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Schůze rady města
dne 25. května 2005
• rada města souhlasí s umístěním telekomunikačního zařízení veřejné telefonní sítě
GSM na soukromém objektu v Mokropsech
firem Aquaconstult a Gematest
• rada města souhlasí se změnou užívání
garáže na provozovnu (provozní kancelář,
opravna a prodej elektroniky) – Chrudimská ulice – s podmínkou, že bude zajištěn
dostatečný počet parkovacích míst pro zákazníky na pozemku žadatele
• I. rada města souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2584/2 podle
předložené dokumentace; II. rada souhlasí se
scelením pozemků parc. č. 2584/1 a 2584/1
• rada města souhlasí s přeložkou kabelů
NN v Ukrajinské ulici podle předložené
dokumentace
• rada města souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku parc. č. 1468/3 v ulici
B. Němcové podle předložené dokumentace
• I. rada města souhlasí s upraveným návrhem přeložky kabelů NN v ulici Mokropeské a Dobřichovické; II. rada souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru do
pozemků města v ulici Javorové
• rada města souhlasí s posílením sítě NN
pro č. p. 279 v ulici Karlštejnské za podmínky dodržení postupu vstupu do komunikace
(uzavření smlouvy, poplatek, uvedení povrchu do původního stavu, předání městu)
a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
• rada města souhlasí se změnou přístavby
rodinného domu na samostatnou stavbu na
pozemku parc. č. 655/18 v ulici Karlštejnská.
(Pokračování na straně 14)

Na titulní straně: Populární Karel Černoch
spolu s country kapelou Schovanky bavil černošické posluchače (viz článek na straně 27)
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Věřím, že dnešní těžkosti vyváží v budoucnu kvalitní ulice

J

vodem dešťových vod, který se snažíme
po mnoha letech řešit v souladu s vypracovaným projektem dešťové kanalizace, je
ještě závažnější překážkou množství telekomunikačních, ale i vysokonapěťových
kabelů, o kterých správci sítí buď vůbec
nevěděli a tudíž ani nepředali podklady
zpracovatelům projektové dokumentace,
nebo o nich sice věděli, ale při výstavbě
se zjistilo, že i kabely vysokého napětí jsou
položeny v nedostatečné hloubce pod povrchem komunikace. Pro dokreslení uvádím, že jedna jediná přeložka kabelů, a na
komunikaci Slunečná jich přitom bylo
Nicméně před tím, než uvedu na pra- celkem šest, stojí okolo sedmi set padesáti
vou míru předcházející řádky, chtěla bych tisíc korun a nebylo vůbec snadné dospět
připomenout, že samotné realizaci staveb se správci sítí k dohodě, podle které zajistí
povrchů komunikací předchází dlouhá její urychlenou realizaci. A to na vlastní
příprava. Stanovení pořadí priorit komu- náklady.
nikací, zpracování projektové dokumenOpakující se překážkou je rovněž statace včetně výškopisného a prostorového novení nivelity komunikace v úrovni přizaměření, územní a stavební řízení a v ne- jatelné pro vlastníky přilehlých pozemků.
poslední řadě řešení vlastnických vztahů Nájezdy na komunikace totiž v uplynulých
k pozemku pod komunikacemi. Poté desetiletích vznikaly postupně a nekoordinásleduje výběr dodavatele podle předem novaně a výjezdy ze sousedících pozemků
stanovených kritérií včetně prokázání od- se liší i o několik desítek centimetrů.
borné způsobilosti a předložení referencí
I přes všechny problémy bych touto
o zkušenostech s obdobnými stavbami. cestou ráda potvrdila, že výstavba povrJiž před několika lety město přistoupilo chů komunikací, do kterých bylo jen za
k tomu, že stavební dozor vykonávají ex- poslední roky vloženo téměř sedmdesát
terní pracovníci, kteří musí také prokázat milionů korun, zůstává naší investiční
kvalifikaci a zkušenosti.
prioritou. A velice se přitom omlouvám za
Všechny výše uvedené postupy jsou pro všechny nepříjemnosti s jejich výstavbou
nás samozřejmostí. Samozřejmostí však spojenými a prosím o pochopení a trpěrozhodně nejsou již zmíněné nepředví- livost ty, jichž se stavby bezprostředně
datelné problémy a nečekaná prodlení, ke týkají. Věřím, že dnešní těžkosti budou
kterým při výstavbě komunikací dochází v budoucnu vyváženy kvalitními povrchy
a jež musíme složitě a s vynaložením nej- komunikací.
iž po desetiletí je
největší bolestí
našeho města stav
místních komunikací. A my jsme
se domnívali, že
po dobudování
inženýrských sítí
bude jejich výstavba záležitostí rutinní, že bude limitována
pouze finančními zdroji. Není to však tak
jednoznačné. Během výstavby narážíme
na celou řadu problémů, které naši práci
zdržují a komplikují.

většího úsilí řešit. Například naše nejčerZávěrem mi prosím dovolte, abych vám
stvější zkušenost z výstavby komunikace všem popřála příjemné prožití léta.
Helena Langšádlová, starostka
Slunečná ukazuje, že vedle problému s od-
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Zpráva o konání 18. zasedání městského zastupitelstva

Dne 15. června se v sále ClubKina uskutečnilo 18. zasedání
městského zastupitelstva. Zastupitelů se sešlo 18 a přítomno bylo
i okolo osmnácti občanů zejména z řad chatařů a vlastníků těch
nemovitostí, v jejichž blízkosti probíhá aktuální výstavba komunikací.
Nerealizovatelnost tohoto návrhu je zřejV rámci bodu zahájení proběhl, dalo má z faktu, že město Černošice v letošním
by se říci již tradiční roce vynaloží na investice částku přesahující
rituál, kdy zástupce 90 milionů, přičemž inkaso z prodeje aktiv
KSČM v zastupitelstvu Ing. Manda navrhl se na tom podílí jen částkou 25 milionů
zahájit program jednání tím, že budou a tento příjem se z významné většiny využíze svých funkcí odvoláni nejen starost- vá ke kofinancování dotovaných investic.
Zastupitel Strejček naopak navrhl zařadit
ka a rada města, ale tentokrát i někteří
vedoucí odborů. Zastupitel Manda dále do plánu investic další dvě komunikace
– Tyršovu a Mokropeskou, které
požadoval odhlasovat zastavení
vyhodnotil (vedle ulice Školní, na
všech investičních akcí a zřízení
jejímž finančním zajištění se však
zvláštního spořícího účtu, na
již delší dobu pracuje) jako v soukterý se budou převádět všechny
časnosti nejdůležitější komunikace
investiční prostředky, aby zde
ve městě. Místostarosta upozornil,
byly, patrně pro uskupení, které
že
řešit podle současného projektu
reprezentuje, k dispozici po příšulici Tyršovu bez ulice Karlické je
tích volbách. Zastupitel Koubek
nemožné. Na Karlickou je navíc již
pro změnu navrhl odvolat pouze radodsouhlasena dohoda o spolufinancování
ního Bureše.
O těchto návrzích se bez delší rozpravy se společností Skanska.
hlasovalo. V prvém případě získal návrh,
Zastupitel PhDr. Jirout informoval ostatní
mimo autora, podporu ještě jednoho zastu- členy zastupitelstva, že všechny jmenované
pitele, v druhém případě pak dvou. Poté se ulice jsou již v investičním plánu zahrnuty.
rozběhl normální program zasedání.
Nejsou však zahrnuty v letošním rozpočtu,
což lze udělat pouze tak, že se jasně řekne,
Rozpočtové opatření
V bodě rozpočtové opatření informovala které schválené investice na rok 2005 se
Ing. Dufková o vývoji rozpočtu (plánované vypustí. Takový návrh však nepadl, a proto
inkaso za prodej aktiv je o 10 milionů vyšší, zastupitelé přijali jen obecný návrh – pozároveň ale úhrady za některé probíhající tvrdit ještě jednou v rámci projednávaného
investiční akce jsou oproti plánu mírně bodu „rozpočtové opatření“ zařazení těchto
vyšší. Také požadavky na kofinancování tří výše jmenovaných komunikací do dlouněkterých dotací jsou, rovněž oproti plá- hodobého plánu investic.

Návrh na rozpočtové opatření v přednu, vyšší. Takže celková bilance rozpočtu
zůstává stejná. Zastupitel Manda opět na- ložené podobě byl poté sedmnácti hlasy
vrhl přesunout výnosy za prodej aktiv do schválen, stejně jako i aktivace kontokorentního učtu u ČS.
rezervního fondu.
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Bezproblémová věcná břemena

smlouvě je navržena možnost řešit toto
umožněním
společnosti Lesy Steinských
V jednání zastupitelstva města pak následovala bezproblémově přijatá skupina bonitnější využití pozemku č. 247 v soustandardních smluv o zřízení věcných ladu s již projednaným návrhem zadání
změny UP města Černošice, výměnou za
břemen.
nepožadování doplatku ve výši 3,5 mil. Kč.
Protinávrh neprošel
Jeden zastupitel navrhl tuto možnost ze
V dalším bodě pak zastupitelé rozhodo- smlouvy vyjmout, další protinávrh pak
vali o prodeji 37 metrů čtverečních pod byl zpracovat do UP pro předmětný pozerekreačním objektem, který byl postaven na mek regulativ umožňující stavbu jen jedné
pozemku (celková rozloha 900 metrů čtve- nemovitost.
rečních) ve vlastnictví města. Protinávrh
První protinávrh byl velkou většinou
místostarosty tento pozemek pod objektem
zastupitelů zamítnut, druhý byl naopak
neprodávat, neboť tím dojde k faktickéšestnácti hlasy schválen. Stejným poměrem
mu znemožnění či ztížení prodeje celého
zbývajícího pozemku, zastupitelé nepřijali byla schválena i celá předložená smlouva.
Následoval blok drobných majetkových
a s prodejem vyslovili souhlas. Rada města
tedy nyní prozkoumá možnost odprodaný smluv, které byly bez delší rozpravy odsoupozemek oplotit a zbytek využit pro veřejný hlaseny.
zájem.
Prodej pozemků prošel
Překážka padla

V dalším bodě byl zastupitelům předložen návrh na prodej části pozemků
v lokalitě Vápenice. Jejich prodej byl po
dobu tří měsíců inzerován v celoplošných
i lokálních mediích. Následně proběhla
obálkovou metodou aukce, v níž byly u jednotlivých pozemků dosaženy tyto nejlepší
ceny: poz. 25 – 3600 Kč, poz. 26 – 4365 Kč,
poz. 27 – 4127 Kč, poz. 28 – 3285 Kč, poz. 3
–
2600 Kč, poz. 4 – 3300 Kč, poz. 5 – 2527 Kč.
Majetkové vypořádání
S prodejem za tyto ceny vyslovilo zastupiV dalších bodech zastupitelé souhlatelstvo sedmnácti hlasy (při jednom zdržesili s majetkovým dořešením u několika
ní) souhlas.
drobných pozemků, aby poté plynule
přešli k projednání návrhu smlouvy Vyhlášku zastupitelé odložili
Tím se zastupitelstvo dostalo k předpoo rozsáhlém majetkovém vypořádání se
společností Lesy Steinských, kde se město slednímu bodu řádného jednání, kterým
již před osmi či deseti lety zavázalo vy- byl návrh vyhlášky na ochranu veřejné zerovnat své závazky vůči této společnosti leně. K tomuto bodu se vedla obsáhlá disnemovitým majetkem. Dle znaleckého kuse, ve které vystoupila většina přítomodhadu je do směny nabídnutá hodnota ných chatařů (většina z osady na Vírku)
nemovitého majetku města o 3,5 milionu s požadavkem takovou vyhlášku nepřijínižší, než jsou pohledávky společnosti mat. S ohledem na to, že vyhláška zavádí
Lesy Steinských za městem. V předložené v našem městě nové a dosud neobvyklé
Zastupitelé v dalším bodě naopak vyjádřili souhlas s odkoupením dvou pozemků
od paní Fillové. Jedná se o pozemky pod
ulicí Kralštejnská a pod parkovištěm a trafikou před nádražím Černošice. Nedořešené vlastnictví těchto dvou pozemků bylo
poslední překážkou pro zahájení realizace
projektu Centrum Karlštejnská.
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omezení ve vztahu k veřejné zeleni (zakazuje na ní parkovat), rozhodli se zastupitelé nakonec odložit její projednání na příští
zasedání s tím, že o návrhu vyhlášky bude
veřejnost informována prostřednictvím
webových stránek města a sama vyhláška
bude ještě důkladně prodiskutována v některých odborných komisích. Samostatná
informace o návrhu vyhlášky je na jiném
místě tohoto Informačního listu.
Volná diskuse s občany
Závěrečný bod jednání zastupitelstva
byl otevřen k volné debatě s přítomnými
občany.
První skupina dotazů se dotýkala záležitostí spojených s rekonstrukcí komunikací, a to zejména řešení dešťových vod
v ulicích Slunečná a Zd. Lhoty. K této
problematice najdete komplexní vyjádření
na jiném místě Informačního listu. Nicméně stojí za zmínku, že ti zastupitelé, kteří
v diskusi vyjádřili názor, že kapacita dešťové kanalizace v ulici Slunečná není v současném provedení dostatečná k tomu, aby
okamžitě pobrala i velmi silné přívalové
deště, byli obratem upozorněni na jinou
možnost. A to vyjmout z plánu investic
ty komunikace, které tam navrhli zařadit
(Tyršova, Mokropeská) a ušetřenou částku
přikázat na odvedení dešťových vod z horní části ulice Slunečná vystřílenou kanalizační šachtou směrem do osady Lavičky
podle původního návrhu projektu (cena
tohoto řešení byla střízlivě odhadnuta
na 15 milionů). Vzhledem k tomu, že tuto
možnost nikdo z nich nevyužil, nabízí se
otázka, zda svou kritiku použitého řešení
mysleli opravdu vážně.

s městskou policií a několika úředníky
městského úřadu. Po zhruba třicetiminutovém monologu se zastupitelé rozhodli odhlasovat omezení příspěvku na dvě minuty,
což ovšem diskutující odmítla respektovat
a dále hovořila do už vypnutých mikrofonů, které brala zastupitelům z rukou. Tuto
poněkud nestandardní situaci se podařilo
zvládnout až po delším trpělivém úsilí
a žena byla se svým dotazem odkázána na
postup dle zákona 106.
Dotaz na městské centrum
Další dotaz, resp. příspěvek z řad občanů, se týkal návrhu na zřízení městského
centra v lokalitě kolem Slánky. Tento návrh byl trochu překvapivý zejména proto,
že se na něm již více než rok intenzivně
pracuje a první architektonická podoba
tohoto centra byla také již představena
v Informačním listu. V současné době jsou
k dispozici všechny potřebné souhlasy
(Policie ČR, Ropid, Správa a údržba silnic
atd.) a byl dořešen i poslední majetkový
problém. Stavební projekt je, po všech konzultacích s majiteli přilehlých nemovitostí,
těsně před dokončením a před přijetím
posledního rozpočtového opatření se
s tímto projektem počítalo i v rozpočtu na
rok 2005. O jeho zpětném zařazení budou
moci zastupitelé rozhodnout na podzim, až
bude jasné, jak se budou vyvíjet disponibilní prostředky.
Závěrem

V závěru bodu různé nabídl místostarosta zastupitelům, v souladu s dřívějším
usnesením zastupitelstva, informace o plnění přijaté Strategie rozvoje města. Nikdo
ze zastupitelů však tyto informace nepožaDruhá skupina dotazů, reprezentovaná
doval, a tak mohlo být těsně před desátou
však jen jednou, zjevně značně rozrušenou
hodinou večerní jednání zastupitelstva
občankou, se týkala vyhlášky o zákazu volukončeno.
ného pobíhání psů a také jejího konfliktu
Aleš Rádl, místostarosta
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Koncepce rekonstrukcí černošických komunikací
Na posledním zasedání městského zastupitelstva proběhla debata o koncepci
rekonstrukce silniční sítě v Černošicích
z níž vyplynulo, že některým zastupitelům
(konkrétně jednomu) není detailně známá.
Pro lepší přehlednost a pro důkladnější
všeobecnou informovanost uvádím základní body této koncepce, jejíž realizace je již
téměř tři roky v plném proudu.
- byl zpracován generel odvodu dešťových
vod,
- byl zpracován dopravní generel,
- proběhla kategorizace komunikací (páteřní,
obslužné, dojezdové),
- byly sestaveny pořadníky,
- byla sestavena pravidla, jak se s přihlédnutím k těmto pořadníkům budou jednotlivé komunikace nasazovat k realizaci (ulice s nevyřešenými vlastnickými vztahy se
přeskakují; ulice, na které se podaří získat
spolufinancování z mimorozpočtových
zdrojů, se realizují přednostně),
- byly stanoveny maximální standardy pro
jednotlivé kategorie komunikací:
- páteřní – podrobný projekt, šíře od 21. 6.
2004 pevně stanovena na 6 m, vysoká
zátěž, chodník, dešťová kanalizace,
- obslužná – zjednodušený projekt, 5 m,
střední zátěž, chodník jen specificky,
dešťová kanalizace jen v případě nutnosti,
- dojezdová – zjednodušený projekt, případně řez, 4 m, chodník zcela ojediněle

-

-

-

(historicky), nízká zátěž, odvodnění v zeleném pásu, není-li přikázáno jinak),
byly stanoveny maximální finanční částky
na realizaci jednoho m² příslušné kategorie,
u prvních deseti komunikací ze seznamu
páteřních a dojezdových komunikací byly
zadány podrobné projekty,
byla zahájena realizace rekonstrukcí ucelených skupin komunikací z kategorie
dojezdová podle zjednodušených plánů,
byly prozkoumány všechny možnosti
získat dodatečné finanční prostředky
na mimořádně finančně náročné rekonstrukce komunikací ze skupiny páteřní
a dojezdová (zde se dosud podařilo získat
prostředky z fondu PHARE, rozpočtu
MMR a rozpočtu kraje; žádosti směrem
k MF a SROP jsou dosud v řešení; další
část prostředků se hradí z výhodného
úvěru, o který naše město požádalo),
rekonstrukce jsou vždy zadávány v rámci
veřejné výběrové zakázky nejvýhodnější
nabídce se zárukou na realizaci 60 měsíců a zájmy města vždy hlídá externí
stavební dozor s plnou odpovědností,
za období podzim 2002 až podzim 2005
projde rekonstrukcí celkem minimálně
60 tisíc m² (z celkových 280 tis m²),
informace o zvolené koncepci, pravidlech,
sestavených seznamech i o vlastním průběhu realizace byla již několikrát publikována v Informačním listu.
Aleš Rádl, místostarosta

Informace o připravované vyhlášce
Na program posledního 18. jednání
zastupitelstva města byl zařazen i bod „Vyhláška města na ochranu veřejné zeleně,“
která navazuje na již dříve přijatou vyhlášku
vztahující se k životnímu prostředí. Okolo
návrhu vyhlášky proběhla v zastupitelstvu

delší debata, z níž nakonec vyplynul návrh
podrobit ještě obecný záměr této vyhlášky
důkladnější a širší debatě a případně její
znění dále modifikovat.
Z toho důvodu se vedení města rozhodlo
umístit návrh vyhlášky do diskusního fóra
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na web města tak, aby ti občané, kteří o to
projeví zájem, se mohli vyjádřit k tomu, zda
dle jejich mínění je taková vyhláška pro
naše město potřebná, případně jaká úprava
by mohla přicházet v úvahu. Za relevantní
lze však brát jen ty názory, jejichž autor se
uvede celým jménem.
Smyslem této vyhlášky je zejména omezit
možnost užívat veřejné zelené plochy jako
odstavná parkoviště, a to zejména s ohledem na fakt, že počet vozidel v našem městě
trvale stoupá a ne vždy je pravidlem, že
vlastníci těchto vozidel na to reagují zvětšením parkovacích ploch uvnitř svých oplocených objektů. Rovněž břeh řeky Berounky se
v letních měsících čím dál více proměňuje
v souvislé parkoviště, zatímco uvnitř přilehlých rekreačních pozemků přibývá bazénů
a letních teras.
Dalším důvodem k návrhu této vyhlášky

pak byla nutnost ochránit funkčnost zelených odvodňovacích pásů kolem zrekonstruovaných komunikací, které poté, co jsou
užívány trvale jako parkoviště, ztrácejí své
schopnosti a stávají se z nich naopak vodu
zadržující plochy.
S ohledem na jinak nenahraditelnou nutnost řešit v některých specifických místech
parkování aut mimo oplocené pozemky, byla do vyhlášky zapracována rovněž možnost
vyjmout z paušálního zákazu plochy, které
budou k potřebě parkování se souhlasem
města upraveny zatravňovacími dlaždicemi.
V případě přijetí této vyhlášky by pak
obecná vědomost o její existenci byla zajišťována upozorňujícími cedulemi tak, aby
byla dosažena informovanost i náhodných
návštěvníků, kteří jinak nemají pohotovou
možnost se s touto vyhláškou seznámit.
Aleš Rádl, místostarosta

Informace o komunikaci Slunečná
V bodu různé proběhla na zasedání městského zastupitelstva obšírnější debata
o komunikaci Slunečná. Proto stojí za to, připomenout si některá základní fakta.
Komunikace Slunečná byla v rámci kate- něnou kanalizační stokou a s chodníky po
gorizace zařazena mezi komunikace páteřní obou stranách. S ohledem na tlak obyvatel
a generel odvodu dešťových vod do ní umís- kolem této komunikace zadalo město, okatil jednu z hlavních dešťových stok. Z tohoto mžitě po obdržení tohoto projektu, výběrodůvodu byla tato komunikace zařazena do vé řízení na zhotovení komunikace a nabídprvní skupiny komunikací určených k rea- ky byly s ohledem na lhůtu VVŘ otevřeny
lizaci a byl, jako na jednu z prvních, zadán těsně před 10. zasedáním zastupitelstva
projekt. Odborný dozor nad provedením (10. 6. 2004).
projektu měl v souladu s tehdejším rozděZastupitelstvo bylo, z důvodu extrémní
lením pověření v radě města bývalý mís- výše nejnižší nabídky (rovných 50 milionů
tostarosta kolega Koubek spolu s předsedou za tuto jedinou komunikaci), požádáno
investiční komise.
o rozhodnutí. Tato extrémní cena byla způ-

Vyhotovený projekt od zpracovatele
(firmy SUDOP, jedné z největších firem
v oboru projektování komunikací) obdrželo
město až v dubnu 2004, tedy poté, co už byl
kolega Koubek zastupitelstvem odvolán ze
své funkce. Projekt počítal se zhruba 11 metrů širokou komunikací v celé délce odvod-
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sobena jednak neodůvodněně luxusním
provedením komunikace a jednak tím, že
projektant řešil odvedení dešťových vod ve
skále vystřílenou šachtou směrem do osady
Lavičky. Jen náklady na toto řešení byly odhadnuty na cca 15 milionů. Zastupitelé se
rozhodli odložit své stanovisko na nejbližší

z radnice
mimořádné zasedání zastupitelstva a projekt, který byl zpracován pod odborným
dohledem obou výše jmenovaných pánů,
důkladně prozkoumat. Na následujícím mimořádném zasedání dne 21. 6. 2004 přijali
zastupitelé následující sadu usnesení:
usnesení č. 44/10:
zastupitelstvo města ukládá radě města
dopracovat alternativu dešťové kanalizace
města s cílem snížení finanční náročnosti
její realizace
usnesení č. 2/11:
I. zastupitelstvo města nepřijímá žádnou
z předložených nabídek a ruší veřejnou
obchodní soutěž

byla maximální šíře, kterou dráha povolila
do mostu umístit. Dle vyjádření projektanta
firmy SUDOP, který projekt přepracoval
a převzal za něj záruku, je takto navržená
kanalizace schopna zpracovat běžný déšť
bezprostředně a přívalový déšť v horizontu
minut. Spádování a obrubníky kolem komunikace navíc zaručují, že ani nezpracovaný
přívalový déšť nikomu do parcel či domů
nepoteče.
Pokud by se zastupitelé rozhodli zvýšit kapacitu této kanalizace, je to možné, neboť na
křižovatce do Laviček je připravena odbočka. Stačí tedy nalézt 15 milionů a tuto šachtu
až k řece jednoduše vystřílet. Tolik k debatě
o dešťové kanalizaci.

II. zastupitelstvo města schvaluje limitní maTermín dohotovení
ximální cenu zadávaných projektů, a to:
K debatě o termínu dohotovení lze uvést
1m komunikace max. 1 200 Kč (bez DPH)
tolik: Zhotovitel má ve smlouvě termín do
1 bm stokové dešťové kanalizace max.
30. 5. 2005, pak je mu za každý den prodlení,
8 000 Kč (bez DPH) pro zadávání prokterý nebyl zaviněn zadavatelem, účtována
jektové dokumentace
částka 30 tisíc. Zhotovitel v současné době
III. zastupitelstvo města ukládá radě města práce přerušil, protože v komunikaci jsou
realizovat výběrové řízení bezodkladně.
vysokonapěťové kabely, které STE nevedla
Hlasování o návrhu usnesení:
v žádné dokumentaci. V současné době pro19 pro; nikdo proti; nikdo se nezdržel bíhá překládka těchto kabelů. Cena překládky činí zhruba 900 tisíc korun a hradí si ji
hlasování.
STE
sama. Tato doba prodlení tedy nebude
Tedy jinými slovy – zastupitelé odmítli
zhotoviteli
započítána.
předložený projekt a uložili radě města zadat jeho přepracování a zjednodušení. Toto
rada bezodkladně splnila a komunikace byla
vyprojektována jako 6 metrů široká s jednostranným chodníkem a s dešťovou kanalizací, která překonává trať po Kamenném
mostě. Na kanalizaci, která by nekončila až
v řece, nelze totiž dostat stavební povolení,
což by pak znamenalo dělat komunikaci bez
této kanalizace, přičemž znalecký posudek
jasně říkal, že půda kolem komunikace není
schopna vsakování.

Stavební dozor na stavbě má za investora
Ing. Voska, který odpovídá za provedení
díla dle projektové dokumentace a zároveň
má pokyn hledat v případě individuálních
vjezdů na parcely oboustranně přijatelná
řešení s vlastníky nemovitostí (v některých
zvlášť exponovaných místech byla po dohodě s ním realizována i značně náročná
nadstandardní řešení k zabránění pronikání vody k soukromým objektům).

K informacím od nezávislých „lidových“
Z tohoto důvodu má komunikace Slu- odborníků o tom, že dešťová kanalizace je
nečná v celé délce kanalizace profil 30, což vedena drenáží, snad ani nemá smysl se
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vyjadřovat (kdo má zájem přesvědčit se
o opaku, může zavolat na investiční odbor
města, a až se nashromáždí dost zájemců,
bude libovolná vpusť otevřena a bude do ní
posvíceno tak, aby se každý mohl přesvědčit,
že tato drenáž pouze nadstandardně odvodňuje pláň pod chodníky.
Jinak je samozřejmě možné, že se v rámci
výstavby komunikace mohou objevit nějaké
drobné nedodělky, které unikly pozornosti
stavebního dozoru. Pokud tyto postřehy
někdo má, nechť je laskavě předá našemu
investičnímu odboru, aby k nim v rámci

přebírání díla mohlo být přihlédnuto. Debatovat na toto téma v privátní společnosti
možná může být zajímavé, ale z hlediska
zdárného dokončení díla je to celkem zbytečné. Celá stavba bude po všech zjednodušeních stát 24 milionů (tedy polovinu částky
podle původního projektu) a město si na ni,
na základě rozhodnutí zastupitelstva, vzalo
půjčku, kterou bude splácet zhruba pět let.
Je tedy jistě v zájmu nás všech, aby dílo bylo
kvalitní a sloužilo co nejdéle.
Aleš Rádl, místostarosta

Vodovody a kanalizace na Vráži a v Černošicích
V současné době byla v městských částech Vráž a Černošice zahájena závěrečná
etapa dostavby vodovodní a kanalizační sítě. Hodnota celého díla činí zhruba 26 milionů. Část je hrazena z dotace a část z vlastních prostředků. Získané a uvolněné prostředky se vztahují jen na vybudování hlavních řadů.
Jako vždy a všude, kde probíhala výstavba je pak osoba, která na své náklady přípojku
vodovodních a kanalizačních řadů, dochází pořídila.
i tady k debatám o domovních přípojkách.
Kanalizace je provozně samostatný souPo celých patnáct let, tedy od doby, kdy bor staveb a zařízení zahrnující kanalizační
v Černošicích byla zahájena výstavba vo- stoky k odvádění odpadních vod. Kanalidovodů a kanalizace, vždy platilo a platí zace je, na rozdíl od kanalizační přípojky,
doposud, že přípojky od hlavního řadu vodním dílem.
k domu si platí uživatelé sami. A to jednak
Z pohledu stavebního zákona, po právní
proto, že obec neměla a nemá peníze na to, stránce, není nožné povolit stavbu přípojky,
aby budovala individuální přípojky (byť se dokud není hotova a zkolaudována stavba
vždy traduje, že „někde“ to tak dělají), takže kanalizačního řadu, na kterou stavba kanaliaž doposud nebyl v Černošicích nikdo vůči zace navazuje. V tomto případě bude invessvým sousedům zvýhodněn připojením na torem stavby řadu a kanalizační přípojky jiVaK za obecní peníze, a jednak z důvodů, ný právní subjekt. Nelze jednotlivé investory
které jsou obsaženy v zákoně.
nutit, aby práci objednali u stejného dodaPodle zákona 274/2001 Sb., v platném
znění, o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu je kanalizační přípojka
samostatnou stavbou, tvořenou úsekem
potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě. Kanalizační
přípojka není vodním dílem. Podle téhož
zákona kanalizační přípojku pořizuje na
své náklady odběratel. Vlastníkem přípojky
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vatele a nelze na jedno staveniště pustit dvě
různé prováděcí firmy, které budou v rovnocenném postavení (postavení dodavatele
a subdodavatele však možné je). Stavbu
kanalizačního řadu vodního díla povoluje
vodoprávní úřad, na rozdíl od kanalizační
přípojky, kterou povoluje stavební úřad. Do
jednou schválené a povolené stavby není
možné operativně zasahovat přidáváním

z radnice
dalších staveb bez toho, aby se stavba znovu
celá projednala.
V neposlední řadě, po technické stránce,
pro zaručení těsnosti napojení kanalizačních přípojek na tlakový kanalizační řad,
které se provádí způsobem „navrtávky“, je
třeba, aby tento řad byl již natlakován, měl
již konečný objem. Není-li řad natlakován,
lze obtížně zajistit správné dotěsnění spoje
mezi kanalizační přípojkou a kanalizačním
řadem.
V zásadě tedy platí, že jediný způsob,

jak si vybudovat přípojku v rámci probíhající stavby hlavního řadu, je mít již
zpracovaný projekt se všemi potřebnými
vyjádřeními a povoleními a individuálně
se dohodnout s prováděcí firmou na tom,
že práce na domovní přípojce provede
za oddělenou úplatu a na vlastní riziko.
Jinak je třeba v souladu se shora citovanými zásadami vyčkat až na dokončení
a zkolaudování celého díla.Tak, jak tomu
ostatně bylo u všech dosud proběhnuvších
Aleš Rádl, místostarosta
staveb VaK.

Přehled investice do zkvalitnění životního prostředí
v jednotlivých částech města, zahrnuté v rozpočtu 2005
Při rozdělování investic, které jsou z rozpočtu vynakládány na konkrétní projekty
směřující ke zlepšení životního prostředí
v jednotlivých částech města (chodník, komunikace, VaK, občanská vybavenost) se
v posledních třech letech snažíme sledovat
a dodržovat princip jejich rovnoměrného
rozložení. S ohledem na rozdílné výchozí

podmínky a různou dostupnost vhodných
dotací se to ne vždy daří s absolutní přesností. Nicméně ve vedení města je zřetelná
snaha, aby na konci roku 2006 částka, která
se na jednotlivé části města vynakládá v investicích do lokální občanské vybavenosti
již od roku 1992, byla v celkové rovnováze.
Aleš Rádl, místostarosta

Černošice
K+V dostavba sítě

Mokropsy

16

10

Komunikace pod tratí

11

Komunikace Slunečná

10

Komunikace pod Višňovkou

2

Komunikace Fügnerova (včetně
mostku a přilehlého parkoviště)

1,6

Kaplička

0,8

CELKEM

14

9

Komunikace Topolská
Sportparky
Komunikace Kralštejnská (závislé
na úpravě rozpočtu)

Vráž

0,5

0,3

1

25,7

25

(3)
25,5 + (3)
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Pozor – na silnici se pracuje!

V souvislosti s probíhající výstavbou silniční infrastruktury
lze už tradičně vypozorovat u některých občanů řadu různých
obav, které se zcela pravidelně v jednotlivých fázích probíhající
komplexní rekonstrukce městských komunikací vyskytují.

První je obava, aby
ta která ulice byla
zařazena co nejrychleji do realizačního
plánu, neboť „ta naše“ je přece ta nejhorší ve městě. Nezřídka
se proto píší petice či žádosti, intervenuje
se i jinak. K těmto obavám lze uvést pouze
následující: Při rekonstrukci se postupuje
dle schváleného pořadí a pravidel (např.
ulice, kde nejsou dořešeny vlastnické vztahy, nemohou být rekonstruovány a naopak,
tam, kde jsou vyřešeny a podaří se nalézt
spolufinancování, je k řešení přistupováno
přednostně). Tento postup vychází ze schválené koncepce, o které je řeč na jiném místě,
a lobbystická aktivita na něm může změnit
jen velmi málo.
Druhá obava je už stavební

ce snaží omezit na minimum při zachování
snahy o co nejmenší finanční dopady do plánovaného rozpočtu.
Třetí druh obav

Je to druh obav takříkajíc „obecně odborný“. Někomu se zdá, že se ulice v rámci
rekonstrukce zúžila (Dr. Janského, Topolská),
jinému, že se rozšířila (Slunečná, Topolská)
a chodník je prý někde příliš úzký (nevejdou
se dva kočárky najednou) a jinde zase zbytečně široký (kdo se jako o to v zimě má starat).
A tak lze pokračovat: silnice má příliš malý
příčný spád (nebude odtékat voda) nebo
příliš velký příčný spád (nelze se dostat do
domu), má zbytečně velký podklad (byla zbytečně drahá), nemá dostatečně velký podklad
(brzy se zničí), málo se hutní (propadne se),
moc se hutní (spadne nám garáž). Je až překvapivé, jak mnoho skutečně fundovaných
Komunikace se již dostala do fáze realizace a často zcela protichůdných názorů a poa probíhá výstavba. Ta pochopitelně obtěžuje střehů vysloví v průběhu výstavby někteří
a objevují se obavy o rušení klidu či o dočas- odborní pozorovatelé. Je to o to překvapivější,
ně ztížený přístup k domu. Jsou to obavy sice že zájem vykonávat stavební dozor s plnou firacionální, ale lze je jen těžko beze zbytku nanční odpovědností (tedy za peníze, ale pod
eliminovat. Strpět po dobu výstavby určitou sankcí) a s prokázaným kvalifikačním předztrátu pohodlí je zkrátka nutné. Stavební pokladem projevilo zatím jen pět místních
firmy mají své termíny a zpravidla jsou pod občanů (z toho dva už zakázku obdrželi).
sankcí povinny je dodržet, jakož i všechna
Obecně lze k těmto „odborným“ stavebuložená dopravní opatření. K nepříjemným ním obavám nezávislých pozorovatelů uvést
a neočekávaným zdržením však někdy do- jen tolik, že výstavba těch významnějších
chází proto, že se objeví něco, s čím projekt komunikací probíhá vždy podle projektu
nepočítá (např. na Slunečné se opakovaně renomovaných projekčních firem, pro které
objevovaly kabely vysokého a nízkého napětí je tato činnost hlavní náplní a nesou za ni plv hloubce 20 cm na místech, o kterých ani nou záruku. Projekt musí odpovídat zadání
STE neměla tušení, a při stavbě jímky kana- investora. To je definováno schválenou konlizace byl na místě, kde projekt předpokládal cepcí silniční kategorizace a schválenou konprůsaky drobné, průsak skutečný o síle 40 l/ cepcí řešení dešťové kanalizace. K vlastní reasec.). Město jako investor se tyto komplika- lizaci jsou pak zvány jen stavební společnosti,
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které mají dostatečné zkušenosti s výstavbou
komunikací a jsou schopny nabídnout kompletní dodávku z vlastních zdrojů. Dozor nad
průběhem stavby má vždy externí stavební
dozor, který za realizaci díla dle projektu nese
odpovědnost. Odvedené dílo přebírá v rámci
kolaudace investiční odbor a je na ně vždy
standardně poskytnuta 60 měsíců záruka. Je-li to možné, uplatňuje se i zádržné.
Čtvrtý druh pravidelných obav
Lze je charakterizovat jako „specificky
odborné“. Je pochopitelné, že těch 20 metrů
komunikace vedoucí kolem naší nemovitosti
známe nejlépe, lépe než projektant. Víme, kde
vždy na Vánoce parkuje brácha, takže je třeba
tam kus chodníku vynechat, víme, kde se točí fekální vůz, takže je třeba tam naopak kus
chodníku vybetonovat, víme také, kde přesně
teče voda, kterou soused vypouští na ulici,
místo aby ji likvidoval na svém pozemku.
Tento druh „specificky odborných“ obav
má za úkol technický dozor investora a investiční odbor města operativně a dle možností
řešit, ovšem bez zásadního narušení schváleného projektu. Znamená to, že v případě
drobných úprav vjezdů, nájezdů, fekálních
točen či specifických úprav vodotečných
poměrů je město jako investor celého díla
připraveno vycházet jednotlivým občanům
vstříc (za předpokladu, že požadované specifické řešení je oprávněné a finančně přiměřené). Není tedy třeba se příliš znepokojovat
za předpokladu, že se tyto věci řeší v průběhu
stavby a ne až po jejím skončení.
Poslední druh obav
Jsou to obavy pravidelně se objevující
po skončení výstavby, kdy se konečně nová
komunikace zaleskne čistou černí asfaltu.
Lze je charakterizovat slovy „VY jste SI tady
zrekonstruovali komunikaci a NÁM tady
teď bude jezdit víc aut“. Doba, kdy podpisem petice byla požadována rekonstrukce
předmětné komunikace, je nahrazena dobou,

kdy je peticí požadováno umístění retardéru
či policistů s radarem na plný úvazek, což je
ovšem obojí jen polovičaté řešení, protože ti
zkušenější rovnou žádají zákaz vjezdu.
Nárůst automobilové dopravy kolem nás
(tedy s výjimkou našeho vlastního auta), jakož i chování těch ostatních řidičů, je věc, která asi nikomu nepřináší radost. Vedení města
k regulaci dopravy uvnitř Černošic používá
ty prostředky, které má k dispozici, a nově se
snaží zavádět prvky, které by mohly poměr sil
mezí pěší či cyklistickou dopravou a dopravou automobilovou více vyrovnávat (omezení rychlosti na 40 km, vyznačování přechodů
a jejich speciální přisvětlování, omezení vjezdu nákladních aut nad 6 tun do dojezdových
komunikací, omezení parkování na veřejné
zeleni a naopak rozšiřování parkovacích
ploch poblíž nádraží; retardéry s ohledem na
nejednoznačné zkušenosti jen v blízkosti škol
či školek). Zároveň bylo do územního plánu,
v souladu se schválenou strategií rozvoje, nově připraveno průlomové (byť velmi nákladné) řešení – odvedení hlavní dopravní zátěže
mimo vlastní město, což by mu ulehčilo asi
nejzásadnějším způsobem.
Přesto je obava z obecného nárůstu automobilové dopravy celkově racionální, avšak
nesouvisí tak úzce s rekonstrukcí jednotlivých komunikací. A to z toho důvodu, že
žádná z nich nebyla a není rekonstruována
proto, aby sloužila k odvedení dopravy z nějaké jiné komunikace, nýbrž proto, aby lépe
sloužila zejména obyvatelům té které konkrétní místní lokality.
Uvedeným přehledem reagujeme na některé obavy, které se v debatách na toto téma
objevují nejčastěji. Město se tímto nijak nebrání nejrůznějším dobře míněným připomínkám, jsme vždy připraveni se jimi vážně
zabývat. Na rozdíl od připomínek, se kterými
přicházejí ti, kteří bezobsažnou kritiku prakticky čehokoliv mají takříkajíc programově
Aleš Rádl, místostarosta
uloženu.
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69. schůze rady města
dne 25. května 2005

(Dokončení ze strany 2)

• rada města nesouhlasí se stavbou 22 rodinných domů v lokalitě Rybníčky do doby
vybudování veškerých sítí a komunikací; rada požaduje doložit, že stavbou protihlukové
zdi nedojde ke zhoršení akustických poměrů
protějších domů
• rada města souhlasí s návrhem úpravy
komunikace Na Višňovce – napojení živice
o cca 5 m v rámci projektu rekonstrukce komunikace Slunečná
• rada města souhlasí s poskytnutím dlažby
na úpravu chodníku u rodinného domu č.p.
838 v Husově ulici; dalším požadavkům nelze
vyhovět (žádost o úpravu chodníku a spoluúčast na opravě plotu u rodinného domu)
• rada města nepřijímá nabídku firmy MARA
na stavbu bytového domu
• rada města souhlasí s přijetím nabídky firmy Katerstav v. o. s. na vybudování městské
pláže u Sportparku Kazín (nabídková cena
318 358,81 Kč s DPH 19 procent)
• rada města žádá OISM o předložení ještě 23 nabídek na výsadbu zeleně protihlukového
valu hřiště Kazín
• rada města s politováním konstatuje, že
město v současné době nedisponuje žádným
vhodným volným bytem, který by bylo možno využít jako byt „integrační“
• rada města ukládá JUDr. Petrové prošetřit
stávající užívání obecního bytu v ulici Poštovní č. 228 a předložit stanovisko s návrhem
řešení
• rada města souhlasí s přidělením většího
bytu v bytovém domě V Mýtě 286 (po paní
Hájkové) paní J. Hořeňovské na dobu 1 roku;
dojde-li k uvolnění bytu po pí Hořeňovské,
žádá rada odbor OISM o předložení seznamu sociálně potřebných žadatelů o přidělení
obecního bytu
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• rada města souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na akci rekonstrukce komunikace
Školní
• rada města souhlasí s oslovením uvedených
firem na akci Dostavba a rekonstrukce ulice
Pod Višňovkou (Strabag, Hochtief, Stavitelství Řehoř, Ekis)
• rada města souhlasí s přeložkou el. kabelu
v ulici Topolské za limitní cenu 70 000 Kč
• rada města pověřuje vedoucí TS provedením průzkumu možností zprovoznění neprůchodné dešťové kanalizace v ulici Školní
(ve spolupráci s dodavatelem původní DK
- firmou Kříž) a jejich finanční náročnosti
• rada města akceptuje, že náhradou za
uskladnění zeminy na pozemku města č. ZE
508/1bude provedena vodoteč podél ul. Vrážské u pozemku č. parc. 2251
• rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností
Českomoravská plynárenská a. s. (oprávněný)
na realizovanou stavbu středotlakého plynovodu vedeného přes pozemky ve vlastnictví
Města Černošice (povinný) č. parc. 1691/2,
1694/18, 1691/6 a 1691/12 v k. ú. Černošice za
jednorázovou úplatu 2000 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností
Českomoravská plynárenská, a. s. (oprávněný) na realizovanou stavbu středotlakého
plynovodu v ul. Kopretinová vedeného přes
pozemky ve vlastnictví Města Černošice (povinný) č. parc. 5125/15, 5125/73 a 5125/75 v k.
ú. Černošice za jednorázovou úplatu 1000 Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se společnostmi TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.
s., České Radiokomunikace, a. s. a SITEL, spol.
s r.o. (oprávněný) na realizovanou stavbu
optického kabelu vedeného přes pozemek ve
vlastnictví Města Černošice (povinný) č. parc.

z radnice
4271/19 v k. ú. Černošice za jednorázovou
úplatu 3 870 Kč a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení
• rada města souhlasí, aby do doby vyřešení majetkoprávních vztahů byla uzavřena
Nájemní smlouva mezi Městem Černošice
(nájemnce) a společností Lesy Steinských,
spol. s r. o. (pronajímatel) na pozemky č. parc.
4090/1, 4090/10 a 4098/15, které jsou ve vlastnictví výše uvedené společnosti za měsíční
nájemné ve výši 8 000 Kč
• rada města souhlasí s uzavřením Směnné
smlouvy mezi městem Černošice a společností Lesy Steinských, spol. s r.o. (narovnání
vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Černošice a k. ú. Třebotov) a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada města souhlasí s návrhem kupní
smlouvy na koupi pozemků zasahujících do
komunikace ul. Karlštejnská č. parc. PK 267/2
a PK 118/1 v k. ú. Černošice ve vlastnictví paní Jany Fillové (centrum Černošice) za kupní
cenu 500 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení
• rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Diakonii Broumov pro humanitární činnost ve výši 5 000 Kč
m rada města ukládá finančnímu odboru zajistit úkoly spojené s převodem účtů města na
pobočku České spořitelny, a. s. v Příbrami
• I. rada města ukládá OŽP navrhnout novelu vyhlášky č. 23 v souladu s doporučeními
Ústřední komise a předložit ji radě k projednání (v obecně závazné vyhlášce je podle
komise nutné vymezit dostatečné a dobře
přístupné prostory pro volné pobíhání psů
• rada města souhlasí s přijetím nabídky firmy Arbonet, odborná péče o stromy – cena
za prořezání a ošetření topolů ve Školní ulici
včetně DPH je 73 661 Kč
• rada města ukládá OŽP předložit nabídku
na přepracování projektové dokumentace na
rekultivaci skládky U Dubu

• ve věci Žádost o nové projednání výjimky
z vjezdu do ulice V Boroví ukládá rada města
OISM prověřit max. nosnost komunikace
a projednat se stavební firmou typy strojů
a četnost navážení materiálu; II. rada ukládá
starostce města projednat s žadateli navržené
způsoby zlepšení stavu komunikace
• rada města žádá FO předložit přehled
ročních příjmů a přehled umístění hracích
automatů
• rada města souhlasí s bezplatným otištěním
jednostránkového inzerátu v IL pro místní
farnost za účelem získání sponzorů na rekonstrukci kostela
• rada města souhlasí s vytvořením univerzální stránky pro spolky a organizace za 9 000 Kč
bez DPH (rada města bude schvalovat umístění jednotlivých stránek)
• rada města bere na vědomí, že v Černošicích
je asi 1835 domů, zhruba 260 je neobydlených,
z toho je asi 25 domů, ve kterých sídlí nějaké
firmy či organizace; zbývá cca 235 domů, ve
kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu
• I. rada města jmenuje pí J. Boškovou předsedkyní školské komise; II. rada ukládá asistentce starostky zajistit požadované podklady
pro jednání komise – projektová dokumentace přístavby ZUŠ, přístavba ZŠ
• rada města ukládá SDH Černošice projednat žádost o plynofikaci budovy Hasičské
zbrojnice SDH Černošice s p. Prskavcem
• rada města rozhodla, že z důvodu převisu
zájemců v MŠ Topolská budou děti hradící
školné přednostně přijímány k celodennímu
pobytu v MŠ
• I. rada města souhlasí s rozšířením prostor
pro kulturní středisko v připravovaném
Centru Vráž; II. rada ukládá JUDr. Petrové
předložit návrh dodatku smlouvy
• I. rada města bere na vědomí informace majitele Betonárky Černošice o návrhu finančního příspěvku na čištění komunikací; II. rada
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ukládá TS zajistit návrh smlouvy – finanční
příspěvek na čištění města
• rada města souhlasí s určením sídla Sboru
dobrovolných hasičů Mokropsy za účelem
zřízení živnosti (Hasičská zbrojnice, Srbská 999, 252 28 Černošice)
• rada města ukládá odbor dopravy požádat
Krajský úřad Středočeského kraje o podání reklamace – povrch komunikace Dr. Janského.

70. schůze rady města
ze dne 8. června 2005
• rada města nesouhlasí s poskytnutím 16m²
zámkové dlažby na vybudování vjezdu na pozemek parc. č. 5125/44 z ulice Luční – město
poskytuje materiál pouze na chodníky u komunikací nikoli na vjezdy k pozemkům
• I. rada města ukládá OISM zajistit pro SÚ
dopracovat Studii písečné pláže u Berounky
do úrovně pro majetkoprávní projednání
a vydání ohlášení stavby; II. rada souhlasí
s vytvořením pláže za následujících podmínek: a) pláž bude pro letošní rok pokryta tenkou vrstvou písku, pro příští rok bude pláž
překryta ornicí a oseta trávou; b) cesta k řece
bude vybudována v šíři 4 m (pro průjezd hasičské techniky)
• I. rada města souhlasí s dopracováním Studie sportovních ploch Radotínská do úrovně
pro vydání rozhodnutí o využití území za
podmínky, že oplocení mezi kynologickým
cvičištěm a hřištěm bude navrženo jako lehce
demontovatelné; II. rada žádá OISM předložit
nabídku na dopracování Studie sportovních
ploch – Radotínská
• rada města nesouhlasí s umístěním zábrany
před vjezdem na pozemek č. parc. 4503/1
z důvodu zajištění nutného přístupu k řece
(např. pro hasičskou techniku)
• rada města nesouhlasí s přijetím cenové
nabídky Stavitelství Řehoř, s. r. o., na úpravu
parkovací plochy u kapličky v Mokropsích
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• rada města po prověření a posouzení všech
možností nesouhlasí s prodloužením kanalizace a vodovodu do ulice Akátové s ohledem
na finanční náročnost a počet připojovaných
domů určených k trvalému pobytu
• rada města souhlasí s přijetím cenové nabídky Stavitelství Řehoř na změny PD – kanalizace V Mýtě; podstatnou část těchto víceprací tvoří protlak potrubí z důvodu ochrany
památkově chráněného stromu
• rada města konstatuje, že ve věci Stav ulice
Střední – dopis občanů v současné době je
dokončena PD a je podána žádost o stavební
povolení, řeší se majetkoprávní vztahy
• I. rada města k dopisu občanů konstatuje, že
meziskládka zeminy na poli u ulice K Dubu
je prováděna soukromou firmou na soukromém pozemku; II. rada ukládá SÚ prověřit,
zda je meziskládka zeminy v ulici K Dubu
povolena
• rada města ukládá OISM předložit nabídky
odborných firem vybudování dešťové kanalizace – odvedení horní části ulice Školní
přirozenou vodotečí podél ulice K Lesíku
a následně stávajícím propustkem pod tratí
a ulicí Dr. Janského
• rada města souhlasí s přijetím cenové nabídky firmy Kruh Praha, a. s. ve věci Dotace na
realizaci kotelny MŠ Topolská (250 549,30 Kč
vč. DPH)
• I. rada města souhlasí s přijetím cenové
nabídky firmy Kruh Praha, a. s. ve věci Dotace na realizaci plynové kotelny ZŠ II. rada
ukládá projednat s vybranou firmou možnost
snížení ceny (přidělení obou zakázek – kotelna MŠ Topolská a kotelna ZŠ)
• rada města souhlasí s přijetím cenové nabídky firmy AZARO, s. r. o. na osázení valu
u skateparku Kazín (165 287,10 Kč bez DPH)
• rada města nesouhlasí s proplacením faktury firmě Zepris a žádá OISM svolat jednání za
účasti JUDr. Petrové; za město ze jednání zúčastní místostarosta Rádl (faktura v hodnotě
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454 000 Kč byla pozdržena, neboť nevyhověly
zkoušky hutnění na komunikacích, které realizuje firma Strabag)
• rada města souhlasí s opravou vodovodního řadu firmou Aquaconsult (jedná se
o havarijní stav) za předpokladu, že toto bude
zahrnuto do nákladů na opravy vodovodních
řadů
• rada města souhlasí s tím, aby firma TJ
Žižka Praha, středisko ROTN, vykonala pravidelně jednou za rok revizi všech dětských
hřišť v Černošicích
• rada města stanovuje tyto termíny svých
schůzí: 20. 7. 2005 a 24. 8. 2005
• I. rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit odprodej pozemků města – 10 pozemků v lokalitě Vápenice – za nejvyšší nabídky+ II. rada ukládá OISM okamžitě vypsat
znovu nabídku na prodej pozemků města,
které nebudou prodány v tomto kole
• rada města souhlasí s návrhem zabudování
ochranného potrubí pro budoucí položení
optických kabelů v komunikacích v k. ú. Černošice a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada města schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2/2005
• rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený soubor rozpočtových
opatření č. 3/2005
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení obecně závaznou vyhlášku města
Černošice č. 2/2005 o ochraně veřejné zeleně
• I. rada pověřuje starostku projednáním
žádosti starostky Městské části Praha 16
- Radotín a okolí s MP Černošice (žádost
o součinnost při řešení situace s bezdomovci
na hranici katastrů městské části a Černošic
– v prostoru vedle pěší cesty a cyklostezky
v blízkosti řeky, kde vyrůstá „stanový tábor“); II. rada ukládá OISM zjistit vlastníka
pozemku a pozvat ho k projednání ve věci
zjednání nápravy

• rada města souhlasí s umístěním schrán
pro doručovatele (vybraná místa ulic Husova,
Majakovského, Dr. Janského, Jiráskova a Bezručova) za předpokladu, že umístění schrán
projedná Česká pošta, s. p. s vlastníky pozemků
• rada města bere vědomí oznámení TS, že na
Masopustním náměstí bylo zabudováno 35 ks
sloupků (budou ještě osazeny řetězy, které
jsou objednány)
• rada města bere na vědomí oznámení TS,
že cedule partnerství města byla umístěna
3. 6. 2005
• rada města souhlasí s nákupem 2 ks přenosných stojanů na pytle na odpadky pro TS (na
louku za kulturní středisko)
• rada města souhlasí s nákupem 10 odpadkových košů pro TS – posílení sítě odpadkových košů v Černošicích (v současné době je
jich cca 50).
• rada města souhlasí s nákupem mycí lišty
pro potřeby odboru TS (pravidelné mytí
a kropení vozovek a chodníků)
• rada města souhlasí s navrženou fakturační
cenou za 1 hodinu práce vozidla MAGMA
s cisternou 450 Kč odboru Technické služby
• rada města ukládá TS ve spolupráci s firmou Aquaconsult předložit návrh technického řešení ve věci Stížnosti na nedostatečné
zásobování pitnou vodou občanů Černošic
v období sucha
• rada města souhlasí s přijetím manželů
Besserových do DPS a schvaluje pořadí žadatelů dle návrhu komise sociální a zdravotní
(1. manželé Besserovi Milada a Jiří, 2. manželé
Zmatlíkovi Ludmila a Emanuel, 3. paní Paulová Jana, 4. manželé Žežulkovi Soňa a Libor,
5. paní Vrzalová Jana, 6. pan Štětka Vladimír,
7. pan Bernhäuser Jindřich)
• rada města souhlasí s přijetím sponzorského daru (notebook v ceně 19 543 Kč) pro
městskou policii a s jeho využitím
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• rada města souhlasí s nákupem 2 ks routerů CISCO (budou sloužit zejména k zabezpečenému propojení sítí na pracovištích
Praha a Černošice) v souhlase s navrženou
položkou rozpočtu za předpokladu, že bude
hrazeno z kapitoly Regionální správa
• rada města souhlasí s renovací výmalby
černošické kapličky v ceně do 30 000 Kč
• rada města určuje správcem kapitoly rozpočtu 3341 – Rozhlas a televize – Ing. Filovou
(odbor Technické služby)
• rada města ukládá odbor Životního prostředí urychleně zajistit pokácení 6 topolů
z důvodu přístavby školy a prořez zbylých
topolů ve Školní ulici
• rada města ukládá OISM svolat jednání se
zástupci firmy Cityplan a panem Ing. Jarošem
k vyjasnění připomínek ve věci Okružní křižovatka na Vráži – výhrady o obavy
• rada města ukládá OISM prověřit, zda nelze
využít finanční zdroje v žádosti o grant pro
rozšíření MŠ I. Karlická (zveřejněna výzva
k předkládání žádostí o grant – Finanční
mechanismy EHP/Norska)
• rada města souhlasí s povolením výjimky
z počtu dětí ve třídě MŠ Husova (z 24 na
27 dětí)
• rada města souhlasí ve věci Přístavba ZŠ
s vypsáním výběrového řízení dle předloženého návrhu
• I. rada města bere na vědomí návrh IK použít finančních prostředky z prodeje pozemků
v 1. pol. (nad rámec stávajícího rozpočtu
města) pro rekonstrukci ulic Mokropeská I.,
Tyršova a Karlická a konstatuje, že v současné době nejsou k realizaci uvedených akcí
finanční prostředky k dispozici; II. rada na
doporučení IK pověřuje vedoucího OISM
připravit návrh smlouvy mezi městem a firmou IBS ROKAL o dodávce multifunkčního
hřiště Husova; celková cena (1 mil.) bude
snížena o příspěvek IBS Rokal (300 tis.)
• rada města ukládá OISM projednat opravu
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silnice Jahodová firmou ŽS Brno (poškozená
výstavbou ulice Slunečná)
• I. rada souhlasí s návrhem komise dopravní a bezpečnostní vybudovat osvětlení
tzv. zebrou na stávajících přechodech přes
Vrážskou u křižovatky s Mokropeskou (od
samoobsluhy u Vávrů k MěKS) a u křižovatky s Karlštejnskou (od hotelu Slánka
k nádraží); II. rada pověřuje odbor dopravy
projednat umístění dopravních značek B13
(se zátěží stanovenou na 6 t) na všechny
zrekonstruované komunikace zařazené do
kategorie „dojezdové komunikace“; III. rada
ukládá odboru TS urychleně umístit svislé
dopravní B28 „Zákaz zastavení“ od přechodu
pro chodce (u cukrárny Mašinka) na ul. Kazínská (schváleno Policií ČR a SUS Kladno);
IV. rada pověřuje OD projednat s příslušnými
orgány možnost umístění značky B 28 „zákaz
zastavení“ na ulici dr. Janského na poslední
úsek ulice dr. Janského před křižovatkou
s Vrážskou; pověřuje OTS obnovit chybějící
dopravní značku B 28 „zákaz zastavení“ na
začátku dr. Janského ve směru z Černošic,
na obě značky B 28 (u zábradlí pod hotelem
Kazín) doplnit dodatkové tabulky E8a a E8c
(začátek a konec úseku); pověřuje OTS ve
spolupráci s OD doplnit dopravní P2 „hlavní
silnice“ před křižovatky s vedlejšími silnicemi; pověřuje OTS prověřit stav a viditelnost
stávajících dopravních značek a postupně
opravit poškozené a pomalované značky
a prořezat zeleň, která je zakrývá; V. rada pověřuje OISM zajistit výběr zhotovitele chodníku na úseku Mokropeské mezi křižovatkami s Vrážskou a Školní v souladu s projektem
rekonstrukce komunikace
• rada města doporučuje zastupitelstvu schválit návrhy názvů pro nově vzniklé ulice
• rada města ukládá OISM obeslat vlastníky
pozemků v inundačním pásmu podél ul. Topolská s nabídkou navezení zeminy na jejich
pozemky a prověřit možnost uložení zeminy
ze staveb realizovaných městem.

z radnice

Sportovní, hrací a rekreační plochy v Černošicích
Město Černošice prochází v posledních letech velkým stavebním rozvojem. Budují se tu obytné lokality, infrastruktura,
dopravní stavby i městská centra. Pro udržení vysoké kvality
žití v takto intenzivně se rozvíjejícím městě je však nezbytná
i existence a funkčnost veřejných ploch pro sport, hru a rekreaci a odpovídající zastoupení veřejné zeleně.
Význam venkov- rů a záměrů. Výsledkem je, že v této lokalitě
ních pohybových neexistuje žádné sportoviště a plochy jsou
aktivit a relaxace nevyužité a zarostlé plevelem.
v současném přeVlastní generel v rozsáhlé tabulkové přítechnizovaném a uspěchaném světě neustále loze popisuje současný stav: pro každou
roste. Proto se vedení města rozhodlo věno- existující plochu vyhotovuje pasportní list,
vat tomuto segmentu rozvoje Černošic vel- kde vyhodnocuje především typ plochy,
kou pozornost a nemalé finanční prostředky. její využití, stávající stav a jejího vlastníka.
Chyběl však podrobně zpracovaný urbanis- Pro město tak vznikl podklad pro řešení
tický záměr uplatnění hřišť, sportovišť a ve- vlastnických vztahů – ideálně by měla být
řejné zeleně v intravilánu města k rekreaci. většina těchto ploch ve vlastnictví města nePo půlroční práci odborné pracovní skupiny bo sportovních klubů. Dále pak představuje
pak vznikl obsáhlý materiál – Generel rekre- podklad pro investiční záměry, stejně tak
ačních ploch a hřišť města Černošice, který jako další část – plochy navrhované.
vychází z platného územního plánu a dále
V mapě na straně 22–23 jsou vyznačeho podrobněji rozvíjí a doplňuje.
ny existující plochy využívané jako hrací
Moderní urbanistické plány měst kladou
a sportovní, které lze rozdělit na volně přídůraz na rovnoměrné pokrytí města sporstupné a veřejně přístupné s omezením (věttovními a rekreačními plochami s akcentem šinou sportoviště přístupná po dohodě se
na dodržování doporučených docházkových správcem či za úhradu). Dále jsou vyznačeny
vzdáleností – maximálně do 250 m u stan- plochy navrhované, které jsou v legendě pro
dardních univerzálních hřišť (např. dětské přehlednost popsány zvlášť.
hřiště s kolotočem či plácek s brankami
V rámci navrhovaných ploch jsou navrvhodný pro fotbal) a do 800 m u ploch spehovány také čtyři lesoparky (č. 25–28), které
cializovaných (např. tenisové kurty či ska- představují ideální pojítko mezi městskou
tepark).
a krajinnou zelení. Jsou navrženy jako sou-

Z tohoto pohledu se jeví současný územní
plán jako nevhodný, protože umístil maximum sportovních ploch do západního okraje
města a naopak v ostatních částech je téměř
vynechal. Dalším nedostatkem se jeví velké
předimenzování navrhovaných sportovních
ploch na západním okraji města – asi 35 ha
(což představuje například 400 tenisových
kurtů) a nerespektování vlastnických pomě-

část urbanistické koncepce města. Jejich
hlavní funkce je rekreační a velkou výhodou
je možnost vytvořit za relativně nízkých
nákladů poměrně rozsáhlé plochy s velkou
užitnou hodnotou.

Odborně upravený lesopark může zajistit
možnost pro širokou a bezpečnou pohybovou aktivitu obyvatel (procházky, běžecké
stezky, hry dětí).
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Další velký potenciál pro vznik rekreačních a hracích ploch představují dosud
ladem ležící pozemky na západním okraji
obce. Solidním jednáním s jejich vlastníky
v procesu změny územního plánu může
město bez nutnosti vlastních investic získat
nejen rozsáhlé plochy udržované veřejné zeleně s lokálními dětskými hřišti, ale i takový
typ sportovišť, který vyžaduje soukromé
investice a provozování (např. celoroční
tenisový areál, saunařské centrum, minigolf
atd.). Proces změny územního plánu v této
lokalitě právě probíhá a do konce léta by
mělo být předloženo zpracovatelem navrhované urbanistické řešení.

2 – Zahrada Základní umělecké školy

V současné době město investuje do realizace čtyř sportovních a rekreačních ploch,
které splňují doporučení generelu – rovnoměrné rozmístění v intravilánu města, poptávku po takovýchto plochách a vlastnictví
dotčených pozemků městem:

3 – Sportoviště Husova (viz mapka)

Jedná se o pozemek kolem zrekonstruované budovy Základní umělecké školy situovaný mezi ulicemi Dr. Janského a Školní.
Záměr počítá s vybudováním kultivovaného
přírodního multifunkčního prostoru s profesionálně provedenou zahradní úpravou.
Zahrada by v konečné podobě měla sloužit
pro různé kulturní aktivity. Například tu
bude možné realizovat i malé formy divadelních představení především pro děti, nebude
chybět prostor s hracími prvky pro nejmenší, dokonce zde bude možnost uspořádání
oddacích obřadů a jiných reprezentativních
společenských aktů.

V části rozsáhlého městského pozemku
v ulici Husova na Vráži v prostoru za mateřskou školkou, který je ohraničen lesní
plochou a bezprostředně přiléhá k CHKO,
je plánován vznik sportovně-rekreačního
areálu. Záměr reaguje na nedostatek spor1 – Sportpark Berounka (viz mapka)
Jedná se o poměrně rozsáhlé území mezi tovních ploch v této oblasti a řeší komplexRadotínskou ulicí a řekou Berounkou, které ně celé území dle přiložené situace. V části
je ohraničené z jedné stany stávající zástav- přilehlé k ulici Husova navrhuje území pro
bou a z druhé betonárkou. Územím probíhá čisté bydlení – asi osm rodinných domků.
cyklistická stezka. Navrhovaná studie počítá V další části směrem k lesu je navrženo něs vytvořením přístupů pro pěší a zároveň kolik sportovních hřišť včetně potřebného
vyčleňuje zpevněnou štěrkovou plochu pro zázemí, venkovního posezení a odpočinkoparkování vozidel. Vlastní sportoviště je tvo- vých zón, vše je bohatě ozeleněno a funkčně
řeno dětským hřištěm s přírodními hracími propojeno. V severovýchodní části je navrprvky, dále navazují dva kurty vhodné pře- hován hřbitov.
V první etapě realizace, která se uskuteční
devším na volejbal a nohejbal. Dominantu
v
tomto
roce, bude realizováno multifunkčtvoří travnaté hřiště vhodné na rekreační
ní
hřiště
včetně přístupové cesty. Svými
fotbal.
rozměry a vybavením bude hřiště vhodné
Sportoviště bude od komunikace odděpředevším na košíkovou, volejbal a tenis
leno přírodním ozeleněným valem a bude
a bude tvořit základ pro rozvoj celého navrkoncipováno jako volně veřejně přístupné
hovaného areálu.
(o údržbu se budou starat Technické služby).
4
– Kazín (úprava břehu, promenády
Sportpark doplňuje oplocená plocha pro
a
městská pláž)
kynologický spolek a plocha vhodná pro
činnosti mladých hasičů.
V bezprostředním sousedství v loňském
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roce vzniklého skateparku a bikrosové dráhy v prostoru u mokropeského fotbalového
hřiště je naplánována další etapa vzniku celého sportovního a rekreačního areálu v této
oblasti – vyčištění a celková kultivace břehu
Berounky, vznik městské pláže s opalovacími platy a realizace veřejného „rožniště“
(místo s kamenným grilem se stojany na
rožnění a polohovacími rošty, na které navazuje pracovní plocha a dřevěný stůl s dvěma
lavicemi) a bude upravena související cestička. Vše tak, aby vzniklo příjemné místo pro
trávení volného času v teplých dnech roku.

Závěrem

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že vybudování uvedených sportovišť a rekreačních
ploch ve vysoké kvalitě a „odolném“ provedení je finančně velmi náročná záležitost.
Přitom se jedná o díla opravdu veřejná, volně přístupná, určená pro všechny obyvatele
Černošic, především pak pro děti a mládež.
Město proto uvítá všechny, kteří by mohli
a chtěli přispět ke vzniku těchto zařízení,
a to jak finančně – formou účelového daru
– či jiným způsobem. Tak, jak se již stalo
při realizaci velmi využívaného skateparku
S otevřením se počítá 17. července na a bikrosové dráhy.
„Evropský den koupání v řece“.
PhDr. Michal Jirout, koordinační komise

Zpracovatelka Generelu sportovních, hracích a rekreačních ploch v Černošicích Ing. Lucie Miovská
odpovídá na dotazy obyvatel města, kteří se s dokumentem přišli seznámit do kulturního střediska
na Vráži.
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Generel sportovních, hracích
a rekreačních ploch
v Černošicích
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A – stávající:

��

��

LEGENDA

1a – univerzální celoroční sportovní hřiště u školy
Mokropsy
1b – plocha s hracími dětskými prvky u školy Mokropsy
2 – dětské hřiště u bytových domů Klatovská
3a – antukové hřiště u Centra Vráž
4 – dětské hřiště v ulici Domažlická
7 a, b – sportovní hřiště u školy Černošice
8 – hřiště v osadě Jedličkovy lázně
9 – hřiště v osadě Křížovy lázně
10 – Sportpark Kazín: a) fotbalové hřiště,
c) skatepark,
d) bikrosová dráha
12 – hřiště v osadě Slunečná
13 – hřiště v osadě V Lavičkách
16 – hřiště u bytových domů
18 – zimní stadion
20 – tenisový areál
21 – fotbalové hřiště Černošice
24 – Areál Sokola: a) sokolovna,
b) dětské hřiště,
c) sportovní hřiště

B – navrhované:

�

��

���

�

1c – atletický areál u školy Mokropsy
3b – dětské hřiště u Centra Vráž
5 – společenská zahrada a dětské hřiště u ZUŠ
6 – hrací prvky v prostoru u kostela
10 – Sportpark Kazín: b) univerzální sportovní
hřiště,
e) dětské hrací prvky
11 – promenáda a pláž Mokropsy
14 – univerzální sportovní hřiště Husova
15 – rekreační plocha Karlická
17 – dětské a sportovní hřiště na náměstí 5. května
19 – dětské hřiště Lada
22 – Sportpark Berounka
23 – hřiště Topolská (tenis, volejbal)
25–28 – lesoparky
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Naši lidé jsou jen méně informovaní, říká senátor
Přehlídka mediálně známých osobností, které zavítaly do našeho města, pokračuje.
Na pozvání starostky města Heleny Langšádlové si v polovině června přijel pohovořit s obyvateli Černošic 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Petr
Pithart. Téma? Evropská unie. Tedy téma velice aktuální a zároveň velice ožehavé. Zajímalo nás, jak pan senátor vnímá nejen tento problém obecně, ale také jak hodnotí
zájem obyčejných lidí o problematiku společného evropského prostoru.
aniž bych jim dokazoval, co všechno neví,
Tak tedy, jaká je podle vás skutečnost?
Dosud zájem nebyl. Až teď začíná být, a to jim vše vysvětlit. Vycházím z předpokladu,
je dobrá stránka současné evropské krize. že neví nic, a musím říci, že to je přístup,
Protože já vnímám krizi spíš jako šanci než kterým si lidi získávám. Položím si právě
jako malér. Obnaží otázky, vyjeví problémy, tu otázku, kterou si oni nechtějí položit.
a já si myslím, že Evropa to popravdě řečeno Jsem učitel, tak to snad trochu umím. Já
docela potřebovala. Že jí vůbec neuškodí, že mám pocit, že ve zdrcující většině případů,
se o rok o dva něco opozdí. A teď to teprve kdy jsem odjížděl z besed se středoškoláky,
začíná lidi zajímat, teď se začínají ptát, proč vysokoškoláky, občany, že jsem je dokázat
ti Francouzi nebo Holanďané odmítli Ev- přesvědčit o tom, jak to vidím já. Ale musel
ropskou ústavu. Takže to je dobrá stránka jsem začít od nuly, musel jsem začít vysvětkrize. Víte, když všechno hladce funguje, lovat všechno. Já si nemyslím, že naši lidé
tak se taky možná řítíte do katastrofy a ani jsou hloupější, ale jsou méně informovaní,
o tom nevíte.
neboť ti Západoevropané v tom žijí už
Jsou vaši posluchači vždy tak zvídaví padesát let. Samozřejmě to všechno mají
a otevření, jako tomu bylo v Černošicích? v kostech. Musíme respektovat naše lidi, že
Nikoli. Já už dávno vím, že lidé se často mají spoustu jiných starostí, a musíme jim
stydí ptát na věci, o kterých se má zato, že to umět vysvětlit zgruntu. A kdo to umí, ten
by je měli znát. Ale já už jsem se naučil, je získá.
Ptal se Stanislav Janovský

Sál Domu s pečovatelskou službou přivítal tentokrát senátora Petra Pitharta.
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Čerstvě založená tradice kulturní spolupráce
Prahy 5 s Černošicemi má za sebou ostrý start
Za prosluněného sobotního odpoledne
18. května se na hřišti Sokola uskutečnila
první část čerstvě založené tradice kulturní spolupráce s městskou částí Prahou 5
nazvaná Sousedská.
Černošickým se představili účinkující,
kteří z této městské části pocházejí či s ní
dlouhodobě úzce spolupracují – country
kapela Schovanky, zpěvák Karel Černoch
(uvedl se sloganem Černoch zpívá Černošicím) a žáci ZUŠ. Ti předvedli různé
folklórní country tance, jejichž základy
ihned naučili i některé z přítomných
diváků. Program zakončila oldies diskotéka, kterou uspořádal DJ z Prahy 5. Na
podzim se na oplátku představí se svým
kulturním programem Černošice v Praze
5, a to na pěší zóně u Anděla.
Tato forma kulturní výměny je určitým průlomem v dosavadních zvyklostech, kdy si města, jako je naše, hledala
partnery spíše stejně velké a pokud
možno daleko za hranicemi (Černošice
se takto druží s německým Gerbrunnem
a polskou Lešnicí). Mít přátele v místech
s mírně odlišnou kulturou a jazykem má
jistě svůj půvab a pro vzájemné důkladnější poznávání národů Evropy je to nepochybně cenné (konec konců, kdo z nás
by si ještě dnes nevzpomněl na „svého“
pionýra z Irkutsku či Jaroslavi), mít však
dobré vztahy s nejbližšími sousedy je také docela praktické. Pro Černošice jsou
jimi na jedné straně obce sdružené v regionu Dolní Berounka, na straně druhé

Praha. S obcemi regionu Dolní Berounka
pořádáme například Poberounské májové slavnosti, pro ně samostatně pak
připravujeme Regionální veletrh.
Kontakty s Prahou navazují obce našeho regionu až v poslední době, a to
zejména proto, že zřetelná finanční asymetrie takového vztahu ve prospěch menších městeček je zřetelná (na svůj kulturní
program u nás věnovala Praha 5 bezmála
70 tisíc). V Řevnicích se takto podařilo
založit tradici festivalu Cesty, přičemž
partnerem je jim pražský magistrát.
Nám v Černošicích se tedy podařilo
domluvit se s Prahou 5 na kulturní spolupráci pod názvem Sousedská. Výhoda
tohoto našeho formátu je v tom, že umožňuje i prezentaci kulturní činnosti občanů
našeho města (budeme-li ovšem mít co
nabídnout).
Praha 5 je dnes pro řadu z nás již
především symbolem pěkně utvořeného
alternativního městského centra. Méně už
si však uvědomujeme, že je to z podstatné
většiny svého obvodu rovněž vilová čtvrť
a žije zde řada zajímavých rodáků. Správní obvod této městské části čítá 80 tisíc
obyvatel, což je zhruba tolik, kolik jich
mají ve svém správním obvodu Černošice.
Její rozpočet je ovšem asi čtyřikrát větší
než rozpočet náš, a od toho se odvíjejí
i rozdílné možnosti. Přesto nepochybuji,
že i my máme a budeme mít co nabídnout do našeho nově založeného kulturního partnerského vztahu a že Černošice
upevní zvuk svého jména.
Aleš Rádl, místostarosta
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Starosta Prahy 5: Z dohody o partnerství bych měl radost

Účinkující, kteří 18. května v rámci Sousedské bavili černošické diváky, přijel podpořit i starosta Prahy 5 Milan Jančík. A byl také ochoten popovídat si o kořenech vzniku
rodící se tradice kulturní spolupráce městské části Praha 5 s Černošicemi.
Proč chcete právě s Černošicemi, měs- policie do systému ochrany soukromých
tem vůči vám nepoměrně menším, udržo- objektů, což my, díky své velikosti, nejsme
vat partnerské vztahy?
schopni uvést do života. Je dobré, že je v siMyslím, že není malých rolí a že je důle- lách černošické policie ovládnout svůj rajón.
žité hledat partnery v okolí mezi menšími To je například věc, kterou vám závidím.
městy. Praha 5 jako obvod končí RadotíKulturní program Sousedské jste přinem a Černošice jsou tedy pro nás prvním pravili vy. Těšíte se na náš?
sousedním městem. Ale nejen sousedství
Určitě. Zatím hledáme vhodný termín,
nás spojuje, máme i spoustu dalších spo- kdy by se černošičtí mohli u nás prezentolečných prvků. Ráz Černošic je podobný vat. Protože peněz není dost ani u nás, hlenašim vilovým čtvrtím, do Černošic jezdili dáme akci, se kterou bychom Sousedskou
a jezdí lidé z Prahy 5 a naopak. A navíc
spojili. Myslí, že by se tak mohlo stát někdy
i vedení obou měst je podobného naturev druhé polovině září. A možná, předběžně
lu, myslím, že si máme mezi sebou co říci
jsme o tom mluvili s vaší paní starostkou,
a můžeme se od vás i učit.
bychom také podepsali i nějakou rámcovou
Například?
dohodu o partnerství, z čehož bych měl velZaujal mne způsob zapojení městské kou radost.
Ptal se Stanislav Janovský

Spolu s místostarostou Alešem Rádlem sledoval program Sousedské také
starosta Prahy 5 Milan Jančík
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Sousedská nabídla pestrý a zajímavý kulturní program
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Sovičky pro nejlepší žáky, tentokrát už potřetí
Už potřetí v řadě převzali na závěr
školního roku z rukou představitele města, tentokrát místostarosty Aleše Rádla,
nejlepší žáci Základní školy sovičky, jako
symbol moudrosti. A proč vlastně vznikla
tato dnes už téměř tradice? „Vím, že je
těžké vyzdvihnout jen ty nejúspěšnější, že
u každého žáka je laťka toho nejlepšího, co
může dosáhnout, někde jinde, neboť každé
z našich dětí má jiné předpoklady pro stu-

dium. Nicméně se domnívám, že je správné,
že jsou ohodnoceni ti, kteří po celý školní
rok dosahovali skvělých výsledků, protože
v době ještě nedávné bylo téměř ostudou
vyčnívat, být úspěšný, v něčem vynikat.
Jsem přesvědčena, že pro naši společnost je
důležité, abychom motivovali k dosažení
nejlepších výsledků i děti. A proto byla zavedena tato tradice,“ uvedla starostka Helena
(sj)
Langšádlová.

8. A:
Anežka Janoušková
Zuzana Vydrová
6. B:
Veronika Švecová
7. B:
Zora Dušková
Tereza Suchánková
Karolína Kumžaková
9. A:
Lucie Ptáčková
Tereza Šimková
9. B:
Nikola Ottomanská
9. C:
Martina Andrštová
Filip Sedláček
Sovičky a diplomy nejlepším žákům předal v poslední den letošního
školního roku místostarosta Aleš Rádl.
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Sovičku letos získala jedenáctka jedničkářů ze tříd 2. stupně černošické ZŠ,
v poslední den školního roku si ji však přišlo do tříd vyzvednout jen osm
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Nejpalčivější nešvary? Rušení nočního klidu, hluk a psi
S nástupem nové sezóny opět vzrůstá v našem městě počet zaznamenaných a řešených přestupků týkajících se veřejného pořádku. Přibývá také přestupků souvisejících
s obecně závaznými vyhláškami města. Obyvatelé města si nejvíc stěžují na rušení nočního klidu, na hluk vznikající při používání domácích strojů a volné pobíhání psů.
Rušení nočního klidu se vztahuje na dobu stroje mimo tuto dobu užívány. Což však
mezi desátou hodinou večerní a šestou ho- platí i obráceně – nevyjádří-li váš soused
dinou ranní. Hlídka městské policie zpravi- nesouhlas, stroje používány být mohou.
dla vyjíždí na základě konkrétních oznámeTřetím problematickým bodem je volné
ní obyvatel města, které ruší zejména různé pobíhání psů. Vyhláška číslo 23 města Čerzahradní oslavy, provoz restaurací apod.
nošice upravuje v článku 4, v bodech 3, 4, 5

Dalším problémem je hluk, který vzniká
při provozu některých, ve vyhlášce číslo
23 města Černošice uvedených, „domácích
strojů“. To znamená, že se tento předpis
nevztahuje na provoz strojů stavebních, například na různé nakladače, bagry, nákladní
automobily (s výjimkou seřizování motorů)
apod. Domácí stroje, na které se tento právní předpis obce vztahuje, jsou ve vyhlášce
přibližně specifikovány. Jejich provoz je
omezen tak, že smí být užívány v pracovní
dny od 6.00 do 20.00 a v sobotu od 8.00 do
20.00. Některé stroje, například brusky, rozbrušovačky a kompresory, smí být užívány
jen v pracovní dny od 8.00 do 16.00. Jak
vyhláška uvádí, mimo tuto dobu je práce
s těmito stroji možná jen po dohodě se
všemi sousedy. V praxi to znamená, že vyjádří-li jeden ze sousedů nesouhlas, nesmí být

a 6 povinnosti majitelů psů na území města.
K bodu 3, kterým se zakazuje volné pobíhání psů, se přímo vztahuje i bod 6, který ukládá povinnost vodit všechny psy na vodítku
a opatřit je náhubkem. Tyto články v místní
vyhlášce jistě ocení ti obyvatelé, kteří byli
psem v našem městě, v některých případech
i za doprovodu majitele psa, pokousáni.
Těchto případů eviduje městská policie za
dobu svého působení několik desítek.
Na druhou stranu však chápu i majitele
psů, mezi které se sám řadím, že si na tato
ustanovení vyhlášky nemohou zvyknout,
neboť v současné době neexistuje místo, kde
bychom naše miláčky mohli z vodítka pustit proběhnout. Tento stav však může vyřešit
jen změna uvedeného právního předpisu.
Do té doby za jeho porušení hrozí postih.
Gregor Dušička, městská policie

Místo rvačky jen pouhá výměna názorů
na v ranních hodinách obdržela městská policie telefonické oznámení, že dva muži lezou
po střeše starého vodojemu v ulici Karlická
a cosi tam provádějí. Hlídka městské policie,
která na uvedené místo ihned vyrazila, zjistila jednoho z pracovníků Vodovodů a kanalizací města Černošice, který při příchodu do
zaměstnání vyrušil dva zloděje demontující
měděnou střechu. Zloději způsobili škodu za
Zloději kradli měděnou střechu – 24. květ- 20 tisíc korun. Dalším šetřením se podařilo

18. května ve 22.23 hod. přijala městská
policie oznámení o rvačce před restaurací
U Králů v Mokropsech. Hlídka při příjezdu
na místo zjistila dvě osoby – muže a ženu.
Muž uvedl, že si před restaurací pouze
vyměňoval názory s dalším mužem, který
již z místa odešel. Celá věc byla městskou
policií na místě projednána.
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zjistit totožnost obou pobertů a věc byla pře- na v dopoledních hodinách bylo na linku
městské policie oznámeno, že v ulici Vrážská
dána Policii ČR k trestnímu stíhání.
Strážníci bezvládnou ženu probudili hoří zaparkované osobní vozidlo značky
– 20. května kolem 13.00 hod. obdržela Toyota. Hlídka městské policie vyjela na místo
městská policie telefonické oznámení, že společně s hasiči z Mokropes. Přivolaný vyna nástupišti železniční zastávky v Čer- šetřovatel poté zjistil, že příčinou požáru byla
nošicích bezvládně leží polonahá žena. Po technická závada na vozidle.
příjezdu na místo hlídka zjistila, že žena Žhavý popel zapálil kontejner – K dalšímu požáru, tentokrát kontejneru na odpad,
je pod vlivem alkoholu. Z tohoto důvodu
došlo 11. června v dopoledních hodinách
byl na místo přivolán lékař. Ještě před jeho
v ulici Jasmínová. Opět tu společně se strážpříjezdem se strážníkům podařilo opilou
níky městské policie zasahoval hasičský sbor
ženu, která byla poté převezena k dalšímu
z Mokropes. Oheň vznikl od žhavého popeošetření, probudit.
la, který do kontejneru někdo vyhodil.
Technická závada příčinou požáru – 1. červGregor Dušička, městská policie

I nová informační tabule už nese stopy po zásahu vandalů
Původní informační tabule v nedávné
době otevřeném skateparku v Mokropsech
nevydržela dlouho. Vandalové si s ní opravdu „pohráli“. Nezničili ji celou, ale vyloupali
písmenka tak, že text nemá smysl. Opravená

tabule v hodnotě několika tisíc korun sice už
zase informuje návštěvníky sportovního zařízení o tom, k čemu je určeno a jak se v jeho
prostorách chovat, nicméně i ona už vykazu(red)
je stopy po návštěvě vandalů.
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Sprejem postříkané dopravní značky byly prací navíc
Práce na celém území města čekaly na
pracovníky Technických služeb v měsíci
květnu. Pro akci Bezpečné Černošice podle organizátorů skvěle připravili plochu
u Berounky a podíleli se i na přípravách
oslav Staročeských májů. Štěrkem opravili
komunikace Střední, Na Ladech a Mokropeskou, položili obrubníky v ulici Kolárova,
vyrobili a osadili sloupky zabraňující nepovolenému stání na Masopustním náměstí
a v ulici Dobřichovická naproti železářství
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u Koníčků a upravili autobusové zastávky.
Zasahovali rovněž u dvou havárií – při
opravě vodoteče na křižovatce ulic V Dubině a Libušina a při opravě propadlé dešťové
kanalizace v ulici Vrážská. Pravidelnými
činnostmi byly pro pracovníky TS svoz
odpadkových košů, úklid kontejnerových
stání, čistění vodotečí a zalévání nově vysazené zeleně. Další práci jim „připravili“
vandalové, kteří v ulici K lesíku sprejem
(sj)
postříkali pět dopravních značek.

z radnice

Na opravu Fügnerovy ulice získalo město dotaci
Jednou z nejfrekventovanějších, ale
také nejponičenějších městských komunikací je ulice Fügnerova, do které směřují
hlavně motorizovaní návštěvníci ClubKina a zimního stadionu. Situace se má ale
změnit. Je reálný předpoklad, že po vyřízení všech formalit pro schvalující orgán
by oprava komunikace, přesněji řečeno
její nejvytíženější části od ulice Karlštejnská k ulici Poštovní, měla být zahájena na
přelomuj září a října letošního roku.
Město už v loňském roce zažádalo
v rámci Phare 2003 v programu Přístupové komunikace ke sportovním a kulturním zařízením o dotaci. Byla zpracována
projektová dokumentace vlastní komunikace, odvodu dešťových vod, rekonstrukce mostku přes Švarcavu a přilehlé parko-

viště do ulice Karlštejnská. Na tuto akci
získalo město 257 562 eur, celkový náklad
stavby se odhaduje na 10 milionů korun.
V současné době je vše otázkou výběrového řízení, které se řídí podmínkami
programu Phare 2003 a je v souladu, až
na nepatrné odlišnosti, s naším zákonem.
V této chvíli jsme však nuceni předložit
ještě doplňující informace o přepracování
projektové dokumentace podle podmínek,
které upřesnil v červnu schvalující orgán.
Během prvního týdne v červenci však bude veškerá tato doplňující dokumentace
doplněna a předána. Přitom je třeba říci,
že dokumentace k těmto žádostem o dotace je podstatně složitější a obsáhlejší,
než tomu bylo před dvěma lety.
Ing. Milan Hájek, vedoucí OISM

Informace k rekonstrukci komunikace Střední
Odpovídáme touto zprávou na dopis některých obyvatel žijících v ulici Střední,
kteří žádají bližší informace k termínu realizace rekonstrukce ulice. Informujeme
zároveň o krocích, které město v přípravě vykonalo.
Po ukončení výběrového řízení na zho- nikací. Komunikace v ulici Střední leží na
tovitele projektu ulic Střední, Kladenská, pětatřiceti pozemcích, které kromě města
Mokropeská, Tyršova a Smetanova zada- patří devatenácti různým vlastníkům, bez
lo v únoru roku 2004 město Černošice jejichž souhlasu se nemůže rekonstrukce
vítězi, firmě SUDOP Praha, a. s., vypra- provádět. U poloviny pozemků jsou obcování projektové dokumentace. SUDOP tížně zjistitelné vlastnické vztahy, neboť
odevzdal (přepracovanou) projektovou majitelé uvedení v Pozemkovém katastru
dokumentaci 31. května 2005.
již většinou nežijí. Odbor investic zjišťuje
Následně odbor investic předal staveb- a obesílá vlastníky dopisem se žádostí
nímu úřadu projektovou dokumentaci o jejich souhlas s rekonstrukcí.
a potřebné podklady se žádostí o vydání
Po uvolnění finančních prostředků
stavebního povolení.
se s vyhlášením výběrového řízení na
Jako nejzávažnější překážka rekonstruk- dodavatele stavby a rekonstrukcí komuce ulice se v současné době, kromě zajiš- nikace počítá v roce 2006, jak je uvedeno
tění finančních prostředků, jeví vyřešení i v dubnovém Informačním listu na stravlastnických vztahů pod uvedenou komu- ně 14.
Odbor investic a správy majetku
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Černošický Den dětí očima mladé dopisovatelky
Sokol, město Černošice a ClubKino pro
nás připravily akci ke Dni dětí. Pozvaly si
na pomoc také místní skauty, kteří pomohli
opravdu viditelně. Uspořádali lanové soutěže, tedy přelézání lanových žebříků a lan
ve výšce, a u skautské „pekárny“ si mohly
děti za 3 koruny udělat a poté upéct placku
z těstíčka. ClubKino promítal Večerníčky
a umožnil také, aby se u nich hrála pohádka.
Bohužel počasí bylo nepříznivé, a proto si
kolotočáři, kteří nesměli chybět, venku asi
moc nevydělali. Rovněž černošičtí šermíři
byli nuceni bojovat pod střechou, ale diváky
přesto udivili.

trozraký – skládaly puzzle z pohádek. Žabka
královna – trefovaly se do žabky míčem. Jak
stařeček měnil, až vyměnil – děti v kupce sena hledaly jehly. Ubrousku, prostři se – tam
bylo ochutnávání po slepu. Čert a Káča
– děti si oblékly kožich s Káčou na zádech
a probíhaly určenou dráhu. Ze všech úkolů
nejtěžší se mi zdálo hledání jehly v kupce sena. Všechno se přitom mělo pořádat venku
na zahradě a hřišti, ale protože pršelo, musely se hry trochu upravit a dát je všechny do
tělocvičny a nářaďovny. Nevím, kolik přesně
přišlo lidí, ale sokolských soutěží se zúčastnilo přes osmdesát dětí.

V šatně sokolovny byla k vidění i výstava
modelářského klubu s dvěma obřími
Sokol nachystal hru Z pohádky do pohádky. Na osmi stanovištích (pohádkách) maketami a na zimním stadionu připravili
plnily děti úkoly: Zlatovláska – bylo třeba modeláři soutěž halových modelů a soutěž
navléknout poztrácené korálky do náramku. ve stavbě a létání vlaštovek.
Doufám, že nám pořadatelé na příští rok
Popelka – macecha nechala Popelku přebírat hrách a čočku. Čarodějnice – popletla připraví zase tak pěkný program a hlavně že
pohádkové postavy a děti musely dát jejich nebude tak pršet, jako letos a loni.
obrázky do pořádku. Dlouhý, Široký a BysMadla Pánková, 10 let
Z pohádky do pohádky
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Děti z Karlické se v Krkonoších proměnily v indiány
Pětadvacet dětí z 2. a 3. třídy MŠ Karlická
vyrazilo 22. května do Krkonoš na školu
v přírodě. Hned od prvního dne se proměnily ve statečné indiány, kterým se nestýská
po domově. Každý dostal náramek s barvou
svého kmene a na krk si zavěsil kožený náhrdelník, na kterém za každý prožitý den
bez slziček přibyl korálek a karta indiána
se splněnými úkoly. Po celou dobu pobytu
stavěly děti domky pro skřítky, procvičovaly
své znalosti zdravovědy a přírody, zasoutěžily si v Kateřinské olympiádě, zahrály si na
indiány a kovboje, pobavily se na karnevalu
i při hledání pokladu. Navštívily zoo ve
Dvoře Králové a Ratibořice. Domů přijely
nezraněné, plné zážitků a šťastné, že dokázaly prožít dny bez rodičů a velkého stýskání.

Sportovní oslavy a tradiční trojboj
Na Den dětí 1. června uspořádaly paní i těm, kteří povzbuzováním vyvolali správučitelky pro děti z MŠ v Karlické sportovní nou sportovní atmosféru.
dopoledne. Na školní zahradě se soutěžilo
Stránku připravila Ivana Hanáková,
MŠ Karlická
v lovení rybiček, házely se míčky na šaška,
hrály se kuželky, skákalo se v pytli, svou
sílu ukázaly děti při přetahování lanem
a rychlost na překážkové dráze. Vítězové
dostali čokoládu, balíček s dobrotami si odnesly všechny děti. O týden později se děti
utkaly na hřišti u sokolovny v atletickém
trojboji. Sokolové tu už tradičně přichystali soutěže v běhu, hodu tenisákem a ve
skoku do dálky. Nejmladším závodníkem
byl dvouletý Tim Červenka, který sice do
školky ještě nechodí, ale už je člen Sokola.
Za asistence své maminky závodil s dětmi
z 1. třídy v běhu.
Za uspořádání závodů děkujeme především paní Haně Fořtové a věříme, že
spolupráce mezi Sokolem a naší MŠ neskončí odchodem její vnučky do základní
školy. Děkujeme i všem, kdož přišli pomoci,
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Koruny mohutných topolů ve Školní prořezali specialisté
S koncem školního roku začali pracovníci firmy Arboret, vyzbrojení speciálním
stromolezeckým vybavením a další výškovou technikou, prořezávat alej topolů ve
Školní ulici. Uschlé větve stromů, které jsou

podle znaleckých posudků přestárlé, přesahovaly daleko nad komunikaci, čas od času
se z velké výšky zřítily na zem a ohrožovaly
chodce. O pořezané větve se postarali pra(js)
covníci Technických služeb.
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Turnaj v kopané letos pod záštitou místostarosty města
Žákovský turnaj v kopané, který už tradičně na závěr školního roku uspořádala na svém
hřišti Základní škola Černošice, se letos poprvé konal pod záštitou místostarosty města
Aleše Rádla. Ten také vítězným týmům věnoval nejen poháry, ale také sady nových dresů.

V pátek 24. června bojovalo o vítězství šest týmů 6. a 7. tříd. Zvítězila 7.b

Místostarosta Aleš Rádl předává kapitánovi týmu 7. b
Jakubu Šimkovi pohár za vítězství

Nejlepší brankář 1. dne
turnaje Martin Janoušek
už v novém dresu

Soupeři si v turnajových bojích nedarovali ani centimetr hřiště
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V pondělí 27. června bojovaly o vítězství týmy 8. a 9. tříd. Excelovala 9.a

Pohár z rukou místostarosty přebírá tentokrát
kapitán Marek Musílek

Po skvělém výkonu vyhrál pondělní část turnaje tým 9.a

41

z města a okolí

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích

Budova kostela leží na nenápadném
návrší v Horních Černošicích ve vilové
zástavbě. Je pravděpodobně nejstarší dochovanou stavbou na území celého města.
Se svým mobiliářem tvoří nádhernou dominantu pro zastavení a ztišení každého,
kdo se chce blíže seznámit s Černošicemi. Kostel i v dnešní době „žije“, je hojně
navštěvován i při občasných koncertech.
Vrací se sem i někteří starší lidé, kteří
v Černošicích trávili své dětství. Z praktických důvodů je kostel otevřen pouze
v době konání bohoslužeb, jinak na vyžádání kdykoliv.

mohli započít s opravou kostela. Opravila
se věž, která nyní do svého ošumělého
okolí září svoji novotou.
Letos je na řadě střecha. Bohužel krov
střechy, po prozkoumání odborníky, je
doslova v zoufalém stavu. Oprava střechy
je komplikovaná především tím, že se musí do krovu nejdříve vestavět podpůrný
ocelový rám, aby během opravy krovu
nedošlo k zatížení klenby nad lodí kostela.
Musí se tedy z devadesáti procent provést
najednou v jedné etapě a nelze ji rozdělit
na více drobných etap.
Zajištění prostředků pro tuto opravu
je klíčová záležitost. Na opravě věže se
dárci podíleli padesáti procenty z celkových nákladů! Díky jim mohla být věž
opravena celá. Náklady na opravu střechy jsou vyčísleny na 1,8 milionu. Pomoc
v podobě dotace od Středočeského kraje
a příspěvku města v celkové výši 250 tisíc
nestačí ani k zahájení oprav. K tomu, aby
se mohla zrealizovat alespoň první etapa
opravy střechy, nám dnes chybí téměř
1 milion. Proto se zatím se zahájením
opravy čeká.
Obracíme se proto na Vás, vážení občané města, o pomoc. Vážíme si každého,
i malého daru pro tento účel. Jen s Vámi
a pro Vás jsme schopni opravy dokončit.

V loňském roce jsme díky dotaci od
Středočeského kraje, města Černošice
a dalších konkrétních dárců (celkem 45)

Vaše finanční dary jsou vždy řádně zavedeny do účetnictví. Vystavené potvrzení
o přijetí daru s darovací smlouvou můžete
použít pro snížení základu daně podle zákona o dani z příjmu.
Při uzavření darovací smlouvy obdržíte
publikaci o historii černošického kostela.

Kontaktní adresy pro získání podrobných informací: Farní úřad, ul. Balého 5, Praha 5 Radotín,
email: kostelcernosice@volny.cz nebo Ing. Hubert Poul, tel. 603 818 566. Podrobné informace
najdete též na www.farnost.unas.cz.
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Příklady jízdného pro obce v prvním pásmu PID
Od 1. července se změnil tarif Pražské Jednotlivá jízda:
integrované dopravy. Změny vycházejí ze • čtyřpásmová přestupní jízdenka za 24 Kč
zvýšení jízdného na území hlavního města (1,0, P – pásmo P se počítá jako 2 pásma)
Prahy.
• kombinace dvoupásmová nepřestupní
Jízda ve vnějších pásmech PID
jízdenka za 8 Kč (1) (platí do 15 min. ve
Pro jízdy ve vnějších pásmech došlo
vnějším pásmu, neplatí ve vlacích ČD)
k minimálním změnám. Dvoupásmová
+ průkazka PID s kuponem MHD Praha
jízdenka stojí nově 14 Kč a třípásmová
(pásma P a 0)
se mění z 18 na 20 Kč. Ceny předplatních
doplňkových kupónů zůstaly nezměně- • kombinace dvoupásmová omezeně přestupní jízdenka za 14 Kč (1) (přestupní
ny. Jízdenka za 8 Kč (platnost 2. pásma,
jen v 1. pásmu, platí do 60 min. ve vnějmax. 15 min.) zůstává ve vnějších pásších
pásmech) + průkazka PID s kupomech také v platnosti.
nem MHD Praha (pásma P a 0)
Jízda do Prahy
Dojezd z 1. vnějšího pásma do pásma 0

Každodenní jízda:

• průkazka PID s doplňkovým kuponem
ČD pro 1. pásmo + s kuponem MHD
• dvoupásmová omezeně přestupní jízdenPraha (pásma P a 0)
ka za 14 Kč (1,0) přestupní jen v 1 pásmu
• průkazka PID s doplňkovým kuponem
BUS + ČD pro 1 pásmo (1) + s kuponem
• kombinace dvoupásmová nepřestupní
MHD Praha (pásma P a 0)
jízdenka za 8 Kč (1) (platí do 15 min. ve
vnějším pásmu, neplatí ve vlacích ČD) Poznámka: Ve vlaku lze použít jízdenku
+ průkazka PID s kuponem MHD Praha pro jednotlivou jízdu jen na tratích s plnou
(pásma P a 0 )
integrací (označeny v JŘ a na vývěskách ve
Jednotlivá jízda:

• kombinace dvoupásmová omezeně přestupní jízdenka za 14 Kč (1) (přestupní
jen v 1. pásmu, platí do 60 min. ve vnějších pásmech) + průkazka PID s kuponem MHD Praha (pásma P a 0).

stanicích ČD).
Příklady jednotlivého jízdného v PID od
1. 7. ze zastávky Černošice (pásmo 1):

1) do centra Prahy (P – toto pásmo je počítáno jako 2 pásma) – 24 Kč (děti 6 až
Každodenní jízda:
15 let – 13 Kč) nebo 14 Kč + kupon pro
• průkazka PID s doplňkovým kuponem
pražskou MHD
BUS + ČD pro 2 pásma (0,1)
• průkazka PID s doplňkovým kuponem 2) do stanice Smíchov; Radotín (pásmo 0)
– 14 Kč (děti 7 Kč)
ČD pro 1. pásmo + s kuponem MHD
Praha (pásma P a 0)

3) do zast. Vonoklasy (pásmo 1) – 8 Kč (nepřestupní do 15 min.) (děti 4 Kč)
Cesta z 1. vnějšího pásma do Prahy (pokračování pražskou MHD)
(red)
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Černošičtí šermíři na soutěžní přehlídce v Budyňi zářili
Koncem června se sjeli šermíři s celé
republiky na dnes již prestižní soutěžní
přehlídku skupin historického šermu nazvanou Budyňská koruna, která se konala na nádvoří vodního hradu v Budyňi
nad Ohří. Mezi zúčastněnými nechyběly
dvě skupiny z Černošic – SHŠ Alotrium
a dámská SHŠ Reginleif. Obě skupiny ve
velké konkurenci obstály. Reginleif uteklo
celkové 1. místo o pouhý bod. Obsadila
místo druhé, ale získala cenu za šerm od
předního odborníka na šerm a poradce
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Hollywoodu v oblasti historického šermu
Petra Nůska. Renginleif získala ještě cenu
za režii, kterou udělil režisér Jan Nebeský.
Skupina Alotrium se umístila na 3 místě
a pět jejích členu bylo vybráno do finále
soutěže o sličného rytíře. Obě naše úspěšné skupiny můžete spatřit na vlastní oči
v sobotu 3. září na plácku za černošickým
kulturním střediskem, kde spolu s dalšími
předními šermířskými skupinami vystoupí
v rámci akce Černošická alotria.
Pavel Blaženín, odbor kultury

z města a okolí
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Dávky sociální péče dle úřadu, který je poskytuje – část II.
V únorovém čísle jste se mohli seznámit s dávkami, které poskytuje obecní úřad
(v části a) a pověřený obecní úřad (v části b). Nyní máte možnost zjistit více o dalších
dávkách.

c) Městský úřad Černošice

Výše příspěvku na úpravu bytu se určí
se zřetelem na příjmy a majetkové poměry
(jako obecní úřad obce s rozšířenou půobčana a jeho rodiny, a to až do výše 70 %
sobností), Podskalská 19, Praha 2, poskytuje
prokázaných nákladů účtovaných fyzickými
– převážně pro občany s trvalým pobytem
či právnickými osobami za materiál a práce
na okrese Praha západ s výjimkou obyvatel
spojené s nezbytnými výdaji včetně projekobce Dolany – následující dávky:
tových prací, nejvýše však 50 000 Kč, nebo
Oddělení sociální pomoci poskytuje
100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy
těžce zdravotně postiženým dávky:
spojené s instalací výtahu, který je poskytoPříspěvek na úpravu bytu (§ 34 vyhlášky ván z toho důvodu, že nelze použít šikmou
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon schodišťovou plošinu.
o sociálním zabezpečení) je určen občanům
Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen
s těžkými vadami nosného nebo pohybové- tehdy, zaváže-li se žadatel písemně předem,
ho ústrojí, omezujícími ve značném rozsahu že jej vyúčtuje do tří let od zahájení řízení
jejich pohyblivost, a občanům úplně nebo a že příspěvek nebo jeho poměrnou část
prakticky nevidomým k odstranění bariér vrátí v případě, že byt vymění, prodá nebo
v rámci bytu, který užívají k trvalému byd- dojde k jiné změně užívacího či vlastnického
lení. Pro účely přiznání tohoto příspěvku se práva k bytu před uplynutím deseti let od
vychází z typu postižení uvedeného v pří- jeho poskytnutí. Zaváže-li se dále, že vrátí
loze č. 5 písmene a) až g), která je součástí poměrnou část příspěvku v případě, že
vyhlášky č. 182/1991 Sb. Konkrétní úpravy plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu
bytu specifikuje odst. 3 §34 zmiňované vy- podle schválené dokumentace a vyplacený
hlášky a jedná se o následující úpravy bytu:
příspěvek přesáhl 70 % skutečně vynalože- úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu ných nákladů.
včetně schodů, k oknům a na balkón,
Příspěvek lze poskytnout i rodičům nebo
- úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků osobám, kterým bylo nezaopatřené dítě
domovní a bytové elektroinstalace, ku- svěřeno do péče rozhodnutím příslušného
chyňské linky, popř. dalšího nábytku,
orgánu (jde-li o nezaopatřené dítě starší tří
- rozšíření a úprava dveří,
let, které je postiženo těžkou vadou nosného
- odstranění prahů,
či pohybového ústrojí nebo je úplně nebo
- přizpůsobení koupelny a záchodu včetně prakticky nevidomé).
vybavení vhodným sanitárním zařízením
Příspěvek na instalaci signalizace se poa lehce ovladatelnými bateriemi,
skytne rovněž neslyšícím občanům a rodi- instalace potřebné zvukové nebo světelné čům nebo osobám, kterým bylo dítě svěřeno
signalizace,
do péče rozhodnutím příslušného orgánu,
- zavedení vhodného vytápění,
jde-li o neslyšící nezaopatřené dítě (jedná
se o bod f).
- vybudování telefonního vedení,
- stavební úpravy spojené s instalací výtahu.
Příspěvek na zakoupení, celkovou opra-
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vu a zvláštní úpravu motorového vozidla
(§ 35 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpečení).
Příspěvek na zakoupení vozidla nebo na
jeho celkovou opravu se poskytne osobě
s těžkou vadou nosného nebo pohybového
ústrojí (uvedeno v příloze č. 5 písmene a)
až g) výše uvedené vyhlášky), která jej bude
používat pro svou dopravu a která:
- není umístěna k celoročnímu pobytu
v ústavu sociální péče popř. ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení,
- je odkázána na individuální dopravu.
Příspěvek na zakoupení vozidla nebo
příspěvek na celkovou opravu se poskytne
též rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě
starší tří let:
- s těžkou vadou nosného nebo pohybového
ústrojí uvedené v příloze č. 5 písmenech a)
až g) dané vyhlášky,
- úplně nebo prakticky nevidomé nebo
- mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte.

před uplynutím pěti let ode dne vyplacení
příspěvku, dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek
poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto
poškození, zničení nebo odcizení vozidla
nezavinil. V případě žádosti o příspěvek
na celkovou opravu motorového vozidla
musí být též prokázáno, že je taková oprava
nevyhnutelná. Zničením se rozumí takový
stav, kdy motorové vozidlo nelze opravit za
cenu nižší, než je obvyklá pořizovací cena
motorového vozidla stejného typu a stáří
v době podání žádosti o příspěvek. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení
motorového vozidla v případě odcizení je, že
odcizené motorové vozidlo bylo pro případ
odcizení pojištěno.
Příspěvek na zvláštní úpravu motorového
vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou
nosného nebo pohybového ústrojí, která je
uvedena v příloze č. 5 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku
je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro
své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu
motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto
úpravy, není-li stanoveno jinak.

Výše příspěvku na zakoupení motoroPříspěvek se poskytne, zaváže-li se žadatel
vého vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše
písemně
předem, že vrátí vyplacený příspěpříspěvku na celkovou opravu pak nejvýše
60 000 Kč. Výše příspěvku se určí zejména vek nebo jeho poměrnou část v případě, že:
s ohledem na majetkové poměry žadatele - motorové vozidlo, na jehož zakoupení,
opravu nebo zvláštní úpravu příspěvek
a osob považovaných podle zákona o důpoužije, přestane být před uplynutím
chodovém pojištění za osoby jemu blízké,
pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho
které s ním žijí v domácnosti.
vlastnictvím,
Příspěvek, jak je výše uvedeno, lze poskyt- přestane být před uplynutím pěti let ode
nout opětovně nejdříve po uplynutí pěti let
dne vyplacení příspěvku používáno pro
ode dne vyplacení předchozího příspěvku,
jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte,
a to pokud žadatel vrátil příspěvek či jeho
- do dvou měsíců ode dne vyplacení přípoměrnou část nebo bylo od vymáhání
spěvku nepřestane být vlastníkem půpříspěvku upuštěno (specifikuje odst. 7 § 35
vodního motorového vozidla, s výjimkou
zmiňované vyhlášky).
jednostopého motorového vozidla, za
původní motorové vozidlo se nepovažuJednou v období deseti let po sobě jdouje motorové vozidlo, na jehož zakoupení
cích lze výjimečně poskytnout příspěvek
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z radnice
nebo celkovou opravu je podána žádost
o příspěvek, nebo
- do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení, opravu nebo
úpravu motorového vozidla.

nostopého vozidla a o 2 124 Kč u ostatních
vozidel. Jsou-li splněny podmínky pro
přiznání příspěvku na provoz motorového
vozidla až v průběhu kalendářního roku,
výše tohoto příspěvku činí poměrnou část
Příspěvek na provoz motorového vozi- u uvedených částek.
dla (§ 36 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se
Občanu, který ze závažných důvodů ujede
provádí zákon o sociálním zabezpečení) se více než 9 000 km za kalendářní rok, se výše
poskytne na období kalendářního roku ob- příspěvku vyplaceného v tomto kalendářčanu, který je držitelem motorového vozidla ním roce zvýší:
jehož zdravotní postižení odůvodňuje při- - o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotznání mimořádných výhod pro těžce zdraní postižení odůvodňuje přiznání mivotně postižené občany II. a III. stupně, s výmořádných výhod pro těžce zdravotně
postižené občany III stupně, a pro rodiče
jimkou postižených úplnou nebo praktickou
dítěte (viz. výše uvedeno)
hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu, - o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní
který toto motorové vozidlo bude používat
postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
pro pravidelnou dopravu manžela (manobčany II. stupně, za každých dalších zaželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž
počatých 500 km. Příspěvek se vyplatí do
zdravotní postižení odůvodňuje přiznání
konce kalendářního měsíce následujícího
výhod pro těžce zdravotně postižené občany
po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán.
II. stupně, s výjimkou postižených úplnou
Mimořádné výhody pro občany těžce
nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně,
nebo který je rodičem nezaopatřeného dítěte, zdravotně postižené (§ 31 vyhlášky č. 182/
které je léčeno na klinice fakultní nemocnice 1991 Sb., kterou se provádí zákon o socipro onemocnění zhoubným nádorem nebo álním zabezpečení), jsou určené občanům,
hemoblastosou, a to v době nezbytného léče- kteří mají podstatně omezenou pohybovou
ní akutní fáze onemocnění v tomto zdravot- nebo orientační schopnost (typy postižení
jsou uvedeny v příloze č. 2 zmiňované vynickém zařízení.
Výše příspěvku činí pro občany, jejichž hlášky). Mimořádné výhody jsou stanoveny
zdravotní postižení odůvodňuje přiznání ve třech stupních – TP, ZTP a ZTP/P.
mimořádných výhod pro těžce zdravotně
postižené občany III. stupně, a pro rodiče
dítěte 3 920 Kč u jednostopého vozidla
a 9 124 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje
přiznání mimořádných výhod pro těžce
zdravotně postižené občany II. stupně,
2 170 Kč u jednostopého vozidla a 5 624 Kč
u ostatních vozidel. Pokud občan uvedený
v odstavci 1 splňuje podmínky pro poskytování více příspěvků, snižuje se výše druhého
a každého dalšího příspěvku o 420 Kč u jed-
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Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (§ 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení), jsou určené těžce zdravotně postiženým občanům k odstranění, zmírnění
nebo překonání následků jejich postižení.
Příspěvek se neposkytuje v případě, že
potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně
hradí příslušná zdravotní pojišťovna, pokud
příslušná zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku částečně, přihlédne se při
stanovení výše příspěvku k této skutečnosti.

z radnice
Tělesně postižení občané mohou získat
příspěvek na opatření zvláštní pomůcky,
popř. použije jen část příspěvku.
příspěvky na pomůcky, které umožňují
sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo
Občan, který je úplně nebo prakticky nezachování zdravotního stavu, popř. na po- vidomý, může získat plnou úhradu výdajů
můcky na přípravu a realizaci pracovního spojených s výcvikem a odevzdáním vodícíuplatnění.
ho psa až do výše obvyklých nákladů.
Zrakově postižení občané mohou získat
Oddělení sociálně-právní ochrany
příspěvky na pomůcky, které jim umožňují
dětí poskytuje následující dávku:
získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových - příspěvek na výživu dítěte (§ 5 zákona
č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti)
vjemů nebo prostřednictvím zbytků zraku,
se poskytuje nezaopatřenému dítěti,
popř. na pomůcky na přípravu a realizaci
které se považuje za sociálně potřebné
pracovního uplatnění.
a ke kterému povinná osoba nežijící
Sluchově postižení občané mohou získat
příspěvky na pomůcky, které kompenzují
ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci
a jsou nezbytné ke styku s okolím.

Příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
vycházejí z přílohy této vyhlášky (konkrétně
přílohy č. 4).
Potřebuje-li občan k překonání následků
těžkého zdravotního postižení rehabilitační
nebo kompenzační pomůcku, která není
uvedena v příloze č. 4, která je součástí
vyhlášky, může získat příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné výši jako
je příspěvek stanovený v příloze č. 4, která
je součástí této vyhlášky, na srovnatelnou
pomůcku.
Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
se poskytuje občanu v takové výši, která
umožňuje opatření pomůcky v základním
provedení.

s dítětem ve společné domácnosti neplní
vyživovací povinnost nebo je plní v nižší výši, než je stanoveno rozhodnutím
soudu. Příspěvek náleží ve výši soudem
stanoveného výživného, nejvýše však ve
výši rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho
životním minimem. Příjem nezaopatřeného dítěte je specifikován v odst. 2
§ 5 zákona č. 482/1991 Sb. Podmínku
sociální potřebnosti musí splnit všechny společně posuzované osoby. Žadatel
o dávku musí také prokázat, že se snažil
domoci plnění vyživovací povinnosti ze
strany povinného.

Oddělení sociální prevence
poskytuje následující dávku:
peněžitá dávka (podle § 54 vyhlášky
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení) se poskytuje
osobám, které specifikuje § 52 zmiňované vyhlášky, například občanům
propuštěným z výkonu trestu odnětí
svobody nebo občanům propuštěným
ze školských zařízení pro výkon ústavní
a ochranné výchovy po dosažení zletilosti atd. Dávka se poskytne do výše
1 000 Kč.

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
lze poskytnout jen tehdy, zaváže-li se žadatel
písemně předem, že vrátí příspěvek nebo
jeho poměrnou část v případě, že:
- zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplyV jednom z příštích čísel Informačního
nutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku listu vás seznámíme s činnostmi, kterými
jeho vlastnictvím,
se zabývají jednotlivá oddělení odboru so- do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije ciálních věcí a zdravotnictví.
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Výjimečná stavba s průměrnou architektonickou úrovní
Pozoruhodnou ukázkou historismu s vlivy
počínající secese je dům č. p. 399 v ulici Dr. Janského (viz tajenka minulé křížovky). Vznik stavby
souvisí s pražskou Národopisnou výstavou, po
jejímž skončení byla přenesena (pouze dřevěné
konstrukce) a opět postavena v Černošicích v roce 1899. Nad datací hlavního
průčelí jsou v kruhovém poli
obklopeném štukovým listovím
iniciály PM původního majitele
domu. Autorství stavby je připisováno staviteli a architektu
Miroslavu Stöhrovi (1859–1929),
který vystudoval pozemní stavitelství na pražské české technice
a od roku 1894 působil jako
stavitel v Praze. V Palackého ulici založil sklad
amerických a irských kamen, jediný svého druhu
u nás, a prodával nejkvalitnější antracitové uhlí.
Vedle stavitelských prací jsou známy i jeho nákresy a projekty. Ve své rané tvorbě čerpal z všeobjímajícího proudu historismu, po roce 1900 se
přiklonil k secesi.
Černošický zděný výrazně členitý dům je zasazen do rozlehlé zahrady, v níž vyniká a plně se

rozvíjí teatrálnost díla s převažujícími dřevěnými
stavebními prvky přičleněnými ke hmotě stavby a vyřezávanými detaily. Zahradnímu průčelí
s vchodem do domu předstupuje dřevěná krytá veranda, na kterou v patře částečně navazuje otevřená pochozí pavlač. Dominantní je zde střední část
vestavěné dřevěné konstrukce,
která je v patře završena sedlovou stříškou s polovalbou. Hmotu hlavního průčelí s přízemním
proskleným arkýřem vyvažuje
po straně střechy úzká věžička
zakončená cibulovou stříškou.
Dům je v exteriéru i interiéru
dochován v autentické podobě.
Z interiéru stojí za pozornost
dřevěné obložení stěn místy s vestavěným nábytkem, původní dveře s profilovanými zárubněmi
a vlysy s malovanými květinami na zlatém pozadí,
původní okna, dřevěné kryty na kamna a další
dochované doplňky.
Stöhrova vila je po mnoha stránkách výjimečnou stavbou, avšak s průměrnou architektonickou
úrovní.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Vojenský povel; nebezpečný africký virus – B. Patřící Iloně; pohádková
postava Orientu – C. Libanonský národní strom; hazard; farma – D. Dogma; římsky 101;
klukovské jméno – E. Výrobce dveřního a nábytkového kování; hábity – F. Nakladatelství
technické literatury; skoba; okrasný jehličnan – G. Starořek; puls – H. Zájmeno; chlapecké
jméno – I. Slavnostní oděv; hmyzožravec – J. Párové orgány; nejinak – K. Franc. sůl; zastar.
která – L. Pohár; dobytčí – M. Nehorázný výmysl; iniciály českého europoslance za ČSSD
Roučka; kresebná technika – N. Patentní knoflík; něm. myš; strýc – O. Časová jednotka;
přenosný osobní počítač; pysky – P. Teprve; cáry; angl. nebo – R. Mnouti; zájmeno – S. Golfový úder; druh laku.
SVISLE: 1. Český satirik druhé pol. min. století (J. R.); jeden z Dumasových mušketýrů; ne lacino – 2. Ester kyseliny olejové; bažant; šperk; Národní divadlo – 3. První část tajenky;
středověká zbraň; roh prostěradla – 4. Zájmeno; Gottův pianista (Rudolf), nátěr; kovbojská
náčiní – 5. Bacil; bájný pták; Monte Christův ostrov; plášť – 6. Nula; iniciály herce Řehoře;
hoši – 7. Snad; mariášová hláška; býv. sovětský hokej. reprezentant – 8. Evropský literární
klub; biblická postava; chem. zn. ruthenia; pevniny – 9. Přitakání; večírek; pražská SPZ;
značka českých hodinek – 10. Druhá část tajenky – 11. Ženské jméno; strhaní; slov. roční
období; básnický zápor – 12. Domácky Anna; skrojek chleba; jeden z našich věrozvěstů.
Nápověda: A. ebola – E. Tokoz – K. sel – 1. Pick – 7. Krutov.
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z města a okolí
Škola základ života
Sláva! Je tu 9. třída. I přesto, že po celých osm let
mě rodiče ujišťovali, že je „Škola základ života“, pro
mne je ale dnes rozhodující, že budu moci vstoupit
do svého nového života a budu si moci žít jako „Báječní a bohatí“. Zdálo se, že můj výběr budoucna půjde
splnit bez problémů. Na této „Cestě do hlubin študákovy
duše“ se však objevil problém. Stalo se jím rozhodnutí
„Ošklivky Betty“ či snad „Sekretářky pana ministra“ o tom, že
si mohu vybrat jen jednu školu. Nastala „Doba ledová“. Bude ze
mne „Odpadlík“ či „Doktor z hor“? Maminka opatřila knížku plnou
informací o středních školách. Usilovně jsem hledal „40 dní a 40 nocí“,
z čehož nakonec vzešel seznam pěti škol. Po důkladném třídění snad
škola „Číslo 5 žije“. Přihláška sice nešla soví poštou, ale byla přijata.
Při čekání na výsledky se nervozita projevuje nejen u mne, ale
i u rodičů, a silně se upevňují „Rodinná pouta“. V den přijímacích
zkoušek pro mě nastává „Hodina pravdy“ a 25. dubna se naplnila „Pošťácká pohádka“ a já přijal výzvu k nástupu do mé
nové a vysněné školy.
Snad už ze mne nebude „Blbec z Xeenemünde“.
Tomáš Vosyka, 9. B

Fejeton

informace

Posílání obecních zpráv SMS je stále aktuální
Chcete-li být rychle informováni o výpadku elektrické energie, o haváriích vodovodu
či telefonního spojení? V současnosti jsme shromáždili na sto čtyřicet zájemců o tuto
bezplatnou službu zasílání zpráv SMS a těšíme se na další. Město Černošice proto znovu vyzývá všechny zájemce o nahlášení čísla svého mobilního telefonu, na který chtějí
zprávy zasílat. Čísla svých mobilních telefonů spolu se jménem a adresou posílejte prosím na městský úřad asistentce starostky Markétě Kolářové buď běžnou poštou, nebo
(pb)
poštou elektronickou na adresu: marketa.kolarova@mestocernosice.cz.

Webové stránky pro spolky a organizace
Město Černošice nyní nabízí všem spolkům a organizacím možnost vytvoření vlastních
internetových stránek, a to za příspěvek 1500 Kč. Stránky budou umístěny na webu města
a jednotlivé spolky a organizace si je budou moci pomocí správní aplikace samy upravovat
a podle potřeby tak rychle a přehledně informovat nejen své vlastní členy, ale i černošickou
veřejnost. Bližší informace podá odbor kultury na tel.: 251 641 116 nebo je lze získat na
(pb)
e-mailové adrese: kultura@mestocernosice.cz.

52

informace

Černošická Mariánská pouť se koná 20. a 21. srpna
Zveme vás na letošní pouť, která se uskuteční 20. a 21. srpna. Sejdeme se tradičně u černošického kostela, kde budou připraveny pouťové atrakce, naši šermíři, pohádka pro děti,
vážná hudba v kostele, divadlo a mnoho dalších vystoupení. Program se neustále dotváří,
a pokud byste se chtěli do jeho tvorby zapojit, budu rád. Pouť by měla být především o zábavě, kterou připraví místní kumštýři pro místní lidi, a proto neváhejte a připravte si něco
pro své spoluobčany. Z programu ještě prozradím, že vystoupí skupina Timudej a v neděli
dokonce velký bigband. Nejen černošické výtvarníky a prodejce bych rád upozornil na
možnost stánkového prodeje. Bližší informace získáte na odboru kultury, tel.: 251 641 116
Za odbor kultury Pavel Blaženín
nebo na e-mailu kultura@mestocernosice.cz.

Při rekonstrukci starších domů pomohou odborníci
Černošice jsou významnou architektonickou lokalitou moderního věku. Od konce
19. století tu v členitém terénu okolo řeky Berounky vznikal až do druhé poloviny 20. století jedinečný architektonický celek vilového městečka. Na jeho tvorbě se podíleli přední
čeští architekti, například Jan Kotěra a jeho žáci, Osvald Polívka, Karel Štipl, Antonín
Pfeiffer, František Roith a Karel Stráník. Několik zajímavých výtvorů těchto architektů
se stalo i kulturními památkami. V současné době řada dnes už letitých staveb prochází
rekonstrukcí. Často však, vzhledem k jejich architektonické hodnotě, ne příliš citlivě prováděnou. I když moderní trend směřuje k pravému opaku – dovést opravy takovýchto
skvostů až do původní podoby. A právě těm majitelům, kteří se rozhodli postupovat tímto
způsobem, nabízí odbor kultury možnost bezplatné konzultace s odborníky a také sbírku
starých pohlednic, které jsou často jediným dokumentem dokládajícím, jak černošické
Za odbor kultury Pavel Blaženín
domy vypadaly v minulosti.

Vysokorychlostní internet pro veřejnost
V Černošicích přibyla tři nová internetová pracoviště určená pro veřejnost. Jde o zcela nové nadstandardně vybavené počítače s tiskárnou a scannerem. Dva počítače jsou
umístěny v městské knihovně v Riegrově
ulici 228 (informace lze získat na tel.:
251 641 501). Třetí počítač je v Domě s pečovatelskou službou, Vrážská 1805, kde je
k dispozici v pondělí a ve středu od 7.30
do17.00, v úterý, ve čtvrtek a v pátek pak
od 7.30 do 15.00. Zvoňte prosím na zvonek s nápisem internet. Tento projekt s názvem K2 – Komunikace Karlštejnska byl
realizován jako první projekt za podpory
strukturálních fondů EU ve Středočeském
Za odbor kultury Pavel Blaženín
kraji.
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Změna ordinačních hodin MUDr. Pokorné
Od 1. září letošního roku se změní ordinační hodiny praktické lékařky pro děti a dorost
MUDr. R. Pokorné se sídlem v Komenského ulici 99. Nové ordinační hodiny jsou následující:
Pondělí
7.30 – 12.30
Úterý
12.00 – 17.00
Středa
7.30 – 12.30
10.00 – 12.00 (poradna), 12.00 – 14.00
Čtvrtek
Pátek
7.30 – 12.00.
Další informace lze získat na tel. čísle 251 640 349.

(red)

Černošická historie na internetu
Odbor kultury ve spolupráci s místním milovníkem černošické historie Ondřejem Petráčkem pro vás připravili internetové stránky zabývající se výlučně černošickou historií.
Tyto webové stránky byly vytvořeny k zaznamenávání historických a současných událostí
v Černošicích a jejich okolí a událostí, které s Černošicemi souvisejí. Lze říci, že si kladou
za cíl zaznamenávat elektronickou formou dění v obci, respektive digitalizovat historické
záznamy. Tyto stránky se od ostatních výrazně liší tím, že zde máte možnost sami své příspěvky vkládat přímo ze svého domova. Databáze je koncipována jako otevřený prostor.
Prostřednictvím odkazu Vkládání příspěvků, kde je umístěn vkládací formulář, může držitel
zajímavých materiálů vztahujících se k naší obci vložit příspěvek do databáze. Formulář je
koncipován tak, aby bylo možné vytvořit komplexní příspěvek s názvem, textem, obrázkem,
popiskem, datováním, označením tematické oblasti, označením zdroje a podpisem vkládajícího, přičemž libovolné součásti mohou chybět. Máte-li doma nějaký zajímavý materiál, tak
neváhejte a navštivte www.mestocernosice.cz/historie/. Do tohoto webu můžete vložit text
i fotografie a po odsouhlasení administrátorem budou tyto dokumenty zveřejněny.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Prezident Hospodářské komory na Radě vlády
Na zasedání Hospodářské rady vlády 9. června, které se mimo jiné zabývalo návrhem
Strategie hospodářského růstu a dopravní politikou, vznesl prezident Hospodářské komory
ČR Jaromír Drábek požadavek HK ČR na vytvoření metodik kontrol finančních úřadů,
správy sociálního zabezpečení, živnostenských úřadů a úřadů práce. „Vytvoření a zveřejnění těchto metodik považuji za stěžejní opatření, které by výrazně přispělo k posílení
právních jistot podnikatelů a tím k posílení celé ekonomiky,“ uvedl s tím, že dnes není
zajištěno rovnoměrné pokrytí kontrolovaných subjektů jak v regionech, tak co do velikosti
firem a jednotlivých odvětví. „Postrádám prioritní oblasti, na které by se úřady při svých
kontrolách zaměřovaly. Jednotné metodiky kontrol se zaměřením na podstatné položky by
k napravení dnešního stavu jistě přispěly,“ dodal Drábek a připomněl, že téměř neexistuje
kontrola šedé ekonomiky.
Zdroj: www.komora.cz, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Oblastní kancelář
Praha-západ, Podskalská 19, Praha 2, tel.: 221 982 237, e-mail: ohk@hkpz.cz.
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Evropský den koupání v řekách otevře černošickou pláž
Úderem druhé hodiny odpolední 17. července oslaví statisíce Evropanů své řeky.
Společně skočí do vln, aby demonstrovali svou sounáležitost s nimi a podpořili úsilí
o zlepšení kvality vod. Heslo Za čistší a zdravější řeky bude mottem mnoha sportovních, společenských a mediálních akcí. Rovněž obyvatelé Černošic budou moci
ve stejný den a ve stejnou hodinu oslavit svou Berounku a navíc vyzkoušet nově
otevřenou městskou pláž pod mokropeským jezem u Sportparku Kazín, kde pro ně
budou připravena opalovací plata, veřejný kamenný gril a další příjemné věci. O doprovodný program se postará Dj El Bunda se směsicí letních hitů. Občerstvení bude
zajištěno, ochutnáte mimo jiné i míchané nápoje z Tropica baru. Těší se na vás nová
Za odbor kultury Pavel Blaženín
pláž a řeka Berounka.

U příležitosti prvního výročí otevření cukrárny Mašinka odhalila 1. června starostka Černošic
Helena Langšádlová elektronické nástěnné hodiny s dálkovou korekcí, které budou sloužit
obyvatelům i návštěvníkům našeho města. Hodiny, které vyrobila renomovaná firma Heinz, na
vlastní náklady zřídila a bude provozovat místní stavební firma Stavitelství Řehoř, s. r. o.
(tyn, foto Martina Řehořová)
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Blahopřání k životnímu jubileu sestře Zmatlíkové
Sestra Ludmila Zmatlíková oslaví 13. července pětasedmdesáté
narozeniny. K jejímu životnímu jubileu jí přejeme mnoho zdraví
a spokojenosti. Ale především chceme poděkovat za její obětavou dlouholetou práci pro Červený kříž. Pod jejím vedením naše
místní skupina beze zbytku plní své poslání, kterým je pomoc
druhým.
Sestry MS ČČK Černošice

V sále ClubKina zazní špičkový jazz
V pátek 8. července od 20.30 vystoupí v ClubKinu skupina Crazy Boys of Pratur. Tvoří ji
volné sdružení špičkových profesionálních a amatérských hudebníků, kteří mají za sebou
nespočet vystoupení v jazzových klubech v Německu, Rakousku, ve Francii a na mezinárodních jazzových festivalech a přehlídkách v Anglii, Holandsku, Dánsku, ve Švýcarsku
a Španělsku. Město Černošice a ClubKino vás zvou na letní porci evergreenů zlaté éry tradičního jazzu a swingu (20. až 40. let). Skvělí Crazy Boys tady v létě nesmějí chybět. Vstupné
(pb)
90 korun.

Vokální koncert v černošickém kostele
Odbor kultury vás zve v neděli 10. července v 17.00 do chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Černošicích na koncert souboru Musica Poetika řízeného sbormistrem Evženem
Kindlerem. Potěší vás starobylé staroslověnské, latinské, řecko-byzantské a arménské
zpěvy. Jednotlivé skladby sám Evžen Kindler uvede a zasadí do kontextu doby. Koncert
se koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje a všichni jste srdečně zváni. Vstupné
(pb)
je 50 korun.

Velkolepý festival k 20. výročí poberounské skupiny Třehusk
Festival se uskuteční 16. července od 15 hodin v areálu zámku ve Svinařích a kromě Třehusku zahrají a zazpívají Jan Rosák, Pavel Vítek, Štěpán Rak, Ivo Zelenka (Šlapeto), Hašlerka,
Tango Band, Kapičky, Notičky, Karavel, Cimbálová Muzika Kyčera, Sbor Poberunských starostů. Zatancuje Krušpánek a Liteňská chasa a program zpestří šermířské skupiny Reginleif
a Alotrium, Řevničtí ochotníci, Osovští hasiči,
Stáj Bílý Kémen, Jana Červená a Metači ohně.
Pro děti bude připraven skákací hrad, kolotoče,
houpačky a historické hry a pro všechny návštěvníky řecké speciality a další občerstvení.
Ti, kdož se zúčastní soutěže o nejlepšího zpěváka staropražských kupletů, mohou vyhrát
letenku na Kypr či barevnou televizi.
Pavel Blaženín, vedoucí odboru kultury
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Vzpomínka na fotografa Viléma Heckla
Poslední květnový den roku 1970 sjela z peruánského
Huascaránu kamenná lavina. Pohřbila na čtyřiadvacet tisíc
lidí. Mezi nimi byli i všichni členové československé horolezecké výpravy. Jedním z nich byl tehdy dvaapadesátiletý
fotograf a obyvatel Černošic Vilém Heckel. Z původně vyučeného fotografa se stal odborník na reklamní a propagační
fotografii, který však inklinoval k přírodě. V roce 1956 mu
vyšla kniha Naše hory, ve které zachytil snad všechna pohoří
Československa. Při přípravě publikace se seznámil s horolezci a zdokumentoval jejich přechod přes Vysoké Tatry. Tím
začala jeho kariéra fotografa velehor a lidí v nich. Dnešní
vzpomínka na Viléma Heckla však je daleko prozaičtější.
Pochází od obyvatele našeho města pana Viléma Zmatlíka,
který na slavného fotografa vzpomíná jako na svého učitele a rádce v černošickém fotokroužku.
(red)

MěKS nabízí k pronájmu sál i učebny
Městské kulturní středisko Černošice, Mokropeská 1208, nabízí občanům a firmám krátkodobé pronájmy sálu (rozloha 170 m²) a učeben. K dispozici je rovněž nová ozvučovací
(pb)
aparatura, piano, možnost zapojení reprodukované hudby atd.

Hledáme nové lektory pro nadcházející školní rok
Odbor kultury připravuje v Městském kulturním středisku kurzy pro školní rok 2005–6
a vyzývá všechny potencionální lektory ke spolupráci. Bližší informace lze získat na e-mai(pb)
lové adrese kultura@mestocernosice.cz nebo na telefonním čísle 251 641 116.
Lesní divadlo Řevnice

Kultura v okolních obcích

30. 7. od 10.30 – Michal k snídani – dětské představení s oblíbeným Michalem Nesvadbou o všem dobrém, na co máme chuť a taky o tom, co se stane, když z talíře nesníme
poslední sousto, ve kterém je síla.
Ceny vstupenek: děti 100 Kč, dospělí 140 Kč.
30. 7. od 19.30 – Brouci – koncert The Beatles performed by Brouci. Skupina Brouci
přistupuje k hudbě The Beatles se stejným respektem, jako umělec interpretující klasickou hudbu a její velikány. Tajemstvím je její pozornost pro každý detail. Každá harmonie,
akordová změna či hudební část – to vše tam musí zaznít. A když jsou tyto „ingredience“
smíchány, vzniká magický zážitek a dokonalá iluze živého vystoupení skupiny The Beatles.
Ceny vstupenek: v předprodeji (v Černošicích samoobsluha Bobík, tel.: 251 641 443)
170 Kč, na místě před akcí 180 Kč.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOUBLÍKOVÁ, Anna: Ohlížej se zvesela! – vzpomínky na atmosféru předválečné
Prahy; DIETRICH, William: Hadriánův val – historický román; FALCONER, Colin:
Hedvábná stezka – historický román; FIELDINGOVÁ, Joy: Ztracená – román pro
ženy; HILLESUM, Etty: Přervaný život – deník židovské dívky ze 2. svět. války; KELLERMAN, Jonathan: Našeptávač – psychologický thriller; KERTÉSZ, Imre: Fiasko
– autobiografické vzpomínky na život v koncentračním táboře; KLÍMOVÁ-PUMEROVÁ, Květa: Mužům vstup zakázán – cestopis; LIFSCHITZ, Daniel: Úsměvné židovské
historky; LUDLUM, Robert: Tristanova zrada – špionážní román; MILLAROVÁ,
Margaret: Muž, který zmizel – kriminální román, Železná brána – kanadská detektivka; PINKNEROVÁ, Hana: Co Bůh šeptá maminkám – fejetony; STROPNICKÝ,
Martin: Pánové prominou, dámy jsou zvyklé – povídky; SVATOŠOVÁ, Marie: O naději, Náhody a náhodičky – krátké úvahy od lékařky, která založila hospicové hnutí
v Čechách; ŠVANDRLÍK, Miloslav: Markýz de Sádlo – 30 nových hororů.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
ANUSZEWSKI, Artur: Zajímavá místa světa; Domácí lékař pro ženy; FROUZOVÁ,
Magdaléna: Závoj a džíny – ženy v islámském světě; INGHAM, Penny: Bezbolestně
na bolesti zad – program odstraňující problémy s páteří; KUBIŠOVÁ, Marta: Marta
Kubišová – autobiografické vzpomínky; MUDROVÁ, Ivana: Prahou s otevřenýma
očima; NAUMANN, Frank: Umění diplomatického jednání; REES, Laurence: Osvětim – nacisté a „konečné řešení”; REMY, Maurice Philip: Mýtus Rommel – životopis;
ROGGE, Jan-Uwe: Rodiče určují hranice – výchova dětí; SERVAN-SCHREIBER, David: Uzdravení bez léků – cesta ze stresu, úzkosti a deprese; Smlouva o Ústavě pro
Evropu; SVOBODA, Jan: Modelkou v padesáti – příběhy z psychologické poradny.
Pro děti a mládež:
BRASHARES, Ann: Třetí léto Sesterstva – dívčí román; FANNING, Kieran: V moci
kouzel – hry a kouzla; KRATOCHVÍLOVÁ, Jana: Cesta zpáky – dívčí román; SALES,
Mago: Kouzelnická škola – kouzlení a triky pro začátečníky; SMOLÍKOVÁ, Klára:
Hračky a masky z papíru; VYHNÁNKOVÁ, Iva: Froddy – přítel z pravěku – český
fantasy příběh; ZINNEROVÁ, Markéta: Hádanky a básničky pro celý rok.

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.

Prázdninový provoz v Městské knihovně v Černošicích
Upozorňujeme všechny naše milé čtenáře, že během prázdnin zůstává otevírací doba
knihovny beze změny (kromě 11. 7. až 5. 8., kdy bude otevřeno vždy v pondělí a ve středu
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití letních měsíců.
od 12.30 do 18.00).
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