Lilian Jackson: Kočka, která se znala s kardinálem – detektivka; BROWN,
Dan: Digitální pevnost – počítačový thriller; DEAVER, Jeffrey: Dvanáctá karta – psychologický román; FRÝBORT, Pavel: Bodyguard – česká detektivka; FUCHSOVÁ, Jiřina:
Když se ženy domluví – milostné povídky; GULIK, Robert Hans van: Červený pavilon
– detektivka; HARRIS, Joanne: Jiné světy, jiní lidé – povídky; HROMEK, Jiří: Chytněte
si toho psa – humorné vyprávění; JANOUCHOVÁ, Kateřina: Nejbližší – román z prostředí léčby závislostí; KRAKAUER, Jon: Ve jménu nebes – náboženský fanatismus podle
skutečné události; MACKERLE, Ivan: Cesty za příšerami a dobrodružstvím – tajemná
místa a nevysvětlitelné jevy; MONYOVÁ, Simona: Tchyně a uzený – román pro ženy;
OBERMANNOVÁ, Irena: Nezavěšujte se – humoristický román pro ženy; PARKER, I. J.:
Pekelný paraván – detektivní příběh z Japonska; PHILLIPS, Susan Elizabeth: Chci jen
dítě – román ze současnosti; PRUDIČOVÁ, Ivana: Pár obyčejných dnů – psychologický
román o ženách; VONDRUŠKA, Vlastimil: Prodavači ostatků – historický román ze 14.
stol.; VOPĚNKA, Martin: Moje cesta do ztracena – český román; WALTARI, Mika: Cizinec přichází – psychologický román z vesnického prostředí.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BAUER, Jan: Co v učebnicích dějepisu nebylo – mýty a záhady světových dějin; DVOŘÁK,
Otomar: Dolní Berounka – průvodce; EDWARDS, Bernard: Dönitz a vlčí smečky – 2. sv.
válka; FREGOLENT, Alessandra: Ermitáž. Sankt Peterburk. – průvodce galerií; CHOPRA,
Deepak: Hluboké rány v duši – duševní hygiena a zdraví; KOLOMACKÁ, Marcela: Lásky
slavných žen; MATRTAJOVÁ-VEJMELKOVÁ, Lída: Vzpomínky na Černošice a můj kulturní život – historie a kultura v Černošicích; SMITH, Peter C.: Bitva o Midway – 2. světová
válka; ŠVEJNOHA, Josef: Jan Janský objevitel čtvrté krevní skupiny – životopis.
Pro děti a mládež:
To nejlepší z večerníčků – výběr pohádek pro nejmenší; ARNOLD, Nick: Nezdravé
nemoci – lékařství populární formou; BLYTON, Enid: Pětka znovu na ostrově – dobrodružné příběhy; BŘEZINOVÁ, Ivona: Bramborová Bára – pohádkové příběhy o dětech;
FRANCKOVÁ, Zuzana: Střípky štěstí – dívčí román; GANERI, Anita: Bouřlivé počasí
– meteorologie poutavou formou; KOPIETZ, Gerit: Agáta a doktor Lupa – Dvojčata – detektivní příběh pro děti; McCOMBIE, Karen: Sestra, co svět neviděl – dívčí román; PRATCHETT, Terry: Barva kouzel – vědeckofantastický román; STEKLAČ, Vojtěch: Golem
a elixír lásky – dobrodružný román pro chlapce; VOGL, Christl: Dobrodružné příběhy
rodinky trolů – pohádky před spaním na každý den.

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.
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