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z radnice

Ze schůze městské rady
dne 17. 3. 2004

•

Rada města souhlasí s rozšířením telekomunikační sítě v ul. Moravská č. k. 2983
a č. k. 2995, v ul. Hradecké, v ul. U Vodárny
a v ul. Slovenská za podmínky dodržení postupu povolení vstupu do komunikace (poplatek, uvedení komunikace do původního
stavu a předání městu) a zřízení věcného
břemene.
Rada města souhlasí se stavbou studny
vrtané na pozemku č. k. 1693/5 (lok. Lada),
s posunutím plotu u čp. 63, se stavbou garáže na pozemku parc. č. 4493/5 (ul. Topolská),
s přístavbou chaty č. ev. 0847 (osada Slunečná), se stavbou parkovacího stání, skladu
a bazénu na pozemku č. parc. 1339, 1340
(Erbenova), se zastřešením odstavné plochy
pro parkování na pozemku parc. č. 2999
(ul. Pod Višňovkou).
Rada města souhlasí s demolicí původního RD a se stavbou nového na pozemku
čp. 1995/1 (Lidická), se stavbou RD na pozemku č. k. 4807/26.
Rada města souhlasí se změnou stavby
před dokončením RD na pozemku č. k.
4099/19 (Werichova ul.) a konstatuje, že
nemá nástroj k zákazu takovéto stavby
rodinného domu pro nevhodné architektonické řešení.
Rada města nesouhlasí s dělením pozemku č. k. 1894, 1895 (Chebská ul.).
Rada města souhlasí s dělením pozemku
č. k. 4690/1 (úprava výměry) v ul. Zahradní
s ohledem na to, že na stavbu bylo již v roce
1984 vydáno stavební povolení, a s dělením
pozemku parc. č. 2739.
Rada města souhlasí s poskytnutím materiálu na úpravu chodníku za předpokladu, že
po dohodě s ostatními majiteli nemovitostí
bude proveden chodník v celé ulici Říční.

•

•
•
•
•
•

•

Rada města nesouhlasí s přístavbou soc.
zařízení k chatě č. ev. 0369 (Křižárna) a 0379
(Pod Kazínem) do doby definitivního vymezení aktivní zóny toku řeky.
Rada města nesouhlasí s přístavbou chaty
č. ev. 0311 (Topolská) a doporučuje přestavbu chaty na rodinný dům.
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek „Pronájem veřejného
osvětlení“ v tomto složení: předseda – Jan
Prskavec; členové – pí starostka, Aleš Rádl.
Rada města souhlasí, aby projektovou
dokumentaci na komunikace Střední, Kladenská, Mokropeská, Tyršova, Smetanova
vypracovala firma SÚDOP za sníženou
cenu 987 210 Kč.
Rada města ukládá TS zařadit do plánu
práce odvodnění ulice V Habřinách.
Rada města rozhodla, že bude respektovat požadavky pí Farníkové k rekonstrukci
kapličky a ukládá odboru investic a správy
majetku projednat s finančním odborem zajištění financování oprav (úprava rozpočtu).
Rada města ukládá TS zařadit do plánu
práce opravu příjezdové komunikace – lokalita Na Pískách.
Rada města bere na vědomí možnost
výstavby pošty na pozemku 471/10 (ul. Ke
Švarcavě).
Rada města rozhodla, že otevření obálek – Záměr prodeje pozemků, II. etapa
– se uskuteční dne 1. 4. 2004 od 17.30 hod.
a jmenuje tyto členy komise: Ing. A. Manda,
Ing. K. Bureš, pí starostka.
Rada města nesouhlasí s uzavřením nové
nájemní smlouvy s panem Paulem, č. parc.
1585/3 – jiné využití pozemku.
Rada města z nabídek na finální úpravy
dojezdových komunikací firem Strabag
Beroun (cena 963 012 Kč), ČNES Kladno
(1 975 537 Kč), Řehoř Černošice (914 462 Kč)
určuje jako dodavatele finálních úprav

z radnice
dojezdových komunikací ul. Benešovská,
Strakonická, Mělnická a Sadová firmu Stavitelství Řehoř pro nejlevnější nabídku.
Rada města souhlasí, aby hydrogeologický
průzkum k určení tlecí doby na hřbitovech
v Černošicích provedla firma Aquatest, a.s.,
za cenu 17 000 Kč bez DPH.
Rada města souhlasí s opravou vozidla
Variant technických služeb v předpokládané
ceně 100 000 až 150 000 Kč.
Rada města souhlasí s rozšířením autobusové linky na Vráž a ukládá odboru dopravy
projednat s finančním odborem úpravu
rozpočtu.
Rada města rozhodla, že požadavky
občanského sdružení Kvalitní životní prostředí město Černošice na zkvalitnění životního prostředí v ulici Sadová a požadovaná
dopravní opatření po rekonstrukci Sadové
ulice budou řešeny v návaznosti na zpracovaný dopravní generel a ukládá odboru
dopravy projednat zapracování návrhů se
zpracovatelem dopravního generelu.
Rada města ukládá vedoucímu odboru
dopravy, s ohledem na další dopravní nehodu v ulici Radotínská, opakovaně projednat
umístění svodidla.
Rada města na základě stížností občanů
pověřuje odbor dopravy jednáním s provozovatelem linek 414 a 415 o přesunutí ranních manipulačních zastávek do Vonoklas,
resp. Karlíka, tj. o odjezdu hned po příjezdu
v 5.15, v krajním případě o zákazu čekání se
spuštěným motorem.
Rada města rozhodla, že dokončení
chodníků v ulicích Školní a K Lesíku bude
spojeno s rekonstrukcí uvedených komunikací, pověřuje odbor technických služeb
zahrnutím uvedených úseků chodníků dle
možností do plánu činnosti, případně odboru investic a správy majetku projednáním
s vlastníkem.

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
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•
•
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z radnice

•

Rada města neshledala důvody pro vyhovění žádosti pí Ing. Göttelové (odvolání
č.j. 1775/04 a č.j. 1840/04) v plném rozsahu,
podle správního řádu bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 15 dnů postupuje odvolání
odvolacímu orgánu – tedy starostce města
– a ukládá kanceláři starosty sdělit pí Göttelové, kdy a komu bylo odvolání postoupeno.
Rada města dočasně ruší svatební síň
v budově MěKS a souhlasí s pronájmem
místnosti firmě CHL a rozhodla, že do doby
zrekonstruování prostor v ZUŠ se budou
svatební obřady konat v náhradních prostorách po dohodě s pí matrikářkou.
Rada města konstatuje, že stav komunikace Slunečná bude řešen v rámci komplexní
rekonstrukce ulic, rada města vyzývá žadatele, aby se přihlásil k trvalému pobytu
v Černošicích.
Rada města souhlasí s podpisem mandátní smlouvy pro Ing. Piláta na vykonávání
stavebního dozoru na stavbě kanalizace
lokalita Topolská.
Rada města bere na vědomí oznámení
o majetkové trestné činnosti – přepadení
ženy v ulici Rumunská, a souhlasí s uveřejněním na www stránkách města a v IL.
Rada města ukládá odboru dopravy vyzvat České dráhy k úklidu pozemku Českých drah u Mokropeského nádraží.
Rada města ukládá vedoucí DPS dojednat
dodávku obědů pro DPS ze školní jídelny
ZŠ.
Rada města souhlasí s navýšením počtu
pracovníků TS o 2 brigádníky.
Rada města ukládá odboru investic a správy majetku jednat s majitelkou pozemku č.
500/2 o jeho odkoupení za cenu 300 Kč/m².
Rada města ukládá TS zařadit do plánu
práce odvodnění, úpravu a vyrovnání povrchu ulice Puškinova (obdobně jako u komunikace V Habřinách).

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Rada města diskutovala o vhodných kandidátech na doplnění rady města.

Ze schůze městské rady
dne 1. 4. 2004

•

Rada města souhlasí s vydáním územního
rozhodnutí a stavebního povolení na dostavbu základní školy s tělocvičnou v Černošicích (Mokropsy).
Rada města souhlasí s rozšířením kabelové
a telekomunikační sítě NN v ul. Komenského a v ulici Erbenova za podmínky dodržení postupu povolení vstupu do komunikace
(poplatek, uvedení komunikace do původního stavu a předání městu) a zřízení věcného
břemene.
Rada města souhlasí s přístavbou samoobsluhy na Vráži v Černošicích (ul. Dobřichovická), s přístavbou rodinného domu čp.
1886 (ul. Lipová), se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 1236/1-5 (Arbesova
– Smetanova), s přestavbou chaty č. ev. 0498
(Mokropsy), s demolicí chaty a se stavbou
rodinného domu na pozemku č. k. 2100
(ul. Jablonecká), s přístavbou chaty č. ev.
0432 (Pod Hladkou skálou), s rekonstrukcí
střechy rodinného domu čp. 1384 (Dobřichovická), s oddělením pozemku 1733/4
(ul. Mokropeská).
Rada města rozhodla, že rekonstrukce
komunikace Slunečná bude zahrnuta do
zvažovaného plánu rekonstrukce místních
komunikací formou leasingu.
Rada města rozhodla, že žádost o úpravu
komunikace Husova bude řešena v rámci
vybudování dešťové kanalizace a rekonstrukce a komunikace Husova.
Rada města souhlasí s příspěvkem na
materiál na prodloužení vodovodu v ulici
Na Vyhlídce.
Rada města vybrala nabídku pana
Ing. arch. R. Schránila na vypracování

•
•

•
•
•
•

z radnice
PD – úprava učebny ZUŠ na obřadní síň
– a ukládá odboru investic a správy majetku
dále jednat.
Rada města nesouhlasí s odprodejem pozemku č. parc. 1338 za navrženou cenu.
Rada souhlasí s odprodejem části pozemku č. parc. 5252 panu Němečkovi a paní
Prokešové za cenu 400 Kč/m².
Rada města souhlasí s přijetím daru ve
výši 50 000 Kč na vybudování veřejně dostupných zařízení ke sportování v okolí
ulice Topolská v Černošicích.
Rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení prodej pozemků: poz. č. 4727/24
za cenu 1 850 Kč/m², poz. č. 4727/26 za
cenu 2 112 Kč/m², poz. č. 2667/1 za cenu
900 Kč/m².
Rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
s obcí Třebotov na zajištění služeb městské
policie.
Na základě doporučení finančního výboru
rada města schvaluje příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ
Topolská ve výši 580 Kč za dítě/měs.; v MŠ
Husova ve výši 320 Kč/měs.
Rada města nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí z Prostějova.
Rada města s přihlédnutím ke stanovisku
soudu zamítá odvolání pí Göttelové č.j. 1756
ve věci poskytnutí kopií zápisů z rady, zamítá odvolání pí Göttelové ve věci poskytnutí
kopií zápisů z komise stavební a územního
plánování a potvrzuje rozhodnutí MěÚ, částečně vyhovuje žádosti pí Göttelové ve věci
poskytnutí informace, dle kterého nálezu
soudu je nutné na pronájem Vak vypsat
veřejnou obchodní soutěž (jedná se o nález
Vrchního soudu v Olomouci vydaný dne
2. 5. 2000 sp. zn. 2A 1/2000 – Nájem jako
veřejná zakázka, a nález Vrchního osudu

v Olomouci publikovaný dne 23. 5. 2002
sp. zn. 2A 14/2001).
Rada města ukládá odboru investic a správy majetku znovu vypsat a vyvěsit nabídku
na pronájem kuchyně DPS – inzerovat ve
zpravodaji a na vývěskách okolních obcí,
vyřešit problémy s funkčností zvonků na
DPS, prověřit nedostatky budovy DPS na
místě a zajistit posudek statika.
Rada města souhlasí se zpevněním břehu
řeky Berounky v lokalitě u Mokropeského
hřiště za účelem spouštění hasičské techniky
do vody a ukládá realizaci TS.
Rada města žádá vedoucího odboru informatiky Ing. Sajdla zajistit GSM bránu pro
rozesílání SMS zpráv v případě nouzových
stavů – povodeň apod.
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
Krajského úřadu o udělení výjimky státnímu podniku Povodí Vltavy týkající se těžby
řeky Berounky a zásahu do biotopu užovky
obojkové.
Rada města odvolává pana Ing. Z. Potužáka na základě jeho žádosti z důvodu pracovního zaneprázdnění a jmenuje novým
členem IK pana Ing. J. Vodičku.
Rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení odkoupení pozemků 500/2 a 500/8
za cenu 300 Kč/m².
Rada města ukládá kanceláři starosty uveřejňovat zápisy ze schůzí rady města v souladu s návrhem zastupitelstva města.
Rada města žádá ředitele ZŠ PhDr. Mouchu, CSc. o předání jmenného seznamu dětí,
které se dostavily k zápisu do 1. třídy ZŠ,
a ukládá správnímu odboru prověřit u nich
trvalé bydliště.
Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem VaK a oslovením
5 firem.
Rada města nepřijímá nabídku pí Hrdličkové na projekt mediální komunikace.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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z radnice

•

Rada města jmenuje pracovní skupinu
„Strategie rozvoje města“ ve složení: pí starostka, místostarosta A. Rádl, M. Mašatová,
J. Dvořák, PhDr. Jirout, J. Prskavec, Ing. arch
V. Klokočková.
Rada města jmenuje komisi pro výběrové
řízení na vedoucího TS ve složení: J. Adam,
A. Rádl, pí starostka, Ing. Pilát, Ing. Hájek.
Rada města jmenuje komisi pro výběrové řízení na správce sítě MěÚ ve složení:
předsedkyně Ing. J. Ullrichová; členové
– Ing. B. Sajdl, M. Misauer, Mgr. P. Blaženín,
Ing. O. Hokr.
Rada města souhlasí s podpisem smlouvy
o spolupráci Města Černošice a firmou CHL
při provozování městského webu.
Rada města souhlasí s předloženým návrhem – Komplexní návrh přenosu informací
mezi Městským úřadem ČERNOŠICE a veřejností.
Rada města nesouhlasí s účastí města
Černošice v rámci publikace Regenerace
Středočeského kraje.
Rada města ukládá odboru informatiky
zpracovat poptávku na systém pro integrovanou správu dokumentů, který bude splňovat zejména požadovaná kritéria, a v termínu do 15. 4. 2004 oslovit společnosti Oracle
Czech s.r.o., PVT, a.s., Triada, s.r.o., Gordic,
s.r.o., Exprit, s.r.o., Tempo Mělník s.r.o., Novell Praha s.r.o. a 602 soware, a.s.

•
•
•
•
•
•

Ze schůze městské rady
dne 14. 4. 2004

•

Rada města souhlasí se změnou projektu
RD na pozemku parc. č. 1693/2 (lok. Lada
– SATPO).
Rada města souhlasí s přístavbou chaty
č. ev. 0754 (Zátoka radosti), s dodatečným
povolením přístavby chaty č. ev. 01283
(Chebská), s přestavbou chaty č. ev. 01108

•

6

na rodinný dům (ul. Smetanova – Erbenova), s návrhem přestavby RD čp. 655
(ul. Revoluční), se stavbou RD na pozemku
parc. č. 2917/114 (lok. Lada), se stavbou
bazénu u čp. 1706 (Nymburská) a u čp. 1013
(ul. Kutnohorská), s přestavbou a přístavbou
RD čp. 1073 Černošice (Na Marsu).
Rada města souhlasí s vydáním územního
rozhodnutí a stavebního povolení na K+V
na pozemcích 395, 396/1 a 107/3 (ul. Komenského).
Rada města nesouhlasí s přístavbou chaty
č. ev. 0819 (osada Slunečná) vzhledem k překročení procent zastavěnosti.
Rada města žádá o vyjádření stavební úřad
k navrženým umístěním RD na pozemku
parc. č. 1694/13 (lok. Lada) a požaduje písemné vyjádření souhlasu vlastníků sousedních pozemků s tímto umístěním RD.
Rada města souhlasí s dělením pozemku
parc. č. 5129/26 (Topolská).
Rada města nesouhlasí s navrženým řešením protihlukové stěny Rybníčky (ul. Vrážská) a doporučuje ochranu před hlukem
řešit výstavbou plotu na hranici stavebních
pozemků, který bude vhodně členěn a bude
pokryt zelení.
Rada města souhlasí s umístěním reklamních poutačů dle navrženého řešení – 1 x
Karlštejnská, 2 x Vrážská, 1 x Radotínská, 4 x
Dr. Janského.
Rada města souhlasí s vyhotovením geometrických plánů na komunikace Střední,
Mokropeská, Smetanova a Tyršova.
Rada města jmenuje komisi pro hodnocení nabídek – výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky provozování
vodovodu a kanalizace, ČOV a vše s tím
související – ve složení: A. Rádl, Ing. Řehoř,
Ing. Bureš, pí starostka.
Rada města bere na vědomí a jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na dodavatele

•
•
•
•
•
•
•
•
•

z radnice
stavby „Obnova místních komunikací po
povodni“ ve složení: Ing. Bureš, Ing. Táborský, M. Mašatová.
Rada města bere na vědomí dopis Ing. Daniely Göttelové – prodej obecních pozemků
– a konstatuje, že žádosti nelze vyhovět, protože při změně ÚP v této lokalitě by město
muselo uvedené pozemky zaplatit Pozemkovému fondu ČR, což není v souladu s finanční strategií města.
Rada města nesouhlasí s výměnou oken
v panelovém domě Riegrova 1062 s ohledem na připravovanou nástavbu a rekonstrukci domu a postup privatizace bytového
fondu města.
Rada města ukládá odboru investic a správy
majetku vyzvat vlastníky pozemku u čp. 177
ke zjednání nápravy stavu oplocení.
Rada města nesouhlasí s vrácením příspěvku – poplatku na infrastrukturu města
a ukládá odboru investic a správy majetku
projednat tuto otázku s JUDr. Váchou.
Rada města projednala žádost SK a konstatuje, že prostředky z kapitoly „Podpora
mládeže a tělovýchovy“ se rozdělují prostřednictvím grantového řízení, a doporučuje žadateli podat žádost o grant (do
14. 5. 2004).
Rada města nedoporučuje realizaci přechodu pro chodce v ul. Radotínská před železničním přejezdem – s ohledem na blízký
železniční přejezd (dopravně bezpečnostní
situace).
Rada města ukládá TS obnovit vodorovné
značení v ulici Školní; rada města ukládá
OD projednat umístění dopravních značek
„Zákaz zastavení“ od hřiště ZŠ po křižovatku
ulic Školní/K Lesíku po obou stranách.
Rada města ukládá odboru dopravy
projednat s drážním úřadem (stavebním
úřadem ČD) a s ČD rozšíření přejezdu na
komunikaci Radotínská po levé straně ve

•
•
•
•
•
•

směru na Radotín tak, aby zde byl možný
bezpečný přechod tratě (i s kočárkem).
Rada města na doporučení výběrové komise souhlasí, aby smlouva na správu sítě
MěÚ byla uzavřena s firmou POLYSOFT,
s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku.
Rada města souhlasí s rekonstrukcí městského rozhlasu za částku do 250 tisíc včetně
nové ústředny zejména z důvodu zhoršené
bezpečnostní situace, možnosti informovat
občany o výpadku dodávek elektřiny a vody,
o dopravních opatřeních a dalších nebezpečích, a ukládá FO provést úpravu rozpočtu.
Rada města ukládá městské policii organizačně zajistit svolání schůzky se „šerify“
chatových osad a zajistit účast Policie ČR;
za město se zúčastní místostarosta, zástupci
odboru technických služeb, odboru životního prostředí a komise životního prostředí.
Rada města ukládá TS provizorně vyspravit povrch komunikace Slunečná – velké
výmoly zavézt štěrkem.
Rada města souhlasí s doplněním složení
pracovní skupiny „Strategie rozvoje města“
o p. Ing. Jaroše.
Rada města ukládá odboru investic a správy majetku předložit do 3 týdnů nabídky na
opravu kapličky v Mokropsích.
Rada města souhlasí s navrhovaným
průběhem návštěvy zástupců partnerských
měst.
Rada města bere na vědomí, že sdružení
Spolu buduje hřiště na pozemku ve vlastnictví města za finanční prostředky města
ve výši 15 000 Kč, z grantu přiděleného KÚ
ve výši 20 000 Kč a z prostředků sdružení ve
výši 10 000 Kč.
Rada města ve věci optimalizace trati
potvrzuje své stanovisko: jako nejvhodnější řešení nadále považuje mimoúrovňové
křížení mezi komunikací II. třídy a tratí

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
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s podjezdem umístěným v souladu s ÚP
z roku 1996; rada města potvrzuje požadavek, aby komunikace II/115 byla vedena
ve stejné úrovni jako trať (v obou pruzích)
a v úseku souběžném s komunikací Sadová
byla komunikace II/115 částečně zakryta;
rada města dále požaduje, aby investor
garantoval statické zajištění objektů v ulici
Komenského i případné náhrady za vzniklé
škody na přilehlých objektech.
Rada města schvaluje na návrh tajemníka
úřadu na místo vedoucí TS pí Ing. Blanku
Filovou.
Rada města souhlasí se změnou smlouvy s firmou „První pražská svépomocná“
– uzavřením dodatku ke smlouvě s PPS.

•
•

•

Rada města bere na vědomí a ukládá
kanceláři starosty navrhnout doplnění
jednacího řádu zastupitelstva města – na
dotazy občanů odpovídá předkladatel, další dotazy se zapisují a odpovídá povinný
subjekt písemně (uvede-li tazatel kontaktní
adresu).
Žádost pí Göttelové č.j. 2818/04 o informace dle zák. 106/1999 Sb. – zpracovatelem
změny ÚPD je firma Akcent, rada města
podklady komise stavební a územního plánování ke změně ÚPD dosud neprojednala,
příští zasedání komise stavební a územního
plánování se uskuteční dne 26. 4. 2004 od
17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Černošice.

•

Podrobný rozpočet přímů a výdajů
Název okruhu
souvisejícího oboru
související komise
Okruh: Místní
rozvoj
Odbor: Investi�ní,
stavební,
správy majetku,
finan�ní
Komise: Investi�ní,
stavební, územní pl.

Okruh: kolství

8a mláde

Odbor: Správy
majetku, finan�ní

Název kapitoly
P�ivad�� �OV
 dokon�ení
Vodovod Opolská
 dokon�ení
Vodovod a kanalizace
Mokropsy dok.
Kanalizace Topolská
PD p�ístavby koly
PD 5 ulic (I. etapa)
Investi�ní rezerva
Ostatní investice
silnice
dan� a popl. z prodeje
nemovitostí
fin.vypo�ádání
splácení p�j�ky VOK
vratky záloh
za pozemky
veobecná rezerva
kapitálové p�íjmy
M
M platy z dotace
základní kola

Saldo
p�íj.  výdaj.
tis. K�
-535

Výdaje
tis. K�

P�íjmy
tis. K�

3 130

2 595

DO

1 260

372

DO

-888

0

2 050

DO

2 050

14 230
1 000
157
10 500
1 994
3 930
1 536

11 390
0
0
0

DO

30
0

ND

-2 840
-1 000
-157
-10 500
-1 994
-3 900
-1 536

Typ
p�íjm�

1 700
400
2 666,7

0
0
0

-1 700
-400
-2 666,7

3 164,3
0
2 194
3 700
6 441

0
20 100
360
3 700
130

-3 164,3
20 100
-1 834
0
-6 311

ND
DO
ND

Okruh: kolství
a mláde
Odbor: Správy
majetku, finan�ní
Komise: kolská,
Informa�ní, IL.

Okruh: Kultura
Odbor: Správy
majetku, finan�ní
Komise: Kulturní
Okruh: Místní
správa
Odbor: Správy
majetku, Technické
sluby,
Voda a kanalizace,
finan�ní
Komise: Finan�ní
výbor, kontrolní
výbor

Okruh: ivotní
prost�edí
Odbor: P,
Technické sluby
Komise ivotního
prost�edí
Okruh: Sociální v�ci
Odbor: Správy
majetku
Komise: Sociální

splácení p�j�ky VOK
vratky záloh
za pozemky
veobecná rezerva
kapitálové p�íjmy
M
M platy z dotace
základní kola
Z platy z dotace
ZU platy z dotace
dotace za koláky
mláde
odpisy kolských
za�ízení
knihovna
odbor kultury
granty do kultury
SPOZ, pou�,
dru. styky
sd�lovací prost�edky
VOK provoz
bytové hosp.
ve�ejné osv�tlení
provoz TS
zastupitelé
místní správa
regionální správa
ostatní p�edpokládané
neinvesti�ní dotace
ostatní p�íjmy
dan�
svoz komun. odpadu
svoz ost. odpadu
pé�e o ve�. zele�

sociální dávky
poh�ebnictví
pomoc starým
ob�an�m
DPS
p�ísp�vky pomoci
oet�ovatelská sluba
 p�ísp�vek
vratky výivného
dary postieným
povodní
výplaty

400
2 666,7

0
0

-400
-2 666,7

3 164,3
0
2 194
3 700
6 441
14 500
2 800
10
720
2 000

0
20 100
360
3 700
130
14 500
2 800
300
0
950,3

278
370
300
190

30
250
0
0

ND
ND

-248
-120
-300
-190

70
9 150
740
0
150
0
1 755

ND
ND
ND

-330
1 820
-94
-1 300
-5 087
-1 497
-10 992,8

400
7 330
834
1 300
5 237
1 497
12 747,8
62 954,2
0
0
0
2 750
60
100

-3 164,3

ND
DO
ND
DO
DO
DO

z radnice
20 100

DO

ND

ND,
DO, DA
62 954,2 ND,
DO, DA
1 650
DO

-1 834
0
-6 311
0
0
290
-720
-1 049,7

0
1 650

219,5
43 000
2 520
600
0

DO
DA
DA
ND

219,5
43 000
-230
540
-100

17 040
35
150

17 040
40
0

DO
ND

0
5
-150

1 340
350
200

1 400
0
0

ND

60
-350
-200

0
284

100
0

ND

100
-284 9

5 275,7

2 444,7

DO

-2 831

Komise: Sociální

z radnice

ob�an�m
DPS
p�ísp�vky pomoci
oet�ovatelská sluba
 p�ísp�vek
vratky výivného
dary postieným
povodní
výplaty
z povod�ového fondu
M�stská policie
SDH
krizové �ízení
dopravní obslunost
ost. záleitosti
dopravy

1 340
350
200

1 400
0
0

ND

60
-350
-200

0
284

100
0

ND

100
-284

5 275,7

2 444,7

DO

-2 831

Okruh: Obrana
3 020
650
ND
a bezpe�nost
1 375
0
Odbor: Správy
30
0
majetku
200
0
P�íjmy podle skupin
Komise: Dopravní
360
0
P�. da�ové
a bezpe�nosti
P�. neda�ové
CELKEM VÝDAJE
204P�.040,7
204 040,7
kapitálové
Typy p�íjm�: DA  da�ové, ND  neda�ové, DO  P�.
dotace
dota�ní soc. dávky
P�. dota�ní na státní správu

-2 370
-1 375
-30
-200
tis. K�
61-360
265
17 530
0
20 100
17 040
45 134,2

Rekapitulace příjmů
P�íjmy podle skupin
P�. da�ové
P�. neda�ové
P�. kapitálové
P�. dota�ní soc. dávky
P�. dota�ní na státní správu

tis. K�
61 265
17 530
20 100
17 040
45 134,2

P�íjmy podle skupin
P�. dota�ní na platy ve kolství
P�. od obcí
P�. ostatní dota�ní neinvesti�ní
P�. ostatní dota�ní investi�ní
P�ÍJMY CELKEM

tis. K�
21 000
300
5 264,5
16 407
204 040,7

silnice, naše město
P�íjmy podleČeské
skupin dráhy, krajská
tis. K�
P�.Chronologický
dota�ní na platy přehled
ve kolstvípřijatých 21rozhod000
přemýšlí, kam tu silnici posunout či přesuP�. odsouvisejících
obcí
300
nout, protože teď už docela vadí.
nutí,
s plánovanou výstavbou
P�. ostatní dota�ní
neinvesti�ní
5 264,5
železničního
koridoru.
Vždycky se tady ale najde někdo, komu
P�. ostatní dota�ní investi�ní
16 407
Nejprve tu byly dvě obce, Černošice ten který nápad vyhovuje více a někdo,
P�ÍJMY CELKEM
204 040,7
a Mokropsy, a mezi těmito dvěma obcemi komu vyhovuje výrazně méně. A pak se
byla silnice. Ta silnice se oběma obcím ti jedni snaží těm druhým jejich nápad
zcela vyhýbala a vedla, s výjimkou nej- (odborně) rozmluvit a nahradit ho vlastzápadnější části Mokropes, přesně po ním (odborným) nápadem, který vadí zase
okraji jejich katastrů. Většina nemovitostí někomu jinému. Až dosud se proto nenašel
v obou obcích byla v té době daleko od nikdo, kdo by s tím či oním skutečně uspěl,
této silnice, a tak ta silnice nikomu moc a to už vůbec nemluvím o tom, že by se také
našel někdo, kdo by to či ono řešení našemu
nevadila.
městu byl ochoten zaplatit.
Pak se obce sloučily a ta silnice se naTolik stručný úvod a teď už k jádru projednou dostala přímo doprostředka města.
Město se rozrostlo a v západní části katastru blému.
Mokropes vznikla těsně u té silnice docela V roce 1996 přijalo zastupitelstvo města
nová čtvrť. A od té doby se v Černošicích první novodobý územní plán města Čer10

z radnice
nošice, o kterém lze říci, že ve své době odrážel vůli demokraticky zvolených zástupců
veřejnosti. Tento územní plán řešil křížení
silnice II/115 podjezdem této silnice pod
tratí v prostoru vodárny (a dále vedení
silnice v zářezu svahu pod ulicí Komenská
až ke stávající křižovatce Komenská – Radotínská). Tento návrh byl ve své době řádně
projednán s veřejností a byl přijímán jako
přiměřeně konsensuální. Od doby přijetí tohoto UP nebyla proti takto zapracovanému
řešení vznesena žádná námitka a to i přes
to, že se již dvakrát projednávala dodatečná
úprava UP. Výhoda byla spatřována v odstranění úrovňového křížení a tím i v odstranění front automobilů před staženými
závorami, které výrazně zhoršují kvalitu
životního prostředí v našem městě.
Od roku 1996 až do roku 2003 se v této věci nic neudálo, i když v tomto období došlo
k projednání a přijetí několika změn UP.
Změnu zapracovaného řešení křížení nikdo
nepožadoval. Město Černošice tak trpělivě
čekalo, až po vybudování dvou důležitějších
koridorů přijde řada i na ten náš směrem
na Plzeň a Norimberk v přesvědčení, že
problém mimoúrovňového křížení silnice
II/115 je územním plánem k všeobecné
spokojenosti vyřešen.
V dubnu v roce 2003 informoval Ing. Kala
(zástupce investora budujícího koridor)
starostku města, že České dráhy v krátké
době již plánují zahájení prací na výstavbě
třetího rychlostního koridoru na trati Praha – Plzeň – Norimberk. Vedení města bylo
informováno o tom, že ČD připravují projektové řešení křížení komunikace II/115 dle
stávající dokumentace UP (tedy u vodárny
a v zářezu pod ul. Komenského). Zároveň
bylo vedení města informováno o některých
dalších záměrech ČD, souvisejících s realizací projektu intenzifikace trati. Tedy mimo jiné například s plánovaným zrušením téměř

všech přejezdů (dráha zvažovala řešení
dopravy jen se dvěma přejezdy, a to na ulici
Janského v Mokropsech a U Vodárny v Černošicích, rekonstrukce Kamenného mostu
se nedoporučovala) či s posunem zastávky
Mokropsy blíž k železničnímu mostu.
Ze 14. schůze Městské rady Černošice ze
dne 16. 4. 2003
3.26. Věc: Jednání s Českými dráhami – intenzifikace tratě
pí starostka krátce seznámila členy rady
s výsledky jednání s Českými dráhami
ohledně intenzifikace tratě Praha – Beroun.
usnesení: místostarosta Ing. Koubek připraví pro členy rady podklady k diskusi
– požadavky města na některé sporné úseky
rekonstrukce tratě
Z 15. schůze Městské rady Černošice ze
dne 29. 4. 2003
4.31. Věc: Podklady pro jednání s Českými
dráhami o některé sporné úseky rekonstrukce tratě
místostarosta Ing. Koubek připravil dopis
s požadavky města na některé sporné úseky
rekonstrukce tratě
usnesení: rada města souhlasí se zněním
tohoto dopisu a s jeho zasláním Českým
drahám
Všechna další jednání s s investorem a projektantem stavby pak za městskou radu až
do 25. 6. 2003 vedl Ing. Koubek.
Z 16. schůze Městské rady Černošice ze
dne 14. 5. 2003
6.9. Věc: Informování občanů o záměru
intenzifikace trati
usnesení: rada města rozhodne o prezentaci
záměru intenzifikace železniční trati po obdržení odpovědi na dopis
Z 20. schůze Městské rady Černošice ze
dne 25. 6. 2003
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1. Jednání s Českými dráhami o projektu
intenzifikace trati
místostarostové Ing. L. Koubek a A. Rádl
krátce seznámili členy rady s výsledky
jednání s ČD o projektu intenzifikace trati
Praha Smíchov – Řevnice

v úseku asi 190 m a vedením silnice II/115
v ose trati respektive nad ní ve výšce 5 až
8 m nad současným okolním terénem.

Během projednávání zazněl jako hlavní
a jednoznačný požadavek přítomných občanů, že tato komunikace má být vedena
usnesení: rada města ukládá odboru investic v tomto úseku souběžně s tratí v hlubokém
uveřejnit projekty intenzifikace trati v bu- zářezu, který bude případně částečně zakryt
dově MěÚ, připravit projekty na prezentaci tak, aby negativní vliv na obyvatele v ulici
pro občany, která se uskuteční 16. 7. 2003 od Komenského (nad tratí) byl minimalizován.
Omezení negativního vlivu na obyvatele
18.00 hod. v prostorách Clubu KINO
ulice Sadová by měla zajišťovat protihluková
16. 7. 2003 proběhla v Club kinu předem
stěna podél celého tělesa trati.
ohlášená akce „Prezentace projektu intenPožadavky občanů projednala rada na nejzifikace trati“.
bližším zasedání.
Během této prezentace zástupci města
Z
21. schůze Městské rady Černošice ze
vyslechli názory přítomných občanů na
dne
23. 7. 2003
předložený návrh. Tento návrh ČD oproti
tomu původnímu, se kterým zástupci ČD 4.11. Věc: Projednání stanoviska k intenziseznámili vedení města v dubnu, přicházel fikaci trati
s několika novými nápady.
rada města požaduje v úrovni ulice U VoSilnice II/115 povede nad tratí již od Rado- dárny sjezd, v úrovni ulice Sadová souběžné
tína a v úseku Sadová – Komenského bude vedení trati a komunikace ve stejné úrovni,
vedena v ose trati na jakémsi mostotunelu, zakrytí tunelem, doložení tohoto místa řezy,
přičemž obslužný sjezd pod tratí do lokality doložení hlukové studie a studie emisí, vykolem betonárky bude situován do míst, kde budování všech podchodů jako bezbariérose silnice U Vodárny nyní nejvíce blíží k tra- vých, zařazení vyústění podchodu ve stanici
ti. Toto řešení přinášelo zejména tu výhodu, Černošice do ulice Karlštejnská podél hotelu
že celá stavba se odehrávala výlučně na po- Slánka – včetně vyčíslení nákladů, u ulice
zemcích, které jsou v jejich vlastnictví a od- Topolská průjezdný podchod, zařazení
padala tak případná potřeba vyvlastňování terénních úprav ke zpřístupnění zastávky
za náhradu ve veřejném zájmu (což stavba Mokropsy ve směru od ulice Dr. Janského,
železničního koridoru v kombinaci s pře- studie vlivu dopravního zatížení
ložkou státní silnice druhé třídy umožňuje usnesení: rada města bere na vědomí a uklá– vyvlastnit v takovém případě lze, podle dá odboru investic zaslat podmínky města
§ 108 zákona 50/1976 Sb. (stavební zákon), Českým dráhám
za účelem veřejně prospěšné stavby podle Tímto svým usnesením rada vyšla ve všem
schválené územně plánovací dokumentace). vstříc vzneseným požadavkům občanů
Výsledkem tohoto veřejného projednávání
byl pak zejména požadavek dotčených občanů na změnu příjezdu silnice II/115 ke
křižovatce s ulicí Komenského, který byl
v předloženém návrhu řešen zakrytím trati
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a místo mimoúrovňového křížení silnice
II/115 nově navrhla prostor, kde se ulice
U Vodárny nyní nejvíce blíží trati, tedy
v prostoru současné územní rezervy za bývalým zahradnictvím, tedy oproti původně

z radnice
plánovanému místu asi o 200 metrů blíž ku
Praze. Důvodem k tomu byl záměr dostat
frekventovanou část silnice II/115 dál od
města a to do prostoru, který by za prvé
umožňoval tuto silnici obklopit i ve stávající
zástavbě kvalitními protihlukovými stěnami
a navíc do místa, které by do budoucna případně umožňovalo vybudování tunelového
portálu a vlastního tunelu pod Staňkovou.

Usnesení: rada města bere na vědomí a ukládá odboru investic projednat s investorem
dojezdové vzdálenosti pro hasiče z hlediska
IZS.

Ze 23. schůze městské rady Černošice ze
dne 10. 9. 2003

Z 29. schůze městské rady Černošice ze
dne 25. 11. 2003

2.1.12. Věc: Optimalizace trati ČD – žádost
o přehodnocení stanoviska

4.5. Věc: Informace o schůzce OS Kvalitní
životní prostředí města Černošice s projektantem intenzifikace trati p. Ing. Kalou

žadatel: České dráhy, a.s., Divize dopravní
cesty Praha, Nádražní 3113, Praha 5

vybudován podchod. Kamenný most by
měl být zachován a z obou stran by měly
být vybudovány přístupové komunikace
na nástupiště – prostor pro pěší. Požadavek
projednat dojezdové vzdálenosti pro hasiče.

usnesení: rada města souhlasí se společnou
přílohy: 2 x dopis ČD + kopie vyjádření schůzkou za účelem projednání sporných
bodů projektu, schůzka je svolána na
města
10. 12. 2003, 15.00 hod. (za Město Černošice
usnesení: I. rada města bere na vědomí,
se zúčastní pí starostka, místostarosta A. RáII. rada města ukládá odboru investic vznést
dl a Ing. V. Voldřich; za občanské sdružení
dotaz na ČD, zda nová komunikace na
a České dráhy se schůzky rovněž zúčastní
Radotín bude umístěna na stávající těleso
2–3 osoby)
železnice do 2 týdnů
V listopadu 2003 založili někteří občané
Z 26. schůze městské rady Černošice ze
z ulice Sadová a Komenského občanské
dne 22. 10. 2003
sdružení „Kvalitní životní prostředí – město
3.12. Věc: Informace ČD o průběhu přípra- Černošice“. Jako občanské sdružení vzápětí
vy akce – intenzifikace trati
požádali, aby se stali účastníky již přípravV Radotíně bude silnice navazovat na stá- ného jednání a zcela nově oproti tomu, co
vající průjezd městem a radotínský přejezd prakticky stejní občané chtěli při projedbude nadjíždět, mezi Černošicemi a Rado- návání záměru v Club kinu dne 16. 7. 2003,
tínem bude komunikace ve stávající trase přicházejí s vlastním návrhem na řešení cea trať bude částečně přeložena proti stáva- lého problému: Silnice II/115 zůstane přesně
jícímu stavu směrem k Berounce, v úrovni tak jak je, železniční přejezd se vybaví kvalitulice U Vodárny bude mimoúrovňové kří- nějším zabezpečovacím mechanismem, který
žení – komunikace podjíždí, v lokalitě před bude závory rychleji zvedat. Výhodu spatřují
černošickým nádražím bude komunikace dle svého stanoviska v tom, že nebude docháumístěna souběžně s tratí – viz řez, úpravy zet k tvorbě emisí v prostoru zářezu trati pod
podchodu – bezbariérové, stávající černošic- ulicí Komenského, kde jsou dle jejich názoru
ké nádraží by mělo být zdemolováno, příp. nevyhovující rozptylové podmínky.
lze jednat o rekonstrukci (obchod, služby), Pokud se i přes kvalitnější zabezpečovací zau ulice Zd. Lhoty bude zlikvidován objekt řízení závor budou tvořit u stažených závor
stávajícího hradla, u Říční ulice by měl být dlouhé kolony aut, které budou tvorbou emisí
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výrazně zatěžovat životní prostředí ve středu
města a na stávající silnici Radotínská, bude
mít město, podle jejich stanoviska, alespoň
dobrý argument při vznášení budoucího
požadavku na urychlení komplexního řešení, které by z Černošic učinilo „dojezdovou“
obec. Nedojde také navíc podle jejich názoru
k absolutnímu zvýšení počtu projíždějících
aut, protože řadu z nich ty předpokládané
dlouhé čekací doby před závorami odradí od
průjezdu přes naše město.
Návrh (požadavek ?) občanského sdružení
„Kvalitní životní prostředí města Černošice“
zachovat současný úrovňový přejezd pracuje tedy s myšlenkou, že pravděpodobné
zhoršení kvality životního prostředí ve
středu města Černošice bude předpokladem
k tomu, aby později mohlo dojít k jeho zlepšení, neboť toto dočasné (?) zhoršení pomůže zvýšit tlak na komplexní dopravní řešení
Černošic jako výlučně „dojezdové“ obce.
Je ovšem na místě si zcela jasně říci, že
z Černošic se může „dojezdová“ obec stát
pouze dvěma způsoby a to buď tak, že povede pouze jedna silnice do Černošic, ale
žádná už nepovede nikam dál (takové obce
jsou z 80 obcí na okrese Praha-západ nyní
tři a to Vonoklasy, Trnová a Kosoř), anebo
že v těsné blízkosti Černošic bude kvalitní
silniční obchvat. V takovém případě, nemá-li skutečně u žádného obyvatele Černošic
dojít ke zhoršení kvality jeho životního prostředí, to lze řešit jen tunelem po Staňkovu
směrem na ul. Karlštejnskou a pak druhým
tunelem pod Vráží směrem na ul. Dobřichovickou.
O tomto tunelu však lze každopádně uvažovat jen v případě, že silnice II/115 podjede
trať někde v prostoru proluky za bývalým
zahradnictvím pana Tatara. Tedy právě tam,
kde to předpokládá ten zpochybňovaný
návrh.
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Z usnesení ze zasedání zastupitelstva města Černošice ze dne 12. 12. 2003
zastupitelstvo schvaluje pořízení změny
územně plánovací dokumentace pro oblast
mimoúrovňového křížení silnice II/115
a železnice a napojení tohoto křížení
na stávající síť komunikací; zpracování
a projednání konceptu řešení bude spojeno s návrhem změn územně plánovací
dokumentace
Zastupitelstvo tímto svým usnesením vyjádřilo souhlas s pořízením změny územně
plánovací dokumentace v intencích usnesení městské rady z 21. schůze městské
rady Černošice ze dne 23. 7. 2003 č.j. 4.11.
a zadalo v souladu s tímto usnesením pořízení vypracování návrhu změny územního
plánu.
Z 31. schůze Městské rady Černošice ze
dne 17. 12. 2003
2.1.23. Věc: Optimalizace trati Praha – Plzeň
jednání o řešení přejezdů
přílohy: dílčí zápis z jednání + vyjádření
„sdružení“ + KÚ Středočeského kraje oficiální zápis z jednání, které svolal SÚDOP
(p. Kala) zašle SÚDOP
usnesení: I. rada města bere na vědomí,
II. rada města ukládá odboru investic přihlásit město do řízení EIA
Ze schůzky se sdružením „Kvalitní životní
prostředí Město Černošice“ vyplynul požadavek, aby se město přihlásilo k řízení
o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).
z 33. schůze městské rady Černošice ze dne
21. 1. 2004
3.8. Věc: Intenzifikace trati
usnesení: I. rada města podporuje mimoúrovňové křížení – podjezd u zahradnictví
za předpokladu kladného výsledku EIA

z radnice
a v rámci stávajících řešení potvrzuje původní rozhodnutí, II. rada města požaduje,
aby vedení dráhy a komunikace bylo výškově co nejbližší
Rada města tímto usnesením opakovaně
potvrdila, že trvá na řešení, které bylo
zformulováno usnesením městské rady
na 21. schůzi městské rady Černošice dne
23. 7. 2003 č.j. 4.11., a zopakovala svůj požadavek na souběžné vedení obou jízdních
pruhů silnice s tratí ve stejné úrovni. Toto
usnesení bylo přijato za účelem zpřesnění
zadání pro zpracovatele změny UP.
Z 38. schůze městské rady Černošice ze
dne 17. 3. 2004
3.18. Věc: Jednání s Českými dráhami
– projekt optimalizace trati
usnesení: rada města bere na vědomí informace o jednání s Českými dráhami a občanským sdružením Kvalitní životní prostředí
města Černošice – projekt optimalizace
trati

případného podílu Středočeského kraje na
spolufinancování náročnějšího technického
řešení krajské silnice.
Ing. Kala, zástupce investora, zároveň informoval přítomné o tom, že mimoúrovňové
křížení koridoru trati se silnicí II. třídy není
v současné době již striktní normativní
požadavek Českých drah (jak tomu bylo až
do roku 2003 a to především z důvodu mimořádné finanční náročnosti řešení celkového množství všech předmětných přejezdů
v rámci modernizace železničních koridorů
v ČR). Nyní České dráhy, navzdory tomu, že
žádost o mimoúrovňové křížení všech silnic
ve městě je zpravidla základním požadavkem všech oslovených měst, realizují toto
řešení u silnic II. třídy pouze a jen tam, kde
to je řešení zapracované do územních plánů
příslušných měst a po vzájemné dohodě.
(U silnic místního charakteru – třetí třídy
– se pak k tomuto řešení již nepřistupuje
vůbec.)

Po tomto poměrně emotivně vypjatém
jednání, na kterém přítomní zástupci občanského sdružení zopakovali svůj požadavek na zachování křížení silnice a trati ve
stávajícím místě, se začala zvažovat ještě
možnost vybudovat ve stávajícím místě
mimoúrovňové křížení. To by ovšem předpokládalo s ohledem na nízkou hloubku
spodní vody zde zvednutí tělesa trati nad
současnou úroveň o dva až tři metry a to
To, co tento návrh stále ještě dostatečně v poměrně rozsáhlém úseku. Zvýšení tělesa
nezohledňoval, byl požadavek města, aby trati by se týkalo území asi osmi set metrů
sporný úsek Komenského – Sadová byl na každou stranu od současného přejezdu.
veden v rovině s tratí a shora zakryt půl- Takto vysoko položené těleso trati by ještunelem.
tě bylo obklopeno protihlukovou stěnou.
Návrh SÚDOPU řešil sporný úsek rozděle- Vznikl by tedy patrně uprostřed města
ním silnice na dva pruhy umístěné v zářezu dosti podivný útvar, nicméně technicky
svahu asi metr až dva nad sebou. S tím, že to prý možné je. Ulice Radotínská se pak
v případě, že bude město trvat na požado- v této variantě od zatáčky začne zapouštět
vaném řešení souběžného vedení, bylo by do země a u přejezdu bude její zahloubení
třeba zajistit větší součinnost všech, včetně cca o dva až tři metry. Ulice Komenského
Na tomto jednání seznámil zástupce projektanta (SÚDOP) s návrhem řešení, který
s výjimkou jednoho bodu zohledňoval
všechny požadavky města tak, jak byly
zformulované usnesením městské rady
z 21. schůze Městské rady Černošice ze dne
23. 7. 2003 č.j. 4.11., a které se pak později
stalo také základem k usnesení městského
zastupitelstva.
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bude pak na druhé straně přejezdu zaslepena a provoz bude sveden do ulice Pod
Horkou a do Poštovní a dále pak Fügnerovy a Riegrovy.
ČD jakékoliv jednání o této variantě podmiňují, s ohledem na to, že pro tento úsek zpracovaly již několik projektových řešení, jednoznačným požadavkem města. Vzhledem
k tomu, že důsledky tohoto řešení mohou
být rovněž vnímány občany Černošic jako
výrazně negativní zatížení kvality životního
prostředí a zároveň rozsáhlý a hrubý zásah
do urbanistického rázu města, se k tomuto
nápadu městská rada dosud nijak nevyjádřila.

Tolik tedy stručná chronologická informace
o záležitosti, která se v Černošicích týká velkého množství občanů.
Tedy jak těch, jichž se dotýkají nyní projednávaná řešení, tak těch, jichž se mohou
dotýkat všechny další možné varianty řešení,
které ještě mohou být zvažovány, tak dokonce i těch, jichž se důsledky těch či oněch
variant mohou rovněž, byť jen zprostředkovaně, v budoucnu dotknout.
Městská rada tuto průběžnou souhrnnou
informaci poskytuje proto, aby bylo zřejmé,
že v celé záležitosti postupuje zcela transparentně.
Za radu města zpracoval
Aleš Rádl, místostarosta

Průběžná zpráva o plnění záměrů města
na kompletní rekonstrukci silniční sítě
Zahájení kompletní obnovy silniční sítě v Černošicích je jeden z nejvýznamnějších úkolů,
které stojí před současným vedením města. Tato obnova silniční sítě se proto stala jednou
z priorit programového prohlášení městské rady, na řešení tohoto problému je také soustředěno nejvíce sil a od tohoto roku i finančních prostředků.
Městská rada proto v minulém roce nejprve odsouhlasila závazný postup při řešení komunikační sítě a následně začala tento postup realizovat.
Pro připomenutí otiskujeme ještě jednou jak odsouhlasený postup, tak oba seznamy
příslušných kategorií.
Ze seznamů lze vyčíst, v jaké fázi rozpracovanosti se ta která ulice aktuálně nachází.

Odsouhlasený postup při řešení komunikační sítě v Černošicích
1. Ulice se dělí na páteřní, obslužné a dojezdové.
2. Důvodem navrženého řešení je optimálně využít finanční prostředky, které je město
schopno uvolnit na rekonstrukci uliční sítě, a zároveň připravit podmínky k budoucímu
maximálnímu rozptýlení dopravy realizované v katastru města.
3. Páteřní a obslužné ulice řeší komise investiční.
4. Dojezdové ulice řeší TS.
5. Ulice, které nejsou ulicemi páteřními či obslužnými a TS je z technických důvodů řešit nemohou, řeší komise investiční a připadá pro ně v úvahu buď obnova původního
povrchu anebo povrch penetrační, výjimečně povrch jiný, vyžadují-li si to specifické
poměry.
6. Z ulic se sestavují seznamy.
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7. Seznam komise investiční zohledňuje vedle dopravního významu především následující
kriteria: 1) dešťové odvodnění (sklon, návaznost); 2) počet obyvatel v ulici; 3) rovnoměrnost rozmístění rekonstrukce ulic ve městě; 4) rekonstrukce po skupinách pěti ulic;
5) stávající existence V+K.
8. Seznam TS zohledňuje rovnoměrnou lokaci v území a počet obhospodařovaných trvale
bydlících obyvatel.
9. Ulice, které se realizují na základě seznamu investiční komise, se realizují z prostředků
vyčleněných na investice, tj. X % z 34 % disponibilního rozpočtu + X % z budoucího
investičního fondu (do kterého budou směrovány příjmy z prodeje nevýnosových městských aktiv).
10. Ulice, které jsou vyčleněny k řešení v investiční komisi, se řeší dodavatelsky v celém
rozsahu.
11. Ulice vyčleněné k realizaci prostřednictvím TS se realizují z částky vyčleněné v rozpočtu
na TS + eventuálně i z upraveného materiálu získaného po odbagrování řeky.
12. TS přijmou jednu osobu na technický dozor, pokládka penetračního povrchu se rovněž
řeší dodavatelsky.
13. Z ulic se vytvářejí ucelené skupiny, které se zadávají k realizaci současně.
14. Postupuje se tak, že se v rámci skupiny začne vždy s ulicí, která je první na seznamu,
pokračuje se k ulici poslední a pak se pokračuje novou skupinou.
15. Město do každého typu ulice (průjezdná, obslužná, dojezdová) vkládá pouze základní
standard vybavení, odpovídající kategorii ulice (kvalita povrchu, forma odvodnění, počet jízdních pruhů, řešení pro pěší).
16. Standard průjezdných a obslužných ulic je definován v seznamu ulic navržených k realizaci.
17. Pro ulice, které jsou určeny k realizaci prostřednictvím TS, se v nejbližších 10 letech za
standard považuje penetrační povrch s odvodněním v zeleném pásu (pokud projekt
řešení dešťové kanalizace nevyžaduje jinak), chodník jako privátní investice se povoluje
pouze na jedné straně tak, aby nebylo dotčeno zvolené řešení odvodnění.
18. Ulice, které jsou zařazeny jako dojezdové, ale již mají nadstandardní vybavení (dle přijaté
klasifikace), se obnovují ve stávajícím standardu.
19. Ulice nebo úseky ulic, u kterých nebudou vyřešeny vlastnické vztahy ve prospěch města
darovací smlouvou, vypadávají ze seznamu.
20.Mimo schválené pořadí lze realizovat jen silnice, na jejichž realizaci je poskytnuta konkrétní dotace (kraj, MMR, EU, stát, soukromník).
21.Zapojení soukromého kapitálu je možné a to takto:
• pokud má někdo zájem o přednostní realizaci konkrétní ulice z přiložených seznamů, je
to možné za předpokladu, že se bude finančně podílet na realizaci stavební akce;
• v případě, že žadatelé požadují kvalitu vyšší (jiný typ povrchu nebo odvodnění, chodník
navíc), veškeré náklady nad schválenou kategorii hradí žadatelé;
• v případě zástavby nového území je součástí územního rozhodnutí smluvní zajištění
100% podílu žadatele na vybudování komunikací v předepsané kvalitě.
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1.

SEZNAM ULIC UR�ENÝCH K REALIZACI BEZ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE A PROST�EDNICTVÍM

TECHNICKÝC SLUEB + externí dodavatel penetrace

V provedení  penetrovaný povrch bez de�ové kanalizace a bez chodníku
Schválené náklady 300 a 350 K� na m2

Stav realizace

Po�adí
Realizace

JMÉNO
ULICE

po�et
trvale
bydlících

Délka

Plocha

í�ka

KOMPLETN�
Ve vlastnictví
m�sta

Hotovo �ást
Hotovo
Hotovo �ást
Hotovo
Hotovo �ást

1
1
1
1
1
2

Aleova (�ást)
Mánesova (�ást)
Bezru�ova
Sv. �echa (�ást)
Arbesova (�ást)
Na Vi�ovce

62
61
53
34
34
40

656,4
452,2
337,1
435,2
255,3
304,8

3151
2125
1155
2089
1353
2164

4,8
4,7
3,4
4,8
5,3
7,1

Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne

Hotovo

2
2

Jahodová
Moravská

30
11

323,9
312,2

1781
1155

5,5
3,7

Ano
Ne

2

Jablo�ová

13

288,0

1440

5,0

Ne

2

Pod Slune�nou

10

70,0

399

5,7

Ne

3
3

Sadová
V Dolích

52
39

274,6
635,6

1318
2816

4,8
4,5

Ano
Ne

3

V Zahrádkách

1

188,8

623

3,3

Ano

4

Suická

38

118,2

343

2,9

Ne

4

Hradecká

19

216,3

649

3,0

Ne

4

Liberecká

3

118,2

413

3,5

Ne

Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�

Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�

Rozpracováno

Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu
nerealizace skupiny
Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu soub�hu
s výstavbou kanalizace a
nevy�eených vlastnických vztah�
Do r. 2005
Odloeno z d�vodu soub�hu
s výstavbou kanalizace a
nevy�eených vlastnických vztah�
Do r. 2005
Odloeno z d�vodu soub�hu
s výstavbou kanalizace
Do r. 2005
Odloeno z d�vodu soub�hu
s výstavbou kanalizace
Do r. 2005
Odloeno z d�vodu soub�hu
s výstavbou kanalizace
Do r. 2005
Odloeno z d�vodu soub�hu
s výstavbou kanalizace
Odloeno z d�vodu
nerealizace skupiny
Do r. 2005

rozpracováno
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rozpracováno
P�ipraveno 04

4

Brn�nská

1

126,5

455

3,6

Ne

5

e�íková (�ást)

35

195,2

1035

5,3

Ne

5

Nádraní

17

151,4

363

2,4(!)

Ne

5

Zahradní (�ást)

14

25,1

108

4,3

Ano

5

Katanová

8

158,2

633

4,0

Ano

5

Lu�ní

8

116,4

512

4,4

Ano

5

R�ová

7

110,0

550

5,0

Ano

5

Ke Skále

11

88,4

301

3,4

Ano

7
7
7
7

Beneovská
Strakonická
M�lnická
Jablonecká

2
33
5
10

88,2
311,9
166,8
84,0

653
1092
550
539

7,2
3,5
3,3
7,2

Ano
Ano
Ano
Ano

5

Lu�ní

8

116,4

512

4,4

Ano

5

R�ová

7

110,0

550

5,0

Ano

5

Ke Skále

11

88,4

301

3,4

Ano
z radnice

rozpracováno
rozpracováno
rozpracováno
P�ipraveno 04
P�ipraveno 04
P�ipraveno 04

7
7
7
7
7
7
8

Beneovská
Strakonická
M�lnická
Jablonecká
Kutnohorská
Nymburská
Berounská

2
33
5
10
5
17
24

88,2
311,9
166,8
84,0
142,2
113,2
365,1

653
1092
550
539
540
430
2483

7,2
3,5
3,3
7,2
3,8
3,8
6,8

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne

P�ipraveno 04

8
9

Boleslavská
Voskovcova

11
20

82,4
319,3

618
1588

7,5
5,0

Ano
Ne

9

Kolárova

11

131,3

473

3,6

Ne

9

Olbrachtova

66

190,0

950

5,0

Ne

2005

10
10

V Boroví
Lesní

35
4

220,0
130,0

924
546

4,2
4,2

Ano
Ne

2005

10
11

V Dubin�
�apkova

51
16

250,0
282,2

1050
1467

4,2
5,2

Ano
Ne

2005
2005
2005
2005

12
12
12
12
12

Bud�jovická
Chrudimská
P�íbramská
Chomutovská
Domalická (�ást)

5
5
7
1
28

150,3
173,3
160,0
80,8
365,0

451
520
608
404
1825

3,0
3,0
3,8
5,0
5,0

Ano
Ano
Ano
Ano
Ne

2005

13
13

Na Vyhlídce
Nad Statkem

25
28

259,3
205,0

778
1230

3,0
6,0

Ano
Ne

13

Jiní

14

240,0

1584

6,6

Ne

14

Písecká (fakultativn�

7

80,0

240

3,0

Ne

Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�

14

atecká (fakultativn�

155,0

465

3,0

Ne

Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�

15

U Vodárny

540,0

2430

4,5

Ne

15

Ke varcav�

101,8

305

3,0

Ano

11345,1

51674

s výstavbou kanalizace
Do r. 2005
Odloeno z d�vodu soub�hu
s výstavbou kanalizace
Odloeno z d�vodu
nerealizace skupiny
Do r. 2005

Odloeno z d�vodu
nevy�eených vlastnických vztah�

Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�

Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�

Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�

Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�

Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�
Odloeno z d�vodu nevy�eených
vlastnických vztah�

Uplatn�na ádost o dotaci
na MMR

Celkem
Celkové náklady p�i
cen� 300 K�. za m2

 technicky komplikované)

 technicky komplikované)

4

Celkem

15 410 400 K�

• Dle schváleného postupu se z ulic určených k rekonstrukci vytvořily skupiny a to tak,
aby se zohlednilo umístění ulic ve stejné lokalitě a nedocházelo ke zbytečným přesunům
techniky. Pro dodavatele finálního povrchu je také třeba vždy vytvořit dostatečně velkou
celkovou plochu k úpravě.
• Pořadí skupin se střídá tak, aby se silnice upravovaly rovnoměrně v rámci celé obce.
• Částka schválených povolených nákladů ve výši přibližně 300 Kč za metr vychází
z předpokladu, že dle přijatých pravidel pro sestavování rozpočtu lze na tuto činnost do
rozpočtu technických služeb uvolňovat v průběhu čtyř let pravidelně přibližně 3,5 až
4,5 milionu.
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• Obyvatelé každé ulice jsou upozorňováni na zahájení rekonstrukce a je jim nabízena
možnost finančního spolupodílu v případě zájmu o vyšší než standardní provedení.
• Silnice, kde nejsou dořešeny vlastnické vztahy, se přeskakují.
• Skupina č. 5 byla přeskočena z důvodu, že přišla na řadu dříve, než zde byla dokončena
kanalizace. S její realizací se počítá po ukončení těchto prací.
• Z přehledu je zřejmé, že většina komunikací není kompletně ve vlastnictví města. Tento
problém se průběžně řeší a to jednáním s vlastníky. V ulici Alšova a nebo v ulici Šeříková se již vlastnické vztahy podařilo narovnat darovací smlouvou.

2.

SEZNAM ULIC VYPRACOVANÝ KOMISÍ INVESTI�NÍ

ULICE UR�ENÉ K REALIZACI KOMPLETN� DODAVATELSKY
S VYPRACOVANOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
V PROVEDENÍ S IVI�NÝM POVRCHEM, CHODNÍKEM A P�ÍP.
I S DETOVOU KANALIZACÍ
p�edpokládané náklady 1 300 a 5 000 K� na m2 bez náklad� na PD

poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2024
25

Název ulice

Fügnerova
Riegrova
kolní
Karlická
Slune�ná
St�ední
Kladenská
Mokropeská
Smetanova
Tyrova
Jihlavská
Klatovská
Pardubická
Plze�ská
Topolská
K Lesíku
Na Marzu
Husova
B. N�mcové
Táborská
Domalická
Zd. Lhoty
Na Poustkách
V Kosin�
Majakovského

Délka
(m)

328,0
314,5
1 086,4
841,0
1 691,0
1 184,0
904,0
1 177,6
655,0
447,8
77,5
212,4
329,8
380,6
1 579,3
397,8
455,9
1 263,9
518,8
704,5
377,9
1 543,7
184,0
279,4
742,8

plocha
2
(m )

1 732
1 761
6 844
3 943
8 609
6 657
4 458
6 048
2 405
1950
380
998
1 748
1 789
7 697
2 347
1550
7 331
2 326
3 029
1740
6 947
975
913
2 789

í�ka
(m)

5,3
5,6
6,3
4,7
5,1
5,6
4,9
5,1
3,7
4,4
4,9
4,7
5,3
4,7
4,9
5,9
3,4
5,8
4,5
4,3
4,6
4,5
5,3
3,3
3,8

De�.
kanal.

Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano 1/2
Ano
Ano
Ano
Ano 3/4
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano 1/2
Ano
Ano
Ano

PD stav

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
D�lá se
D�lá se
D�lá se
D�lá se
D�lá se
Ne

Zp�sob
financ

MMR 1⁄2
MMR
MMR 1⁄2
Leasing
MMR 1⁄2

Majetk.
vztahy

r�zné
M�sto
r�zné
r�zné
r�zné
r�zné
M�sto
r�zné
r�zné
r�zné
r�zné
r�zné
r�zné
M�sto
r�zné
r�zné
r�zné
r�zné
M�sto
r�zné
M�sto
r�zné
M�sto
M�sto
r�zné

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Husova
1 263,9
7 331
B. N�mcové
518,8
2 326
Táborská
704,5
3 029
Domalická
377,9
1740
Zd. Lhoty
1 543,7
6 947
Na Poustkách
184,0
975
279,4
913
V Kosin�
Majakovského
742,8
2 789
475
2 430
Havlí�kova
Erbenova
365
1 717
Jiráskova
551
2 759
Werichova
263
1 054
Na Ladech
372,2
1 774
Komenského
793,5
4 424
Chebská
334,3
1 371
Mostecká
175,8
703
Lidická
338,8
1 898
Ji�ínská
314,8
1 605
Gogolova
120,2
613
Pukinova
232,3
845
V Rybní�kách
241,8
1 138
V Mýt�
280,0
1 288
Myslbekova
140,1
560
Potovní
156,3
865
V Horce
914,0
4 755
Libuina
516,4
2 385
Jansova
360,2
1 807
Pod Horkou
232,8
1 327
Pod Vi�ovkou
389,8
1 286
Ukrajinská
1 524,0
6 221
Bulharská
192,1
1 076
Kyjevská (P)
222,5
1 446
Jasmínová (P)
360,3
1 452
Javorová
150,0
509
Akátová
242,0
820
Kazínská (P)
144,8
941,0
Masop. nám. (P)
56,9
774,0
Chilská (P)
57,2
240,0
Kubánská (P)
196,4
511,0
Madridská (P)
162,5 1 268,0
CELKEM

5,8
4,5
4,3
4,6
4,5
5,3
3,3
3,8
4,7
4,0
4,8
5,6
4,1
4,0
5,6
5,1
5,1
3,6
4,7
4,6
4,0
5,5
5,2
4,6
5,0
5,7
3,3
4,1
5,6
6,5
4,0
3,4
3,4
6,5
13,6
4,2
2,6
7,8

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano 1/2
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

r�zné
M�sto
r�zné
M�sto
z radnice
r�zné
M�sto
M�sto
r�zné
r�zné
M�sto
r�zné
M�sto
r�zné
r�zné
M�sto
r�zné
M�sto
r�zné
r�zné
M�sto
M�sto
M�sto
r�zné
M�sto
M�sto
M�sto
M�sto
M�sto
r�zné
r�zné
r�zné
MMR*
M�sto
MMR*
r�zné
r�zné
r�zné
MMR*
M�sto
MMR*
M�sto
MMR*
M�sto
MMR*
M�sto
MMR*
M�sto

P = Dotace konkrétn� ur�ená na odstran�ní povod�ových kod
Pokud se n�které silnice nenacházejí ani v jednom seznamu, je to proto, e jejich provedení
prost�ednictvím TS investi�ní komise zamítla, ale do svého seznamu je ji nezahrnula.
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Realizaci ulic dle tohoto seznamu (č. 2) měl na starosti od prosince
2002 do prosince 2003 bývalý místostarosta Koubek
Za tuto dobu se podařilo:
• vytvořit tento seznam
• ve výběrovém řízení zadat a následně i převzít vypracovanou projektovou dokumentaci
na pět ulic
• zadat ve výběrovém řízení a následně i převzít vypracování základní studie dešťové kanalizace v katastru města
• odhadnout náklady na realizaci první skupiny ulic dle získané dokumentace na 126 mil. Kč

Od prosince 2003 řeší tuto problematiku rada jako celek
a do dubna 2004 se podařilo
• zadat ve výběrovém řízení vypracování projektové dokumentace na dalších pět ulic
• zahájit práce na zjednodušení prvních pěti projektů
• dále detailně rozpracovat projekt k dešťové kanalizaci
• detailně zdokumentovat všechny vlastnické vztahy a zahájit jednání s dotčenými vlastníky
• navrhnout a v zastupitelstvu projednat způsob financování projektů (rozpočtová rezerva,
leasing, dotace od MMR + soukromý investor) a zahájit praktické kroky k získání těchto
prostředků
• získat od Rady Středočeského kraje souhlas s uvolněním 8 mil. Kč na rekonstrukci ulice
Dr. Janského v druhém čtvrtletí 2004
Z toho, co je výše uvedeno, je asi každému jasné, že hlavním a prakticky jediným limitujícím faktorem rekonstrukce silniční sítě jsou – jak jinak – finanční prostředky.
V Černošicích je celkem 55 kilometrů komunikací a finanční prostředky město získává na celkem 4 900 obyvatel. Dle současných rozpočtových pravidel to znamená, že
město získá jako čistý daňový příjem za jednoho obyvatele města cca 8 744 Kč. Odhadnutá cena jednoho metru silnice provedené v živici a s chodníkem je cca 1 400 Kč.
Pokud bychom tedy věnovali celý daňový výnos pouze na takovou rekonstrukci silnic,
lze z daňového výnosu za jednoho obyvatele rekonstruovat zhruba 6 m² vozovky za
rok . Podle schválených pravidel se však na investice uvolňuje z čistého daňového příjmu města cca 37 %, což představuje náklady na obnovu asi 2,2 m² za rok na jednoho
obyvatele.
Je tedy jasné, že zdroje je třeba hledat doslova všude, kde to jen trochu jde (dotace, prodej
majetku města, zapojení soukromého kapitálu). Abychom si skutečně správně uvědomili,
o jakých částkách hovoříme, je třeba vědět, že Černošice od roku 1990 do roku 2003, tedy za
třináct let, investovaly do vybudování stávající sítě vodovodu a kanalizace celkem 149 milionů korun. Rekonstrukce prvních pěti komunikací, včetně plánované dešťové kanalizace,
tak jak ji navrhla investiční komise, činí cca 126 milionů korun.
Během jednoho či dvou let by se tedy podle tohoto návrhu mělo investovat téměř tolik,
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kolik zde bylo za třináct let investováno do kompletní sítě vodovodů a kanalizací v celém
městě. Jistě to není nerealizovatelný úkol, ale přiznejme si, že je to úkol mimořádně náročný, který ke zdárné realizaci vyžaduje maximální součinnost všech, kteří na sebe vzali úkol
služby veřejnosti.
Je proto asi opravdu škoda, že někteří naši kolegové v zastupitelstvu, nebo možná ještě
spíš jejich „tiskový mluvčí“ či „spolustraníci“, si tuto službu veřejnosti vykládají jako
„permanentní revoluci“ spojenou s negací všeho a všech. Absenci vlastních smysluplných
nápadů pak zakrývají svou agresivní kritikou. Stačí si v této souvislosti například připomenout, že tito naši kolegové svým voličům slibovali, že své volební sliby profinancují
především z fondu SAPARD, a zapomněli se při tom zmínit, že jeho existence skončí
v roce 2003 (z tohoto fondu město získalo před jeho zánikem celkem 2,5 mil. Kč). Není
divu, že se potom vyžívají, místo hledání jiných použitelných řešení, spíše v bezcenných úvahách o tom, kdo aktuálně v zastupitelstvu „koaličně oslabil“ či „koaličně posílil“,
přičemž jim bohužel naprosto uniká, že v těchto hrátkách skutečně není podstatný smysl
práce zastupitele.
Je však naopak štěstí, že těch, kteří uvažují takto destruktivně a pro naše město škodlivě,
není mnoho. Koaliční potenciál reprezentantů tohoto destruktivního přístupu je navíc
nulový, byť se na veřejná zasedání zastupitelstva dostavují všichni jejich spolustraníci a nejrůznějšími výkřiky z pléna se snaží zakrýt jejich reálnou slabost v zastupitelstvu. Většina
těch ostatních, kteří skutečně chtějí pracovat pro město, totiž dokáže vzájemně normálně
spolupracovat a své ambice uzpůsobovat potřebám města.
Existuje proto stále reálná šance, že většinu těch pozitivních cílů, které si rada města na
začátku svého volebního období v prosinci 2002 uložila ve svém programovém prohlášení,
se podaří dosáhnout.
Aleš Rádl, místostarosta

Zaručená informace
Jak je již v našem městě zvykem, v posledních dnech se v našem městě rozšířila zaručená informace, že se mezi ulicí
Karlštejnskou a Vráží vykácí les a tato
lokalita se zastaví rodinnými domy. Je
skutečností, že vlastníci pozemků v rámci podání návrhu změn územního plánu
opravdu navrhli vyčlenit část této plochy
na výstavbu rodinných domů. K tomu je
třeba dodat, že komukoliv nelze zabránit,
aby podal jakýkoliv návrh, třebaže by se
zdál absurdní. Jako příklad si dovoluji

zmínit návrh posunout hranici stoleté
vody mimo pásmo, kam stoletá voda
dosahuje.
Se zařazením návrhu změny územního
plánu, který se týká zástavby zmíněných
lesních pozemků, vyjádřila rada města
jednomyslný nesouhlas a zpracovatel se
návrhem nebude dále zabývat a nezahrne
ho ani do prováděných průzkumů a rozborů.
Helena Langšádlová, starostka
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všechno ostatní zveřejňuje neúplatně a občanům umožňuje přístup na internet rovněž
Komplexní přehled všech forem přenosu zdarma v městské knihovně a kulturním
informací mezi Městským úřadem ČERNO- středisku.
ŠICE a veřejností
Úřední deska
Město má k dispozici sedm (výhledově
Komunikační nástroj určený ke zveřejňojich bude devět) základních prostředků, kte- vání zákonem přesně definovaných inforrými občanům poskytuje informace o dění mací. Fyzicky je umístěna v obou budovách
ve městě a na úřadě:
MěÚ. (V Praze i v Černošicích je přístupna
nepřetržitě.) V současné době byla impleInternetová prezentace
mentována i do internetové prezentace.
Úřední deska

Přenos informací

Informační listy
Městský rozhlas
GSM brána
Informační centrum
Městské vývěsky a nástěnky
Městské orientační ukazatele
Rozhodnutí o poskytnutí informace
Internetová prezentace
Základní komunikační nástroj, který je
koncipován tak, aby mohl v aktuálním čase
poskytnout všechny informace, které jsou
určeny ke zveřejnění. Slouží k poskytování
komplexního souboru všech distribuovaných informací a to v rámci celého okrsku
pověřeného úřadu. Součástí této prezentace
je i komunikační diskusní fórum, které
umožňuje přímou komunikaci s veřejností
na této doméně a to jak mezi občany navzájem, tak mezi občany a úředníky. V sekci
diskusní fórum se mohou objevovat názory
a stanoviska občanů k aktuálním tématům
a prostřednictvím této sekce mohou občané
klást dotazy přímo jednotlivým úředníkům,
přičemž odpověď obdrží opět ve stejné
formě. Na této doméně jsou rovněž poskytovány i informace komerčního charakteru o nabídkách podnikatelských subjektů
a město zde informuje i o své poptávce.
Město s výjimkou komerčních informací
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Informační listy

Doplňkový komunikační nástroj, jehož
prostřednictvím městský úřad zdarma informuje všechny obyvatele města (každé
číslo popisné) o činnosti úřadu. Jsou zde
zveřejňovány informace o přijatých rozhodnutích a k nim jsou připojována zdůvodnění obsahující stanoviska úřadu. Součástí IL
jsou i výzvy a sdělení orgánů MěÚ a zároveň i informace o činnosti dalších společenských, kulturních a sportovních organizacích, které vyvíjejí aktivitu na území města.
Součástí jsou i komerční inzeráty.
Městský rozhlas
Doplňkový komunikační nástroj slouží
především ke krizovému informování v případě ohrožení větší skupiny obyvatel (povodně, havárie), dále k aktuálnímu informování o aktivitách města, které vyžadují součinnost s veřejností (uzavírka silnic, čištění
města, kontejnerové akce, vypínání proudu
či vody atd.), a je zdarma. V současné době
probíhají práce na jeho rekonstrukci.
GSM brána
Doplňkový komunikační nástroj k informování konkrétních skupin osob, které si
o běr informací touto formou zaregistrovaly,
a e poskytován zdarma. Bude používán především ke krizovému informování veřejnosti
v souvislosti ohr žením vyvolaném zvýše-
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ným stavem vody, a to zejména těch o yvatel
města, jejichž emovitosti se nacházejí pod
úrovní Q100 (jsou-li z registrováni).
Informační centrum
Jeho zřízení se plánuje, s ohledem na
značnou finanční náročnost, až v návaznosti
na rekonstrukci městské knihovny a její rozšíření po realizaci záměru pošty přestěhovat
svoji provozovnu. Informační centrum slouží k poskytování informací obecného, spíše
však turistického a návštěvnického typu,
a bude zde možné získat i informace, které
souvisí s činností úřadu.
Městské vývěsky a nástěnky
Doplňkový komunikační nástroj, používá
se k uveřejnění veřejných oznámení městského úřadu. Zároveň je nabízen i ke komerčnímu informování za úplatu. Celkový
počet 13. Umístění: 2 u nádraží Černošice,
vedle trafiky nádraží Černošice, v Komenského ul., u pošty, u Mokrop. nádr., naproti
samoobsluze Mokropsy, Dr. Janského, u pe-

kárny Mokropsy, Vráž u křižovatky Vrážská
a Husova ul., ul. Karlštejnská, ul. Střední.
Zasklené nástěnky u trafiky nádraží v Černošicích, na stavebním úřadě v Mokropsech,
u samoobsluhy na ul. Dr. Janského.
Městské orientační ukazatele
Doplňkový orientačně-informační systém,
který slouží k základní časové a místopisné
informaci pro osoby pohybující se po městě.
Je ve stádiu budování v návaznosti na postupné uvolňování finančních prostředků.
Designové zpracování je v současné době
konzultováno s architektem J. Bucharem.
Rozhodnutí o poskytnutí informace
Správní rozhodnutí příslušného orgánu
MěU, které slouží těm, kteří o poskytnutí
přesně definované informace žádají písemně a to podle zákona 106/1999 Sb. Tato forma poskytnutí informace je zpoplatněna dle
příslušného sazebníku. Proti negativnímu
rozhodnutí se lze odvolat k vyšší instanci.
Aleš Rádl, místostarosta

Veřejné a „veřejné“ komunikace
Při přípravě kompletní realizace obnovy
silniční sítě v Černošicích se obnažila těžko uvěřitelná skutečnost. Nejen že naprostá
většina komunikací v Černošicích není dosud kompletně vlastněna městem, ale ještě
navíc tuto skutečnost celých 14 let nikdo
příliš neřešil. Protože se zpravidla jedná
o jeden až dva metry v krajích komunikace, bylo možné se v době budování sítí
tomuto problému ještě jakž takž vyhnout,
neboť tyto sítě se umísťovaly zpravidla
blíž ke středu komunikace. Ve chvíli, kdy
je naším záměrem vybavit silnice v Černošicích kvalitním povrchem, to však už
problém je.

li vůli řešit tento stav způsobem, který bude
pro město Černošice výhodný.
Žádat o dotace na rekonstrukce komunikací, které nejsou v majetku města, nelze
a naše vlastní prostředky sotva stačí na
povinný spolupodíl k případně získaným
dotacím. Rozhodně však už nestačí na
uspokojování eventuelních kompenzačních
nároků.

Městu v takovém případě nezbývá nic
jiného, než komunikace, které kompletně
nevlastní, vyřazovat z plánu rekonstrukcí
a odkládat je až na dobu, kdy nastane teoretická situace, že budeme současně schopni
uspokojovat kompenzační nároky i vynaChtěli bychom proto apelovat na vlastní- kládat vlastní prostředky na realizaci jejich
ky předmětných pozemků, aby v sobě nalez- obnovy.
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Protože se skutečně téměř ve všech pří- MUDr. Martinicová Radmila 157 m²
Domažlická
padech jedná jen o části pozemků v krajích
komunikací, prosíme tímto dotčené majitele, Stádníkovi Mgr. Martin a Mgr. Martina
aby byli schopni vstřícného kroku a své
142 m² Domažlická
kompenzační nároky v těchto případech Svobodovi Petr a Martina 2 m² Školní
omezili na minimum.
RNDr. Vranovský Karel 108 m² Školní
„Vážení vlastníci pozemků pod komunirok 2001
kacemi, město Černošice je nyní v takové
finanční situaci, že bez projevu Vaší dobré Dlouhý Ivan, Nováková Marina 2 327 m²
Lada
vůle se jen těžko dokáže rychle zbavit pověsti města s velmi špatnou kvalitou silniční Křížkovi Milan a Věnceslava 690 m²
Lada
sítě. Pokud tedy ke změně tohoto stavu
chcete přispět, buďte prosím ke svému měs- Petelík Petr 1 091 m² Lada
tu trochu velkorysí.“
Petelík Zdeněk 1 761 m² Lada
Kdo a jaký pozemek městu v letech
SOREA, s.r.o. 2 715 m² Lada
1998–2003 daroval?
Vošalíková Jana 513 m² Pod Tratí
rok 1998
D. E. M. S. 931 m² Na Ladech
Freyovi Antonín a Ludmila 1 116 m²
Na Ladech

Zímovi Ing. Jurij a Ing. Jitka, Jeníčkovi Jan
a Romana 174 m² V Topolích

Pařízek Petr 303 m² U Hřbitova

rok 2002
Czech Property Investments, a.s. , Geodet,
spol., s.r.o., Alpin Praha, s.r.o. 3 954 m²
Vráž

TICO IFC 1 049 m² Nad Školou

Ekospol 635 m² ul. Fibichova

Volejníkovi Petr a Simona 861 m²
Berounská ul.

Pošmourný Vladimír 1 940 m² Lada

HANIBAL, s.r.o. 1428 m² Čapkova ul.

rok 1999
Dlouhý Ivan, Nováková Marina 153 m²
Školní ul. Mokropeská ul.
RIDOM, s.r.o. 1 483 m² Nad Školou
JUDr. Tomáš a Mgr. Jitka Sokolovi 242 m²
Nad školou
SOREA 678 m² Nad Školou
Volejníkovi Petr a Simona 253 m²
Nad Školou
rok 2000
Fait František 71 m² Školní ul.
Jirout PhDr. Michal a PhDr. Ivana,
Němec Ivo, Ing. Pilát Karel 465 m²
Vápenice
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rok 2003
SK Čenošice 66 m² ul. Fügnerova
Ing. Váňa Jiří, Ing. Váňa Václav 223 m²
ul. Karlická
Ing. Novák Aleš 116 m² ul. Topolská
PaedDr. Brodová Věra 112 m² Lada
Vošalík Pavel 233 m² Nová Vráž
Vošalík Karel 636 m² Nová Vráž
Valterová Zdeňka, Mejstříková Růžena
126 m² Nová Vráž
Vážení dárci, Město Černošice Vám tímto
veřejným způsobem vyjadřuje své poděkování.
Za městskou radu zpracoval
Aleš Rádl
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Hřiště v našem městě
V Černošicích probíhá v posledních letech rozsáhlá výstavba zejména rodinných
domů, a přestože jsou obklopeny zahradami, vyvstává zde i potřeba veřejných hřišť
a parků, které by měly plnit nejenom funkci
rozšíření ploch zeleně, ale i funkci sociální,
měly by se stát prostorem, kde budou mít
obyvatelé našeho města příležitost se setkávat a vzájemně se poznávat. Vnímáme tuto
potřebu pro naše město v současné době
jako oprávněnou, a to zejména proto, že se
k nám stěhuje velké množství obyvatel, kteří se vzájemně neznají a nemají zde sociální
kontakty.
Samostatnou kapitolou jsou hřiště – sportoviště. Kromě současných dvou hřišť s umělým povrchem, které město v posledních
letech vybudovalo u budov základní školy
v ulicích Komenského a Pod školou, mají
v našem městě parametry sportoviště ještě
fotbalové hřiště v Mokropsech, volejbalová
hřiště na Vráži, zimní stadión, sokolské hřiště a sokolovna a několik hřišť v chatových
osadách. Jsme si vědomi, že stávající kapacita je nedostatečná. Prostor pro vybudování
klasického hřiště – sportoviště se v současné
době snažíme vytipovat v lokalitě na Vráži
a další v lokalitě Topolská, kde nám někteří vlastníci pozemků již nabídli část svých
pozemků a jiní obyvatelé z této lokality poukázali městu finanční prostředky na vybudování hřiště. S větším sportovním areálem
se počítá v lokalitě před budovami základní
školy v Mokropsech. Pro sportovní potřeby
veřejnosti bude v odpoledních a večerních
hodinách sloužit i hřiště v hale nového objektu základní školy, s jejíž stavbou by mělo
být započato ještě v letošním roce.

žití, ale i již zmíněnou funkci sociální. Tato
hřiště by měla být zaměřena na potřeby jednotlivých věkových skupin obyvatel, zejména
dětí, a jejich vybavení by tomu mělo být
přizpůsobeno. Z vytipovaných lokalit bych
zmínila prostor v horní polovině Náměstí
5. května, kde by dle návrhu zpracovatelů
projektu měl být multifunkční komunikační
prostor na úrovni drobné parkové výsadby
s převahou travnatých ploch, doplněný prvky jako jsou altán, plocha na kuželky, menší
dětské hřiště a podobně. Dalšími vhodnými
plochami se jeví trojúhelníková plocha vymezená ulicemi Školní a Domažlická, okolí
památníku a kostela na Komenského ulici,
dále stávající hřiště pod školou, které by mělo
být doplněno o prvky vhodné pro starší děti.
Na tuto akci již schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje dotaci ve výši 300 tis. Kč.
Rozpracován je projekt na využití zahrady
okolo Základní umělecké školy, pro který se
budeme vzhledem k tomu, že se jedná o vyhrazenou zeleň, ucházet o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí. Byli bychom rádi,
kdyby se podařilo tuto zahradu ve spolupráci s paní ředitelkou školy otevřít široké
veřejnosti.
V dolní části zahrady od ulice dr. Janského by měla být obnovena parková úprava,
která by měla respektovat charakter budovy
i původní založení zahrady. Součástí návrhu
je i vhodný prostor pro konání svatebních
obřadů. Část zahrady směrem na Střední
ulici je navržena tak, aby zde mohly trávit
čas maminky s dětmi i celé rodiny.
Rádi bychom upravili i prostor okolo
mokropeského fotbalového hřiště, kde by
kromě dráhy pro cyklotrial měly být umístěny herní prvky pro menší děti či minigolf
pro dospělé.

Kromě již zmíněných hřišť – sportovišť je
Všechny tyto projekty jsou však velice
rozpracována koncepce hřišť, která by měla
splňovat nejen funkci čistě sportovního vy- nákladné, část z nich bude možné realizo-
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vat pomocí dotací jak z centrálních zdrojů,
tak z rozpočtu kraje, přesto nemalý podíl
zůstane na nás. Velice mě potěšilo, že město
v posledních měsících obdrželo již několik
desítek tisíc korun na výstavbu hřiště v lokalitě Topolská, věřím, že se přidají i další
obyvatelé našeho města, kterým opravdu
záleží na tom, jak se naše město bude rozvíjet. Případné zájemce ráda seznámím s již
vypracovanými projekty.

Naše město proto například finančně podporuje z těch místně významně vnímaných
hodnot tradici masopustního svátku, spojeného s koncem zimy a začátkem jara, který
je však zároveň i připomenutím významu
hodnoty venkovské pospolitosti. A nebo
velmi významně finančně podporuje mariánské slavnosti, spojené s městskou poutí
na konci léta, které jsou zase připomínkou
jiných důležitých hodnot.

Helena Langšádlová, starostka

Vedle těchto místních svátků jsou i svátky
celospolečenské, které rovněž upomínají
na další významné hodnoty. K důstojnější
Svátky
Společnost, která chce svou existenci atmosféře svátků vánočních bude město
prožívat jako stabilní a vyrovnanou, se přispívat finanční podporou na provedení
musí opírat o dva pilíře, které jí zajišťují slavnostní půlnoční Rybovy mše v místním
požadovanou rovnováhu. Tyto pilíře jsou kostele a ve spolupráci s Club kinem budou
tvořeny respektem k tomu co bylo a poci- pořádány také naše maličké Vánoční trhy.
tem závazku k tomu co bude. Je zřejmé, že Rovněž vánoční výzdobu města bychom
s ohledem na tu naši velmi pohnutě proží- chtěli začít postupně vylepšovat.
Těm, kteří například svátek spojený
vanou historii se nám dnes jen velmi obtížně
hledá v tom, co bylo, něco, co si na základě se dnem ukončení války stále vnímají jako
všeobecné shody a bez velkých výhrad za- připomenutí celé řady zásadních morálních
slouží náš respekt. A kvůli tomu také někdy hodnot, nabízí odbor kultury možnost
obtížněji rozeznáváme to, k čemu z toho, co navštívit dne 4. 5. v Club kině zdarma film
vybraný pro tento účel komisí pro kulturu.
bude, máme pociťovat závazek.
Poslední dekádu minulého století pak
lze patrně označit za další období hledání
nejrůznějších kontinuit, s nimiž bychom
z vlastního přesvědčení mohli spojovat své
vnímání respektovaných hodnot a závazků,
jimž bychom se dobrovolně podrobovali. To, co tedy má být nyní vnímáno jako
symbolická připomínka určitých důležitých
hodnot, nalezlo již svou podobu v nějakém
konkrétním celostátním svátku a či v nějaké
místní znovu obnovené tradici.

Do budoucna bychom se chtěli také trochu více podílet i na vhodném připomínání
některých dalších významných celostátních
svátků (například 28. září, 28. říjen či 17.listopad), aby si občané našeho města mohli,
v případě zájmu, připomínat ty významné
svátky, které si sami spojují s hodnotami,
s nimiž se nejvíce ztotožňují, za obdobných
podmínek. Tedy s určitou podporou místní
veřejné správy, která přiměřeně odpovídá
našim možnostem.

Jedním z úkolů veřejné správy je pak těm
tradičním hodnotám, na nichž bylo dosaženo místně anebo celospolečensky jisté shody,
poskytovat ochranu a přispívat podle možností k jejich trvání ve vědomí společnosti.

Při hledání toho, k čemu by naše společnost měla pociťovat určitý budoucí závazek,
určitě nás hned a jako první napadne to, na
čem panuje téměř bez diskuse shoda, tedy
naše děti.
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Stejným způsobem uvažovalo vždy i vedení města a vedle prioritního přístupu, který
se uplatňuje při sestavování rozpočtu v oblasti plánování výdajů na práci s mládeží, na
školy, školky a bezpečnost dětí na ulicích,
chceme jako další drobnou připomínku
závazku k nejmenší generaci spolupořádat ve spolupráci s odborem kultury a ve
spolupráci s Club kinem tradiční Dětský
den a později zavést i u nás všude kolem již
běžnou znovu obnovenou tradici, kdy jsou
nějakou vhodnou formu přivítány nejmenší
děti mezi občany našeho města.

prakticky celá investiční část rozpočtu je
v Černošicích trvale směrována ke zlepšení
kvality životního prostředí (výstavba vodovodu, kanalizace, plynofikace, odstraňování
skládek, třídění odpadu atd.), jsme od minulého roku zavedli i symbolické připomenutí
faktu, že kvalita životního prostředí záleží
na každém z nás. Organizujeme proto vždy
na jaře dobrovolnou akci zaměřenou na
úklid města.

Význam všemožných svátků, starých tradic a nejrůznějších rituálů je pro společnost
mnohem důležitější, než si často připoušDalší významnou chráněnou hodnotou, tíme, a proto je nenechávejme míjet bez
která se pojí s připomínkou jistého závazku, povšimnutí.
Aleš Rádl, místostarosta
je životní prostředí jak celek. Vedle toho, že

informace

Montáž vodoměrů na vodovodní přípojky
Provozovatel vodovodu v Černošicích
rozhodl, že na všech vodovodních přípojkách z veřejného řadu musí být osazen
vodoměr. Podle zákona 274/2001 Sb., § 17
je povinností odběratele dodržet podmínky
umístění vodoměru stanovené vlastníkem či
provozovatelem vodovodu. Dále se praví, že
pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel
povinen na písemné vyzvání provozovatele
provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy.

přípojce, aby ve smyslu znění tohoto zákona
podnikli nezbytné kroky k umožnění jeho
montáže. Za přiměřenou lhůtu k úpravám
budeme považovat 3 týdny od doručení
písemného oznámení o montáži.

Telefonní číslo na techniky, kteří Vám vodoměr osadí popřípadě poradí: 251 643 528,
mezi 7.00–8.00 hod. ranní ve všední den.
Informace Vám poskytneme i na telefonních číslech: 251 643 548, 251 081 536 nebo
prostřednictvím e-mailu: vodovody@mestoVyzýváme proto občany, kteří zatím ne- cernosice.cz.
Ing. Jitka ZÍMOVÁ, správa VaK
mají osazený fakturační vodoměr na své

Úklid komunikací
Ve dnech 6. a 7. dubna proběhlo strojní čištění městských komunikací. Strojem se dají
vyčistit pouze zpevněné – rovné komunikace (asfalt). Z tohoto důvodu nebyly čištěny
komunikace, které svým povrchem nesplňují
tyto podmínky. Z komunikací bylo smeteno
100 tun smetků. Tam, kde stroj nezvládl ná-

nosy po zimním posypu, byly komunikace
ručně dočišťovány zaměstnanci TS.
Dne 26. a 27. 5. 2004 opět proběhne
strojové zametání města.
V ulicích budou s předstihem rozmístěny
značky zákazu parkování od 6 do 20 hod. Je
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důležité, aby se lidé včas seznámili s termíny
čištění a respektovali značení.
V době úklidu je zvykem tolerovat parkování na chodníku, které je jinak zakázáno. Ti,
kteří auta z vozovek neodstraní, se vystavují
nebezpečí, že jim policie nechá auto odtáhnout. Je to zbytečná nepříjemnost, která úklid
zdržuje. I jedno zaparkované auto v našich
úzkých ulicích může úklid znemožnit. Navíc
je možné ušetřit peníze za odtahy a pokuty.

Vzpomínka na ukončení války
Vážení občané, přijďte prosím uctít pa- u pomníku naproti kostelu, v 16.30 v Mokmátku obětí 2. světové války. Pietní akt ropsech u kapličky a v 17.00 u pomníku na
se uskuteční v pátek 7. 5. 2004 od 16.00 Vráži.

Vydávání rybářských lístků
Upozorňujeme občany, že z důvodu absence prováděcí vyhlášky k zákonu č. 99/2004
o rybářství, která by měla stanovit podmínky a podobu vydávání rybářských lístků, zatím
tato povolení vydávána nebudou. O změnách budeme průběžně informovat.
Po schválení příslušné vyhlášky budou lístky k vyzvednutí na Městském úřadě Černošice,
Podskalská 19, 128 25 Praha 2, na odboru životního prostředí u pana Ing. Semeráda.

Město Černošice hledá 2 zaměstnance
na provádění ručních výkopových prací
Vhodné též pro zahraniční dělníky s plat- vlády o platových poměrech zaměstnanců
ným pracovním povolením.
ve veřejných službách a správě). Rozmezí
Doba trvání pracovního poměru: pra- platu 7 410 Kč až 10 250 Kč měsíčně (dle
covní poměr na dobu určitou s trváním do délky započitatelné praxe). K tomuto platu
je možné při dlouhodobém dosahování
30. 9. 2004.
dobrých
pracovních výsledků a při odváděBližší specifikace požadované práce: ruční
ní
kvalitní
práce přiznat osobní příplatek ve
hloubení výkopů a ostatní manuální práce
výši
až
5
125
Kč.
prováděné při opravách místních komunikací v Černošicích.
Informace podá tajemník Městského
Platové podmínky: 3. platová třída dle ka- úřadu Černošice František Dvořák (tel.
talogu prací (nařízení vlády č. 469/2002 Sb., 251 081 523) nebo vedoucí odboru kancekterým se stanoví katalog prací a kvalifikač- láře starosty Městského úřadu Černošice
ní předpoklady a kterým se mění nařízení Ing. Jana Ullrichová (251 081 517).
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Výstavba kanalizace v Topolské ulici
V lokalitě Topolská v Černošicích, Mok- na komunikacích budou probíhat nejméně
ropsy byly zahájeny rozsáhlé stavební práce v průběhu dalších 10ti měsíců.
– výstavba kanalizačního řadu. Práce provádí
Děkujeme za pochopení a respektování
firma Zepris, s.r.o., Praha. Výkopové práce dočasných silničních uzavírek. odbor dopravy

Oprava ulice Dr. Janského
Po několikaletém úsilí se podařilo získat
finanční prostředky na opravu ulice Dr. Janského. Rada Středočeského kraje uvolnila na
tuto akci 8 miliónů Kč. Tato komunikace je
sice z hlediska Středočeského kraje „slepou“
komunikací III. třídy, ale z pohledu našeho
města se jedná o jednu z nejvýznamnějších
komunikací spojující dvě části obce, a její
již několik let trvající havarijní sta nám
všem značně komplikoval život. V současné

době vypsalo SUS Kladno výběrové řízení
na dodavatele stavby a souběžně probíhá
projednání dopravních opatření, o kterých
budeme informovat. Současně byli vyzváni
vlastníci nemovitostí v ulici Dr. Janského
k případnému dobudování přípojek ke stávajícím sítím tak, aby po dokončení povrchu
již nevstupovali do tělesa komunikace.
Helena Langšádlová, starostka

Granty ještě jednou granty
Město Černošice uvolnilo tento rok
částku 720 000 korun, což je dvojnásobek
oproti roku 2003, na GRANTY NA PRÁCI
S MLÁDEŽÍ. I vy můžete využít této jedinečné možnosti. Pokud chcete být v grantovém řízení úspěšní, je třeba svou žádost
podat na předem připraveném formuláři.
Potřebné formuláře jsou k vyzvednutí
v podatelně MěÚ, podrobné informace

podá na odboru kultury MěÚ p. Pavel
Blaženín, tel. 602 200 817, e-mail: kultura@mestocernosice.cz. Vyplněné formuláře
je třeba odevzdat do podatelny MÚ nebo
zaslat poštou do 14. 5. 2004, rozhodující
je razítko pošty nebo podatelny. Výsledky
grantového řízení budou zveřejněny v IL
a na našem webu.
Pavel Blaženín

Změna odjezdu autobusu 315
Na základě žádostí občanů dochází od
18. 4. 2004 k časovému posunu spoje linky
č. 315 v návaznosti na vlak ČD, který je

veden na trase Černošice, žel. zast. – Černošice, Vráž U transformátoru s odjezdem
v 8.10 hod. na 8.30 hod.

Zasílání SMS o aktuálních událostech

Žádáme občany, kteří mají zájem
v případě ohrožení povodní o zasílání
aktuálních SMS na své mobilní telefony,
aby svá telefonní čísla zaslali písemně na
MěÚ Černošice, odbor životního prostředí,

Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Město
Černošice se zároveň tímto zavazuje občanům, že tato data budou využita pouze
v krizových situacích.
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Na pomoc všem podnikatelům
v České republice nejen při vstupu do Evropské unie
Koncem roku 2003 bylo v České republice
otevřeno 75 informačních míst a 25 oborových informačních míst, která poskytují malým a středním podnikatelům pomoc a informace soustředěné na jednom místě o:
- podnikatelském prostředí v České republice a v Evropské unii
- podnikatelské legislativě České republiky
a Evropské unie
- programech podpory malého a středního
podnikání na regionální a celostátní
úrovni
- vzdělávacích programech v rámci regionu
a centra
- produktech dalších institucí na podporu
malého a středního podnikání

nictvím celorepublikové sítě Informačních
míst pro podnikatele vytvořených v obcích
III. stupně, které při efektivních nákladech
umožňují úzký kontakt s podnikateli.
Uvedený projekt byl projednáván s příslušnými vládními resorty, vládními agenturami pro podpory MSP a s partnerskými
podnikatelskými reprezentacemi. Projekt je
podporován i na úrovni krajů a obcí.
Na níže uvedenou adresu se můžete obrátit osobně, telefonicky i e-mailem, nebo svůj
dotaz předat na podatelně MÚ Černošice,
který vychází touto cestou vstříc Hospodářské komoře okresu Praha-západ a tím
i všem místním podnikatelům.
Hospodářská komora okresu Praha-západ,
Informační místo pro podnikatele (InMP)

- komerčních nabídkách a poptávkách v tuPodskalská 19
zemsku a v zahraničí a další užitečné
128
25 Praha 2
informace pro podnikatele.
tel: 221 982 432, 237
Cílem projektu je podpořit přípravu ma- ohk@hkpz.cz, www.hkpz.cz
lých a středních podnikatelů na vstup ČR
úřední hodiny
do EU a zvýšit absorpční schopnost ČR při
Po 10.00 – 18.00
čerpání finančních prostředků po vstupu
St 8.00 – 16.00
do EU. Toto realizovat kvalifikovaným poČt 8.00 – 16.00
radenstvím a osvědčenými postupy ze zemí
v minulosti přistupujících do EU a prostřed- V ostatní dny po domluvě s pracovníky InMP.

Pronájem hřiště u sokolovny
Tělocvičná jednota Sokol Černošice nabízí možnost pronájmu hřiště u sokolovny k rekreačnímu sportování od 1. května 2004.
K dispozici je antukové hřiště na volejbal nebo nohejbal a asfaltové hřiště na tenis, basketbal nebo házenou.
Ceny za pronájem:
antukové hřiště – 20 Kč/osobu/hod., nejméně však 100 Kč/hod.,
asfaltové hřiště – 80 Kč/hod.
Objednávejte u nového správce hřiště pana Radka Pětiokého, telefon 777 260 390. Platí se
přímo správci, při objednávce na celou sezónu je možná platba fakturou na účet Sokola.
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Městská knihovna Černošice
Adresa: Riegrova 228, 252 28 Černošice
E-mail: knihovna@mestocernosice.cz
Telefon: 251 64 15 01
Městskou knihovnu v Černošicích najdete v přízemí obecního domu v Riegrově ulici
přímo naproti budově městského úřadu. Je
určena pro širokou vrstvu čtenářů. Čeká
tady na Vás 19 536 knih.

vysokorychlostní internet. Pro registrované
čtenáře je tato služba přístupná zdarma.
Půjčovné činí 100 Kč na 1 kalendářní rok.
Výpůjční doba je 1 měsíc.
Stálých čtenářů má naše knihovna okolo
300. V loňském roce navštívilo knihovnu
2 149 čtenářů a vypůjčilo si 12 043 knih.

Provozní doba knihovny:
Novinky jsou každý měsíc zveřejňovány
Pondělí: 9–11.30 12.30–18
na stránkách Informačních listů Černošic.
Středa: 9–11.30 14–20
Obsah najdete na webové stránce města:
12.30–16
Čtvrtek:
www.mestocernosice.cz.
Pátek:
9–11.30
Od ledna 2004 je v knihovně zaveden

Dolní Berounka
Rád bych Vás upozornil na internetové
stránky Mikroregionu Dolní Berounka
– svazek obcí (Černošice, Všenory, Dobřichovice, Karlík, Lety, Řevnice, Zadní Třebaň,
Hlásná Třebaň, Srbsko, Karlštejn, Tetín),
které jsou nyní pravidelně aktualizovány.

Na těchto stránkách najdete kalendář významných kulturních a sportovních akcí
našeho regionu na celý rok. Podívejte se
na www.dolniberounka.cz a přesvědčete se
sami.
Za odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín

Nové smlouvy na hrobová místa ještě letos
Černošice se rozrůstají. Přibývá obyvatel,
aut, ale také odpadků a nepořádku spojeného s výstavbou především rodinných
domků. Někteří z jejich stavitelů často
nedodržují zákon a hyzdí okolí vším, co
zrovna nepotřebují. Nenajde-li se viník,
uklidí to technické služby. Nejde však jen
o tyto křiklavé příklady. Na bedrech Technických služeb města Černošice, které jsou
organizačně rozděleny na oddělení stavebně technické a oddělení údržby města, leží
prakticky veškerá činnost spojená s údržbou a čistotou.

zeleně a správu obou černošických hřbitovů.
Konkrétně to znamená strojní a ruční čištění
ulic, chodníků a všech veřejných prostranství, instalaci a vyprazdňování odpadkových
košů a čištění autobusových zastávek. „Právě
autobusové zastávky jsou nejčastějším terčem
vandalů a zvláště po víkendech jsou plné lahví,
nedopalků a podobného nepořádku. Úklid pak
stojí zbytečně moc času i peněz,“ postěžovala
si vedoucí oddělení údržby města Renáta
Petelíková.

Oddělení má na starosti rovněž provoz
sběrného dvora na likvidaci nebezpečných
Oddělení údržby města dostalo do vín- odpadů a organizaci svozu kontejnerů na
ku starost o čistotu města, údržbu veřejné tříděný odpad – plast, papír a sklo. „Kaž-
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dý ví, že pro plast je určen kontejner žlutý,
pro papír modrý a pro sklo zelený. Navíc
je každý kontejner označen samolepkou
s vysvětlením, co do něj nepatří. Přesto
se třeba v kontejneru na sklo objeví pytel
plný domovního odpadu. Nejhorší spoušť
ale nastane, zůstane-li pytel se zbytky jídla
pohozený u kontejneru přes noc. Psi a kočky
zbytky doslova rozmetají po okolí,“ uvedla
vedoucí oddělení.

nájem hrobového místa musí být uzavřena
písemná nájemní smlouva. Tyto smlouvy
bude správce pohřebiště rozesílat majitelům
hrobů ještě v průběhu tohoto roku. Uzavírány budou na dobu deseti let a poplatek za
pronájem se bude u jednotlivých hrobových
míst lišit:
- hrob kopaný – 490 koruna na dobu 10 let

V neposlední řadě pak pracovníci oddělení udržují a zakládají květinové záhony,
prořezávají stromy a keře a sekají trávníky
na veřejných prostranstvích města. „S příchodem jara bychom navíc rádi zkrášlili město okrasnými květinami v nádobách porůznu
umístěnými na veřejných prostranstvích. Doufám jen, že vydrží na svých místech a budou
těšit oči obyvatel města až do podzimu,“ dodala Renáta Petelíková.

- hrob urnový – 500 korun na dobu 10 let

Do povinností oddělení údržby Technických služeb města Černošice patří také správa obou místních hřbitovů. Jejich provoz je
dán Řádem veřejného pohřebiště, jehož
stručný výtah je umístěn ve vývěskách obou
hřbitovů. Řád mimo jiné stanoví, že na pro-

- dvojhrob – 980 korun na dobu 10 let
- hrobka – 1 300 korun na dobu 10 let
- dvojhrobka – 2 600 korun na dobu 10 let
- kolumbárium (sklo) – 500 korun na dobu
10 let
- kolumbárium (mramor) – 200 korun na
dobu 10 let
- jednorázový poplatek za uložení urny činí
200 korun.
Nájemce hrobového místa je povinen
jakékoli změny údajů, například změnu
adresy, oznámit správě hřbitova. V případě
úmrtí nájemce přechází ze zákona nájem
(js)
hrobového místa do dědictví.

Něco pro naše podnikatele
Město Černošice nabízí bezplatnou prezentaci Vaší firmy na svých internetových stránkách. Jedná se o základní informace o Vaší firmě. Další nadstandardní služby budou poskytovány za úplatu. Bližší informace získáte na kultura@mestocernosice.cz

Z činnosti městské policie
Na přelomu měsíce března a dubna 2004
se strážníci Městské policie Černošice
účastnili dvou společných akcí s Policií ČR
a útvarem cizinecké policie, zaměřených na
pobyt cizinců na území města a dále pak na
cizince, kteří do města přicestují vlaky. Při
těchto společných akcích bylo kontrolováno
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několik desítek osob. V 8 případech byla
uložena bloková pokuta za přestupek a dva
cizinci byli předvedeni na útvar Policie ČR
ke zjištění totožnosti.
V měsíci březnu 2004 ve večerních hodinách byla provedena společná akce městské
policie a Policie ČR zaměřená na provoz
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18 let, na hru těchto osob na výherních hracích přístrojích a na pátrání po hledaných
osobách. Při této kontrole nebylo zjištěno
žádné porušení zákona, jen jedna osoba byla
předvedena ke zjištění totožnosti. Tyto akce
budou nadále pokračovat.
Dne 29. 3. 2004 ve večerních hodinách bylo oznámeno na úřadovnu městské policie,
že v ulici Jičínská v Černošicích při zavážení
výkopu byl nalezen ruční granát. Městská
policie na místě provedla opatření a zajistila
místo do příjezdu policejního pyrotechnika.
restaurací. Při této kontrole strážníci a poli- Tento granát pocházel z II. světové války, byl
cisté provedli kontrolu ve čtyřech vybraných ruské výroby a plně funkční. Granát byl pyprovozovnách, kde se soustředili na podá- rotechnikem převezen k likvidaci.
Gregor Dušička, Městská policie Černošice
vání alkoholických nápojů osobám mladším

Prevence kriminality ve městě
i u domu vybavení oken bezpečnostními
Přestože je město Černošice zastavě- fóliemi, vrstveným nebo polykarbonátovým
no zejména rodinnými domy, nesmíme sklem. U oken i dveří je nutné zabezpečit
v preventivních opatřeních zaměřených i panty, a to bezpečnostními pojistkami proti jejich možnému vysazení. Jako doplněk je
na zabezpečení obydlí zapomínat ani na
možné nainstalovat mříže nebo rolety. Tyto
majitele bytů.
mechanické zábranné prostředky je vhodné
Projdeme-li se zástavbou rodinných doplnit zařízením elektronické signalizace.
domů, často vidíme kolem husté keře Dům či byt je pak vhodné dobře pojistit.
nebo vysoké zdi. Ty možná zvyšují jejich Již při stavbě domu či při jeho následném
majitelům pocit soukromí, avšak často za- zabezpečování neváhejte a obraťte se na
krývají pohled na dům, čímž se dům stává odborné firmy, které provádějí komplexní
anonymnějším v případě nechtěné návště- zabezpečení, a nespoléhejte se jen na své
vy pachatelů vloupání do domu. Vstupní síly či na „sousedskou výpomoc“.
dveře domu by měly být vybaveny masivV domácnosti neukládejte cenné předměními, nejlépe bezpečnostními dveřmi se ty. Je-li to nezbytné (šperky, sbírky apod.),
zámkem, vložkou a štítem. Takto vybavené pak se snažte chránit je zvlášť jak mechadveře jsou odolné proti rozlomení, odvrtání, nicky (trezor, schránka), tak elektronicky.
prokopnutí či vysazení. Zapomínat bychom Kromě toho si o těchto předmětech pořiďte
neměli ani na méně viditelné a méně často vhodnou dokumentaci (fotografie, popis).
používané vstupy do domu, jako jsou zadní Snažte se vyloučit možné znaky dlouhé
dveře, sklepní okénka apod.
nepřítomnosti, např. neodklízený sníh, neBezpečí v rodinném domku:

Stejně jako u oken bytů, lze doporučit

vybíraná dopisní schránka apod. A v okolí
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domu neponechávejte volně přístupné nářadí a žebříky. I při krátkodobé nepřítomnosti
(např. nákup v blízkém okolí) zavírejte okna
v přízemí a nižších podlažích, stejně tak zavírejte a zamykejte dveře.
V Černošicích je pak možné nechat si
elektronické zabezpečovací zařízení domu
nebo bytu připojit např. na bezpečnostní
agenturu nebo přímo na službu městské
policie, která se tímto zabývá.

Důležitá telefonní čísla.
Policie ČR 158
Policie ČR Řevnice 257 721 494
Městská policie 156
Městská policie Černošice 605 255 450
724 060 620
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Záchranná služba Řevnice 257 721 666
VOLEJTE VE SPRÁVNÝ ČAS!

Zabezpečení oken a dveří
Pocit bezpečí, který nám náš domov
nabízí, je nutné neustále vylepšovat a zdokonalovat. Stejně jako se zvyšuje technické
vybavení pachatelů trestné činnosti, stejně
tak se musíme i my snažit zvyšovat bezpečí
v bytě či rodinném domku. Nejčastějšími
cestami vstupu pachatelů vloupání do bytu
či domu jsou stále ještě okna a dveře.
Pokud se zaměříme na okna, lze říci, že
je nutné v první řadě okna řádně zavírat
a zajišťovat. Proti rozbití okenního skla je
možné instalovat bezpečnostní fólie, vrstvené nebo polykarbonátové sklo. Jako doplněk
je možné nainstalovat mříže nebo venkovní
rolety, které dnes již mají velmi pěkný estetický vzhled. Tato možnost se doporučuje
zejména v přízemních bytech, je však dobré
poradit se s odbornou firmou, která Vám
poradí a mříže odborně nainstaluje. Vždy si
u těchto výrobků nechte předložit atest.

prostředků (s patřičnými atesty), které Vám
mimo zajištění majetku přinesou i větší pocit bezpečí.
Zaměříme-li se na dveře, je velice vhodné
instalování druhého přídavného zámku,
který znesnadní vstup do bytu. V lepším případě investujte do bezpečnostních dveří či
zabezpečovací závory. Vnitřní výbavu dveří
by pak mělo tvořit panoramatické kukátko
a bezpečnostní řetízek.
Nenechte se unést mylnou představou, že
zrovna Vám nemá případný zloděj co ukrást,
neboť máte jen běžné zařízení bytu. Tímto
málo zodpovědným přístupem k ochraně
svého majetku se dopouštíte veliké chyby.
Často se totiž stává, že k vloupání dojde,
a když pachatel nic nenalezne, často zdemoluje i to málo, co v domě nebo bytě máte.

I starší věci, které máte v domácnosti,
mají
pro některé zloděje cenu. Ne všichni
Dále je možné doplnit okna nebo balkónozloději
se zaměřují jen na špičkové výrobky
vé dveře zámkem. Proti vysazení křídlových
oken z pantů jsou nejlepší ochranou shora a předměty. Vykradení bytu je pro každépřidělané pantové pojistky proti vysazení. ho postiženého šokem. Mimo ukradených
Toto jsou vybrané části oken, které můžete běžných věcí (spotřební elektronika) Vám
vlastními silami či finančními prostředky většinou nenávratně zmizí i předměty, ke
ovlivnit. Avšak je nutno dbát na správný kterým máte intimní vztah (rodinné šperky,
výběr a instalaci mechanických zábranných fotografie, listiny atd.).
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Jak dopadla akce úklid Den země?
S potěšením musím říct, že velmi dobře. Počasí nám přálo, nepršelo, nemrzlo, svítilo i sluníčko. Letos se nás sešlo mnohem víc než v loňském roce, dospělí a hlavně děti.
Uklidily se celé Černošice a pracovníci TS sváželi v sobotu a ještě celé pondělí hromady
odpadků. Bylo odvezeno 6 velkoobjemových kontejnerů na skládku do Řevnic.
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Máme uklizeno – otázkou je ale, na jak
dlouho.

Obracím se proto na všechny z nás s prosbou: nedopusťte, aby se po našem městě povalovalo tolik odpadků.

Sebevětší armáda dobrovolníků nezajistí
trvalou čistotu, pokud nám bude jedno,
Věřím, že mít čisté Černošice, ve kterých
co na ulici, na hřišti nebo v lese necháme. společně žijeme, je naším společným přáCigaretovým nedopalkem počínaje a pneu- ním.
matikou konče.
Přeji Vám krásné jaro a příjemné procházVím, že pro řadu z Vás jsou výzvy k úklidu ky po uklizených Černošicích.
nadbytečné, bohužel ale nikoli pro všechny.
Petelíková Renáta za TS

Pátrání po pamětnících a dobových dokumentech
pokračuje
Padesáté výročí založení černošické
Základní umělecké školy se zase o měsíc přiblížilo. O to aktuálnější je výzva
uveřejněná v březnových Informačních
listech adresovaná nejen bývalým žákům, aby pomohli zajistiti důstojné
oslavy tím, že poskytnou jakékoli autentické dokumenty či fotografie týkající se
historie školy. Z nich sestavená výstavka
bude součástí slavnostního koncertu,
který se uskuteční 18. června v prostorách ZUŠ.

kantoři a žáci našli útočiště v letech 1954 až
1960 a v září 2002 se do již zrekonstruované
budovy po dlouhých dvaačtyřiceti letech
vrátili.

Základní umělecká škola však chystá
nejen slavnostní koncert, ale připravuje
i vydání brožované publikace, která by měla
slovem, fotografiemi a dalšími dokumenty
provést čtenáře celou její padesátiletou
historií. Bude obsahovat dnes už téměř
historické události tak, jak je zaznamenal
pisatel školní kroniky a první ředitel školy
„Každý takový dokument uvítáme. PřeJosef Dražan. Následující dvě ukázky jistě
devším by nás však potěšily fotografie či
nepostrádají na zajímavosti:
jiné obrazové dokumenty zachycující naše
Operní hvězdu zábly při koncertě nohy
současné sídlo, tedy vilu U Kantůrků, v době, kdy její průčelí zdobil krásný na omítce
…byly vyzkoušeny organisační schopnosti
malovaný květinový reliéf. A to nejen proto, Sdružení rodičů a přátel školy na prvním
aby jej mohli spatřit účastníci výstavky veřejném vystoupení profesionálního umělce,
uspořádané k výročí školy, ale i proto, aby a to operní pěvkyně Marty Krásové, která
posloužily jako autentická předloha při jeho zazpívala písně Vítěslava Nováka, Jana
případné obnově,“ uvedla ředitelka školy Křičky a nezbytné Dvořákovy „Biblické“
Ludmila Plzáková.
v klasickém již jejím pojetí… Koncert měl
Secesní vila U Kantůrků (dílo architek- úspěch, ač umělkyně se dostavila pozdě
ta Osvalda Polívky, který architektonicky a byla nesvá pro chladno v sále a na jevišti.
ztvárnil i Obecní dům v Praze) se sídlem Sama byla ovšem také srdečným přijetím
školy stala vlastně již podruhé. Nejprve tu překvapena a tak vše skončilo k všeobecné
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spokojenosti. Dostavil se i úspěch finanční. šlo najevo, že hudební škola by pak již nikdy
nemohla uplatňovati nárok na vlastní budo(25. 11. 1954)
vu,
rozhodli se tito nabídku MNV přijmout.
Opravovat se bude, ale bez peněz
Na adaptace přispěl pouze okres částkou
…za panování soudruha tajemníka 1 500 Kč, MNV nepřispěl ničím… (školní
Matouška na Místním národním výboru rok 1958–59)
v Černošicích se začalo uvažovati o přemísProsíme všechny ochotné majitele fototění tohoto úřadu do budovy vedlejší a stará grafií, programů koncertů či jiných zajíbudova po MNV byla nabídnuta naší škole. mavostí vztahujících se k historii školy, aby
Ředitelství ani rodičům nezdála se tato na- se obrátili na ZUŠ Černošice, Střední 403,
bídka příliš výhodná, neboť měla-li býti tato tel.: 251 641 480, e-mail zus.cernosice@sebudova důstojným stánkem umění, pak by znam.cz, Marcela Látalová tel.: 251 642 431,
(js)
vyžadovala mnoho adaptací. Když však vy- Hana Bláhová tel.: 251 641 473.

Městská policie účastníkem dopravní nehody
Dne 15. 4. 2004 v dopoledních hodinách ního vozidla městské policie. Strážník, který
obdržela službu konající hlídka Městské po- služební vozidlo řídil, se snažil nehodě zalicie Černošice telefonní hovor upozorňující bránit a vozidlo strhl. Při této dopravní nena vloupání do objektu v ulici Dobřichovická hodě nebyl nikdo zraněn. Škoda na obou vov Černošicích. Na základě tohoto telefonátu zidlech byla odhadnuta na 23 000 Kč. Z toho
tato hlídka vyjela na místo se zapnutým
20 tisíc na vozidle městské policie. Na místo
výstražným modrým světlem. Při dojíždění
byla přivolána skupina dopravních nehod
k onomu objektu, který je asi 100 metrů za
Policie
ČR, která nehodu vyšetřila a zároveň
provozovnou Železářství u Koníčků, se z prostoru mimo komunikaci proti směru jízdy celou věc ukončila blokovou pokutou, která
rozjelo osobní vozidlo tz. Škoda 105, které se byla uložena viníku dopravní nehody.
Gregor Dušička, vedoucí MP Černošice
začalo otáčet a vjelo do jízdní dráhy služeb-
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Rozhovor s finalistkou Miss ČR Martinou Dvořákovou
z Černošic
Kdo vám byl nejen v průběhu celé soutěže
oporou?

nepřišlo. Když to shrnu, byl to asi tak měsíc
příprav.

Největší oporou mi byl jednoznačně přítel,
Můžete svými výkony dostatečně ovlivnit
který mě plně podporoval a pomáhal mi.
porotu, nebo je to spíše o kráse?
Jaké panovaly mezi dívkami vztahy? NaváJak již citovaly jedny noviny, tak to již
zala jste nějaká nová přátelství?
o kráse není, bohužel, krása to je příliš
Musím říci, že vztahy byly moc dobré, subjektivní pojem. Každá dívka samozřejsamozřejmě že ne každý vám padne hned mě může vše ovlivnit, protože porota nás
do oka a oblíbíte si ho tak jako ostatní. S pár sledovala skoro na každém kroku a konaly
děvčaty jsem se spřátelila více, ale myslím, že se i individuální rozhovory s porotou, kde
to nebude zas až takové to pravé přátelství. byl přítomen psycholog. Ale nakonec je tam
A protože jsem tam už kamarádku, se kte- 15 porotců a každý hlasuje pro tu svou.
Jak naložíte s touto velkou zkušeností?
rou jsme se znaly již z dřívějška, měla, tak
jsem ani to pravé pevné přátelství nemusela
Pokusím se s ní naložit co nejlépe a ještě
navazovat.
více se prosadit nejen v modelingu. Ale také
Co vám soutěž dala a o co vás naopak díky své popularitě pomoci těm, kteří poochudila?
Soutěž mi rozhodně dala další zkušenost
do života, možnost poznání nových lidí,
a doufám, že díky tomu i nějaké nové pracovní příležitosti. Co mi účast ve finále Miss
ČR přinesla do budoucna, to už bude záležet
asi jen a jen na mně, ale rozhodně mě o nic
neochudila.
Lidé většinou vidí na soutěžích jen to
krásné, ale určitě vás příprava stála mnoho
sil.
Příprava byla sice náročná, ale to k tomu
už patří a tím, že toho bylo hodně, tak vše
hrozně rychle uteklo a rozhodně to nebyla
nuda.
Jak dlouho jste se na soutěž připravovala?
V podstatě se nedá říci, že bych se na
soutěž nějak intenzivně připravovala. Byla
to samozřejmě určitá doba strávená sháněním kostýmu, poté trénováním choreografie
a další povinnosti s Miss spojené, ale tím, že
jsem při tom chodila do školy, mi to až tak
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moc potřebují. Zatím mám v plánu účast na
jedné charitativní akci na pomoc při obnově
pražské zoologické zahrady. Podle toho, jak
se to vše zdaří, budu se snažit v těchto akcích
pokračovat a pomoci také i mým rodným
Černošicím, které při posledních záplavách
utrpěly nemalé škody.

dietu nedržím! Postavu si udržuji pravidelným cvičením. Jinak to záleží na situaci a na
tom, na co se mě v otázce ptají.
Je to těžké se neustále usmívat?

Na molu to je někdy poměrně těžké, zvlášť
když zrovna člověku není do smíchu, ale dá
Rozčílilo vás něco?
se to zvládnout. V normálním životě se ráda
a někdy i hodně zasměju, protože smích přiNic mě nerozčílilo.
náší radost a radost do života je pro mě asi
Jaké typy otázek nesnášíte?
Určitě je to otázka, jestli držím dietu. jedna z nejdůležitějších věcí.
Otázky kladl Pavel Blaženín
Hned vám na ni raději odpovím. Ne, žádnou

Jubilanti
Letos v květnu se dožívá 91 let černošický
občan Stanislav Panýrek z Vrážské ul. Těší se
plnému duševnímu zdraví a stálému životnímu optimismu. Tento pán byl od roku 1938
až do svého odchodu do důchodu, za všech
režimů a systémů, členem policejního sboru
jako řadový příslušník. Zajímavě vypráví,
jak se formoval sbor za I. republiky a jaké
byly požadavky na jeho členy. V mnohém
mu dáme za pravdu, že dnešním policistům
chybí ta dřívější profesionalita.

Gratulujeme a přejeme, aby zdraví i optimismus se ho držely i nadále.

Na jaře se dožívají další dva vrážští
občané požehnaného věku. Antonín
Dragoun oslaví 90 let a jeho bratr 91 let.
Oba jsou stále nenápadní, čestní a poctiví.
Rozhovor s nimi vždy potěší na duši a jejich vzpomínání na staré časy je stále plné
optimismu. I jim gratulujeme a přejeme
hodně zdraví.

Vzpomínka na hokej
Nedávno bylo ukončeno play-off o mistra
ligy 2004 a čeká nás domácí MS v hokeji.
Dovolte, abych vzpomenul, že i v Černošicích vyrůstali mistři ledu. Největšího úspěchu bezesporu dosáhl bývalý hráč HCH
Černošice, později I. ČLTK a ATK Praha,
Vladimír Kobranov.

Kanadou na MS 3:2. Návrat z tohoto MS byl
impozantní. Národ začal milovat hokej a ten
se stal národním sportem. Po tomto velkém
úspěchu přišla tvrdá realita. Vládnoucí komunistická strana zinscenovala proces s hokejisty, mezi nimiž byl i Vladimír Kobranov.
Po pěti letech kriminálu se vrátil na jednu
Do roku 1945 bydlel a hrál za HC Horní
Černošice. V r. 1948 byl členem českoslo- sezónu do Černošic, kde v té době hokej
venské reprezentace na ZOH ve Svatém Mo- slavil velké úspěchy. Odtud se vrací zpět
řici, kde jsme získali stříbrné medaile. O rok do ligy, kde setrval 11 sezon. Byl vynikajípozději v dresu ČSR získal titul mistrů světa cím hráčem, stal se mistrem ligy a dvakrát
ve Stockholmu. Zde také poprvé vyhráli nad nejlepším střelcem mistrovství. Po ukončení
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aktivní činnosti se věnoval činnosti trenér- Smíchov a Jaroslav Slepička ve Spartě.
ské v tehdejším TJ Gottwaldov.
Před právě probíhajícím MS v Praze a OsJeště je dobré si připomenout, že v Černo- travě, kdy propukne hokejová euforie, je
šicích bylo více výborných hokejistů. V lize dobré si uvědomit i dřívější úspěchy.
v 50. letech působil Oleg Kobranov v Tatře
Zdeněk Flossmann

Fotbaloví vyhnanci už bojují o body doma
Po roce a půl trmácení po hřištích okolních oddílů si fotbalisté černošického SK
vydechli. O body už mohou bojovat i v domácím prostředí. S jarním zahájením soutěže jim totiž začal sloužit zrekonstruovaný
sportovní areál s nově zatravněným hřištěm,
novými kabinami a tréninkovou plochou.
Původní stařičké hřiště, vybudované na
pravém břehu Berounky už v třiatřicátém
roce minulého století, zničila v srpnu 2002
povodeň. I když bylo zvyklé s povodněmi
„bojovat“ po celou dobu své sedmdesátileté
existence, tu poslední nepřežilo. Trávník, na
kterém se proháněly generace černošických
fotbalových nadšenců, zmizel nenávratně
pod nánosem bahna a kamení. S ním dosloužila i místní rarita – staré dřevěné kabiny.
O vybudování nového areálu se značnou
měrou zasloužili sami hráči a funkcionáři
oddílu. Přiložili ruku k dílu v době, kdy
to bylo nejvíc potřeba. „Loni v létě jsme se
pustili do stavby nových kabin, skončili jsme
letos v březnu. Postavili jsme i ochranné sítě
za oběma brankami. Odpracovali jsme přes

tisícovku brigádnických hodin, mnozí tu strávili víc času než doma,“ vzpomíná sekretář
oddílu Petr Jahelka.
„Kluci zaslouží obdiv za to, co pro svůj klub
udělali. Teď už jen schází, aby na jejich utkání
v domácím prostředí našli ve větší míře cestu
i diváci,“ říká věrný fanda a bývalý dlouholetý „šutér“ černošického áčka dnes dvaasedmdesátiletý Jarda Karnet.
Černošický oddíl, jehož první tým bojuje
o body v okresní soutěži, má dvě družstva
dospělých, přípravku a do podzimních bojů
se chystá přihlásit i družstvo žáků. Ve svých
řadách by proto rád uvítal další mladé fotbalisty:
Nábor do družstva přípravky (6–10 let)
je každé pondělí a středu od 17.00 na hřišti
nebo na tel. čísle 603 289 985 (vedoucí Jan
Gottel).
Nábor do družstva žáků (10–15 let) je
každou středu od 17.00 na hřišti nebo na tel.
čísle 776 186 857 (vedoucí Jiří Brejcha). (js)

Jak končila válka v Černošicích
Signálem k boji se stalo volání pražského
rozhlasu o pomoc.

toužebně očekávanou zprávu: „V dohodě
s českým a německým velitelstvím v Praze buPíše se 8. květen dosud válečného roku diž ihned zastavena nepřátelská činnost Praze
1945. Úderem čtvrté hodiny odpolední po- a okolí. Německé velitelství oznamuje svým
depisuje velitel německých vojsk v Protekto- jednotkám, že kdo neuposlechne tohoto rozrátu Čechy a Morava kapitulaci a po několik kazu, bude potrestán podle stanného práva…
dní trvajících bojích o Prahu vysílá rozhlas budiž zastaveno nepřátelství…“ Jen oddíly
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SS bojují dál a na západ ustupující německé
jednotky následují až o den později. Pro
obyvatele Prahy a jejího okolí tak v podstatě
končí nejstrašnější válečný konflikt v ději- nách lidstva.
Hektické květnové dny však neprožívali
v bojové náladě jen Pražané. Dramatické
okamžiky konce 2. světové války zaznamenaly i kroniky tehdy samostatných obcí
– Dolních Mokropes, Vráže a Horních Černošic:

ho lidového soudu Kurt Blaschtowitschka,
později odsouzený k smrti za účast na
odsouzení 260 Čechů.
6. květen – Černošické nádraží, podchody pod kolejemi, přívoz i výpadové
silnice obsazují ozbrojené čety. V obci
vyrůstá sedm barikád. Na Vráži zajímají
ozbrojené hlídky ustupující posádky několika německých vozidel. Obcí projíždějí na dvě tisícovky Vlasovců, na které čeká
bojující Praha.

–

Už počátkem roku 1945 vzniká v Dol- ních Mokropsech ilegální skupina odboje
Hnutí za svobodu a ilegální národní výbor s napojením na Vráž. Ilegální národní výbor vzniká i v Horních Černošicích.
V květnových dnech tyto národní výbory
sehrávají důležitou roli – přebírají obecní
správu a organizují revoluční akce.

7. květen – Mokropeští partyzáni spolu
s černošickými četníky a ozbrojenými
dobrovolníky spěchají na pomoc Radotínu ohrožovanému tankovou divizí SS.
Opačným směrem míří desítky civilistů
a nacházejí útočiště v černošické škole.
Hlídkám se vzdávají demoralizovaní němečtí vojáci – chtějí k Američanům.

–

4. květen – Lidé odstraňují německé nápisy a to i přesto, že v Černošicích
i Mokropsech stále operují nejen němečtí
vojáci, ale i příslušníci SS. Hrozbu pro revolučně naladěné obyvatele představuje
i silně ozbrojená posádka pracovního
vlaku německé Todtovy organizace, která
opravuje sovětskými partyzány poškozený mokropeský železniční most. Vrážští
téhož dne vyhlašují svobodu Českoslo- venské republiky a boj proti okupantům.

8. květen – Boje o Radotín pokračují. Při
likvidaci německého ostřelovače usazeného ve věži kostela umírá Josef Waldhauser z Černošic. Předvoj tankové divize se přes tvrdý odpor probíjí k Berounce,
její velitel pod hrozbou dělostřeleckého
ostřelování města žádá volný průchod
směrem na západ. Vojenští parlamentáři
souhlasí.

-

5. květen – Volání pražského rozhlasu
o pomoc se stává signálem k aktivnímu
odporu. Posádka ozbrojeného vlaku se
vzdává a vydává do rukou členů revolučního výboru zbraně. Část ukořistěných
zbraní putuje do bojující Prahy, zajatci
spolu s místními Němci a lidmi podezřelými z kolaborace jsou internováni
v mokropeské škole. Týž den kapituluje
68 mužů německé posádky sídlící v hotelu Kulhavý. Na černošickém nádraží končí
v rukou hlídky státní návladní německé-

9. květen – Den po kapitulaci. Obyvatelé
Černošic a Vráže s obavami sledují přesun tankové divize SS směrem na západ.
K úlevě všech probíhá klidně. Ještě dva
dny však zvláštní četa likviduje granáty
a odjištěné nárazové miny, které esesáci
cestou odhazují.
(js)
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Klub českých turistů Černošice je tu pro dospělé i seniory
Klubové aktivity:
* 2x do měsíce turistický pochod s dětmi
a mládeží z turistického oddílu Mustang
* 1x do měsíce akce pouze pro dospělé
* Výlety po památkách
* Návštěvy muzeí
* Prohlídky hradů a zámků
* Návštěvy divadel

* a další zajímavé akce
Podrobné informace obdržíte na adrese
oddílu a tel. čísle:
KČT TOM Mustang 603 306 746
Stáňa Grodecká,
e-mail: stanislava_grodecka@kb.cz
Poštovní 213
252 28 Černošice I.

Turistický oddíl mládeže MUSTANG je tu pro děti,
mládež, dospělé do 26ti let
vání, batikování, práce s korálky, pletení
Klubové aktivity:
náramků
* 2x do měsíce turistický pochod
* 1x do měsíce akce pouze pro dospělé
* soutěže, hry a mnohé další
* 4x do roka víkendová akce
Podrobné informace obdržíte na adrese
* Výlety za kulturou
oddílu a tel. čísle:
Navíc pro děti a mládež:
TOM Mustang 603 306 746
* Letní tábor
Stáňa Grodecká,
* 1x týdně pravidelné schůzky v oddílové
e-mail:
tom.mustang@seznam.cz
klubovně v budově TJ Sokol Černošice
Poštovní 213
s programem turistické a tábornické do252
28 Černošice I.
vednosti, práce s mapou a buzolou, šifro-

Odskočili jsme si jen na minutku
belka se všemi doklady a penězi. Když jsem
přijel na místo, ptal jsem se této paní, proč kabelku na sedadle nechala. Tato mi odpověděla
právě onou větou, „Odskočila jsem si jen na
minutku pro své dítě“. Další otázka zněla, zda
Nedávno jsem se jako strážník setkal s mla- ví, že jsou zde vozidla vykrádána. Odpověď
dou ženou, která byla stižena stejným osudem zněla: Ano, vím to, četla jsem o tom.
Pokud my sami budeme svůj majetek
jako mnoho dalších. Vykradli mi auto, ozval
se utrápený hlas této ženy v telefonu. Na otáz- a osobní věci vystavovat ve vozidlech a doku, kde se ona krádež přihodila a co ženě bylo slova je všem nenechavcům nabízet jako
odcizeno, se mi dostalo odpovědi, že u jedné v samoobsluze, budeme o tyto věci přicház mateřských školek a odcizena jí byla ka- zet. Za 1 minutu je průměrně zdatný zloděj
Toto jsou nejčastější slova všech, kteří si
nechali své osobní věci, mobilní telefony,
kabelky a jiný majetek na sedadle svého vozidla a přičiněním jiných osob, které mají ve
zvyku si tyto věci přisvojovat, o ně přišli.
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schopen vykrást i několik vozidel. V našem
městě k těmto krádežím dochází nejčastěji
právě před mateřskými školami, u základní
školy a u všech prodejen. Proto Vás všechny
opětovně upozorňujeme:

NENECHÁVEJTE VĚCI V ZAPARKOVANÝCH VOZIDLECH ANI NA OKAMŽIK BEZ DOZORU.
Gregor Dušička, Městská policie Černošice

Rozhovor s „adoptivním rodičem“ z Černošic
by třeba pro něj byly nesrozumitelné. Píši
pouze to základní o nás, a pak něco, co by
ho mohlo bavit, a hlavně obrázky, o kterých
může přemýšlet a povídat si ve škole. S prvCo vás vedlo k rozhodnutí adoptovat na ním dopisem od něj jsem dostala i dopis
z tamního sociálního centra, ve kterém jsou
dálku dítě v Indii?
oficiální informace o rodině dítěte a také to,
Jsem přesvědčená, že každý člověk by měl
že dopis dítěti přeloží a vysvětlí. Měla jsem
v životě nějak konkrétně druhým pomoci.
z jeho dopisu velkou radost, byl opravdu
Nechci to rozebírat, jen jsem měla takový
milý a dětsky upřímný, i s obrázkem věcí
pocit a nějakou dobu jsem váhala nad
kolem něj – slon, autobus, kytka v květináči.
tím, jaký zvolit způsob. Oslovila mě forma
Víte, v jakých podmínkách váš „adoptivadopce na dálku, i když s názvem jsem měla
chvíli problém. Přes internet i z letáků je ní syn“ žije, jak probíhá jeho běžný den?

Již druhý „adoptivní rodič“ z Černošic mi
poskytl rozhovor – tentokrát paní Vlasta Klokočková, která si o Vánocích na dálku „adoptovala“ devítiletého chlapce z Indie.

Píše mi teto, a pro mě je to Sunil, tak se
jmenuje. Zatím mám jenom základní informace, myslím, že se časem o něm dovím
víc. Žije ve střední Indii ve státě Karnataka.
Kraj je vyprahlý, zemědělství je závislé na
monzunech. Rodina Sunila žije na vesnici,
rodiče pracují jako námezdní dělníci na
farmě a jen v období monzunů mohou pracovat
na svém poli s kukuřicí, která je živí.
Podle jakých kritérií jste si vybrala konSunil
má
staršího bratra, píše, že rád chodí
krétní dítě?
pro vodu a nejraději má hru kho-kho. Ještě
Nechtěla jsem vybírat. Volila jsem tak tronevím, jak se hraje, tak mi to snad v příštím
chu náhodu. Požádala jsem dceru, aby mě
dopise vysvětlí.
přes internet přihlásila a zvolila. Pak přišlo
Jaký význam pro vás mají tyto aktivity
potvrzení. Zašla jsem na středisko organizado
budoucna?
ce, kde jsem dostala adresu, fotografii a prvNepřemýšlela jsem o tom. Doufám, že maní obrázek od dítěte. Vlastně to byl jeden
jí význam hlavně pro Sunila a jeho rodinu.
z mých dárků k Vánocům.
možno o projektu leccos zjistit, střediska
jednotlivých organizací lze navštívit. Impulsem k rozhodnutí byl také kontakt s lidmi,
kteří se rozhodli přede mnou. Líbila se mi
konkrétnost projektu a možnost kontaktu
s dítětem. Důležitá mi připadala možnost
poskytnout šanci tam, kde jsou příležitosti
takřka nulové.

O čem si s vaším indickým chlapečkem
píšete?

Paní Klokočkové za rozhovor moc děkuji.

Prosím ostatní černošické adoptivní rodiče,
Zatím jsme si vyměnili jenom jeden do- ochotné poskytnout mi podobný rozhovor, aby
pis. Nechci ho zatěžovat informacemi, které mi dali vědět, děkuji.
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V čem spočívá adopce dětí z rozvojových
zemí – projektu pomoci na dálku, si můžete
přečíst na www.cernosice.osobe.cz v Katalogu
v sekci Občanské aktivity, kde také naleznete
kontakty na organizace, které tento projekt
v Česku uskutečňují.

Medové perníky

Navazuji na svůj článek z minulého čísla
Informačních listů a plním slib, který jsem
v závěru dal: v dnešním článku si můžete
přečíst něco o dlouhé historii pečení medoMarie Hokrová, studentka UK, mhokro- vých perníků.
va@centrum.cz , 251640292 (ráda zodpovím
Historie perníků a jiného medového pečijakékoli dotazy ohledně tohoto projektu)
va sahá do nejdávnějších časů.
Na své adoptivní rodiče, kterými se můžete - Pečivo z mouky a medu se nacházelo již
v egyptských hrobech.
stát i Vy, čeká:

Sharon Mongare, 10 let, Keňa, číslo v data- - Antičtí spisovatelé píší o zvyku starých
Řeků rozdávat při různých slavnostních
bázi: 60801
příležitostech a o svátcích perníky růzpopis situace: Oba Sharoniny rodiče zemřeli
ných tvarů.
na malárii. O dívku se nyní stará její teta, ta
má ale vlastní rodinu, proto nemůže Sharon - Ve vykopávkách v Itálii byly objeveny hliněné formy na medové pečivo. Jednotlivé
poskytnout všechny základní věci, které by
tvary měly symbolický význam, některé
potřebovala.
přetrvaly až do dnešní doby. Nejoblíbekontakt: L. Pospíšilová: 605 246 227, o.s.
nější z nich je srdce.
Dialog
- První zmínka o perníku v Čechách, jeho
výrobě a prodeji je z roku 1335.
Je jisté, že původní perníky se jen málo
podobaly pečivu, které pod tímto názvem
známe dnes, sladkým zákuskům s polevou
a často náplní s ovocnou příchutí. Spíše
byly podobné perníku na strouhání. Ten
je již málo používaný, a v obchodě se s ním
jen zřídka setkáte. Po nastrouhání sloužil
k posypání a ochucení kaší nebo jiných
pokrmů.
Původní perníky se zadělávaly jen z mouky (nejčastěji tmavé žitné) a vody. Pro vláčnost a chuť se přidávalo tehdy nejdostupnější sladidlo – včelí med. Nadto se perníky již
ve starořímské době kořenily. Tak se rázem
z prostého obilného pokrmu stalo sváteční
pečivo. Podle tehdy obvyklého přichucování
pepřem (latinsky piper) dostal perník i své
jméno. V přídavném jménu „peprný“ tu
příbuznost slyšíme i dnes.
Za zmínku stojí, že v dobách starého Říma
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byl perník nazýván „libun mellitum“, tedy
něco jako medová placka. Perníkářům však
říkali „pernikatores“. Perník se v té době pekl hlavně v pekárnách u klášterů.

výroba cukru postupně zatlačila výrobu
perníků z dřevěných forem. Začaly se péci
perníky vykrajované plechovými tvořítky.
Tento perník se pro zvýraznění barvy naPozději se začaly přidávat do perníkového tíral karamelem a zdobil bílou cukrovou
těsta i další přísady a dodnes se perník zadě- polevou.
Perníky se zdobily nejprve pomocí štětečlává hlavně z pšeničné mouky, medu, koření
ků, později kornoutkovou technikou. Někdy
a kypřidla.
Jakost staročeského perníku vždy určo- se vedle klasické bílé polevy používá i poleval med použitý k výrobě. Chuť perníku va barvená odvarem ze špenátu, červené ředodávalo různé koření, často podle tajných py, šafránu nebo šťávou z kompotů. Přílišná
receptur jednotlivých perníkářských (cálet- barevnost však neodpovídá perníkářskému
nických) rodů. Ale cáletnické cechy vznikaly vkusu.

Perníky se pekly nejen na Velikonoce,
až mnohem později, většinou v průběhu 16.
století. Proto se také někdy uvádí, že historie podle roční doby se objevovaly i jiné
perníkářství v Českých zemích je stará jen motivy (Mikuláši, čerti, betlémy a další).
Drobné perníkové figurky naši předkové
asi 400 let.
Odedávna se perníky dělaly jako volně nazývali „drůbeřka“ ve smyslu drobnůsta ručně tvarované pečivo. Později si výrobci ka. Takovéto figurky nesměly v minulém
vytváření složitějších tvarů usnadňovali století chybět na žádné pouti nebo jarmarvtlačováním dobře prohněteného perníko- ku. Prodávaly se zde jako dětské hračky,
vého těsta do mělkých forem. Ty původní většinou pestře zdobené. Typické tvary
byly z pálené hlíny a používaly se až do 16. byly koníčky, vozíčky, panenky, a snad nejstoletí, kdy je vytlačily vyřezávané dřevěné známější je dodnes perníkový husar. Jako
formy. Říkalo se jim kadluby. Zvláště bohatě hračky měly perníky navíc tu výhodu, že
zdobené kadluby pocházejí ze 17. a 18. stole- byly jedlé a chutné.
Není bez zajímavosti, že české země byly
a snad dosud jsou velmocí v oblasti výroby
perníku. Začátkem dvacátého století bylo
založeno několik továren na perník, nejznámější je dodnes pardubická. Medový perník
se vyvážel až do zámoří. Velké množství se
v 30. letech vozilo do Chicaga, odběratelé
Perníkům se někdy říká marcipány. Názovšak byli i v Jižní Americe.
ry na původ tohoto jména se různí. Podle
Přes tuto světovost jistě největší radost
jednoho z výkladů se apoštol Marek se svýzpůsobí
pravý medový perník doma dětem,
mi lidmi na poušti živil sladkým chlebem
bez
ohledu
na tradici či roční dobu.
z medu a pšeničné mouky a upečeným na
slunci. Nazýval se Markův chléb (MarciA na závěr opět jeden recept: tradiční
pane). Proto má také perníkářský cech ve český zdobený perník, který si můžete upéci
znaku svatého Marka.
a ozdobit doma.

tí. Ve starších dobách vyráběli kadluby především zlatníci, rytci nebo řezbáři. Později
i někteří zruční perníkáři. Formy se zhotovovaly z hruškového dřeva, někdy však i ze
švestkového, třešňového, ale i lipového či
bukového.

Staré perníky se nezdobily, zdobil je už
jejich pěkný tvar a lesklý povrch. Tovární

Příprava perníkového těsta: 6 celých vajec,
3 lžíce tekutého medu a 500 g práškového
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cukru dobře umícháme do pěny. Přidáme
koření: skořice, nové koření, hřebíček, badyán, koriandr. Potom přidáme 1 kg obyčejné
hladké mouky a zarovnanou lžičku sody.
Chceme-li mít perník tmavší, přidáme lžíci švestkových povidel. Vypracujeme těsto,
které vložíme do mikroténového sáčku a necháme nejméně jeden den uležet v chladnu.
Vydrží však i tři měsíce.

ka asi 7 minut. Po upečení opět potřeme
vajíčkem a sejmeme z plechu na rovnou
podložku.
Z těsta můžeme tvary také vykrajovat,
různě kombinovat, zdobit sušeným ovocem, hrozinkami a mandlemi podle vlastní
fantazie.

Ukázky medového perníku a jeho zdobení
si (kromě spousty dalších věcí) můžete přijít
Z kousku těsta vyválíme váleček o síle prohlédnout ve dnech 18.–20. září 2004 do
tužky a z něj stáčíme požadované tvary jako sokolovny v Černošicích, na výstavu, kterou
u kynutého těsta. Hlavičku figurky vytvoří- pořádá Základní organizace Českého svazu
me z kuličky těsta, kterou mírně zploštíme. včelařů v Černošicích při příležitosti oslav
Jednotlivé části figurky stačí k sobě přiložit, 90. výročí svého založení.
při pečení se spojí. Před pečením se figurky
RNDr. Ivan Babůrek,
potírají rozšlehaným vajíčkem pro hezčí
jednatel ZO Českého svazu včelařů, Černošice
vzhled. Pečeme ve vyhřáté troubě, zprudbaburek@ueb.cas.cz

kultura

Violoncellový koncert
Sbor Církve bratrské v Černošicích – Mokropsech srdečně zve na den 22. května 2004
v 19 hodin do Základní umělecké školy
v Černošicích
k programu HUDBA JAKO BOŽÍ STVOŘENÍ
violoncellové suity Johanna Sebastiana Bacha: přednese a slovem doprovodí brněnský
hudebník JAN ŠKRDLÍK.

Studoval u předních českých violoncellistů Jan Hališky, Bedřicha Havlíka nebo Daniela Veise, a dále pak u Luise Clareta v Barceloně. Obdržel prémii Českého hudebního
fondu za propagaci českých děl v zahraničí
a jiná ocenění. S Janem Škrdlíkem se měli
možnost seznámit posluchači na mnoha
stech koncertech na třech kontinentech, ať
už jako s komorním hráčem nebo sólistou.

Divadelní představení v mokropeské mateřské školce
Zveme všechny malé diváky, i ty, kteří
u nás nejsou zapsáni k docházce, na divadelní představení, která se konají v naší
školce (na adrese Topolská 518, Černošice
– Mokropsy).
21. 5. pátek 9.00 hodin O SMOLÍČKOVI
4. 6. pátek 9.00 hodin TŘI ZLATÉ VLASY
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DĚDA VŠEVĚDA
11. 6. pátek 10.45 hodin UKÁZKA ŽIVÝCH
SOV A DRAVCŮ
18. 6. pátek 9.00 hodin ZDRAVĚNKA, KUBÍK a PRÁZDNINY
Vstupné na všechna představení je 40 Kč
na dítě, dospělí vstupné dobrovolné.

kultura

Sobotní pohádka v MěKS
Odbor kultury uvádí v sobotu 22. 5 od
10.30 pohádku pražského Divadla bez
opony Pan doktor a jeho zvířátka. Tato
pohádka má silný výchovný akcent (láska ke zvířatům, vítězství dobra nad zlem

a pod.), tolik potřebný pro budoucí správnou orientaci dětí. Přiveďte své ratolesti do
sálu v MěKS, Mokropeská 1208, a dobře se
bavte.

Sportovní den v mokropeské MŠ
Mokropeská mateřská škola pořádá v sobotu 29. 5. 2004 na zahradě školky Sportovní den na oslavu svátku všech dětí.
Soutěží se mohou zúčastnit pouze celé rodinné týmy ve složení dva dospělí (nejlépe
maminka a tatínek) a děti, z nichž alespoň
jedno je mladší 7 let. Počet dětí není omezen. Pokud Vám některý člen týmu v rodině
schází, můžete jej nahradit dalším příbuzným nebo známým. Soutěžit se bude v růz-

ných sportovních a žertovných disciplínách.
Zápis účastníků je v 9.30 hodin, sportovní
klání vypukne v 10.00 hodin. Pro vítězné
týmy jsou připraveny odměny, pro všechny
závodníky občerstvení a opékání buřtů.
Po skončení závodění je připraveno představení s nafukovacími balónky a kouzly.
Srdečně zveme všechny malé sportovce
a jejich rodinné týmy.
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kultura

Pepa Nos vystoupí
v Černošicích

Známý písničkář Pepa Nos vystoupí
s Václavem Polívkou (seniorem) v pondělí
17. 5 od 20 hod. v sále MěKS, Mokropeská
1208, na Vráži. Můžeme se těšit na pásmo
hudby a slova a hlavně na porci pořádného
humoru v podání obou protagonistů.

Nové knihy v Městské knihovně
Beletrie:
BÁRTA, Jan: Dana Němcová – rozhovor
CHADWICKOVÁ, Elizabeth: Dobyvatel
z Normandie – historický román
CHILD, Lee: Bez slitování – špionážní román
HERESCHOVÁ, Elisabeth: Alexej, syn posledního cara – životopis
KORBEROVÁ, Tessa: Lékař císařů – historický román
LEVINE, Karen: Hanin kufřík – příběh židovské dívky za 2. světové války
PECHOVÁ, Jaroslava: Hrníčková kuchařka
pro chataře
REICHSOVÁ, Kathy: Osudová cesta – detektivka
SCHMITZEROVÁ – SOVÁKOVÁ, Anna:
Sovák popáté – životopis + kuchařka
STEELOVÁ, Danielle: Dům pro mou lásku
– román pro ženy
VIZINCZEY, Stephen: Chvála zralých žen
– román
WILLIAMSOVÁ, Sue: Teď vás asi zastřelíme… – cestopis
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Pro studenty a náročnější čtenáře:
EVANS, Dylan: Evoluční psychologie
– formou komiksu
BERNARDOVÁ, Edina: Moderní umění
KERN, Hans: Přehled psychologie
NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Narození
a smrt v české lidové kultuře
PRŮCHA, Jan: Přehled pedagogiky
MAIROWITZ, David Zane: Kaa – formou komiksu
Pro rodiče a vychovatele:
ANTIER, Edwige: Agresivita dětí
DOLEŽALOVÁ, Hana: Nápady pro maminky na mateřské dovolené
LEMAN, Kevin: Sourozenecké konstelace
KOENIG, Larry J.: Chytrá výchova
Pro děti a mládež:
DAHL, Roald: Jakub a obří broskev
FANNING, Kieran: Cesta Vikingů
SMOLÍKOVÁ, Klára: Chyťte Bycha
BLYTONOVÁ, Enid: Tajemství strašidelné
věže

Těšíme se na Vaši návštěvu.

