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z radnice

Ze schůze městské rady
dne 21. 4. 2004

•

Dopravní generel, městská centra

Rada města projednala se zpracovateli Dopravního generelu města Černošice firmou
CITY PLAN 1. etapu – průzkumy a rozbory
a souhlasí s použitím zpracovaného dopravního generelu (průzkumy a rozbory) pro
potřeby zpracovatele změny ÚPD – firmu
AKCENT.
Rada města se seznámila s návrhy na řešení
městských center, které vypracoval Ing. arch.
Buchar – 1. etapa průzkumy a rozbory.

•

Projednání návrhu změn ÚPD

Rada města projednala se zpracovatelem
změny ÚPD města Černošice postup při
zadání 3. změny ÚPD.

V termínu, který byl vyhlášen, bylo sebráno
54 podnětů občanů, sdružení a firem na
změnu ÚPD – byl vytvořen seznam, který
projednala komise stavební a územního
plánování a dále byl předložen k posouzení
radě města.

•

rada města rozhodla o jednotlivých návrzích na změnu územního plánu tak, jak je
uvedeno v příloze ÚPD č. 1

•

rada města rozhodla, že níže uvedené body
budou sloužit jako podklad pro vypracování
návrhu zadání změny ÚPD:

•
•

Změny, u kterých rada města rozhodla
o zařazení v příloze ÚPD č. 1
Vyřadit již realizované veřejně prospěšné
stavby ze seznamu veřejně prospěšných
staveb

•
•
•

Vybilancovat potřebu veřejného vybavení
a ploch pro sport a rekreaci

Upřesnit regulativy pro jednotlivé chatové
oblasti
Příloha ÚPD č. 2

z radnice

•

rada města potvrzuje své rozhodnutí, že
body uvedené v bodě 2.3.1. zápisu z 36. Ze schůze městské rady
schůze městské rady Černošice ze dne dne 28. 4. 2004
24.2.2004 budou sloužit jako podklad pro
rada města souhlasí se změnou stavby
vypracování návrhu zadání změny ÚPD před dokončením garáže u RD čp. 868 (ul.
a to v rozsahu přílohy ÚPD č. 3
Nerudova) s ohledem na to, že navrhovaná
rada města odkládá rozhodnutí o zařazení změna stavby předpokládá zmenšení stavby
návrhů na změnu ÚPD, u kterých v příloze oproti stavbě původně povolené, souhlasí se
ÚPD č. 1 rozhodla o „prověření možnosti stavbou rodinného domu na pozemku č. k.
průzkumem“, a to do doby, než budou 2917/61 (Slunečná), s nástavbou rodinného
vypracovány a vyhodnoceny průzkumy domu čp. 292 na pozemku parc. č. 689 (ul.
a rozbory
V Mýtě), s přístavbou chaty č. ev. 01434
rada města ukládá odboru SÚ zajistit ve (Habřiny), s úpravou garáže a přístavbou
spolupráci s firmou AKCENT vypracování kůlny na pozemcích parc. č. 1381, 1382
průzkumů a rozborů u těch návrhů na změ- (Nerudova), se stavbou bazénu na pozemnu ÚPD, u kterých v příloze ÚPD č. 1 roz- ku u čp. 436 (ul. Dr. Janského), se stavbou
hodla o „prověření možnosti průzkumem“. rodinného domu na pozemku 4644, 4645
Tyto průzkumy a rozbory prověří dopad a demolicí stávajícího objektu (ul.Topolská),
případných změn na dlouhodobý rozvoj avšak doporučuje zvolit jiný typ oplocení
pozemku (dle doporučení komise stavební
území a to:
a
územního plánování); rada města dopoa) z pohledu změny územně technických
ručuje
žadateli řešit likvidaci odpadních
a dopravních podmínek v území
vod napojením na kanalizaci, s navrženým
b) vlivu změn na stav životního prostředí
dělením pozemku parc. č. 5499 a se stavbou
c) dopad změn na rozvoj území v oblasti 2 rodinných domů na uvedeném pozemku
demografické, sociologické a ekono- (ul. Dr. Janského), se stavbou bazénu u čp.
mické
1543 (ul. Havlíčkova)
rada města bere na vědomí vyhodnocení
rada města souhlasí s rozšířením kabeloakce úklid po zimním posypu – strojní za- vé sítě NN v osadě Slunečná za podmínky
metání komunikací
dodržení postupu vstupu do komunikace
rada města souhlasí s podpisem smlouvy (povolení, poplatek, uvedení komunikace do
původního stavu a předání městu) a zřízení
o dílo – Pavel Švestka – drcení štěrku
věcného
břemene
rada města schválila obsah dubnového čís-

•

•
•

•

•

•
•
•

•

rada města souhlasí s rozšířením telefonní
rada města souhlasí se spoluprácí se Spo- sítě v ul. Komenského za podmínky dodrželečností Černošice na vybudování hřiště ní postupu vstupu do komunikace (povolení,
poplatek, uvedení komunikace do původnív lokalitě Topolská
ho stavu a předání městu) a zřízení věcného
(Přílohy k zápisu ze 41. schůze rady města
břemene – přechod přes ul. Komenského
jsou uveřejněny na www.mestocernosice.cz.)
provést protlakem
la Informačních listů města Černošice

•

rada města nesouhlasí se stavbou bazénu
u čp. 1427 na pozemku parc. č. 231/3 v kat.
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z radnice
úz. Černošice (Libušina ul.) z hlediska %
zastavěnosti pozemku

•

•

rada města ukládá OISM podat návrh na
parcelaci pozemků PK 555/1, 2, 3; č. parc.
2815; PK 406

rada města ukládá finančnímu odboru
připravit návrh rozpočtového opatření dle
navrženého plánu investičních akcí 2004,
avšak doporučuje v položkách výstavby
vodovodu a kanalizace zapracovat pouze
poměrnou část realizovatelnou v roce
2004

•

•

rada města souhlasí s nabídkou firmy Kříž
(viz 39. schůze rady města bod č. 2.1.20
– nabídková cena 355 882 Kč) na provedení
chodníku Dobřichovická

•

•

•

rada města ukládá SÚ projednat se zpracovatelem ÚP možnost zahrnutí pozemků
ve vlastnictví města mezi pozemky, u kterých bude v rámci prováděných průzkumů
a rozborů posuzována jejich možnost změny funkčního využití pozemku na „oblast
s čistým bydlením“

rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení odprodej pozemku č. parc. 4727/
27 k. ú. Černošice za cenu 2 150 Kč za 1 m²

rada města bere na vědomí a konstatuje,
rada města ukládá OISM pozvat na dalže v současné době není lokalita Karlická ší jednání rady města p. Ing. Buchara
vhodná pro vybudování navrhovaného a p. Knetla; rada města souhlasí s vydáním stavebního povolení na vybudování
hřiště a to těchto z důvodů:
infrastruktury v lokalitě Lada (komunení v souladu s ÚP
nikace, vodovod a kanalizace) a návrh
pozemek není ve vlastnictví města
smlouvy o uzavření budoucí darovací
část pozemku je pozemek určený k plnění smlouvy pozemku a staveb pro zajištění
funkce lesa
infrastruktury projedná s žadatelem na
přes pozemek vedou sítě
příští schůzi rady
rada města souhlasí se zařazením hřiště
rada města schvaluje navýšení příspěvku
v lokalitě Topolská do plánu investic
na částečnou úhradu neinvestičních náklarada města souhlasí s uzavřením smlouvy dů („školné“) v MŠ Karlická dle návrhu FV
se Státním fondem životního prostředí ČR na 405 Kč na dítě za měsíc a ukládá finančnímu odboru předložit návrh nové vyhlášky
na akci „Kanalizace Topolská“
na částečnou úhradu neinvestičních náklarada města ukládá IOSM vyzvat spodů v MŠ
luvlastníky k odkoupení části nemovitosti
rada města doporučuje zastupitelstvu
čp. 368 ul. Střední – podílu města a tuto
města
ke schválení poskytnutí příspěvku
záležitost konzultovat s právníkem
ve výši 70 000 Kč na opravu kostela Nanerada města souhlasí s majetkoprávním
bevzetí P. Marie
vypořádáním s Lesy Steinských: pozemky
rada města nevyhovuje žádosti IBS-ROpod skládkou a pod vodárnou směnit podle
hodnoty lesních pozemků za část lesů v ma- KAL, s.r.o., o posečkání s platbou ve výši
jetku města a žádá Lesy Steinských předložit 1,5 mil. Kč
návrh na rozsah směny; rada města ukládá
rada města doporučuje žadateli SK ČerIOSM zajistit ocenění lesních pozemků ur- nošice podat žádost o grant na rekonstrukci
čených ke směně (Staňkovka, Nad dráhou); tenisových kurtů poškozených povodněmi
ve věci lesoparku rada města ukládá IOSM v r. 2002 nejpozději do 14.5.2004; rada města
vyvolat s vlastníky pozemku další jednání
souhlasí s jednorázovou výplatou dotace TK

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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SK Černošice na rekonstrukci tenisových
kurtů ve výši 50 000 Kč a toto zohlední při
přidělování grantů na činnost s mládeží

•

•

z radnice

rada města souhlasí s členstvím města
Černošice v Regionální rozvojové agentuře a doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení

rada města ukládá FO projednat s Českou
spořitelnou návrh na uzavření kontokorentrada města se seznámila s obsahem dopisů
ní smlouvy na 8 mil. Kč (finanční prostředky Ing. Koubka, bere je na vědomí a konstatubudou použity na financování investičních je, že odbor kancelář starosty postupoval
nákladů za zpožděné platby za prodej obec- v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.
ních pozemků po zápisu do katastru)
rada města souhlasí s podpisem smlouvy
rada města ukládá odboru technických na Dopravní studii obchvatu města Černoslužeb vyzvat odborné firmy k podání na- šice (silnice II/115), na kterou bude čerpán
bídky na opravu schodů ulice Pod Horkou
příspěvek 400 tis. poskytnutých KÚ Středorada města souhlasí s realizací 190 m vo- českého kraje
dovodního řadu v ul. Lermontova + části ul.
rada města souhlasí se zřízením stacionáDr. Janského pro napojení nemovitostí čp. ře v prostorách DPS od 15.6.2004; souhlasí
396 a čp. 398
s úhradou nákladů na zahájení provozu
rada města ukládá odboru VaK prověřit, zda ve výši cca 50 tis. Kč (pořízení základního
jsou okolo vodních zdrojů vyhlášena ochran- vybavení)
ná pásma v dostatečném rozsahu (při zjištění
rada města nepřijímá nabídku na účast
nedostatků zajistit nápravu do 3 měsíců)
města Černošice v projektu kalendář pro
rada města jmenuje do povodňové komise r. 2005 – okolí Prahy (Praha-západ) na starých pohlednicích
pana Mgr. Tomáše Janduru

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

rada města ukládá odboru dopravy vyzvat
rada města ukládá odboru dopravy předložit k projednání komisi dopravní a bez- dopisem pana Marka, aby odstranil zasypápečnostní návrh dopravního řešení křižo- ní vodoteče (vjezd, odstranění tyčí…)
vatky ulic Vrážská, Slunečná, K Dubu
rada města ukládá odboru kultury připrarada města souhlasí se stavbou jímky na vit „vítání občánků“ v prostorách ZUŠ
likvidaci odpadních vod (žumpy) u stavby
rada města rozhodla, že nepřijímá žádnou
sloužící k individuální rekreaci č. e. 259 na z předložených nabídek „Veřejná obchodní
pozemku č. parc. 4958 v k. ú. Černošice soutěž – rekonstrukce místních komunikací
a s udělením výjimky ze stavební uzávěry
po povodni“

•

•
•

•

rada města ukládá realizaci návrhu „Pravidla diskuse – diskusní fórum na www stránZe schůze městské rady
kách města Černošice“ vedoucímu odboru
kultury a ukládá odboru kultury uveřejnit dne 12. 5. 2004
rada města doporučuje zastupitelstvu
pravidla diskuse na www stránkách města
ke schválení smlouvu o uzavření budoucí
na stránce s diskusním fórem
rada města souhlasí s pořízením leteckého darovací smlouvy pozemku a staveb pro
snímku města Černošice (skenování negati- zajištění infrastruktury v lokalitě Lada

•

vu na CD a videozáznam) a ukládá starostce
dále jednat

•
•

rada města souhlasí s přístavbou rodinného domu čp. 1485 na pozemku parc. č.
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z radnice
1295 (Erbenova ul.) za předpokladu snížení
zastavěné plochy tak, aby byla dodržena
vyhláška, se stavbou jezírka na pozemku
parc. č. 1107/7 (Majakovského), se stavbou
skladu a garážového stání na pozemku parc.
č. 2172/2, 2170 (ul. Plzeňská) a doporučuje
SÚ konzultovat odstup od komunikace s odborem dopravy, se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2276, 2275 a demolicí
stávajícího objektu (ul. Jičínská ), s dělením
pozemku č. k. 5129/43 (Topolská) a ukládá
odboru investic a správy majetku před podáním žádosti o stavbu RD projednat dar
městu (pozemek, finanční příspěvek)

•

rada města souhlasí s podáním žádosti na
MŽP o dotaci na pořízení studie proveditelnosti – zahrada u ZUŠ v rámci Programu
péče o urbanizované prostředí pro rok
2004

•

rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
s firmou ELTODO na pronájem sítě veřejného osvětlení

•

rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení odprodej pozemků č. parc. 4005
a 4006 za cenu 250 Kč/m² (lokalita Habřiny)

•

rada města ukládá odboru investic a správy majetku jednat s navrhovateli o majetrada města nesouhlasí s přístavbou chaty koprávním vyrovnání v ulici K Lesíku za
č. ev. 0436 (ul. Ukrajinská) – je překročeno předpokladu, že navrhovatelé převedou na
15 % zastavěnosti
město veškeré pozemky pod komunikacemi,
rada města odkládá své rozhodnutí o žá- které vlastní
dosti na poskytnutí materiálu na vybudovárada města schvaluje rozpočty příspěvkoní chodníku (ul. Kollárova) do doby předání vých organizací pro r. 2004, jejichž zřizovadopravního generelu města
telem je město Černošice
rada města přijímá nejnižší nabídku firrada města souhlasí s opravou schodiště
my SVA (nabídková cena včetně DPH činí v ul. Pod Horkou a přijímá nabídku firmy
17 850 Kč) na zpracování PD plynofikace ATIK – Štefan Patay (v ceně do 40 tis.),
kotelny MěÚ
v případě, že cena překročí nabídku, rada
rada města trvá na rozhodnutí, že se hno- doporučuje uzavřít smlouvu s firmou Tojiva, která jsou v majetku Svazu zahrádkářů máš Bíl (nabídková cena 61 487,50 Kč)
rada města ukládá SÚ projednat nepovoa byla uskladněna v kapličce v Mokropsích,
lené terénní úpravy na břehu řeky v lokalitě
budou dočasně umístěna v areálu TS
rada města navrhuje cenu za 1m² podlaho- naproti Kazínu

•
•
•
•
•

•
•
•
•

rada města ukládá odboru TS zajistit v ulivé plochy bytu v čp. 1061, 1062 – 3 200 Kč/m²
a čp. 102 – 3 800 Kč/m² a 1 000 Kč/m² pozem- ci Kazínská přístup k řece (možnost sklopeku u čp. 102 a ukládá FV projednat návrh cen ní cca 3 kovových sloupků – uzamykatelné)
rada města ukládá odboru investic a sprárada města souhlasí s doplněním budoucí
vy
majetku nechat posoudit statický posudarovací smlouvy na komunikace mezi měsdek
DPS Ing. Čejkovi
tem a společností KNETL o větu: Po dobu
platnosti záruky stavby bude město sourada města byla informována o nedostathlasit s napojením na vodovod a kanalizaci cích ve vyúčtování za služby za užívání bytů
pouze se souhlasem dárce – garanta záruky v DPS
rada města souhlasí s posunutím termínu
rada města bere na vědomí, že vedoucí
odevzdání PD komunikací na 30.8.2004
DPS podala výpověď

•

•
•

•
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•
•
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rada města souhlasí s navrženým postu- Komise dopravní a bezpečnostní: rada města
pem – Strategie rozvoje města
odvolává Ing. K. Bureše, I. Němce

rada města souhlasí, aby členům okrskových volebních komisí byla doplacena
odměna do výše 1 000 Kč (stát přispívá
800 Kč)

Komise investiční: rada města odvolává
Ing. J. Boháče, Ing. M. Potužáka
Komise pro partnerská města: rada města
odvolává Mgr. K. Foustku, Ing. J. Boháče

•
•

•
•

•

•

•

•
•

rada města souhlasí s pronájmem nevyurada města zřizuje „koordinační komisi“,
žitých prostor ZŠ (hřiště)
předsedou jmenuje PhDr. M. Jirouta
rada města nesouhlasí s návrhem realizorada města ukládá OŽP projednat s Povovat retardér v Poštovní ulici a ukládá OD dím Vltavy osázení pozemku (podél provoinformovat navrhovatele
zu betonárky) zelení

rada města pověřuje odbor životního prorada města ukládá FO provést kontrolu
středí domluvit s SDH kácení konkrétních vyúčtování finančních prostředků, které
napadených stromů v lesíku nad školou na byly přiděleny jednotlivým organizacím pro
základě odborného posouzení
práci s mládeží v roce 2003
rada města ukládá OŽP učinit dotaz na
rada města souhlasí s obnovou vchodu do
Povodí Vltavy, zda v rámci snižování rizika cukrárny – Vrážská 322
povodní počítají s pravidelným čištěním
rada města souhlasí se stavbou altánu
koryta řeky
u DPS, doporučuje nabídku firmy Truhrada města bere na vědomí, že doposud lářství Daniel Sopr – nabídková cena cca
nebyla předložena koncepce bezpečnos- 38 000 Kč
ti, jejíž vypracování přislíbili p. Strejček
rada města ukládá odboru kultury připraa p. Řepa
vit divadelní představení u příležitosti Dne
rada města bere na vědomí opravu usnese- slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
ní zápisu z komise dopravní a bezpečnostní a Dne upálení mistra Jana Husa, které bude
9.3.2004: V zápisu byl mezi opatřeními v Sa- přístupné zdarma
dové ulici uveden zákaz zastavení na levé
rada města souhlasí se zasláním vyjádření
straně. Správně má být zákaz zastavení na
města k záměru Českých drah optimalizace
pravé straně ve směru od Prahy
trati Praha – Smíchov – Zbiroh
rada města odvolává tyto členy komisí
a výborů a ukládá kanceláři starosty informovat jednotlivé členy komisí o změnách

•
•

•
•

•

Komise sociální a zdravotní: rada města odvolává pí Kodešovou a pí Šváchovou
Komise stavební a územního plánování: rada
města odvolává F. Kocourka, Ing. J. Boháče, Ing. L. Koubka, A. Rádla, M. Mašatová,
Ing. arch. J. Abta, P. Vitvara
Komise životního prostředí: rada města odvolává: Mgr. L. Klimenta, J. Koucourka, J.
Mrázka, Ing. S. Sládka
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Kolik nás tu vlastně žije
Již několikrát jsme se zmiňovali o tom, že pro každou obec je
velice důležité kolik lidí je v ní přihlášeno k trvalému pobytu, neboť od tohoto počtu se přímo odvíjejí daňové příjmy obce. Podle
kontroly trvale hlášených obyvatel v našem městě vyplynulo, že
v každém čtvrtém až pátém domě „nikdo nebydlí“. Tento jev
není charakteristický pouze pro Černošice, ale potýká se s ním
většina obcí v okolí Prahy. Proto jsme se rozhodli znovu oslovit
majitele „neobydlených domů“ a nabídnout jim pomoc při vyřizování dokladů souvisejících se změnou trvalého bydliště. Jde
o ohlášení změny trvalého pobytu jako takového, vydání nového
občanského průkazu, řidičského průkazu, přehlášení vozidla a změn souvisejících s činností
živnostenského úřadu. Jsme si vědomi, že vyřízení uvedených dokladů není úplné a toho, kdo
mění místo trvalého pobytu mnohdy čeká i ohlášení změn na finančním úřadě, obchodním
věstníku a dalších institucích. Přesto věříme, že alespoň někteří z vás, kteří zde prakticky žijete,
ale nejste zde hlášeni k trvalému pobytu, se k uvedenému kroku odhodláte.
Pro dokreslení si dovolím zmínit několik údajů o vývoji počtu obyvatel v našem městě. Za
rok 2002 vzrostl počet obyvatel ze 4645 na 4742 tj. o 97 obyvatel a za stejné období bylo zkolaudováno 35 rodinných domů. V roce 2003 vzrostl počet obyvatel o 123 a dosáhl čísla 4865.
Zkolaudováno bylo 52 nových rodinných domů. Z uvedených údajů vyplývá, že v uplynulých dvou letech došlo ke zlepšení vývoje počtu lidí hlášených k trvalému pobytu.
Pro doplnění je vhodné zmínit, že daňové příjmy obcí na jednoho obyvatele se výrazně liší
i podle počtu obyvatel. Zatímco v naší obci činí 8 941 korun na jednoho obyvatele, u města
s necelými 100 tisíci obyvateli je to již téměř 13 tisíc korun na obyvatele a u města se zhruba
170 tisíci obyvateli tato částka činí i 25 tisíc korun. U malých obcí s několika sty obyvateli je
tento rozdíl ještě výrazně nižší. Přestože uvedené údaje jsou orientační a nezahrnují příjmy
z daně z nemovitosti jednoznačně z nich vyplývá, že velká města jsou ve svých daňových
příjmech vztažených na jednoho obyvatele zvýhodňována.
Helena Langšádlová, starostka

Domy přibývají rychle. A obyvatelé?
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Nejednotnost názorů se drahám vyplatí
Mimoúrovňové křížení železniční trati
se silnicí II/115, která by koleje podjížděla
v prostoru u vodárny a dále vedla v zářezu
ve svahu pod ulicí Komenského až ke stávající křižovatce Komenského s Radotínskou
– tak řeší dopravní situaci územní plán
města Černošice schválený už v roce 1996.
A jaká je situace dnes? Město požaduje, aby
mezi Sadovou a Komenského vedla komunikace ve stejné úrovni s kolejemi, dráhy
navrhují silnici kaskádovitě „zaříznutou“ do
svahu nad tratí a občanské sdružení Životní
prostředí města Černošice ve svých letácích, kterými plní schránky obyvatel města,
mimoúrovňové křížení odmítá vůbec s tím,
že budou zachovány zmodernizované závory. Právě na argumenty sdružení se město
rozhodlo věcně reagovat, neboť v sázce je
největší investiční akce od dob výstavby
železnice v regionu.

ci ani k projednání neponechají. Čili město
tuto dokumentaci lidem netají, ale prostě ji
nemá (mimochodem – na takový způsob
jednání si hodlá stěžovat u ředitele Správy
železniční a dopravní cesty).
Dráhy se „pochlubily“ jen jakousi skicou
kaskádového řešení, se kterým město nemůže souhlasit – hluk a exhalace by silniční
doprava produkovala v úrovni prvních
pater staveb v Sadové, a to bez možnosti
odhlučnění. Trvá proto na požadavku, aby
silnice vedla v úrovni železnice, hluky
z obou dopravních cest se tak navzájem
tlumily a aby protihluková bariéra železnice
sloužila i jako protihluková bariéra pro silnici. O tom, že takovéto řešení je technické
nemožné, město po konzultaci s odborníky
přesvědčeno není. Naopak.
Sdružení: …silnice s největší pravděpodobností po zpoplatnění dálnic zvýší počet
těžkých vozidel projíždějících městem… zatímco stávající silnice je z velké části „odvětrávána“ do řeky, exhalace silnice zvednuté
do svahu by stoupaly vzhůru a zahlcovaly
i výše položené části města. O dopravním
hluku odrážejícím se od stráně a o estetické
stránce… ani nemluvě.

Sdružení: Silnice by musela být vedena
v zářezu do svahu pod Komenského ulicí
na zhruba čtyři metry vysoké opěrní zdi
a ze západní strany ohraničena další téměř
čtyřmetrovou opěrnou zdí. Navíc se k této
silnici už nevejde protihluková bariéra ani
únikový bezpečnostní pás… Projektant
vysvětlil, … že vedení komunikace v úrovMěsto: To je spekulativní pohled, na který
ni trati (požadavek města)… je technicky
budou muset odpovědět odborníci v rámci
nemožné.
projednávání vlivu stavby na životní proMěsto: Je tomu opravdu tak? České dráhy středí EIA, které na krajském úřadu v soutotiž dosud městu ani stavebnímu úřadu časné době už probíhá. Město požaduje, aby
žádnou dokumentaci pro územní a staveb- toto nebo další zjišťovací řízení o vlivu obou
ní řízení, kterou by přesně definovaly svůj variant (mimoúrovňového a úrovňového
záměr, oficiálně nepředložily. Představitelé křížení) počítalo i s možností zvýšené doměsta přitom vědí, že existuje dokonce ve pravní frekvence. Přitom nelze stoprocentně
více variantách (dráhy např. navrhly, že trať předpokládat, že v případě zpoplatnění
zvednou o dva až tři metry a ulici Rado- dálnic nákladní vozy využijí silnici mezi
tínskou povedou podjezdem v místě sou- Radotínem a Berounem a přes Černošice
časných závor), které však pracovníci drah opravdu pojedou. Komunikace vedoucí
nikomu – snad kromě sdružení – k dispozi- Poberouním v souběhu s dálnicí D5 vedou
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tak členitým terénem, že čas a náklady na
pohonné hmoty by byly daleko větší než
poplatek za dálnici. Místní nákladní doprava spojená s výstavbou a zásobováním bude
sice pravděpodobně narůstat tak, jak bude
narůstat doprava obecně, neměla by však
být dopravou tranzitní.
Sdružení: Není pravda, že železnice… toto nákladné řešení (mimoúrovňové křížení)
vyžaduje. Naopak zajistí, aby vlaky ve stanici
nezastavovaly na přejezdu a zároveň nabízí
instalaci závor vybavených daleko modernějším a spolehlivějším zabezpečovacím
systémem, který zamezí dosud častým poruchám, jež zaviňují nejhorší zdržení.

ochotny vypustit mimoúrovňové křížení
v centru Černošic, kde jakákoli porucha
závor způsobí dopravní kolaps a okolní domy zamoří kouřem, a prosazuje je na stejné
silnici na radotínském přejezdu, kde nic
takového nehrozí.
Sdružení: Stavební práce si vyžádají zábor pozemků mnoha obyvatel Komenského
ulice… podbagrování svahu by ohrozilo
statiku jejich domů… majitelé upozornili,
že budou vymáhat soudní cestou jakékoli
škody.

Město: To je ovšem pro město problém
velice citlivý a jako k takovému k němu
bude přistupovat. Bude po investorovi poMěsto: Až do začátku roku 2003 dráhy žadovat řádné zjištění technického stavu
mimoúrovňové křížení vyžadovaly. Pro- objektů před zahájením stavebních prací,
tože však šetří a potřebují snížit náklady, pojištění případných škod a v případě, že
rozhodly se, že je vyžadovat nebudou. takové škody vzniknou, jejich plnou úhraÚstup od mimoúrovňového křížení, jak se du. Tato problematika musí být ošetřena již
představitelé města domnívají, je pro dráhu v územním a stavebním řízení, kde se konvelice výhodný, neboť je nejlacinější. Navíc krétnímu stavebníkovi stanoví podmínky
současné úrovňové křížení provoz železnice pro realizaci stavby.
nijak neomezuje – pojede-li vlak, závory
Je zřejmé, že někteří majitelé pozemků
se zavřou a ostatní dopravu prostě přeruší. sousedících s budoucí stavbou o část poProto je pro dráhy výhodné využít aktivit zemku přijdou trvale, někteří pak dočasně
občanského sdružení a mimoúrovňové kří- stavebním záborem. Město však bude požení v městě vypustit.
žadovat takové řešení, aby omezení byla

To ale není tak jednoduché. V Černošicích
nejde totiž o křížení komunikace místní, ale
o silnici II. třídy patřící Středočeskému kraji.
A ten s úrovňovým řešením zásadně nesouhlasí a trvá na řešení mimoúrovňovém.
Ponechání stávajících železničních přejezdů
nepovažuje za vhodné řešení ani ministerstvo dopravy, neboť celkový trend v dopravě,
vzhledem k rostoucímu počtu smrtelných
nehod na přejezdech a úrovňových křižovatkách, je jasný – podpora mimoúrovňovým křížením, zvláště pak u komunikací
II. třídy a výš.
A paradox nakonec. České dráhy jsou
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minimální. Ještě před zahájením vyvlastňovacího řízení, kterým se odeberou nebo
omezí práva k pozemkům, má však stavebník – investor povinnost učinit nabídku na
vyrovnání. Kompenzace by měla být taková,
aby vlastník pozemků měl pocit, že neprodělává. V konkrétním případě ulice Komenského se majitelům dotčených pozemků
rýsuje jako určitá kompenzace i možnost
využívat prostor, které vzniknou překrytím
nově vybudované silnice.

Sdružení: Zmíněný plán sice řeší automobilové spojení v obci, ale vůbec neuvažuje
o dostatečně schůdném pěším propojení…

z radnice

Nevinná fronta u černošických závor se během chvíle může změnit v dopravní kolaps

Přibližně v těchto místech se podle jedné z variant předpokládá vyústění silnice II. třídy od Radotína

rozsáhlá část města pod tratí… by se stala
dostupná pro chodce pouze krkolomným
podchodem, nevhodným pro starší osoby,
dětské kočárky i běžně používané nákupní
vozíky.

Město: Z letáku je zřejmé, že automobilové propojení obou černošických částí
rozdělených tratí není jádrem sporu. Část
v oblasti ulice Radotínské by se tak mohla,
po vybudování mimoúrovňového křížení,
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stát v podstatě klidovou zónou a její obyvatelé by se mohli zbavit tranzitní dopravy,
na jejíž negativní účinky si již léta stěžují.
Chodcům zajistí spojení obou městských
částí bezbariérové podchody dostatečně
schůdné i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, které jsou nezbytnou
podmínkou realizace trati. Za takové osoby
jsou považovány vedle nevidomých lidí
a vozíčkářů také matky s kočárky. I pro ně
musí být tyto veřejně užívané stavby zabezpečeny, neboť bez tohoto zabezpečení by
investor stavbu nemohl zkolaudovat.
Příležitosti je třeba využít
Výstavba mimoúrovňových křížení
v rámci stavby železničního koridoru
Praha – Plzeň (náklady na jeho výstavbu
půjdou do desítek miliard) nebude možná
bez částečného nebo úplného omezení
provozu dráhy v určitém obdobní a v určitém úseku tratě. Je tedy nasnadě, že
jakmile dráhy stavbu koridoru dokončí
a v Černošicích zůstanou místo mimoúrovňového křížení závory, možná by městu
nebo kraji umožnily jakoukoli následnou
stavbu realizovat, ale ušlý zisk, který jim
omezením dopravy vznikne (měně přepravených cestujících i nákladu), budou
chtít uhradit. Čili jakákoli stavba, pokud
nebude realizována souběžně s výstavbou
koridoru, se může prodražit až o desítky
milionů a s největší pravděpodobností
bude stávající stav „zakonzervován“ řádo-

vě na desítky let. Navíc je otázkou, kdo by
byl investorem.
Takový osud postihl daleko větší města
s podstatně větší hustotou místní i tranzitní
dopravy, například na trase silnice I. třídy na
Hradec Králové. Na peníze pro výstavbu obchvatů či jiných dopravních řešení čekají celá
léta. Dá se očekávat, že doprava ještě poroste,
ale ochota poskytnou malému městu Černošice
větší finanční prostředky na řešení jakéhokoli
dopravního problému bude v horizontu deseti
až patnácti let malá. Město by se tedy mělo (ve
spolupráci s Českými dráhami a Středočeským
krajem) chopit příležitosti a využít možnosti,
která se jen tak opakovat nebude.
Město pracuje na budoucnosti
Souběžně s řešením mimoúrovňového křížení bude město usilovat o to, aby
tranzitní doprava zmizela z ulic Černošic
vůbec. Domnívá se však, že kvůli členitému
terénu tak nelze učinit formou obchvatu.
Jediné řešení, které se v této chvíli nabízí,
je výstavba tunelu, který by podcházel celé
město, což je však záležitost velice náročná
a drahá (odhad zní na zhruba 5 miliard korun) a lze s ní počítat jen v dlouhodobém
časovém horizontu. V současné době město
usiluje o to, aby se tento návrh dostal do
územního plánu vyššího územního celku
Pražský region. Lépe řečeno aby město
Černošice bylo právně připraveno na stavbu takového tunelu ve chvíli, kdy se podaří
peníze získat.
(js)

Přijďte zvolit poslance Evropského parlamentu
Květnovým vstupem do Evropské unie získali občané České republiky automaticky občanství unie, a tím také právo volit své zástupce do zastupitelského orgánu Evropské unie
– Evropského parlamentu. Stane se tak už za několik dní – 11. a 12. června.
Evropský parlament je významnou, demokraticky zvolenou institucí Evropské unie. Po
nastávajících volbách v něm bude zasedat 732 poslanců, kteří budou zastupovat 454 mi-
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lionů občanů 25 států sdružených
v unii. Pracovat budou ve Štrasburku
a Bruselu. Na rozdíl od národních
parlamentů členských zemí unie má
sice Evropský parlament omezenější
legislativní pravomoci, schvaluje však
rozpočet unie a disponuje značnými
pravomocemi kontrolními.
Volební systém není v unii jednotný a liší se podle tradic a ústavních
pravidel jednotlivých členských zemí.
U nás, stejně jako při volbách do Poslanecké sněmovny, se uplatňuje systém poměrného zastoupení. I v tomto případě platí, že
celkový počet poslaneckých mandátů přidělených České republice (24 na dobu pěti let) se
rozděluje mezi jednotlivé subjekty, které získaly nejméně pět procent odevzdaných hlasů.
Rovněž čas voleb není pro všechny státy unie jednotný. Například ve Velké Británii přijdou
voliči k urnám jen 10. června. Aby tak výsledky voleb v zemi, kde se volí dříve, neovlivnily
voliče v zemi, kde se volí později, začnou se volební urny v celé Evropské unii otevírat
v neděli 13. června po 22. hodině. Právě v tento den a tuto hodinu se zavřou jako poslední
volební místnosti na Slovensku, v Polsku, Itálii a v Rakousku.
Prvním dnem voleb do Evropského parlamentu bude v České republice pátek 11. června
– hlasování začíná ve 14.00 a končí ve 22.00. Druhým dnem voleb bude sobota 12. června
– hlasování začíná v 8.00 a končí ve 14.00.
Pro město Černošice byly stanoveny následující volební okrsky:
- okrsek č. 1 – budova Městského úřadu Černošice, Riegrova 1209
- okrsek č. 2 – budova Základní umělecké školy Černošice, Střední 403
- okrsek č. 3 – hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999
- okrsek č. 4 – budova Městského kulturního střediska Černošice, Mokropeská 1208
Občanské průkazy lze získat i v den voleb.
Občané, kteří se chtějí zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, ale nemají platný
občanský průkaz, se mohou obrátit na pracovníky správního odboru Městského úřadu
Černošice, Podskalská 19, Praha 2, kteří jim občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
vydají. Platnost takto vydaných průkazů je omezena na 1 rok ode dne jejich vydání. Ve
dnech konání voleb bude služba zajištěna takto: 11. června od 14.00 do 21.30 hodin, 12.
června od 8.00 do 13.30 hodin.
Další informace k volbám do Evropského parlamentu lze získat na tel. čísle 810 800 000
informační modré linky, jejíž operátoři jsou připraveni odpovídat každý den včetně víkendu od 8.00 do 20.00 hodin. Volání mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník
a dotazy zodpovězeny během následujícího dne. Linka bude v provozu ještě několik dní po
(js)
ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání.
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Průběžná informace o územním plánu
Zastupitelstvo našeho města rozhodlo o pořízení 3. a 4. změny územního plánu. Tato
informace byla uveřejněna i v Informační listech počátkem letošního roku. Pro upřesnění,
3. změna se týká pouze mimoúrovňového křížení mezi tratí a silnicí II. třídy.
Ke 4. změně územního plánu shromáždil orgán územního plánování zhruba 55 žádostí
o změnu funkčního využití určitého pozemku. Tento mimořádný počet žádostí zřetelně
vypovídá o tom, že zahájení prací na dalších změnách ÚP mělo své opodstatnění.
Žádost posoudila nejprve územně plánovací komise, která poté doporučila posoudit velkou část území komplexně a zpracovat pro tuto oblast průzkumy a rozbory.
Rada města návrh akceptovala a vyslovila souhlas s tím, aby se v rámci tohoto komplexního posuzování zpracovatel zabýval všemi žádostmi, které byly městu doručeny. Důvodem
k tomu byl záměr města posoudit všechny žádosti stejným způsobem a ve stejném režimu,
tedy podle principu, že všichni mají stejné šance (o nezařazení do posuzování rozhodla
rada pouze ve dvou případech z pětapadesáti).
Protože se dnes ve městě objevují pokusy interpretovat tohoto rozhodnutí způsobem,
který mu přikládá jiný význam, než ve skutečnosti má, je třeba toto uvést na pravou míru:
Zahrnout žádost do tzv. posuzovaného území neznamená z hlediska pozdějšího konkrétního rozhodnutí o změně funkčního vyžití vůbec nic. Orgán územního plánování (město) na
základě provedených průzkumů a rozborů pouze získá informaci o reálnosti či opodstatněnosti konkrétní žádosti a to v kontextu s celkovými limity či záměry současného ÚP. Interpretace, že případné zahrnutí návrhu mezi posuzované může již samo o sobě znamenat,
že bude automaticky schválen (realizován), je nepravdivá a zavádějící.
Další postup města bude takový, že po obdržení zadaných průzkumů a rozborů bude
vypracován návrh zadání a tento návrh bude předložen zastupitelstvu ke schválení. S tímto
návrhem bude rovněž seznámena i veřejnost.
Navzdory všemu, „co se říká,“ totiž platí, že ve věci územního plánování jedinou a ze
zákona oprávněnou autoritou přijímat závazná a konkrétní rozhodnutí je zastupitelstvo
města jako celek, a to na svém veřejném zasedání, po dohodnutí jednotlivých fází schvalování s dotčenými orgány státní správy a po odsouhlasení nadřízeným orgánem územního
plánování.
Ani územně plánovací komise ani rada města nemá ve věci územního plánování žádnou
schvalovací pravomoc.
Helena Langšádlová, starostka, Aleš Rádl, místostarosta
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Informace pro občany

Jednou z letitých bolístek našeho města jsou nejrůznější fámy,
fámičky či „zaručené informace“, které kolují městem a zpravidla
spíše než ke skutečnému informování slouží jen k ovlivňování
nebohého posluchače způsobem, který příslušný šiřitel považuje
za účelný.

Na adrese www.mestocernosice.cz proto město zřídilo odkaz
„diskuzní fórum“, kde je veřejnosti dána jednak možnost vést
zajímavé diskuze (a protože tato forma rozhovoru umožňuje
plnou anonymitu, tak jsou tyto diskuze někdy opravdu velmi
zajímavé), zároveň je zde dána možnost se rychle dotázat na
záležitosti spojené s fungováním města, zkrátka dovědět se
„jak teda to vlastně je“ přímo od zdroje.
Prostřednictvím tohoto odkazu je tedy možné se podle schválených pravidel dotazovat
přímo příslušných úředníků města, kteří vám rádi poskytnou oficiální stanovisko města
k předmětu dotazu. Při volbě této formy komunikace jsme navíc vycházeli z předpokladu,
že oficiální písemné a veřejně přístupné vyjádření města může později posloužit i dalším
čtenářům, kteří by se případně zajímali o totožnou záležitost.
Příslušní úředníci jsou instruováni k tomu, aby do svých aplikací pravidelně nahlíželi
a na dotazy podle zveřejněných pravidel v přiměřeném čase reagovali (případná prodleva
v odpovědi může však být způsobena delší nepřítomností úředníka v zaměstnání).
Přístup na internet pro ty, kteří jej nemají v práci, je umožněn zdarma v městské knihovně a v kulturním středisku.
Aleš Rádl, místostarosta

Němci, Poláci i Francouzi byli u nás jako doma
Ve dnech 23. až 25. dubna navštívili naše město přátelé z partnerského bavorského Gerbrunnu, polské Lešnice a dokonce i z několika francouzských měst. A určitě se v Černošicích
nenudili. Odbor kultury pro ně totiž připravil doslova nabitý program, doplněný prohlídkou
Prahy i slavného Karlštejna. A co bylo zvlášť milé, všechny gerbrunnské si rozebraly černošické rodiny a po všech stránkách se o ně postaraly. Právě němečtí přátelé o ubytování
v rodinách velice stáli.
Zlatým hřebem celého setkání byl nepochybně slavnostní večer v černošickém Club kinu.
Přátelům z partnerských měst zazpíval dětský pěvecký sbor Chorus Angelus, své umění
předvedla dívčí skupina historického šermu Reginleif, na housle zahrál Václav Polívka
mladší a na kytaru zahrál a německy zazpíval Václav Polívka starší. Družná nálada vydržela
až do časných ranních hodin.
Všem, kdož pomohli přiblížit život našeho města návštěvníkům z Německa, Polska i Francie,
a to bez nároků na honorář, chce odbor kultury touto formou dodatečně poděkovat. A že se
přátelům v Černošicích líbilo, není pochyb. Sami to potvrdili. Celá akce se možná stala i výzvou
pro další obyvatele města, aby příští návštěvníky přijali do svých domovů ještě ochotněji než
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při dubnové návštěvě. Jen tak je možné dosáhnout toho, co je třeba právě pro gerbrunnské
samozřejmostí. Že totiž nejlepší partnerské vztahy mezi městy i lidmi lze udržovat a rozvíjet jen
ve chvíli, kdy se iniciativy ujmou sami obyvatelé města.
Lze toho dosáhnout například i tím, že společně založíme občanské sdružení, které bude
tyto i další partnerské vztahy rozvíjet. Prosíme proto všechny zájemce o případnou spolupráci, aby se ozvali na e-mail kultura@mestocernosice.cz nebo na 251 641 116.
Za přípravný výbor občanského sdružení Pavel Blaženín

Milý dárek už je v městské knihovně
Nádherná hudba českých mistrů i skvělá nálada všech přítomných přispěly k tomu, že se
oslava vstupu České republiky do Evropské unie konaná 1. května v černošickém Club Kinu
vydařila. Svojí trochou do mlýna k tomu přispěla i Katharina Holzheuerová z partnerského
města Gerbrunnu, která se se svým mužem slavnostního aktu zúčastnila. A tady jsou její
přátelská slova:
„Dnešním svátečním dnem oslavujete konec nešťastného rozdělení Evropy na východ
a západ. Pozvali jste k tomu i nás, zástupce svého partnerského bavorského města, a my
jsme velmi rádi přijeli, abychom Vám popřáli štěstí na začátku této naší nové společné etapy
a slavili s Vámi.
Jsme-li pozváni na slavnost, patří se přinést hostiteli dárek. A já, jako knihovnice, přináším samozřejmě knihu. Jde o ilustrovanou publikaci popisující naši Evropu v roce 1536, kdy
mladý německý šlechtic podniká cestu z města Neuburg ležícího na Dunaji do polského
Krakowa. Necestuje sám, nýbrž s velkým doprovodem, ve kterém nechybí kaplan, osobní
lékař ani spousta sluhů. Naštěstí pro budoucí generace ho provází i umělec - malíř, který
panstvo maluje ve chvílích a na místech, kde hoduje a nocuje. Tyto obrázky se zachovaly
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dodnes a zdobí knihu, kterou jsem přivezla. Zachycují nejstarší a mnohdy jediné pohledy
na místa, kterými průvod na své cestě z Bavor do Polska prošel. Ukazují středověký český
Bor, Beroun, samozřejmě Prahu, Náchod, Jaroměř i polský Krakow a Wroclav.
Mladí cestovatelé se na své pouti často setkávali se známými i příbuznými, všude byli
vřele přijímání a štědře pohoštěni. A právě to přeji i naší současné evropské mládeži, našim
dětem i vnoučatům Významnou měrou by tomu mělo napomoci i partnerství našich měst.
Vy, obyvatelé Černošic, máte hned dvě – nás, bavorský Gerbrunn, a polskou Lešnici.
Vím, že se sjednocením ve společné Evropě její stávající problémy úplně nevyřeší, ale určitě se stanou našimi problémy společnými. A já si u příležitosti tohoto dnešního slavnostního večera přeji, aby se na úspěšném řešení těchto problémů podíleli vždy jen ti nejlepší
a nejzodpovědnější.“
Dárek Kathariny Holzheuerové – krásná kniha v tuhé vazbě, tištěná na kvalitním křídovém papíru – už je k vidění i k vypůjčení v černošické městské knihovně. (js)

Ze kterých fondů může město získat peníze?
Vstupem do Evropské unie se novým členským zemím, potažmo krajům, městům, obcím,
neziskovým organizacím i podnikatelům naskýtá jedinečná šance získat tolik potřebné peníze na investice do infrastruktury, rozvoje turistického ruchu, podnikání i rozvoje lidských
zdrojů. Rovněž město Černošice již podalo prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj
dvě žádosti o přidělení dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, Společného regionálního operační programu, a to především na opravy komunikací.
První žádost zní na částku 26 milionů korun, za kterou by se měly zrekonstruovat ulice
Riegrova, Karlická a část Fügnerovy, druhá pak na 22 milionů určených pro ulici Kladenskou. Výběr komunikací byl ovlivněn i vyřešenými vlastnickými vztahy, tedy tím, zda pozemky pod komunikacemi jsou již ve vlastnictví města. Tato podmínka musí být splněna
i při podávání dalších žádostí o dotace z evropských fondů. Tento problém přitom řeší nejen obce, ale i kraje. Město se tedy znovu obrací s žádostí na majitele někdy doslova kousků
pozemků s tím, aby je městu darovali a pomohli tak dobré věci.
Město nyní zpracovává ještě další žádost v rámci programu Phare 2003, která se týká přístupu k turistickým místům. V konkrétním případě jde o rekonstrukci horní části Fügnerovy ulice, kde je zimní stadion, a parkoviště v Karlštejnské. K žádosti byla přiložena i zpráva
vypracovaná SK Černošice, oddíl ledního hokeje, o tom, jak je stadion vytížen, kolik oddílů
jeho kapacitu využívá, jaké soutěže tu probíhají.
A kdy lze peníze očekávat? V průběhu června už bude jasné, zda byly žádosti zařazeny
do užšího výběru, zda prošly prvním výběrovým kolem. Druhé kolo, už konkrétnější, určí
i výši přidělených finančních prostředků. Tedy projdou-li žádosti města prvním kolem, je
prakticky vyhráno. Pak už bude záležet jen na kvalitně zpracovaném projektu.
Prostřednictvím ministerstva zemědělství požádalo město také o dotaci zhruba ve výši 30
milionů korun (nikoli již z fondů Evropské unie) na dostavbu inženýrských sítí, tzn. vody
a kanalizace. Z této částky může až 80 procent činit státní podpora a zbytek bude financován z vlastních zdrojů.
(js)
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Benešovská, Strakonická a Mělnická jsou hotové
Ze seznamu černošických ulic, které čekají na rekonstrukci, zmizely další tři. Technické
služby spolu s dodavatelskou firmou dokončily Benešovskou, Strakonickou a Mělnickou.
Ulice o celkové délce 567 metrů, řešené jako ulice dojezdové (bez chodníků a dešťové kanalizace), mají nyní silný štěrkový základ a penetrovaný povrch.
Po Benešovské, Strakonické a Mělnické přijdou v červnu na řadu další – ulice Nymburská,
Kutnohorská a Boleslavská. S jejich dokončením počítají Technické služby na přelomu srpna a září letošního roku.
(js)

Základní škola nouzi o děti rozhodně nemá
Boj o děti se stal noční můrou ředitelů mnoha škol. Kdo žáky nemá, přichází nejen o peníze, ale často i o školu. Ředitel černošické základní školy však takové problémy nemá. „Ještě
před zhruba deseti lety jsme měli okolo čtyř set žáků. Dnes už je jich více než šest set padesát a my začínáme odmítat. Průměrné počty žáků ve třídách jsou největší v okrese,“ říká
Zdeněk Moucha, ředitel školy. Důvodů zájmu o školu je hned několik, ale tím nejpádnějším
je podle jeho názoru kvalitní tým kantorů.
Každá škola je posuzována podle toho, jak se její absolventi dostávají na střední školy. „S tím problémy nemáme. Děti se nám při přijímacích řízeních na prestižní gymnázia
a prestižní školy umisťují na předních místech. To se týká i odborných učilišť s maturitou.
Chodí nám dopisy od ředitelů těchto škol, že děti jsou perfektně připraveny,“ informuje
ředitel školy a dodává: „Když se pak po třech letech zjišťuje úspěšnost, tak procento našich
dětí, které školu nedokončí, je mizivé. Což je zvlášť důležité, neboť dnes není zas až tak
velký problém do školy se dostat, ale je důležité dostudovat. To se samozřejmě rozkřikne
a rodiče k nám posílají děti až z Chuchle či Řevnic. Jsou sice často nešťastní z toho, že děti
v sedmých a osmých třídách mají trošku zpřísněný režim, ale platí-li, že na střední školy se
dostávají děti, které mají encyklopedické vědomosti, pak se škola tomu musí přizpůsobit
a naučit je, jak se na střední školy dostat.“
Žáci jsou však úspěšní nejen při přijímacích řízení, ale obsazují i přední místa ve vědomostních soutěžích, například v českém jazyce a matematice. V kraji se umísťují do třetího
místa, což ukazuje, jak dobře učivo zvládají. „Je třeba říci, že řada rodičů nenechává vše
jen na škole a s dětmi doma pracuje, což se na úspěších dítěte projeví,“ připomíná Zdeněk
Moucha.
Škola se může pyšnit také integračním programem. „Staráme se o děti s vývojovými poruchami, jimž se u nás věnují tři speciální pedagogové. Tyto děti mají speciální programy,
které jsou trošku odlišné od vyhlášek ministerstva školství. Ty často hovoří jen o tom, že by
se měly zlepšit stupně známek a jen u dětí s poškozením se dělají individuální plány. Jenže
my už s takovými dětmi pracujeme od druhé třídy a nakonec se srovnávají tak, že v osmé
a deváté třídě mají prakticky stejnou šanci jako ostatní děti,“ vysvětluje ředitel školy.
Z celé řady nově budovaných satelitních městeček okolo Prahy rodiče většinou vozí děti
do pražských škol. V Černošicích tomu tak není, rodiče děti nechávají v místní škole, neboť
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k ní mají důvěru. Město si to uvědomuje a rozhodlo o přístavbě školy s dalšími čtyřmi třídami (vedle toho vznikne i nová víceúčelová hala). Škola tak bude moci zlepšit kvalitu výuky
nejen tím, že se průměrný počet žáků ve třídách sníží na zhruba dvaadvacet, ale bude moci
začít vytvářet i odborné pracovny. Doposud třídy, ve kterých se normálně učí, slouží zároveň k výuce odborných předmětů, například fyziky a chemie.
(js)

Rady pro stavebníky
Také drobné stavby musí mít své náležitosti
Město zažívá stavební boom. Po architektonické stránce skvěle i méně skvěle vyvedené
rodinné domky rostou jako z vody. Vedle nich však vznikají menší stavbičky, například
bazény a kůlny, pro které sice není podmínkou stavební povolení, nicméně i ony podléhají
určitým pravidlům. Stavební zákon jasně definuje, co to drobná stavba je. Má plnit doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (např. k rodinnému domu či provozovně), její půdorys nesmí
překročit 16 metrů čtverečních a je plánována do 4,5 výšky a 4,5 metrů hloubky. Tyto stavby podléhají tzv. ohlášení stavebnímu úřadu, který však má právo v některých případech
stanovit, že tato stavba se může realizovat na základě stavebního povolení.
Náležitosti, které musí obsahovat ohlášení drobné stavby stavebnímu úřadu, stanoví vyhláška 132/1998 Sb. Stavební úřad obvykle k takové stavbě požaduje:
- Zakreslit (obvykle stačí na již vyhotovenou dokumentaci zbylou dejme tomu z projektu
na zavedení plynu), kde má na pozemku drobná stavba stát, jak daleko bude od hranice
pozemku, aby nebyla dotčena práva sousedů, a poté je třeba „ztvárnit“, jak bude stavba
vypadat. Samozřejmě s uvedením požadovaných rozměrů. To proto, aby stavební úřad
věděl, co vlastně si budoucí stavebník například pod názvem kůlna představuje.
- Dále musí stavebník listem vlastnictví prokázat, že staví na svém pozemku. Stavební úřady
sice požadují, aby tento list nebyl starší 6 měsíců, ale neplatí to vždy. Někdy se spokojí,
pokud nejde o stavbu zvlášť významnou nebo problémovou, se starším výpisem z katastru doplněným čestným prohlášením, že údaje ve výpisu jsou stále platné. Záleží tedy na
stavebním úřadu, jaké dokumenty mu budou pro jednání o ohlášení stavby stačit.
- V neposlední řadě je třeba, aby žádost o ohlášení drobné stavby podepsali (jsou-li) všichni
vlastníci pozemku. Případy, kdy například sourozenci - spoluvlastníci nenajdou společnou řeč, neboť jeden stavět chce, druhý ne, nejsou žádnou výjimkou. Pokud se tak stane,
může ten ze spolumajitelů, který chce stavět, požádat o povolení stavby na stavební povolení. Právě v řízení o stavebním povolení se takto vzniklé problémy vypořádávají.
Výše uvedené případy jsou případy – dalo by se říci – nejběžnější. Stavební úřad však
může mít určité pochybnosti, zda stavbu může povolit – nad pozemkem mohou vést dráty
vysokého napětí, poblíž místa, kde chce žadatel postavit bazén, vede telefonní kabel, mohou
být ohroženy zájmy někoho jiného. Stavební úřad tak má možnost nepovolit stavbu na
ohlášení a rozhodnout ve správním řízení. Výhodou budoucího stavebníka je, že se proti
výsledku tohoto správního řízení může řádně odvolat. Proti negativnímu stanovisku stavebního úřadu k žádosti na ohlášku stavby to možné není.
Drobnou stavbou jsou i bazény. Rovněž pro ně platí limitovaný rozměr do 16 metrů
čtverečních, ovšem včetně opláštění, podpůrných zařízení a chodníčků. Je-li rozměr větší,
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jde už o stavbu jednoduchou na stavební povolení, obvykle i s žádostí o výjimku, neboť na
pozemcích s rodinnými domy může stát jen jedna stavba jednoduchá (garáže se nepočítají). Stavební úřad však u bazénů výjimky běžně uděluje. A znovu platí, že je třeba zakreslit
umístění bazénu. Bude-li těsně na hranici pozemku, stavení úřad stavbu povolí na základě
stavebního povolení, aby i soused mohl hájit svá práva.
Samostatnou kapitolou jsou chatové oblasti. Tam jsou drobné stavby buď zakázány úplně, anebo podléhají regulaci podle vyhlášky o územním plánu (základní dokument pro
posouzení, zda lze v dotčeném území jakoukoli stavbu povolit či nepovolit), která praví, že
celková zastavěná plocha včetně drobných stavbiček nesmí přesáhnout 15 procent rozlohy
pozemku. Mnozí chataři tak mají prostě smůlu. U chat je vůbec situace trochu složitější než
v případě drobných staveb u rodinných domů. Například v blízkosti vody v tzv. aktivní zóně
(zóně, kde při povodni voda proudí a ne se jen rozlévá), se vůbec stavět nesmí.
A jaké jsou sankce za stavby bez povolení? U staveb na ohlášení je to až desetitisícová
pokuta plus tisícovka za projednání, firmy pak mohou dostat až 200 tisíc. U staveb jednoduchých je to už 25 až 50 tisíc korun. Pozor! Pokuta černou stavbu nelegalizuje. To si
stavebníci často neuvědomují a předpokládají, že zaplatí-li pokutu, vše je vyřízeno. Opak je
pravdou. Pokuta je udělena za činnost, kterou stavebník vykonal v rozporu se stavebním
zákonem. Stavební úřad totiž v každém případě, ať už jde o stavbu drobnou či jednoduchou,
zahájí řízení o odstranění stavby. Výsledkem tohoto správního řízení může být nařízení
o jejím odstranění nebo dodatečné povolení stavby. V tom případě však musí stavebník
černé stavby prokázat, že stavba není v rozporu s veřejným zájmem, na rozdíl od klasického
stavebního povolení, kdy naopak soused musí prokázat, že mu stavba vadí a v čem.. Postup
je tedy obrácený a znevýhodňuje stavebníka černé stavby. Neprokáže-li nezávadnost stavby,
stavební úřad nařídí její odstranění a nastoupí výkon rozhodnutí. Exekučně pak lze na stavebníkovi vymáhat uhrazení nákladů za odstranění stavby.
(js)

Vážení spoluobčané,
diskuze o zprovoznění městského rozhlasu, která se v minulých dnech rozpoutala
v rámci diskusního fora na webových stránkách města i mimo ně, mne inspirovala
natolik, že bych Vám ráda sdělila několik
informací, připomínek a postřehů k této
problematice.
Město Černošice má v tuto chvíli něco
málo pod 5 000 obyvatel. Pro snadnější
orientaci jsem rozdělila obyvatele do skupin
po 20 letech a pokusila jsem se popsat, jaký
mají tyto skupiny lidí přístup k aktuálním
informacím.
Pro věkovou skupinu do 20 let (1 093 osob)

je typické, že ji jakékoli informace z „radnice“ a tudíž i z městského rozhlasu naprosto
nezajímají, a v případě mimořádných událostí bude patrně pod kontrolou svých blízkých, případně ve škole. Tímto se omlouvám
těm, kteří nejen projevují zájem o to, co je
jim nabízeno, ale i sami nabídnou svůj potenciál např. pro organizaci kulturních nebo
sportovních podniků.
Občané ve věku do 40 let (1 392 osob)
mají patrně většinou přístup na internet, ať
už z domova či ze zaměstnání. Jak je známo,
na internetu najdeme vše, ale musíme vědět
co hledáme a kde to máme hledat. Tito

21

z města a okolí
občané budou ve většině případů přes den
v zaměstnání mimo Černošice a aktuality
typu „celý den nepoteče voda z důvodu havárie“ budou zajímat jen maminky, případně
tatínky na mateřské nebo rodičovské dovolené. Kulturní programy absolvují většinou
v Praze – co v Černošicích! Téměř všichni
také mají mobilní telefony.

matiky týkají.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů
§ 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí
b) mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,
Ve věkové skupině do 60 let (1 389 osob)
přírodními vlivy, a také havárie, které
využívání internetové komunikace bude
ohrožují život, zdraví, majetek nebo žimožná poněkud slabší, ale v zásadě se k povotní prostředí a vyžadují provedení
třebným informacím, týkajících se plánovazáchranných a likvidačních prací,
ných výpadků energií a podobně, dostanou.
c) záchrannými pracemi činnost k odvráVětšina zřejmě vlastní mobilní telefon a je
cení nebo omezení bezprostředního
ochotna číst i pozvánky a informace na
působení rizik vzniklých mimořádnou
vývěskách v okolí nádraží a samoobsluh.
událostí, zejména ve vztahu k ohrožení
Pokud je nějaká akce osloví, pak i přijdou.
života, zdraví, majetku nebo životního
O tom, že celý den nešel proud, se dozví
prostředí, a vedoucí k přerušení jejich
nejspíš po návratu ze zaměstnání podle
příčin,
odmrazené ledničky.
e) ochranou obyvatelstva plnění úkolů
civilní ochrany zejména varování, evakuObčané ve věku nad 60 let (1 081 osob,
ace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva
z toho 202 osoby nad 80 let). Krásná věková
a další opatření k zabezpečení ochrany
kategorie, která ví o životě své. Věřím tomu,
jeho života, zdraví a majetku,
že někteří z nich si přejí obnovení rozhlasu
už z toho prostého důvodu, aby se dozvěděli, § 15 (1) Orgány obce zajišťují připravenost
obce na mimořádné události a podílejí
že přijede čistírna peří, prodejce ponožek,
se na provádění záchranných a likvipříští týden přivezou krůty a ve středu bude
dačních
prací a na ochraně obyvatelz technických důvodů zavřená pošta. Něktestva.
ří budou počítačově gramotní a internetová
(2) Obecní úřad při výkonu státní sprákomunikace nebude problém, značná část
vy za účelem uvedeným v odstavci 1
patrně disponuje mobilními telefony. Na
vystoupení vnoučat je upozorní a dovezou
a) organizuje přípravu obce na mivětšinou děti.
mořádné události,
Ale teď opravdu vážně. Do činností spab) podílí se na provádění záchrandajících do odboru kancelář starostky patří
ných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem,
mimo jiné oblast „krizového řízení“. Ještě
před rokem jsem si ani já nedokázala předc) zajišťuje varování, evakuaci a ukrystavit, jaká zodpovědnost v této oblasti leží
tí osob před hrozícím nebezpečím, popředevším na starostovi (v případě Černošic
kud zvláštní právní předpis nestanoví
samozřejmě na starostce) a městském úřadu
jinak,
jako výkonném orgánu státní správy. V této § 16 Starosta obce při provádění záchranchvíli si dovolím opravdu minimální citace ných a likvidačních prací
z výběru zákonů, které se uvedené proble-
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a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím
b) organizuje v dohodě s velitelem
zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností evakuaci osob
z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo
věcné pomoci.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový
zákon)

opatření v podmínkách obce. Je-li
k tomuto účelu nutné vydat nařízení
obce, nabývá nařízení obce účinnosti
okamžikem jeho vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu. Nařízení obce
se zveřejní též dalšími způsoby v místě
obvyklými, zejména prostřednictvím
hromadných informačních prostředků
a místního rozhlasu. Stejný postup se
použije při vyhlašování změn obsahu
již vydaného nařízení obce.
(2) Náklady vynaložené na provedení
krizových opatření stanovených obcí
uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

§ 23 (1) V době krizového stavu starosta
a) zabezpečuje varování osob na§2 Pro účely tohoto zákona se rozumí
cházejících se na území obce před
b) krizovou situací mimořádná událost,
hrozícím nebezpečím,
při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo
b)
nařizuje a organizuje evakuaci
nouzový stav nebo stav ohrožení státu
osob z ohroženého území obce,
(dále jen „krizové stavy“),
§ 21 (1) Orgány obce zajišťují připravenost
obce na řešení krizových situací.

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,

(2) Obecní úřad za účelem uvedeným § 30 Hromadné informační prostředky
Každý, kdo provozuje hromadné inforv odstavci 1
mační prostředky včetně televizního
a) organizuje přípravu obce na krizoa
rozhlasového vysílání, je povinen bez
vé situace,
náhrady nákladů na základě žádosti
b) rozpracovává úkoly krizového pláorgánů krizového řízení neprodleně
nu kraje, pokud jde o obec určenou
a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit
podle § 15 odst. 4 písm. a); v tomto
informace o vyhlášení krizových stavů
případě starosta zřizuje bezpečnostní
a nařízených krizových opatřeních při
radu obce (§ 24) a jako svůj pracovní
krizových stavech.
orgán k řešení krizových situací krizo§ 34 Pokuty
vý štáb obce,
(1) Za nesplnění povinnosti podle
(4) Starosta obce odpovídá za přitohoto zákona, s výjimkou porušení
pravenost obce k řešení krizových
povinnosti mlčenlivosti, může orgán,
situací, za údržbu a provoz inforkterý porušení povinnosti zjistil, uložit
mačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení
určených Ministerstvem vnitra.

§ 22 (1) Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí jsou orgány obce
povinny zajistit provedení krizových

a) fyzické osobě pokutu do výše
20 000 Kč; poruší-li však povinnost v době krizového stavu, může jí uložit pokutu
do výše 50 000 Kč,
b) právnické osobě nebo podnikající fy-
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zické osobě pokutu do výše 3 000 000 Kč;
Z uvedeného vyplývá, že hlavní povinností
poruší-li však povinnost v době krizové- starosty a úřadu je v jakékoli době informovat
ho stavu, může jí uložit pokutu do výše občany, zabezpečovat veřejný pořádek v obci
10 000 000 Kč.
a připravovat se na tuto povinnost. A jak
(2) Nebyla-li uložená povinnost splně- tomu ve státě bývá, za nesplnění povinnosti
na ani ve lhůtě stanovené při uložení bývají postihy. V tomto případě se možné
pokuty, lze uložit pokutu opětovně.
pokuty pohybují v astronomických výškách,
a
je zjevně účelnější investovat finance do
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských
zprovoznění
významného prostředku místní
opatřeních pro krizové stavy a o změně
komunikace místo do státního rozpočtu.
některých souvisejících zákonů

Vrátím-li se k prostředkům komunikace
§ 8 Obecní úřad obce s rozšířenou působmezi úřadem, resp. starostou obce a občany,
ností a určená obec
Obecní úřad obce s rozšířenou působ- kteří se v době mimořádné události nebo
ností a určená obec v systému hospodář- krizového stavu vyskytují na území obce
ských opatření pro krizové stavy připra- (a nemusí to být pouze občané Černošic),
vují a vyhlašují regulační opatření a plní pak můžu zodpovědně říci, že fungující
úkoly uložené jim krajským úřadem městský rozhlas bude právě tím prostředk zajištění nezbytných dodávek.
kem, který osloví v danou chvíli největší
množství
osob, které má starosta za povinVýše zmíněná ustanovené zákonů se
nost
informovat.
SMS zprávy dostanou poutýkají všech mimořádných a krizových
ze
ti,
kteří
poskytli
svá telefonní čísla, a to za
situací, tedy například i povodní. Povodně
předpokladu,
že
budou
fungovat sítě mobilřeší zákon o vodách, ale pouze z hlediska
ních
operátorů.
Informace
z internetu získají
vyhlašování stupňů povodňové aktivity
povodňovými orgány a zvládání vodního ti, kteří budou mít k této službě přístup, tzn.
toku – povodňové komise. Je-li povodeň ta- bude fungovat energetická soustava, mobilní
kového rázu, že jsou ohroženy životy, zdraví, operátoři, popř. internet nebude přetížen. Je
majetek nebo životní prostředí a je vyžado- však otázkou, jak rychle bude město schopno
váno provedení záchranných a likvidačních informace na příslušné stránky umisťovat.

Opravená ústředna rozhlasu bude napojena na záložní zdroje energie, které umožní
vysílání i v případě výpadku elektrického
proudu a kolapsu telekomunikací. V této
souvislosti bude do budoucna potřeba
pokrýt i plochy nové zástavby, ale i v této
oblasti
technika již pokročila a existují
A mohla bych pokračovat citacemi týkabezdrátové
reproduktory, jejichž montáž
jícími se prevence závažných ekologických
havárií, ohroženími z resortu zemědělství a zprovoznění je pouze otázkou peněz.
V celé oblasti „krizového řízení“ platí, že
– což je mimochodem také nebezpečí vzniklé v důsledku narušení hrází významných pokud se nic mimořádného neděje, pak se
vodních děl (Vltavská kaskáda zase není tak můžeme nechat pověřovat úkoly, plnit je
daleko), hromadné nákazy zvířat a polních nebo vykazovat důvody proč nebylo možno
uložené úkoly plnit, posouvat dané termíny,
kultur a zejména zabezpečení pitné vody.
vymlouvat se na nedostatečné finanční kryprací, řídí se věc podle zákona 239/2000 Sb.,
vyžadují-li to okolnosti a je pro dané území
vyhlášen některý z krizových stavů, řídí se
vše zákonem 240/2000 Sb. Takovou situaci,
kdy byl vyhlášen stav nebezpečí, máme jistě
všichni v paměti.
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tí a zdůvodňovat nutnost použití financí na
důležitější investice (např. chodník), ale to
vše jen do té doby, než se kdokoli rozhodne
nás nějakým způsobem ohrozit.
Přeji sobě i Vám, aby nebylo nutné městský rozhlas nikdy použít v souvislosti s plněním výše citovaných úkolů, a ráda budu
poslouchat informace o tom, že přivezou
krůty, pošta zavře dřív a v neděli bude
v kině pohádka pro děti. A štěstí přeje připraveným.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

Ještě jednou rozhlas
Prosíme občany, aby nás informovali
o kvalitě slyšitelnosti městského rozhlasu.
Díky této zpětné vazbě budeme moci vše
vyhodnotit a podle potřeby přidat další
tlampače, případně rozhlas i rozšířit. Během
rekonstrukce našeho rozhlasu bylo nutné
provést několik delších zvukových zkoušek
a proto přijměte naši omluvu.
(pb)

zeráty typu „ztratil se pes“ nebo „hledám
podnájem“ si v sekci soukromá inzerce
může každý vložit na web sám. Firemní
prezentaci umístěnou v katalogu služeb rádi
zařídíme. Těm, kteří chtějí i nadále inzerovat na městských vývěskách, doporučujeme:
zajděte si na městský úřad a svoji inzerci si
zaplaťte. V neposlední řadě se všem zájemcům nabízí možnost inzerovat v černošických Informačních listech. Bližší informace
získáte na kultura@mestocernosice.cz nebo
tel. 251 641 116.
(pb)

Obrázky s hasičskou tématikou se dětem povedly
Téměř tři stovky kluků a děvčat ze sedmnácti mateřských a základních škol z Prahy
západ poslalo své obrázky, povídky a jiné
umělecké výtvory do okresního kola soutěže
nazvaného Požární ochrana očima dětí, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska.

Svá dílka s hasičskou tématikou poslali do
soutěže i žáci černošických škol. A je třeba říci,
Inzerovat na vývěskách
že mezi takovou spoustou soutěžících, z nichž
lze i jinak než načerno
každý chtěl uspět co nejlépe, dopadli na výJak už jsme upozorňovali v minulých In- bornou. Vybojovali tři třetí a dvě první místa.
formačních listech, přibylo ve městě několik
Mezi nejmenšími získala za svůj obrázek
nových vývěsek městského úřadu. K těm třetí místo Anna Marie Brychová z Manejdůležitějším, které najdete v blízkosti teřské školy v Karlické, bronzové příčky
obou našich nádraží, přibyla nedávno ještě vybojovali ve svých věkových kategoriích
vývěska u prodejny Bobík.
i Jakub Trenda a Šárka Prágrová (oba
Vývěsky městského úřadu se určitě vy- z mokropeské ZŠ). Nejlepšími výtvarnými
platí sledovat, neboť informují o novinkách pracemi se mohou chlubit Jiří Rada, který
například z kulturně společenského života zvítězil ve třetí věkové kategorii a Filip Sedve městě nebo kdy a kde bude přerušena láček, který obsadil první místo o kategorii
dodávka elektrického proudu. Najdou se výš (oba mokropeská ZŠ).
však i tací, kteří informace určené pro
Slavnostního přijetí a také předání cen
všechny obyvatele města přelepují svými se všem kluků a děvčatům, kteří v soutěži
nabídkami a inzeráty všeho druhu. Přitom uspěli, dostalo v prostorách Hasičského
mají možnost inzerovat zdarma na našich záchranného sboru Praha-západ se sídlem
(js)
internetových stránkách. Jednoduché in- v Řevnicích.
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Adopce na dálku

Angličtiny ani internetu
se při adopci nebojte!

Dejte šanci africkým dětem chodit do školy. V případě Guiney k tomu stačí pouhých
Ráda bych se podělila o svoji zkušenost
460 Kč měsíčně.
s adopcí na dálku, o které se zmiňujete v InAboubalar Soumah, 7 let, Guinea, číslo formačních listech, a pokusila se tak získat
další adoptivní rodiče. Zvláště pro ty starší
v databázi: 20287
zájemce o adopci, kteří neovládají angličtinu a práci s internetem, mám radu: stačí
navštívit Arcidiecézní charitu v Londýnské
44 na Praze 2, kde si můžete nejen dítě
vybrat, ale získáte i veškeré potřebné informace. Adoptovala jsem dvě holčičky z Indie,
od kterých dostávám dvakrát za rok dopis
(překlad charita zajistí bezplatně), fotografii
ve školní uniformě, vysvědčení a malované
obrázky. Každoročně mi charita předkládá
auditorem potvrzený přehled všech mých
výdajů a tak vím, že se za můj příspěvek dostane dětem toho, co je u nás samozřejmostí
– školního vzdělání.
M. Janáková, Na Marsu 1463

Černošické děti byly první
v síni hokejových tradic
Čtyřiadvacet žáků ze 7. B černošické základní školy vyrazilo 13. května na první
historickou exkurzi do nové Sazka Arény,
kde se pár dní předtím konalo mistrovství
světa v hokeji a kde také padl návštěvnický
rekord. Bylo to na pozvání generálního ředitele Sazky Aleše Hušáka, který děti v hale
osobně uvítal. A to včetně své dcery Terezy,
která do černošické sedmé třídy také chodí.
popis situace: Aboubalar žije v chudé početné rodině; má čtyři sestry a tři bratry. O obživu se starají především jeho starší bratři,
kteří se snaží obstarávat alespoň jídlo, ale na
školní docházku už příjmy nestačí.

Před obrovskou stavbou si malou černošickou výpravu vyzvedl známý moderátor
a nyní tiskový mluvčí Jan Vala, aby ji přes
vchodová bezpečnostní čidla odvedl až do
centrální haly. Ukázal dětem zázemí haly,
kontakt: o. s. Vysokoškolští humanisté, S. Komrs- kam se dosud dostalo jen velmi málo šťastlivců, hlediště pro běžné návštěvníky i hlediště
ková, 608 767 866, www.novyhumanismus.cz
klubové a také skvěle vybavené boxy, které
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si pronajímají velké firmy. Vrcholem byla návštěva poprvé otevřené síně tradic s výstavkou
hokejových relikvií, které připomínají historii československého i českého hokeje, spojená se
zápisem do návštěvní knihy. Žáci z černošické školy byli vůbec první, kterým se této možnosti dostalo. Teprve od podzimu budou exkurze i pro běžné zájemce, ovšem už za vstupné.
„Největší dojem udělala nová hala na kluky, kteří hrají hokej za Černošice. Litovali jen, že
se nedostali do šaten, kde odpočívali v průběhu mistrovství čeští reprezentanti. Děvčata se
zajímala především o koncerty, které se tu budou konat,“ dodala ještě třídní učitelka Jitka
(js)
Kalounová.

Z činnosti městské policie
Noční srážka na kolejích – 1. května v nočních hodinách obdržela městská policie
oznámení, že poblíž železničního přejezdu v ulici Říční narazil vlak do kontejneru na odpad. Hlídka, která ihned místo srážky vyjela, zjistila, že kontejner na koleje někdo umístil
úmyslně. Vlak jej před sebou tlačil několik stovek metrů. Policie ČR vyšetřuje událost jako
trestný čin. Městu vznikla na kontejneru škoda v částce 10 tisíc korun.
Viník z místa nehody ujel – 10. května ve večerních hodinách došlo v ulici Vrážská k dopravní nehodě osobního vozidla, jehož řidič nezvládl řízení, ve značné rychlosti sjel z vozovky a poškodil oplocení pozemku. Poté z místa nehody ujel. Díky včasnému oznámení
jednoho z obyvatel města hlídka neukázněného řidiče o několik ulic dále zadržela a předala
Policii ČR. Škoda na oplocení činí několik tisíc korun.
Hořel kontejner – 10. května v nočních hodinách byl městské policii oznámen požár
kontejnerů na odpad v ulici Poštovní. Na místo vyjela hlídka, jednotka Hasičského záchranného sboru Řevnice a Hasiči Mokropsy. Policie ČR vyšetřuje požár jako trestný čin. Městu
vznikla škoda na majetku v částce 30 tisíc korun.
Od 15. dubna do 15. května Městská policie Černošice přijala 79 oznámení občanů, vyjela na
19 signálů ze střežených objektů a na 12 signálů TÍSEŇ, které lidé většinou využívají při nevolnostech nebo zdravotních problémech. Všechny výjezdy za toto období směřovaly k občanům
žijícím v Domě s pečovatelskou službou.
Gregor Dušička, Městská policie Černošice

Vzpomínka na akademického malíře Jaroslava Černého
Už 100 let uplyne 4. června od narození akademického malíře – krajináře Jaroslava Černého. Narodil se v Plzni a jako talentovaný mladík odešel studovat do Prahy. Ve třicátých
letech minulého století se natrvalo usadil v Černošicích, kde také v roce 1984 zemřel.
Jaroslav Černý studoval na Akademii výtvarných umění jako žák speciální školy Maxe
Švabinského a v roce 1946 absolvoval u Otakara Nejedlého. Vedle akademie ovlivnily mladého umělce četné zahraniční studijní cesty i přední moderní malíř František Krupka. Po
celý svůj život nacházel nejoblíbenější náměty pro své obrazy v české krajině. Jejímu zobrazení ve všech jejích náladách a ročních obdobích věnoval celý svůj talent a umělecký cit.
Možná i kvůli této své posedlosti krajinou si vybral Černošice za místo své tvorby.
Akademický malíř Jaroslav Černý bydlel v Husově 843 (dnešní MŠ 3), kde měl na půdě ate-
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liér plný obrazů. Starší z vás si možná vzpomenou, jak se toulal po Černošicích a okolí
se svým skicákem. Byl to spíše tichý, skromný
a pracovitý člověk, který nevedl společenský
život. Téměř vším pro něj byla jeho rodina
a umění, kterému se věnoval neúnavně až do
své smrti. O jeho všestranném talentu svědčí
účast na mnoha výstavách doma i v zahraničí. S jeho tvorbou se můžeme setkat v Galerii hl. m. Prahy, v reprezentačních sálech
i v různých státních a soukromých sbírkách
u nás i v zahraničí.
Pavel Blaženín

Lepší je, když nic nevíš…
Těmito slovy „odbýval“ Jaroslav Havel svou ženu, když se ho ptala, proč domů nenosí
žádné jídlo a kde se po nocích toulá. Proč tak odpovídal, je zřejmé. Psal se totiž rok 1945,
nejstrašnější válečný konflikt v dějinách lidstva se chýlil ke konci a v té době třiatřicetiletý
Jaroslav z Černošic byl aktivním účastníkem odboje. Pracoval tehdy v prodejně Bratrství ve
Všenorech a všechny ušetřené potraviny putovaly k partyzánům.
Tak na tehdejší události vzpomíná jeho žena, dnes už devadesátiletá obyvatelka Černošic
Božena Havlová, aktivní členka místní organizace Svazu protifašistických bojovníků. „Čtvrtého května odjel manžel bez rozloučení do Prahy do tehdy Štefánikových kasáren. Dostal
zbraň, uniformu a rozkaz jít na barikády. Za dva dny byl zpátky s instrukcemi pro skupinu
Vlasovců, kteří v té době rozbili svůj tábor v Dobřichovicích, a s rancem plným pancéřových pěstí. O den později se znovu do Prahy vrátil a já už jsem ho živého neviděla. Padl na
barikádě v okolí Panské a Národní třídy,“ líčí dramatické válečné dny paní Havlová. „O pár
dní později byl se všemi vojenskými poctami pohřben na hřbitově v Mokropsech,“ dodává
paní Havlová.
Redakce děkuje paní Márince Novotné z Černošic, že ji upozornila na příběh rodiny
Havlových a doplnila tak vzpomínku na poslední válečné dny, uveřejněnou v dubnových
Informačních listech. (js)

ZÁMĚR MĚSTA ČERNOŠICE
Město Černošice, IČ 00241121, na adrese Riegrova 1209, 252 28 Černošice, v souladu
s ust. § 39 zák. č. 128 / 2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje svůj záměr
pronajmout prostory kuchyně se stávajícím kuchyňským zařízením
v přízemí budovy „Domu s pečovatelskou službou“ na adrese Vrážská 1805, Černošice.
(Bližší informace poskytne p. Forst - tel. č. 251 081 513.)
Osobní návštěva zájemců je vítána. Termín je třeba předem dohodnout na uvedeném tel.
čísle.
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Nabídky adresujte na:

Městský úřad Černošice
odbor investic a správy majetku
Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Pronájem hřiště základní školy
Základní škola Černošice pronajímá hřiště v Komenského ulici za 120 Kč na hodinu. Informace na tel. 251 643 229, l. 521.

Hledáme nové lektory
Městské kulturní středisko Černošice v ulici Mokropeská 1208 nabízí občanům a firmám
krátkodobé pronájmy sálu (rozloha 170 m2) a učeben. K dispozici je nová ozvučovaní aparatura, piano, možnost zapojení reprodukované hudby atd.
Odbor kultury rovněž připravuje kurzy pro školní rok 2004/5 a vyzývá všechny potencionální lektory ke spolupráci. Bližší informace získáte na e-mail kultura@mestocernosice.cz
nebo na telefonním čísle 251 641 116.

Marie Andrštová zemřela ve věku nedožitých 83 let
Dlouholetá obyvatelka našeho města paní Marie Andrštová zemřela 31. března letošního
roku ve věku nedožitých 83 let. S bolestí v srdci vzpomínají dcery Jaroslava, Jana a Svatava
s rodinami. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.
Za pozůstalé dcery děkuje JUDr. Jana Justianová (roz. Andrštová)

Koncerty v Městském kulturním středisku
Koncert žáků lektora Pavla Hokra
Přijďte v pátek 18. června v 17 hodin do Městského kulturního střediska, Mokropeská
1208 na Vráži. Uslyšíte mimo jiné známé skladby Marnivá sestřenice, Trpasličí svatba, Včera
neděle byla, Voda, čo ma drží nad vodou, Dělání, My Heart Is Go On, Noc na Karlštejně,
Narodilo se štěně a dokonce i vlastní skladby žáků.
Koncert žáků lektorky Martiny Höslové
Ve čtvrtek 24. června se od 18 hodin ve stejném sále koná koncert hudebních kurzů lektorky Martiny Höslové. Všichni jste srdečně zváni.

Černošický Dětský den pobaví i poučí
Pouťové atrakce, soutěže, pěkná muzika, divadelní pohádkové představení a v neposlední
řadě i ukázky historického šermu – to vše čeká na malé i velké obyvatele našeho města, kteří
si udělají čas a v sobotu a v neděli, tedy 5. a 6. června, přijdou k černošické sokolovně. Město Černošice ve spolupráci s firmou Šiba tu právě v tuto dobu pořádají Dětský den, na který
jsou všichni zváni. První stovka dětských návštěvníků dostane dárek od firmy Coca-Cola.
Hlavní sobotní program je opravdu bohatý:
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od 10.00 – pouťové atrakce všeho druhu po celou sobotu i neděli
10.30 - 11.30 – Miloš Nesvadba a jeho pohádka Čarování kolem malování
11.30 - 13.00 – zahraje černošická skupina Timudej
14.00 - 16.00 – soutěže pro všechny, pořádá SOKOL
14.00 - 16.00 – Country music + country tance
15.15 – loutkové divadlo
15.15 - 16.00 – skupina historického šermu Taberna
A co že to je Čarování kolem malování?
Je to oblíbený pořad známého umělce Miloše Nesvadby a k vidění bude na venkovním
podiu u sokolovny. Vítán je každý, i když je určen především klukům a holkám od 4 do 10 let.
A čemu všemu se přitom děti mohou od Miloše přiučit? Výtvarnému cítění, zručnosti, vztahu
k národním pohádkám, smyslu pro humor a fantazii i kladnému a spravedlivému pohledu na
svět. Samozřejmě se děti stanou i spolutvůrci pořadu – zručnými malíři, šikovnými kouzelníky, vypravěči pohádek a dokonce i herci.
Za odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín

Videoprojekce v budově MÚ
Odbor kultury si Vás dovoluje pozvat na autorské promítání filmů pana Rozmajzla, které
se uskuteční 18.6 od 18,00 v zasedací místnosti Městského úřadu, Riegrova 1209. Použijte
prosím spodní vchod.
Hledání čisté magie (45 min.)
Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském – vzácná památka v centru Prahy. Tisíciletý vývoj od románské baziliky ke dnešnímu baroknímu kostelu pro nás svým způsobem
vrcholí v minulém desetiletí: poslouží odsvěcený kostel gastronomické firmě, bance, nebo
multimediální show? Ne zcela mimo a nad těmito dramatickými spory vítězí tichá, trpělivá
věda – archeologie.
Jsme, či nejsme? (25 min.)
Jeden z nekonečna možných příkladů: něžné, impresionisticky rozplývavé japonské básně
ve formě haiku a krajní frivolita reklamy – v jakých to kontrastech se projevují lidé! Stále
víc se aktualizuje otázka Karla Čapka: Jsme, chceme být vyspívajícím lidstvem, nebo jen
jakýmsi upadajícím zoologickým druhem?
Bližší informace získáte na tel. 251 641 116 nebo na kultura@mestocernosice.cz
Mgr. Pavel Blaženín

Důležité informace pro podnikatele
Tímto příspěvkem navazuji na předchozí článek, který Vám představil informační místa pro podnikatele, poskytující důležité informace týkající se podnikatelského prostředí.
V dalších vydáních Informačních listů Vás budu seznamovat s aktuálními problematikami
a nejčastěji pokládanými dotazy.
Daňové identifikační číslo v EU
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Z důvodů kompatibility se systémy v členských státech EU dojde novelou zákona o správě daní ke změně formátu DIČ. Od 1.5.2004 se nahrazuje trojciferný kód správce daně
dvojmístným kódem země CZ, zbytek čísla zůstává beze změny. Pokud má dosavadní kód
podobu např. 123-123456789, bude nová podoba kódu CZ123456789. Stávající osvědčení
o registraci daňového subjektu zůstanou v platnosti a v souvislosti s touto změnou tedy
nevzniká povinnost nové registrace. Každý daňový subjekt bude povinen na daňových
dokladech uvádět DIČ v novém formátu bez ohledu na to, bude-li uskutečňovat obchody
se subjekty z členských států EU či pouze vnitrostátní obchodní transakce. Použití nového
DIČ bude nezbytné vůči EU. V rámci tuzemského obchodního styku nebude nutné, aby
plátci ihned od 1.5.2004 používali nové DIČ. Správci daně budou instruováni, aby v rámci
tuzemského styku nebyly formuláře se starým DIČ považovány za neplatné.
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.mfcr.cz.
Věřím, že tato a všechny ostatní informace budou pro Vás přínosem a že přispějí ke zlepšení informovanosti podnikatelů.
Jakékoliv individuální dotazy jsme připraveni řešit, můžete se obracet na níže uvedenou
adresu, telefonní čísla, nebo e-mailovou adresu.
Jan Kašpar, manažer úřadu
Hospodářská komora okresu Praha-západ
Informační místo pro podnikatele (InMP)
Podskalská 19, 128 25 Praha 2
tel.: 221 982 432, 221 982 237
e-mail: ohk@hkpz.cz, www.hkpz.cz

Vážení kamarádi, Tábor 2004 je tu!!!
Pro všechny zájemce z řad dětí a mládeže jsme přichystali tři týdny tábora v Černošicích,
a to od pondělí 5. července (nástup je možný již v neděli 4. navečer) až do pátku 23. července. Účast je možná i jen na část z celé doby pobytu.
A co nabízíme? Modelářství letecké, plastikové (oboje pro začátečníky i pokročilé), upoutané modely, RC školu, což je výuka létání s radiem řízenými modely. Dále jsme připravili
výuku angličtiny, němčiny, práce na počítači a hry na kytaru a v neposlední řadě jsme přichystali i vyjížďky na koních, cvičení, sport, hry a také koupání.
PŘIHLASTE SE VČAS!!!
Můžete nás i doporučit svým známým, ale jen dobrým
známým, tak dobrý tábor si zaslouží jen ti opravdu dobří!!!
Díky podpoře města Černošice, Model klubu a sdružení S dětmi a pro děti Černošice
jsme nemuseli už 5 let zvyšovat ceny. Proto stále platí, že
- denní poplatek s přespáním „pod střechou“ a 5 jídel: 230 korun,
- příměstský pobyt – 3 jídla s přespáním doma: 180 korun.
Těšíme se na shledání na tel.: 251 643 091 se záznamníkem, mobil 605 545 615,
e-mail: l.apeltauer@volny.cz
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Nové knihy v Městské knihovně
Beletrie:
BILLINGHAM, Mark: Zbabělec – thriller

místopis – československá lidová strava
a recepty

BRAUN, Lilian Jackson: Kočka, která si hrála URBAN, Hal: To nejdůležitější v životě – životní filozofie v praxi
na pošťáka – detektivka
DEAVER, Jeffery: Lekce smrti – psycholo- ZAORÁLEK, Jaroslav: Lidová rčení – česká
slovesná tvorba
gický thriller

HARROD-EAGLES, Cynthia: Dynastie Mor- Pro děti a mládež:
landů – 3. díl
BRANDEJSOVÁ, Irena: Nejsem žádná popelka – dívčí román
HAUPTMANNOVÁ, Gaby: Příliš mnoho

mužnosti – román
BREZINA, omas: Pod maskou Černého
mnicha – napínavé dobrodružství
CHADWICKOVÁ, Elizabeth: Válečník – historický román
KAABERBOL, Lene: Dračí vítr.W.i.t.ch. - čarodějný příběh
JAMESOVÁ, P.D.: Já si tě najdu – detektivka
KELLERMAN, Jonathan: Ledové srdce MAC COMBIEOVÁ, Karen: Dóóóst dobrý
kámoši – pro dívky
– psychologický thriller
ROWLINGOVÁ,
J.K.: Harry Potter a FéniLUDLUM, Robert: Pařížská hrozba – špioxův
řád
nážní román

McBAIN, Ed: Útočník – detektivka

WILSONOVÁ, Jacqueline: Dítě do kufru
– román

SIEGEL, Jiří: Jak přežít rodinnou pohodu
WISE, Bill: Matematické detektivky
– humorný román
STEELOVÁ, Danielle: Přístav bezpečí – román pro ženy
Pro studenty a náročnější čtenáře:
CRYAN, Dan: Logika – komiks
JONES, Steve: Genetika – komiks
JUDSONOVÁ, Olivia: Sexuální poradna
dr. Tatiany pro všechna živá stvoření
MAITLAND, Iain: Psychotesty
PAPOUŠEK, Jiří: Hovory o ekologii
Řivnáčův průvodce po Šumavě – Šumava
před sto dvaceti lety – reedice původního
vydání z r. 1883
SCHREIER, Pavel: Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie: Chuťový
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Těšíme se na vaši návštěvu, přijďte si vybrat.

Narodili se
Michaela Řehořová
Lucie Dilská
Daniel Patera
Veronika Anna Trešlová
Klára Chalupníková
Ilona Musilová
Kateřina Kučerová

Blahopřejeme!

