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z radnice

Ze schůze rady města dne
26. května 2004

•
•

rada města souhlasí s realizací inženýrských sítí a komunikace v lokalitě Lada-jih

rada města souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN v ulici Pod Višňovkou za podmínky
dodržení postupu vstupu do komunikace
a zřízení věcného břemene

•

rada města souhlasí s udělením výjimky
týkající se statku v Komenského ulici (stavba tří domů na jednom pozemku - v místě
současných zastavěných ploch)

•

rada města souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku 4484/1, s demolicí stávajícího objektu a se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 736 (ulici Karlická),
s přístavbou rodinného domu čp. 553 (ulici
Ukrajinská), s přístavbou atelieru k čp. 1512
(ulici Lipová), se stavbou parkovacího stání
na pozemku parc. č. 3064 (osada Lavičky),
s obnovou chaty č. ev. 0817 (osada Slunečná)

•

rada města nesouhlasí s umístěním čerpací
stanice na pozemku PK 555/1 (č. k.1682/5)
(Dobřichovická) a žádá komisi pro stavební
a územního plánování vytipovat vhodné
místo pro umístění čerpací stanice

•

rada města otevřela obálky s nabídkami
- Veřejná zakázka - provozování a nájem veřejného vodovodu a kanalizace - hodnocení
nabídek proběhne na některém z příštích
zasedání

•

rada města bere na vědomí a souhlasí
s podáním žádosti (pro registraci) na akce
Dostavba kanalizační sítě v Černošicích
v hodnotě 27 300 000 korun a Dostavba
vodovodní sítě v Černošicích v hodnotě 10
milionů korun.

Pokračování informací z Rady najdete na str. 20

uzávěrka příštího čísla je
ve středu 14. července
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Na titulní straně: Kolotoče a houpačky se
na Dětském dni nezastavily

z radnice

Strategie rozvoje našeho města by měla
být předmětem široké diskuse občanů
Před pár měsíci
zahájila činnost pracovní skupina, která
se zabývá přípravou
strategického plánu našeho města.
Sestává z laiků
i odborníků na strategické plánování.
Náš plán však nevzniká ve vzduchoprázdnu. Navazuje na vypracovanou strategii
rozvoje Středočeského kraje, což je velice
obsáhlý materiál, odpovídající rozsahu
a rozmanitosti našeho kraje, ve kterém žije
více než jeden milion obyvatel. Již konkrétnější materiál byl vypracován pro podmínky našeho regionu Dolní Berounka, a to
stejným zpracovatelem, který nám pomáhá
sestavit naší strategii.

V současné době zpracovává pracovní
skupina pro Strategický rozvoj města Černošice materiál a SWOT analýzu silných
a slabých stránek, příležitostí a ohrožení
vybraných oborově rozčleněných kapitol. Ty
se týkají lidských zdrojů, občanské vybavenosti, služeb, sociálních zařízení, životního
prostředí, péče o krajinu a zemědělství, průmyslu a podnikání včetně podnikatelského
prostředí, technické infrastruktury, dopravy,
rekreace, cestovního ruchu a vzhledu města.
Připojeny budou rovněž kapitoly o městské
správě, hospodaření, řízení města a jeho
nástrojích.
Z analýz pak budou stanoveny priority SWOT, které budou promítnuty do
strategické vize města. Na základě přijaté
vize, identifikovaných kritických oblastí
a zpracovaných SWOT analýz budou přijaty pro jednotlivé oblasti záměry a cíle.
Pro konkrétní výstupy pak slouží tak zvaný
akční plán, který je převedením strategie
do běžného života. Akční plán proto bude
zaměřen na realizaci cílů přijatých pro nejbližší období, tedy pro rok letošní a pro rok
následující.

Důvodem, proč se město rozhodlo vypracovat uvedený dokument, je zejména
skutečnost, že při podávání žádostí o dotace
z fondů Evropské unie je zpravidla nezbytné doložit, že uvedený záměr je v souladu se
strategií rozvoje obce. Tento fakt často vede
k tomu, že se obce při zpracování strategie
Přesná forma projednání tohoto materiálu
snaží tento materiál vypracovat co nejširší,
městem
ani širokou veřejností nikde závazobsahující co největší spektrum možných
ně
upravena
nebyla. Po rozsáhlých diskusích
záměrů, aby tím do budoucna pokryly nejo
vhodné
formě
zastupitelstvo rozhodlo,
rozmanitější žádosti o dotační tituly.
že podklady strategie rozvoje budou všem
Dalším neméně důležitým důvodem pro obyvatelům doručeny v průběhu měsíce
vypracování dokumentu byla potřeba měs- července tak, aby se k nim mohl vyjádřit co
ta zmapovat stávající stav a jasně stanovit největší počet našich občanů. Domnívám se,
budoucí priority, což je vlastní smysl stra- že je velice důležité, aby se diskuse nad tímtegického plánování jako procesu, během to materiálem zúčastnilo co nejvíce obyvatel
kterého bychom měli analyzovat současnou našeho města. Věřím, že této příležitosti
situaci a naplánovat kroky, které povedou využijete.
S přáním pěkného léta
ke zvýšení kvality fungování města a jím
Helena Langšádlová, starostka
poskytovaných služeb.
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Optimalizace trati by neměla škodit lidem

V územním plánu našeho města z roku 1996 je mimoúrovňové křížení silnice II/115 od Radotína
a železnice řešeno bez technických podrobností. Územní plán, zpracovaný obvykle v měřítku jedna
ku pěti tisícům, řeší totiž problematiku využití funkčních ploch v území a není projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení.
V současné době, v rámci optimalizace železniční trati Černošice-Řevnice, bude tato stavba mimoúrovňového křížení, která je v souladu se schváleným územním plánem, do podrobné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení rozpracována.
Jedinou cestou, jak zapracovat podněty a připomínky obyvatel města k mimoúrovňovému
křížení se nakonec ukázalo vypracování vlastního návrhu tohoto křížení (v rozsahu studie - nejde o projektovou dokumentaci), který byl 1. června letošního roku na společné schůzce konané
na Městském úřadu Černošice předán investorovi k posouzení. Tento návrh počítá se silničním
podjezdem v prostoru u vodárny a přeložku silnice II/115 situuje vedle trati v prostoru mezi tratí
a Komenského ulicí, přičemž silnice zde nikde nepřekračuje výškovou úroveň kolejiště a je částečně
zakryta. Toto zakrytí má minimalizovat hluk z automobilové i železniční dopravy a rovněž umožnit
obyvatelům Komenského ulice využít nově vzniklý prostor nad touto silnicí. Uzavřený průřez tohoto tělesa umožní, po dokončení stavby, dlouhodobě zabezpečit stráň nad dráhou proti sesuvu.
V současné době vede radnice intenzivní jednání s lidmi, kterých by se realizace této stavby
mohla bezprostředně týkat. Chce si zajistit dostatek podkladů pro to, aby mohla stanovit takové
podmínky, které by snížily možné negativní dopady na obyvatele Černošic a na stavby, případně
pozemky, které budou stavbou mimoúrovňového křížení dotčeny.
Radnice se v současné době snaží dělat maximum pro to, aby byla rekonstrukce železniční trati
řešena co nejcitlivěji. Bližší informace o chystaných krocích lze získat na stavebním úřadu, kde si každý zájemce může prohlédnout i plány navrhovaného řešení.
(pb)
Zpráva z jednání konaném na Městském úřadu Černošice
S ohledem na přetrvávající názorové rozdíly při přípravě průchodu modernizovaného železničního koridoru v katastru Města Černošice se dne 1. 6. 2004 uskutečnila z iniciativy starostky Města
Černošice pracovní schůzka všech zainteresovaných subjektů na Městském úřadu v Černošicích.
Jednání se zúčastnili:
- za Správu železniční dopravní cesty - generální ředitel Ing. Jan Komárek, předseda správní rady Adolf Jílek, ředitel stavební správy Plzeň Ing. Václav Šťastný a Ing. Karel Kala
- za Středočeský kraj - náměstek hejtmana Karel Vyšehradský
- za Město Černošice - starostka Helena Langšádlová, místostarosta Aleš Rádl, vedoucí odboru investic Ing. Milan Hájek , vedoucí odboru stavebního úřadu Ing. Vladimír Voldřich
Po proběhlé diskusi bylo dohodnuto, že Město Černošice předá Správě železniční dopravní cesty
(dále jen SŽDC) podklady zpracované Městem Černošice k mimoúrovňovému křížení. Tyto podklady vyjadřují názor Města Černošice po projednání v komisi stavební a územního plánování a Rady
Města Černošice. Stejný názor vyjádřil i zástupce Středočeského kraje.
Zástupci SŽDC ve svém vyjádření jednoznačně podpořili mimoúrovňové křížení koridorové trati
s komunikací číslo II/115 ve Městě Černošice a zavázali se posoudit předložené podklady nejpozději do konce června. Následně SŽDC svolá další jednání všech dnes zúčastněných organizací, na
kterém budou dohodnuty další kroky.
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Zleva Adolf Jílek, Jan Komárek, Karel Vyšehradský, Helena Langšádlová, Aleš Rádl a Karel Kala na
jednání, které se 1. června uskutečnilo na Městském úřadu Černošice
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Dopravce hovoří o totálním kolapsu
Akciová společnost České dráhy není
majitelem železniční infrastruktury a stavbu
železničního koridoru investovat nebude.
Jde tedy z její strany „jen“ o pohled jednoho
z uživatelů, kterého se volba řešení dopravního problému spojeného s křížením železnice
a silnice dotkne v podstatě nejméně - vlaky
budou mít totiž vždy přednost před automobily. Nicméně jako nejvýznamnější dopravce
a provozovatel železnic vítá všechny investice
do staveb nahrazujících úrovňové přejezdy
kříženími mimoúrovňovými. Podle názoru
Českých drah jde o jediné bezpečné křížení
tratě a silnice, neboť závory, byť moderní,
bezpečnost provozu nezajistí.
„V konkrétním případě křížení silnice druhé
třídy s tratí v Černošicích považujeme jako
jediné možné řešení křížení mimoúrovňové.
V tomto úseku se po dokončení koridoru
plánuje provoz příměstských vlaků v každém
směru v intervalu patnáct minut. Tyto spoje
budou dále doplněny spěšnými a rychlíkovými
spoji z oblastí za stanicí Beroun, tedy Hořovicko

a západní a jihozápadní Čechy a samozřejmě
i provozem nákladních vlaků. Předpokládá se,
že tak každou hodinu bude po této trati projíždět nejméně deset, ale spíše mnohem více
vlaků. Vzhledem k blízkosti zastávky Černošice
u úrovňového křížení by tak byl uvedený přejezd v dopravní špičce uzavřen z každé hodiny
zhruba třicet, možná i více minut,“ říká mluvčí
Českých drah Petr Šťáhlavský.
Při předpokládané hustotě provozu vlaků,
délce otevření a uzavření přejezdu a zvážení doby potřebné na rozjezd automobilů
by podle odborníků z Českých drah zachování úrovňového křížení v Černošicích mělo
za následek totální dopravní kolaps a zhoršení
bezpečnostní situace v daném místě. To vše je
z pohledu provozovatele dráhy nepřijatelné
a v rozporu s veřejným zájmem.
„Domníváme se, že zachování přejezdu
zvyšuje bezpečnostní rizika pro účastníky železniční a silniční dopravy i pro obyvatele města,“
(js)
dodává mluvčí.

Drážní inspekce varuje před nebezpečnými závorami
Pokud je to z finančního hlediska možné, je
jednoznačně výhodnější vybudovat mimoúrovňové křížení silnice a železnice než zachovat
křížení úrovňové. Odstraní se tím nebezpečí
srážky silničních a drážních vozidel. Tak zní stanovisko Drážní inspekce (státní orgán, který má
na starosti dozor nad bezpečností na drahách).
„Ani moderní železniční přejezd totiž nevyloučí
riziko nehody. Jak vyplývá z našich statistik,
drtivá většina řidičů i na těchto moderních
přejezdech riskuje a vjíždí na koleje v době, kdy
je zabezpečovací zařízení v činnosti. V poslední
době se tento nešvar stal naprosto běžnou záležitostí,“ popisuje tristní situaci Jan Kučera,
ředitel Kanceláře Drážní inspekce s tím, že
vjezd na přejezd v době, kdy jsou závory

sklopeny, sklápějí se nebo zvedají zakazuje
zákon o provozu na pozemních komunikacích.
„Ale i kdyby se řidiči chovali na přejezdech
přesně podle zákona, nelze vyloučit srážku
silničního a drážního vozidla. Naši pracovníci
zaznamenali případy, kdy automobil vypověděl službu přímo uprostřed přejezdu. A v tu
chvíli řidiči v mnoha případech moc času
na opuštění kolejí nezbývá,“ hovoří o další
hrozbě úrovňového křížení Jan Kučera.
Rizikem jsou podle ředitele Kanceláře Drážní
inspekce také chodci, kteří se mylně domnívají,
že na rozdíl od řidičů automobilů stihnou na
vlak zareagovat. Statistická čísla říkají, že v průměru každý druhý den vlak srazí či usmrtí jednoho z takto neopatrných chodců.
(js)
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Zpráva z veřejného zasedání zastupitelstva
Šestého června letošního roku proběhlo v městském kulturním středisku na Vráži
10. zasedání městského zastupitelstva a protože zápis ani usnesení ještě nejsou řádně
ověřeny, předkládáme vám k dispozici tuto aktuální informaci.
Zastupitelé byli bez jednoho
v plném počtu. Pravidelných i nepravidelných diváků se sešlo okolo dvaceti. Program zasedání byl
velmi obsáhlý a ještě na místě byl
doplněn o několik bodů, jejichž
projednání navrhovali občané.
Na začátku jednání složili slib
dva noví členové zastupitelstva.
Pan Přibík - ODS (nastoupil za
pana Kulíška) a pan Strejček VPMČ, který nastoupil za pana
doktora Frýdu, jenž se vzdal svého
mandátu a odstoupil i z funkce
předsedy kontrolního výboru.
Po tomto formálním úvodu byl
Michal Přibík skládá slib zastupitele města
zvolen sedmý člen městské rady.
Stal se jím pan Adam, zvolený do zastupi- Rozpočtová opatření
telstva za ODS.
Zastupitelstvo dále schválilo celou řadu
Novým předsedou kontrolního výboru klíčových rozpočtových opatření. V rozpoč(který se za uplynulé dva roky nesešel k jed- tu, který byl schválen na jaře, se počítalo nanání ani jednou) byl zvolen pan Jandura příklad pouze s investiční rezervou. Nyní je
(US-DEU) a na lichý počet členů byl výbor tato rezerva navrhována k rozpuštění podle
doplněn panem Hokrem (SNK).
schválených projektů a podaných žádostí
Zastupitelé dále jednomyslně schválili o dotaci. Zastupitelé navíc, v zájmu uvolnový jednací řád zastupitelstva. Tento jed- nění co největšího objemu prostředků na
nací řád je již třetí v pořadí a je v něm nyní investice, vyslovili v letošním roce souhlas
zejména specifikováno, kdo a na jaké dotazy se schodkovým rozpočtem s tím, že navrhoobčanů odpovídá a dále jsou zpřesněna vaná ztráta bude uhrazena z hospodářského
některá, zákonem předepsaná, ustanovení. výsledku za předchozí rok (2003), kdy pláJe na místě vyslovit naději, že všechna další novaná ztráta v rozsahu 20 milionů korun
jednání našeho zastupitelstva by se již mohla nebyla realizována a rok naopak skončil
obejít bez bodu, v němž by se opět schvalo- přebytkem.
val nový jednací řád.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí poV souvislosti se schvalováním jednacího vodňové pomoci dvěma žadatelům, kteří
řádu přijali zastupitelé rovněž usnesení, aby jsou občany města a žádost k Ministerstvu
se k projednání rozpočtu konalo samostatné pro místní rozvoj z objektivních důvodů
jednání zastupitelstva.
podat nemohli. K žádostem zaplavených
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chatařů, kteří byli občany města v čase
povodně, bude zpracován nějaký obecný
postup, v němž se rovnoměrně přihlédne
k částce, která je na tyto účely ještě k dispozici.

ležitosti pro dotčené osoby věnován samostatný a delší text na jiném místě.
Komunikace Slunečná

Hladký průběh jednání zastupitelstva se
zastavil poprvé u bodu - výběrové řízení
Zastupitelstvo rovněž schválilo příspěvek - komunikace Slunečná. Rada města tento
70 tisíc korun na opravu střechy místního bod předložila, přestože výběrové řízení
kostela (schválení tohoto příspěvku je bylo ukončeno 9. 6. 2004, tedy jen několik
předpokladem ke schválení žádostí poda- hodin před konáním zastupitelstva. Důvoných k jiným institucím).
dy k tomu byly celkem tři: A) Výběrové říZastupitelstvo rovněž vyjádřilo souhlas zení proběhlo v souladu se záměrem, který
se zřízením kontokorentního účtu, který byl schválen na předchozím zastupitelstvu.
by umožnil vykrývat časový nesoulad B) Odložení projednání na další řádné
s příjmem finančních prostředků za pro- zastupitelstvo, které bude v září, by znamedané pozemky a potřebou uvolnění financí nalo zmaření soutěže a nerealizaci záměru
na investiční projekty. Toto rozhodnutí je v letošním roce. A za C) zastupitelé se měli
velmi důležité, neboť konstrukce rozpoč- vyslovit především k návrhu na způsob
tu, schváleného pro letošní rok, již počítá financování této akce, který ve všech varis příjmem za prodaná nevýnosová aktiva. antách předpokládal jistou míru zadlužení
K prodeji těchto aktiv dochází v souladu a nikoliv k technickým podrobnostem díla.
s usnesením zastupitelstva z 18. 6. 2003.
Výběrová komise podrobně prošla předZastupitelé projednali a schválili po- ložené rozpočty zhotovitelů, vypracovala
skytnutí prostředků města vyčleněných na podrobnou tabulku, předložila ji zastupitekulturní granty. V souladu s programovým lům a konstatovala, že jedna nabídka je pro
prohlášením na to byly do letošního roz- město zřetelně výhodnější a doporučila ji
počtu včleněny prostředky v rozsahu 300 přijmout. Zastupitelé po delší debatě, která
tisíc korun. Zastupitelé v plném rozsahu probíhala i v přestávce jednání, nakonec
potvrdili návrh kulturní komise, který ke navrhli rozšířit výběrovou komisi o další
členy zastupitelstva a uspořádat 21. 6. 2004
schválení rovněž doporučila i rada města.
Zastupitelé rovněž projednali a schválili ještě jedno mimořádné zastupitelstvo, které
poskytnutí prostředků z fondu na práci by bylo věnováno pouze tomuto bodu.
s mládeží. Tento fond byl v souladu s pro- Dešťová kanalizace
gramovým prohlášením rady města navýV tomto bodě však nad rámec projedšen oproti loňsku na téměř dvojnásobek, návaného materiálu proběhla i velmi důna celkovou částku 720 tisíc korun. Oproti ležitá diskuze o dešťové kanalizaci. Firma
návrhu školské komise v něm došlo jen SUDOP zpracovala dle návrhu investiční
k mírným posunům.
komise a předchozí studie pana JilemnickéDále byl na programu velmi významný ho projektovou dokumentaci k územnímu
bod. Schválení pravidel privatizace bytové- rozhodnutí. Návrh, který je v této projektoho fondu a stanovení požadované částky. vé dokumentaci zpracován, se však ukázal
K tomu, co ze schválení navrhovaného jako mimořádně finančně náročný (zhruba
usnesení vyplývá, je z důvodu zásadní dů- 500 milionů korun za celé Černošice). Za-
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stupitelé po kratší diskuzi přijali usnesení,
kterým radě uložili, aby nechala dopracovat
způsob odvedení dešťových vod z města
tak, aby tento návrh reflektoval současné
i budoucí finanční možnosti města a jehož
postupné uskutečňování bude reálnější.

v naději, že nám toto členství pomůže při
lepší orientaci ve spleti eurodotací.
O činnosti rady města

K bodu „zpráva o činnosti rady města“
podali postupně informaci všichni členové
městské rady. Zastupitelé se zejména zajíPozemky
mali o to, jak jsou rozděleny kompetence
Po přestávce zastupitelé schválili prodej v městské radě a kde došlo k drobným
skupiny pozemků, které byly nabízeny posunům oproti minulosti. Starostka byla
v druhém pořadí. Cena byla opět ve všech radou města určena jako osoba pověřená
případech odpovídající současným ceno- jednat za město ve věcech UP a to v rozvým poměrům v Černošicích. Nabídka sahu rozhodnutí, která projdou radou a
pozemků probíhala prostřednictvím celo- má navíc na starosti i školské záležitosti.
plošných medií.
Problematiku bezpečnosti si vzal na staDelší diskuze se naopak rozvinula nad rost radní Prskavec a v investičních zálezáměrem koupit pozemek 500/2 a 500/8 žitostech se nyní uplatňuje více kolektivní
do vlastnictví města, a to za cenu 300 ko- rozhodování s tím, že tato oblast je natolik
run za metr čtvereční. Důvodem ke koupi závažná, že ji stejně jako problematiku UP
tohoto pozemku je snaha vyřešit tímto nelze po negativní zkušenosti z předchozízpůsobem právně komplikovanou situaci, ho období ponechat ve výlučné kompetenkteré nastala v důsledku správního rozhod- ci jednoho radního. Dále chtěli zastupitelé
nutí vodoprávního úřadu okresního úřadu slyšet, co významného se v poslední době
Praha západ z roku 1991. Z pohledu města odehrálo v oblastech, které jsou v působje tento pozemek využitelný jako veřejné nosti jednotlivých radních. Na tyto otázky
parkoviště nebo jako manipulační plocha, postupně všichni radní odpověděli. Rádl:
případně i jinak v závislosti na změně UP dotažení záměru na privatizaci určených
v této oblasti. Zastupitelé nakonec navrho- bytových jednotek ke schválenému usnevaný záměr po kratším dohadovacím řízení sení. Rozdělení Technických služeb na
přijali.
dvě části, zvýšení efektivity tohoto odboru
Zastupitelé rovněž vyjádřili souhlas se a přijetí nového vedoucího TS. Prskavec:
směnou pozemků mezi panem Novákem příprava nového povodňového a krizového
a městem. Pozemek pana Nováka má dle plánu. Mašatová: zpracování návrhu na
znaleckého posudku cenu vyšší než poze- metodiku žádostí o poskytnutí kulturnímek města.
ho grantu a obecně aktivity na podporu
Zastupitelé dále odsouhlasili veřejno- kulturního života města. Řehoř: odborné
právní smlouvu s Třebotovem, která umož- posouzení stavu veřejné zeleně ve vybraní naší městské polici měřit zde rychlost ných lokalitách s návrhem na další postup.
s tím, že případně vyměřená pokuta jde do Bureš: projednání a kladné vyřízení žápokladny města a bude zde rovněž možné dosti o dotaci na rekonstrukci vybraných
nabízet ochranu objektů za úplatu.
komunikací. Podané informace zastupitelé
Návrh na členství města v regionální považovali za dostatečné a k bodu nebylo
rozvojové agentuře byl přijat bez problémů přijato žádné usnesení.
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Dalším bodem pak byla žádost zastupitele Koubka o zrychlení zasílání zápisů
z jednání městské rady všem zastupitelům.
V současné době je ověřený a schválený
zápis a usnesení k dispozici k rozeslání
zhruba 15 dní po konání městské rady a na
web města je zápis upravený dle požadavků zákona umístěn asi 18. den. Zastupitelé
a předsedové komisí jsou obesíláni e-mailem zhruba 17. až 18. den po konání rady.
Zastupitel Koubek konstatoval, že tento termín považuje za neúměrně dlouhý a v navrhovaném usnesení požadoval zkrácení
této doby na 15 až 16 dní. V rámci debaty
nad tímto návrhem bylo konstatováno, že
zveřejňování zápisu zákon o informacích
radě nikterak neukládá a jeho poskytování
zastupitelům jde nad rámec tohoto zákona.
Město má navíc k dispozici již jeden platný
rozsudek soudu, v němž je konstatován
neveřejný charakter tohoto zápisu a zákon
o obcích č. 128/2002 Sb. orgánům obce
dokonce ukládá na dotaz zastupitele odpovědět bezplatně a písemně ve lhůtě do
třiceti dnů.

Podněty občanů
Závěr zasedání zastupitelstva zhruba od
0.30 do 2.00 vyplnilo projednávání podnětů z řad občanů města.

Čtyřiatřicet občanů požadovalo, aby
město přijalo jimi navrhovaná procesní
pravidla pro schvalování „Strategie města“
(o tom, jak bude tato strategie schvalována,
co to je a k čemu vlastně slouží, se píše na
jiném místě). V rámci projednávání tohoto
bodu bylo konstatováno, že žádná závazná
pravidla neexistují, a že faktická závaznost
této strategie je rovněž velmi problematická, neboť její podstatný smysl spočívá zejména v tom, že slouží jako podklad k podávání žádostí o nejrůznější eurodotace.
Většina měst se ji proto snaží koncipovat
co nejobecněji a zahrnout do ní všechny
aktivity, na než se zdá být smysluplné žádat
finanční podporu s tím, že tyto strategie
pochopitelně odrážejí dlouhodobé směřování příslušného útvaru (např. univerzitní
město, rekreační oblast, turisticky zajímavá
lokalita, průmyslová oblast atd. podle charakteru města či regionu). Dále bylo v deSkutečnost, že městská rada zasílá batě konstatováno, že skupina pro přípravu
městským zastupitelům tento zápis nad podkladů ke zpracování této strategie nyní
rámec svých zákonných povinností, a to již dokončila svou práci a základní SWOT
zpravidla do 18 dnů od jeho vyhotove- analýza bude uveřejněna v následujících
ní, je jednoznačně projevem informační IL s tím, že k tomuto materiálu bude mít
vstřícnosti a nikoliv naopak, jak se to každý možnost se vyjádřit na přiloženém
někdo občas snaží interpretovat. Je také formuláři. K tomuto bodu vystoupilo nědůležité si v této souvislosti uvědomit, že kolik občanů, jejichž návrhy vesměs smězákon č. 128/2002 Sb. přesně rozděluje řovaly k témuž - co je záměrem rady města,
to, o čem mohou rozhodovat radní, a to, tedy k řízené veřejné diskuzi nad tématem
o čem mohou rozhodovat zastupitelé. „strategie města“ a zároveň vyjadřovali svá
Podklady k tomu, o čem rozhodují za- stanoviska k této rozvojové strategii města
stupitelé, dostávají tito přesně v souladu v obecné rovině. Zazněl například názor, že
s jednacím řádem zastupitelstva. Na závěr město vychází příliš vstříc „spekulantům
debaty přijalo zastupitelstvo usnesení za- z Prahy“. Na tento názor reagovalo vedesílat zápis všem členům zastupitelstva po ní města konstatováním, že v roce 1996
jeho ověření, což orgány města činily jíž tehdejší vedení města změnilo charakter
nyní i bez tohoto usnesení.
využití pozemku u 50 hektarů polí. Součas-
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né vedení města před uplynutím deseti let
platnosti UP otevřelo prostor k úvahám jak
stávající UP upravit tak, aby přiměřeněji
vyvažoval vztahy mezi veřejnými a soukromými zájmy. Navíc se zdá, že je projevem
značné arogance označit například rodinu,
která v několika generacích žije v Černošicích již přes tři sta let a vlastní zde rozsáhlé
pozemky, za „spekulanty z Prahy“. Zastupitelstvo k tomuto bodu nakonec přijalo
usnesení, které navrhlo vedení města a které bylo v souladu se záměrem rady města
umožnit veřejnou diskuzi na dané téma
prostřednictvím Informačních listů.

čas a práci ve prospěch obce celkem 150
zájemců o funkci zastupitele.

Složení komisí se pak po celou dobu
průběžně upravovalo a rada svou pravomoc
jmenovat a odvolat člena komise trvale
využívala, zejména s ohledem na to, jak se
který člen práce komise účastnil či podle
toho, zda poskytnutou možnost podílet se
na navrhování řešení konkrétních problémů
skutečně využíval ku prospěchu města. Sám
fakt, že člen některé komise má na konkrétní
problém názor odlišný od názoru toho, kdo
jej do komise vyslal, nikdy nebyl důvodem
k odvolání kohokoliv z kterékoliv komise.
Další žádost o projednání bodu, vztahují- Město má naopak zájem na tom, aby při
címu se k poskytování informací tentokrát jednání některých odborných komisí (staz jednání odborných komisí, podepsalo 37 vební, dopravní, kulturní, investiční) zazníobčanů a jejich návrh směřoval k přijetí valo svobodně a bez autocenzury co nejširší
usnesení, které by ukládalo zveřejňování spektrum odborných názorů tak, aby mezi
zápisů z jednání odborných komisí na nimi bylo nakonec možné nalézt to, co rada
webu města, včetně data konání těchto ko- města považuje za nejlepší. Na některých
misí, a podrobnější texty v IL k „důležitým“ komisích se zase naopak projednávají věci,
změnám v obci. V diskuzi k tomuto bodu které spadají pod režim osobních údajů
bylo konstatováno, že odborné komise jsou (sociální, školská, finanční) a zveřejnit zápis
ze zákona poradní a iniciativní orgán měs- z jednání vůbec nelze. Tyto argumenty nata a komunikují s radou prostřednictvím konec vedly zastupitelstvo k tomu, že návrh
svých návrhů na usnesení, nikoliv zápisem občanů na přijetí usnesení, které by zakláz jednání. Tyto návrhy na usnesení nemají dalo povinnost zveřejňovat zápisy z jednání
žádnou právní závaznost a je jen věcí rady, komisí, nezískal potřebný počet hlasů pro
zda se tyto návrhy a iniciativy rozhodne přijetí s tím, že o konkrétním požadavku na
akceptovat. Komise za své návrhy nenesou poskytnutí informace je třeba vždy jednat
žádnou právní ani politickou odpovědnost s předsedou příslušné komise.
a pro radu města nejsou závazná. Bylo by
Závěrem
absurdní, aby skutečná rozhodovací praPo druhé hodině ranní pak paní starostka
vomoc ležela na někom, kdo k tomu není
zasedání
zastupitelstva ukončila. Zastupitelé
ze zákona pověřen. Rada města se po svém
se
rozešli
k zaslouženému spánku. Příští
ustavení před rokem a tři čtvrtě rozhodla
umožnit co nejširšímu okruhu lidí zapojit řádné jednání zastupitelstva bude pravděse do dění ve městě a přijala dohodu, že podobně v září a bude se konat v Mokropkaždý radní si může do každé komise na- sích. Doufejme, že teplé počasí vydrží, a že
vrhnout dva své zástupce. Toto opatření se bude odehrávat v podobně příjemné
přijala rada s ohledem na fakt, že v posled- atmosféře jako tomu bylo na právě skončeAleš Rádl, místostarosta
ních komunálních volbách nabízelo svůj ném zasedání.
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Nejstarší obyvatel města zahanbil při volbách mladé
Plného odhodlání
spolurozhodovat
o budoucnosti společné Evropy zastihly
červnové volby do
Evropského parlamentu pana Jana
Hájka, který o jeden
rok překročil úctyhodnou stovku let.
Obyvatel Černošic,
který tu s přestávkou žije od roku
1942, svou účastí
ve volbách zahanbil
mnohé z mladých,
jež se k volebním urnám příliš nehrnuli.
Je však třeba říci, že
pan Hájek na rozdíl
od nich dobře ví,
co dělá. Ví totiž, co znamená znesvářená Evropa. „Už to tu mělo být dávno. Nebudou
války,“ prohlásil po vhození lístku do urny naprosto přesvědčivě nejstarší černošický
volič.
(js)

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Černošicích
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky stran, které v Černošicích získaly alespoň
jedno procento platných hlasů. Voleb se v Černošicích z 3935 zapsaných voličů zúčastnilo
1725, to je 43,8 procent.

Strana
ODS
SNK a ED
KS�M
KDU-�SL
�SSD
Nezávislí (elezný)
Strana zelených
Unie liberálních demokrat�
Pravý blok

hlas�
639
351
157
135
110
94
84
63
19

procent hlas�
37,17
20,41
9,13
7,85
6,39
5,45
4,88
3,66
1,10
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Privatizace bytového fondu ve vlastnictví města
Informace o postupu při privatizaci zastupitelstvem schválených bytových a nebytových jednotek v čp. 102 v Komenského ulici a čp. 1061 a 1062 v Riegrově ulici.
V souladu se
svým programovým prohlášením
začala rada města
ihned po volbách
podnikat kroky
směřující k zahájení
privatizace
bytového fondu ve
vlastnictví města.
Byla provedena
ekonomická kalkulace dosavadních výnosů
a nákladů z bytového fondu a bylo zadáno
zpracování znaleckého odhadu předpokládané
hodnoty konkrétních bytových jednotek. Na
základě získaných informací pak rada navrhla
zastupitelstvu ke schválení záměr privatizace
bytového fondu.

současným nájemníkům. Zastupitelstvo tento
návrh na svém zasedání 11. 6. 2004 projednalo
a svým usnesením schválilo cenu i „Pravidla“.
Nyní tedy bude další postup následující:
Ing. Slabý (zástupce firmy, která privatizaci
technicky připravuje) na základě schválených
pravidel vypracuje „Nabídky převodu bytu“.
Nabídky budou obsahovat identifikační a
technické údaje, nabídkovou cenu, podmínky
splatnosti a základní poučení o ochranných
lhůtách. Oproti pouhému záměru „Záměru“
města prodat byty, kdy ještě mohlo od svého
záměru upustit, je nabídka převodu bytu (prodejem) pro město již závazná.

Zastupitelstvo na svém zasedání 18. 6.
2003 vyslovilo s tímto záměrem souhlas. Rada následně připravila seznam konkrétních
bytových jednotek určených k privatizování
v 1. pořadí a zastupitelstvo tento seznam
schválilo.

Zpracované nabídky budou předány městu
Černošice, které svým jménem zajistí jejich
rozeslání na doručenku jednotlivým nájemníkům. K nabídce bude přiložena pozvánka na
společnou schůzku. Od převzetí nabídky započne nájemníkům běžet 6ti měsíční ochranná lhůta, ve které nelze byt prodat někomu
jinému, a kterou nelze zkrátit ani tehdy, kdyby
nájemce bytu sdělil, že o byt nemá zájem.

K privatizaci v 1. pořadí byl navržen bytový
dům čp. 102 v Komenského ulici a čp. 1061 +
čp. 1062 v Riegrově ulici. Městský úřad poté ve
spolupráci se specializovanou firmou připravil
právní podklady a návrhy na přesný postup
vlastní privatizace, který spočívá v privatizaci
po jednotlivých bytových jednotkách. Rada
města navržený postup schválila a navrhla jeho
projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva. Rada rovněž zastupitelstvu navrhla cenu
za jednu bytovou jednotku, a to 3200 Kč za
m² bytové plochy v čp. 1061 + 1062 a 3800 Kč
za m² bytové plochy v čp. 102 a 1000 Kč za m²
pozemku u čp. 102 plus 50 000 Kč za kolník
u čp. 102. Při kalkulaci ceny bylo přihlédnuto
k faktu, že se prodává obsazený byt, a to jeho

Na základě přijatých nabídek připraví
Ing. Slabý dokumenty k převodu - kupní
smlouvy. Nepřijme-li nájemce předloženou
nabídku k převodu vlastnictví jednotky do
6ti měsíců ode dne jejího doručení, nabídne
město Černošice takovou jednotku jiné osobě, která předloží nejvyšší nabídku s tím, že
minimální cena je nabídková cena nájemníku.
Nájemníci mají přednostní právo nabytí jimi
užívaných bytů po dobu jednoho roku od
uplynutí předešlé lhůty 6ti měsíců za kupní
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Na společné schůzce s nájemníky Ing. Slabý
seznámí nájemníky s detaily prodeje, zvláště
s jednotlivými ochrannými lhůtami, způsoby
splácení, zodpoví dotazy a dohodne se zájemci
individuální schůzky.

z radnice
cenu ve výši nejvyšší předložené nabídky
zájemců, jestliže splní všechny podmínky
převodu obsažené v písemné nabídce města
Černošice. Neuzavře-li po této lhůtě nájemce s městem Černošice smlouvu o převodu
vlastnictví jednotky do tří měsíců od doručení
nabídky, jeho právo na přednostní nabytí jednotky zaniká. Po uplynutí 18 měsíců od první
nabídky dosavadnímu nájemci bytu není již
město Černošice nijak vázáno a může
i obsazený byt prodat komukoli.
Zároveň s „Pravidly prodeje bytového fondu města Černošice“ vypracovala firma Ing. Slabého i „Prohlášení
vlastníka budovy“. V tomto prohlášení
vlastník budovy určuje prostorově
vymezené části budovy, které se za podmínek
stanovených zákonem o vlastnictví bytů stanou jednotkami a společnými částmi domu.
Prohlášení bude doplněno o pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na výdaje se správou společných částí domu a o pravidla správy
společných částí domu, včetně označení osoby
pověřené správou domu. Prohlášení se stane
povinnou přílohou návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Z těchto důvodů bude se zájemci o koupi bytu
svolána schůzka ohledně správy nemovitosti,
kterou připraví a svolá z pověření města Černošice Ing. Slabý.
Připravené kupní smlouvy budou před
rozhodnutím zastupitelstva města Černošice
zveřejněny v zákonné lhůtě formou oznámení o převodu vlastnictví. Rozhodnutím
zastupitelstva města Černošice odsouhlasené a podepsané kupní smlouvy budou
spolu s „Prohlášením vlastníka budovy“ a
stanovenými přílohami zaslány s návrhem
na povolení vkladu do katastru nemovitostí
a zápisu vlastnického práva na příslušný Katastrální úřad. O provedení vkladu vlastnictví
jednotky do katastru nemovitostí vyrozumí
vlastníky jednotek katastrální úřad (zhruba
do čtyř měsíců).
Ze zákona vzniká „Společenství vlastníků

jednotek“ jako právnická osoba, která má
právní subjektivitu, a to dnem doručení listiny
s doložkou o vyznačení vkladu do katastru
nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný
státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce (podrobnosti dle zákona o vlastnictví
bytů).
Služby spojené s organizací „Společenství
vlastníků“ nabídne vlastníkům Ing. Slabý na
schůzce svolané městem Černošice na
základě pozvánek Ing. Slabého. Služby
budou obsahovat vypracování stanov
společenství, včetně návrhu účtování
společenství, svolání prvního shromáždění a notářský zápis o průběhu
první schůze, která se musí konat do
60 dnů po vzniku společenství.
„Společenství vlastníků jednotek“ se zapíše
do rejstříku společenství vlastníků jednotek
vedeného soudem určeným zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku. Návrh
na zápis podaný výborem nebo pověřeným
vlastníkem do 60 dnů po jejich zvolení musí obsahovat výpis z katastru nemovitostí,
notářský zápis o průběhu první schůze
shromáždění, listinu osvědčující přítomnost
vlastníků na této schůzi a schválené stanovy
společenství.
Dle „Pravidel“ prodeje bytového fondu města Černošice„ jsou možné dva způsoby splacení ceny za bytové/nebytové jednotky:
- Jednorázová úhrada celé nabídkové ceny
- před podpisem kupní smlouvy - v tom případě získá kupující 10 % slevu z nabídkové
ceny jednotky.
- Úhrada nabídkové ceny ve dvou splátkách s úhradou druhé splátky do jednoho,
dvou, tří, čtyř, nebo pěti let, kdy první splátka ve výši 25 % je splatná vždy před podpisem kupní smlouvy.
Druhá splátka ve výši zbývajících 75 % je
navýšená dle kupujícím zvolené doby splatnosti, každým rokem vždy o 5 %, tj. 5, 10, 15,
20, 25 procent z dlužné částky.
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Skřípění zubů se nekonalo, pochvaluje si radní

Rovných tři sta tisíc na podporu kulturních projektů a více než sedm set tisíc pro kluby
a sdružení, které se věnují dětem a mládeží, schválili na svém červnovém zasedání černošičtí zastupitelé. Je to málo, nebo je to dost? Dávali zastupitelé peníze bez protestů,
nebo při tom skřípali zuby? Na to jsme se zeptali členky rady i zastupitelstva Milady
Mašatové, která má podporu kulturního dění ve městě jak se říká v popisu práce.

tomto poli ohromně zabodovaly soukromé aktivity, například zcela profesionálně
vedený Club Kino či Společnost Černošice
pořádající výstavy. Nesmírně cenná je práce
klubů a spolků, které smysluplně vyplňují
volný čas dětem a mládeži. Je dobře, jsou-li
děti od malinka vedeny k chápání etiky, kultury a všeho hezkého, co je kolem nás. Svou
roli plní i městské kulturní středisko, které
ve svém doslova ohyzdném sídle navazuje
na vysokou úroveň kdysi v něm provozovaných aktivit, které měly nejen národní,
ale často i nadnárodní kulturní význam.
Každá z bývalých vedoucích střediska vždy
nesmírně dbala o to, aby Černošice dostaly
to nejlepší, co bylo možné z obecních peněz zaplatit. Jsem ráda, že tato tradice je
Jen pro doplnění - ihned po osmdesátém zachována i nyní. Dovolím si poznamenat,
devátém město po dlouhém rozhodování že kulturních aktivit je tolik, že je obyvatelé
uvolnilo sto tisíc pro sport, práci s mládeží města ani plně nevyužívají, i když právě to
a kulturu dohromady. Nikoli formou grantů, bych si přála.
Nabídka je tedy široká. Ale přesto, poale jakýchsi odměn. I to jsme tehdy brali jako úspěch, neboť málokterá obec se k tako- strádáte vy osobně něco?
vému kroku odhodlala. Po několika letech se
Černošice mají obrovskou kulturní a spopodařilo vybojovat už zhruba čtyři sta tisíc, lečenskou historii. Její součástí byly přednášovšem znovu do společné kasy kultury, ce- ky vysoce odborné i všeobecně populární,
lospolečenských organizací, spolků a klubů výstavy tématicky nesmírně široké. Kulturní
pracujících s mládeží. Až v současné době se středisko bylo místem konání moc pěkných
všichni radní i zastupitelé shodli na tom, že plesů, tanečních zábav i tanečních kursů. Po
by bylo rozumné a moudré přidělit peníze tom všem jako by se slehla zem. Asi proto,
každému zvlášť a samozřejmě tolik, kolik je že lidé prostě nemají čas, nebo je televize
vůbec možné.
prostě posadila v bačkorách do křesel, čímž
Nechme teď peníze penězi. Jak je na tom veškeré mimopracovní aktivity končí. Je to
škoda, myslím, že vše, o čem jsme hovořili,
město, laicky řečeno, s kulturou vůbec?
lidi spojuje a dává město dohromady. A to je
Jsem přesvědčena, že v našem městě existo, co postrádám. Ptal se Stanislav Janovský
tuje široká nabídka kulturního vyžití. Na
Rozdělování peněz je vždy problém.
A zvláště hlásí-li se o ně kulturní organizace
a kluby a spolky věnující se dětem a mládeži.
Kde kdo je přesvědčen, že je třeba zabezpečit
naléhavější potřeby města. I proto rada z počátku s přidělením grantů výše uvedeným
organizacím a spolkům váhala. Nicméně
skřípění zubů se nekonalo a boj o každou
korunu skončil dohodou. Já osobně si myslím, že je to veliký úspěch a předpoklad k tomu, abychom příští rok získali pro tyto účely
ještě víc. Pro povznesení kulturního života
v našem městě je to prostě nezbytné. Je však
třeba objektivně dodat, že částka, schválená
zastupitelstvem, není konečná, neboť město
zajišťuje rovněž činnost kulturního střediska
a městské knihovny.
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Prostředky přidělené na granty pro mládež
název sdruení
název sdruení

Sdruení s d�tmi a pro d�ti
Sbor dobrovolných
hasi��
Sdruení
s d�tmi a pro
d�ti �ernoice
Sbordobrovolných
dobrovolných hasi��
hasi�� �ernoice
Mokropsy
Sbor
Ob�anské
sdruení
NEVERS
Sbor dobrovolných hasi�� Mokropsy
SK Kazínsdruení
- Dolní Mokropsy
Ob�anské
NEVERS
Sdruení
rodi��
p�i
ZU - soubor Pramínek
SK Kazín - Dolní Mokropsy
Ob�anskérodi��
sdruení
CHORUS
ANGELUS
Sdruení
p�i ZU
- soubor
Pramínek
Skupina historického
ermu REGINLEIF
Ob�anské
sdruení CHORUS
ANGELUS
Skupina
historického ermu REGINLEIF
TOM - Chrobáci
TOM
TOM--Chrobáci
Mustang
TOM
- Mustang
TJ Sokol
Dob�ichovice
TJ
Sokol
Dob�ichovice
SK �ernoice
- kopaná
SK
�ernoice
SK �ernoice - kopaná
tenis
SK
SK�ernoice
�ernoice-- tenis
hokej
SK �ernoice - hokej
TJ Sokol �ernoice
TJ Sokol �ernoice
TIMUDEJ
TIMUDEJ
PíDuková
Duková--Divadelní
Divadelní krouek
krouek pro
pro d�ti
d�ti
Pí
JUNÁK
JUNÁK
CELKEM
CELKEM

�ástka v K�
v roce 2003
�ástka v K�
55 000
v roce 2003
10
55 000
000
10
000
10 000
4 000
10
000
384 000
000
20
000
38 000
10
20 000
000

10 000

5 000
000
55 000

5 000

115 000

115 000

77 000
77 000
10 000

10 000

35
35 000
000

�ástka v K�
v roce 2004
�ástka v K�
95 000
v roce 2004
15
95000
000
15
000
15 000
5 000
15
000
1555000
000
40
000
155 000
5 000
40
000
55000
000
000
155000
15000
000
15
15
000
5 000
5
000
50 000
50000
000
25
25
000
98 000
98 000
107
000
107 000
0
0
15
15000
000
55
55000
000
720
720000
000

Prostředky přidělené na granty pro kulturu
Dotace
dotace
vv K�
K�
Art
spole�nost �ernoice
�ernoice
5000
Art�ernoice
�ernoice
5000
Vystoupení
SH
v
r.
2004
Ing.
Josef
Kutílek
Alotrium
10
000
Vystoupení SH v r. 2004
Alotrium
10 000
Hudebn�
20000
000
Hudebn�div.
div. p�edstavení
p�edstavení vv r.04 Timudej
20
Atelier
D
meninové
ánry
Deska
sro.
12
000
Atelier D - meninové ánry
Deska sro.
12 000
Club
iba
125000
000
ClubKino
Kino--Pro
Pro art
art �ernoice
�ernoice
iba sro.
sro.
125
Koncertní
Chorus
Angelus
10000
000
Koncertnívystoupení
vystoupení
Chorus Angelus
10
Koncertní
vystoupení
Cantara
8000
Koncertní vystoupení
Cantara
8000
Zpracování D�jin a kultury
Zpracování D�jin a kultury
Adriana Primusová
110 000
Adriana Primusová
110 000
m�sta
m�sta

názevprojektu
projektu
název

adatel
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Sdružení S dětmi a pro děti dostalo 95 tisíc korun
My, kteří dlouhá léta pracujeme s dětmi
a mládeží, můžeme kvalifikovaně zhodnotit,
co pro nás znamená jakákoli finanční podpora.
A navíc zvýšila-li za se proti minulým létům
na dvojnásobek. Jménem všech organizací
a spolků pracujících s dětmi bych proto chtěl
radním i zastupitelům města za jejich pomoc
poděkovat.
A nyní už k naší konkrétní práci. V současné
době vrcholí přípravy na 23. ročník letního
tábora v Černošicích (ještě přibíráme i na část
pobytu, pro děti z Černošic budou jízdy na koních letos laciné), dále se modeláři připravují
na krajské přebory o postup na mistrovství
republiky, plánujeme i akce po prázdninách.
A co jsme dokázali v poslední době? Naší
nejaktivnější - modeláři - sami uspořádali čtyři
soutěže a dvanácti celorepublikových i evropských se zúčastnili. Letečtí modeláři byli vždy
mezi nejlepšími, na zimní lize házedel (seriál
pěti soutěží) v Praze na Letné byl náš Tomáš
Čihák celkově stříbrný a Jiří Gemperle bronzový. Z osmadvaceti mladých modelářů z Prahy

a Středních Čech bylo černošických plných
šestnáct! Plastikoví modeláři přivezli ze slovenského Popradu tři medaile a poháry, z Maďarska
(malé mistrovství Evropy) pohár a medaili
a řadu čelních umístění z republikových soutěží.
Nejúspěšnějším byl modelář Lukáš Dresler.
Všechny naše akce pořádáme i pro neorganizované zájemce. K takovým patřilo zkušební
a propagační létání s halovými modely v hale
černošického zimního stadionu. Modeláři ze
sedmi měst předvedli své výtvory, několik
desítek příchozích dětí si zasoutěžilo ve stavbě
a létání s vlaštovkami a některé z nich dostaly
hezké ceny. Na nedávné výstavě modelů na Sokolském dětském dni jsme předvedli zájemcům
modely letecké a plastikové našich mladých
modelářů, zlatým hřebem byl obří model Karla
Jasanského.
S modeláři chystáme u nás dosud nelétanou
kategorii - upoutané modely. Je to kategorie
nenáročná na prostor a tím přístupnější pro
diváky. Chystáme i radiem řízená házedla pro
žáky a juniory.
Lumír Apeltauer

Zleva Honza Polášek a Martin Slavík s radiem řízenými házedly
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Informace o zasedání Bezpečnostní rady
Bezpečnostní rada města Černošice byla h) způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrozřízena starostkou obce 31. března loňskéžení, s připravenými krizovými opatřeního roku v souladu s ustanovením zákona
mi a se způsobem provedení,
č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, ve znění
zákona č. 320/2000 Sb., § 15, odst. 4, písm. i) způsob shromažďování nezbytných
a) jako koordinační orgán pro přípravu na
údajů o osobách, které v době krizového
stavu přechodně změní pobyt,
krizové situace ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Černošice.
j) zprávu o přijatých opatřeních,
Předsedkyní bezpečnostní rady je sta- k) vnější havarijní plán,
rostka obce, která jmenovala dalšími členy
místostarostu, tajemníka městského úřadu, l) podmínky nouzového přežití obyvatelstva.
zástupce Policie ČR, zástupce HZS StředoDne 14. 6. 2004 se uskutečnilo již 4. začeského kraje, ředitele Záchranné služby,
velitele sboru dobrovolných hasičů obce, sedání Bezpečnostní rady města Černošice.
tajemníka bezpečnostní rady a zaměstnance Na tomto zasedání bylo aktualizováno
telefonní spojení na jednotlivé složky IZS
městského úřadu.
Bezpečnostní rada na pravidelných zase- a schválena organizační struktura Krizového štábu města Černošice jako pracovního
dáních projednává:
a) zajištění připravenosti správního obvodu orgánu starostky pro řešení krizových
na krizové situace včetně návrhů opatře- situací.
ní,
Ředitel Policie ČR Praha-západ, ředitel
b) rozpracování úkolů krizového plánu Záchranné služby a velitel stanice HZS
kraje, uložených hasičským záchranným v Řevnicích informovali o organizačních
změnách, ke kterým dochází v jejich složsborem kraje,
c) roční zprávu o stavu prostředků pro va- kách, a o způsobu standardního zajištění
rování osob ve správním obvodu určené jejich činnosti ve prospěch obyvatelstva
obce a způsob zajištění náhradního varo- správního území. Upozornili na specifiku
území správního obvodu obce s rozšířenou
vání,
d) plán evakuace osob z ohroženého území působností Černošice, kde je zvýšený počet obyvatel v letních měsících, což přináší
správního obvodu určené obce,
větší nároky na zajištění činnosti složek
e) zprávu o činnosti a připravenosti složek
integrovaného záchranného systému IZS. Vzhledem k rozvoji výstavby v ně(dále jen IZS) umístěných ve správním kterých lokalitách bude třeba tyto složky
posílit.
území určené obce,
f) návrh objemu finančních prostředků
v rozpočtu obce, vyčleněných k zajištění
přípravy na krizové situace,
g) informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při
vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém
rozpočtovém roce,

Bezpečnostní rada dále projednala návrh
Plánu svolání a svozu členů krizového štábu
a seznámila se s postupem prací při zpracování vybraných úkolů Krizového plánu
Středočeského kraje. Plánovaná příprava
členů štábu bude provedena v září.
Marie Šišková, tajemník Bezpečnostní rady
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Ze schůze rady města
dne 26. května 2004
Dokončení ze str. 2
• rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek a vyhodnocení nabídek Veřejná zakázka - komunikace Slunečná v tomto složení:
Kubištová, Hájek, Jirout
• rada města ukládá odboru investic a správy
majetku nechat zpracovat jednoduchý projekt
rekonstrukce mokropeské kapličky v včetně
výkazu výměr
• rada města souhlasí s podpisem smlouvy
o budoucí smlouvě kupní s Českomoravskou
plynárenskou ve věci plynovodu pro základní
školu čp. 447
• rada města souhlasí s podpisem smlouvy
o dílo s firmou Kříž na realizaci akce „Chodník Dobřichovická“
• rada města souhlasí s podpisem smlouvy
o dílo s fy S.V.A. s.r.o. na projektovou dokumentaci plynofikace kotelny objektu MěÚ
Černošice
• rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy v domě čp. 228 ul. Poštovní
• rada města odkládá přidělení obecního bytu
na příští zasedání a ukládá sociálnímu odboru
prověřit sociální potřeby žadatelů
• rada města ukládá odboru investic a správy majetku prověřit, zda je přístupová cesta
k pozemkům č. parc. 2314 a PK č. 61/37 vedena v katastru nemovitostí jako komunikace
a případně jednat s vlastníkem o koupi
• rada města bere na vědomí právní rozbor
Advokátní kanceláře Vácha a Kolář ve věci
oprávněnosti příspěvku na infrastrukturu ve
výši 120.000 Kč na základě vyhl. města Černošice č. 12/1994
• rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o přeložce rozvodného zařízení č. 3040020223 s a.s. STE Praha - lokalita
Topolská
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• rada města schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na mimoškolní akci pro děti pořádanou MŠ Topolská dne 29.5.2004 ve výši
5.000 Kč
• rada města bere na vědomí informaci
o možnostech úvěrového financování, preferuje z důvodu flexibility financování formu
kontokorentního úvěru a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
• rada města bere na vědomí a souhlasí se
stanoviskem finančního výboru - Privatizace
bytového fondu; rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení postup při privatizaci bytového fondu dle „Střednědobé strategie
na zhodnocení nevýnosových aktiv města“
• rada města souhlasí s konáním akce „Černošické dunění“ 10.7.2004 v hale zimního
stadionu a souhlasí s poskytnutím příspěvku
ve výši 10 000 Kč
• rada města bere na vědomí a ukládá odboru
kultury ve spolupráci s TS umístit informační
tabule (o partnerských městech) na samostatných sloupech
• rada města souhlasí aby na příští zasedání
rady byli pozváni pan Josef Liška a pan Jiří
Müller k projednání návrhu „Internetizace“
města
• rada města konstatuje, že město Černošice
má zájem o konání dalšího ročníku regionálního veletrhu
• rada města souhlasí s příspěvkem na zhotovení fotografií pro sdružení lidí pořádajících
již 7. rokem (zdarma) Rybovu mši vánoční
• rada města ukládá p. Rádlovi, p. Pilátovi
a Ing. Hájkovi dále jednat s firmou EKIS o nápravě nedostatků na identifikačním vodiči na
trase vodovodu v lokalitě „Topolská“
• rada bere na vědomí žádost obce Všenory
o měření rychlosti radarem a souhlasí s navrženou výší sazby a pověřuje velitele MP
Černošice dalším jednáním o uzavření veřejnoprávní smlouvy

z radnice
• na četné žádosti občanů se rada města několikrát zabývala špatným stavem topolů v ulici
Školní, které ohrožují bezpečnost dopravy
i dětí a dala návrh na vypracování posudku
odbornou firmou; rada města jakožto navrhovatel souhlasí s realizací náhradní výsadby,
žádá OŽP, aby zahájil správní řízení o pokácení nebezpečných stromů a ukládá odboru
ŽP předložit návrh náhradní výsadby včetně
nabídky odborných firem
• rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
s občanským sdružením „Kolpingova rodina
Smečno“ o přípravě fyzických osob vhodných
stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte
do rodiny v souladu s ustanovením § 49 zák. č.
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
• rada města souhlasí s umístěním LDS
schrán na vytipovaná místa v Černošicích
• rada města přehodnotila své dřívější vyjádření a při zachování všech půdorysných
rozměrů a se souhlasem Povodí Vltavy rada
města souhlasí s dodatečnými povoleními
stavby objektů sloužících k individuální rekreaci č. ev. 0379, 0432 a 1164 a s udělením
výjimek ze stavební uzávěry
• rada města přehodnotila své dřívější vyjádření a to proto, že se jedná pouze o přístavbu
sociálního zařízení, které je nezbytnou součástí předmětné stavby. Povodí Vltavy vydalo
souhlas se stavbou a rada města souhlasí
s dodatečným povolením přístavby sociálního
zařízení k č. ev. 0369 a s udělením výjimky ze
stavební uzávěry
• rada města přehodnotila své dřívější vyjádření ke stavbě, která se nachází podle platného
územního plánu v oblasti s využitím pro čisté
bydlení (lokalita pod Topolskou ulicí). Žadatel
po zkolaudování předmětné stavby požádá
o změnu jejího užívání na rodinný dům; Povodí Vltavy vydalo souhlas se stavbou. Rada
města souhlasí s dodatečným povolením stavby objektu sloužícímu k individuální rekreaci
č. ev. 0369 a s udělením výjimky ze stavební

uzávěry
• rada města souhlasí s udělením výjimky ze
stavební uzávěry a s dodatečným povolením
úpravy střechy objektů č. ev. 269 a 275 a úpravy objektu č. ev. 417
• rada města rozhodla, že se další schůze rady
uskuteční dne 14.7.2004 a 11.8.2004
• rada města souhlasí s pronájmem nevyužitých prostor ZŠ pro zřízení školního bufetu
• rada města bere na vědomí, že rozsudek ve
prospěch města ve věci poskytování zápisu
z jednání rady města nabyl právní moci
• rada města bere na vědomí a souhlasí se
zněním dopisu „Připomínka k navrhované
změně Územního pánu Z 0720/00 a Z 0719/00
ÚPn SÚ hl. m. Prahy“
• rada města souhlasí s návrhem komise stavební a územního plánování – řešení mimoúrovňového křížení silnice
• rada města souhlasí s podpisem smlouvy na
zpracování generelu hřišť v Černošicích
• rada města souhlasí s podpisem smlouvy
na zpracování PD – rekonstrukce AT stanice
a výměny cca 80 m výtlačného potrubí z této
AT stanice umístěné v objektu nového vodojemu Vráž
• rada města bere na vědomí dopis pana
Vintera, který si opakovaně stěžuje na stav
komunikace Slunečná
• rada města ukládá odboru kultury zajistit
vydání prázdninového čísla IL s informacemi
pro majitele rekreačních objektů v Černošicích a jeho distribuci všem majitelům rekreačních objektů v Černošicích
• rada města ukládá TS ve spolupráci
s Ing. Pilátem zařadit dobudování chodníku
v ulici Radotínská do plánu práce
• rada města souhlasí s udělením výjimky vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t do ul. V Horce
pro vozidla firmy ALGON a.s., zajišťující stavbu
domu v ul. V Boroví, a pro vozidla zabezpečující
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Sportovní plochy ve městě jsou aktuální téma
Téma v poslední době v Černošicích velmi aktuální a diskutované na internetu, v Informačních
listech, mezi sousedy ale i mezi různými politickými uskupeními jsou sportovní plochy.
Myslím, že v první řadě je především nutné zjistit jejich skutečnou potřebu. V diskuzích se totiž
objevují úplně odlišné názory, od polohy, že v podstatě takové plochy nejsou potřeba, protože každý
si hraje na své zahradě, až po druhý extrém, tj. hřiště na každém rohu a za každou cenu. Proto je nutné provést celkovou analýzu potřeb s použitím všech vhodných metod. V současné době zpracovává
odborná firma generel hracích a rekreačních ploch města. Podkladem pro stanovení potřeb města je
zadání vedení města, které dlouhodobě monitoruje potřeby v této oblasti, dále praktické zkušenosti
a teoretické znalosti odborné firmy. Společnost Černošice se chce na tomto procesu podílet a proto
provedla průzkum dotazníkovou metodou mezi školáky. Výsledkem všech těchto snah by měl být
materiál, který stanoví skutečnou poptávku obyvatel Černošic, budeme-li kategorizovat, po existenci
ploch: hřiště, sportoviště, plochy pro využití volného času, parky a lesoparky, plochy smíšené a jiné.
Dalším stupněm bude detailní zmapování takovýchto již existujících ploch v katastru města
s ohledem na jejich lokalizaci, určení, stav, míru využívání a jejich perspektivu (zde chci zdůraznit,
že smysluplné je se zabývat pouze plochami veřejně přístupnými ať volně či za úplatu). Zpracováním těchto vstupních údajů, tj. analýzy potřeb a současného stavu, vznikne návrh optimálního
počtu, lokalizace a charakteru sportovních, hracích a rekreačních ploch v Černošicích. Tento návrh
bude jistě široce veřejně diskutován a doufám, že jeho první podoba bude hotová v nejbližší době.
Nyní se chci vrátit k provedenému průzkumu mezi žáky ZŠ v Černošicích a podrobněji vás seznámit s jeho výsledky. Dotazník vyplnilo 150 žáků a žákyň ve věku 8-15 let, výsledky lze tedy považovat v této kategorii za dosti reprezentativní. Pro větší vypovídací hodnotu byly výsledky rozděleny
do čtyř kategorií: A - chlapci 8-11 let, B - dívky 8-11 let, C - chlapci 12-15 let, D - dívky 12-15 let.
První otázka měla odpovědět, zda se děti ve volném čase nudí. Výsledky jsou zajímavé zvláště
s ohledem na věk. Mladší děti, zvláště chlapci, potřebují nejvíce „aktivní vedení“.
1. Převážně se nudí (v % ) A-27, B-15, C-13, D-8
Druhá otázka měla zmapovat typ aktivity, kterou děti preferují ve volném čase. Zajímavé je,
kolik procent dětí a který segment preferuje pasivní zábavu v souvislosti s tím, jak „ se nudí“.
2. Většinou sedím u televize nebo u PC (v % ) A–36, B–15, C–27, D-18.
V dalším bodě měly děti označit sport, kterým tráví (či by rády trávily) volný čas:

(v procentech)
fotbal
košíková
házená
tenis
volejbal
florbal
softbal
pink-pong
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A
58
24
3
25
9
39
3
36

B
8
31
15
19
4
4
0
54

C
55
23
6
13
6
46
4
31

D
8
10
3
29
30
3
13
23
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Za povšimnutí stojí zvláště zájem chlapců o moderní florbal, zvýšený zájem o košíkovou
ale i o provozně nenáročný ping pong. Na druhé straně mě překvapuje relativně nízký zájem o tenis (není to spíše přání rodičů než dětí?). U chlapců jednoznačně vítězí fotbal.
V posledním bodě měly děti označit: Co by se Ti líbilo, kdyby v Černošicích vzniklo?
Cílem bylo vysledovat zájem o moderní pohybové aktivity, pro které je potřeba vznik
specializovaných ploch. Výsledky jednoznačně ukazují na vysoký zájem u všech kategorií:

(v procentech)
skatepark
stezka na in-line
dráha na bikros

A
41
30
31

B
19
38
15

C
56
23
36

D
29
35
5

Doufám, že provedený průzkum bude podkladem pro skutečnou realizaci těch hřišť a sportovišť, o které mají děti největší zájem.
PhDr. Michal Jirout, předseda koordinační komise

Hejbni kostrou I – sportovní odpoledne s aerobikem
V rámci projektu Komunitní Škola proběhlo 22. května v tělocvičně a na hřišti ZŠ Černošice Mokropsy sportovní odpoledne s aerobikem Hejbni kostrou I. Nejmenší si zasoutěžili,
starší děti a dospělí si zacvičili aerobic, step aerobic a dance aerobic. Vrcholem byla hodina
aerobiku s profesionálním cvičitelem Radkem Vnenkem. Věříme, že akce Hejbni kostrou
najde další příznivce a rozšíří černošickou nabídku sportovních aktivit pro děti a dospělé.
Děkujeme dále sponzorům - místnímu sdružení ODS, místostarostovi Aleši Rádlovi, firmě
MHM projekt, dále MÚ odboru kultury za zapůjčení aparatury a TJ Sokol za poskytnutí
cvičebních pomůcek a mikroportu.
Vladimíra Ottomanská a Lucie Martínková
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Pomoc v nebezpečí najdete i na čísle 25164 0150
Ze střechy jednoho z černošických domů
vyšlehly plameny, zoufalý majitel domu volá sto padesátku, minuty ubíhají a pomoc
nikde. Že je to nesmysl? Ale vůbec ne! Jde
o naprosto reálnou situaci, kdy na výzvu
reagující řevničtí profesionální hasiči zůstanou doslova trčet za nevyzpytatelnými
závorami a nemohou zasáhnout ve chvíli,
kdy je pomoci nejvíc potřeba. V těchto
okamžicích leží veškerá odpovědnost na
mokropeské zásahové jednotce dobrovolných hasičů. Technické vybavení i výcvik
jejích členů splňují nejvyšší nároky, které
jsou na práci dobrovolných hasičů kladeny.
Jednotka je prostě schopna pracovat stejně
kvalitně, jako profesionální sbor, což dokázala při všech čtyřiceti výjezdech, které
v loňském roce absolvovala.
Město mělo původně dvě zásahové
jednotky - JSDH Mokropsy zařazenou do
kategirie JPO II. a JSDH Černošice zařazenou do kategorie JPO V. Financování
z městského rozpočtu měla každá jednotka samostatné a totéž platilo i o velení.
V loňském roce se obě zásahové jednotky
sloučily a existuje už jen jeden rozpočet
a jeden velitel.
Mokropeská zásahová jednotka čítá
v současné době pětadvacet členů. Velitel
jednotky Jaroslav Blažek starší (ve velitelské
funkci působí už téměř třicet let) zodpovídá za čtyři velitele družstev, pět strojníků
a celý zbytek týmu. Každý člen jednotky je
vyškolen pro tu činnost, kterou v týmu plní. Jde například o manipulaci s dýchacími
přístroji, kterých má jednotka dvacet, práci
s motorovými pilami, jde i o zvládnutí
lezecké techniky, kde perfektně funguje
spolupráce s pražským hasičským záchranným sborem (čtyři členové mokropeské
zásahové jednotky u tohoto sboru působí
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jako profesionálové). Tři členové jednotky
jsou vyškoleni i k ovládání motorového
člunu, který, dnes by se dalo říci že prozíravě, město na přelomu tisíciletí pro potřeby
jednotky zakoupilo. O dva roky později se
totiž skvěle osvědčil při povodních.
Největší slabinou jednotky byl až do
loňského roku, kdy město zakoupilo starší
hasičské vozidlo Liaz 101, přestárlý vozový
park. Hasiči liazku rozebrali doslova do
šroubku, přestavěli ji podle svých potřeb
a přidali kompletní výbavu - dýchací přístroje, hadice, čerpadla, elektrocentrálu,
nosítka, vyprošťovací lana, vybavení lezecké skupiny, ženijní nářadí a další. Přestavba
trvala plných čtrnáct set hodin.
Lze tedy říci, že vzhledem k technickému vybavení i výcviku členů mokropeské zásahové jednotky, mohou obyvatelé
města klidně spát. Hasiči pomohou při
jakékoli živelné pohromě. Připomínají
však a prosí, aby lidé v případě nebezpečí
vedle linky 150 vytočili i jejich číslo, kde
volání přijme stálá čtyřiadvacetihodinová
služba a zařídí okamžitou akci. Je to číslo
25164 0150.
(js)

Statistika zásahů v roce 2003
- počet výjezdů - 40
- počet hodin při výjezdech - 800

Druhy výjezdů:
- požár - 19
- technický zásah - 18
- velká voda - 1
- asistence - 1
- planý poplach 1

Z toho výjezd mimo katastr
města Černošice:
- požár - 1
- technický zásah - 1
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0
2
3

IV. �tvrt.

P�ehledVýjezdy
zásah� vJSDH
m�sících:
Mokropsy:
Přehled zásahů v měsících:

leden
únor
b�ezen
duben
kv�ten
�erven
�ervenec
srpen
zá�í
�íjen
listopad
prosinec

5
2
5
5
6
1
5
5
1
0
2
3

I. �tvrt.

12

II. �tvrt.

12

III. �tvrt. 11
IV. �tvrt.

5

5

z města a okolí

Výjezdy JSDH Mokropsy:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

17
27
22
22
14
19
38
40

Požáry: rodinné domy 5, vypalování travního porostu 8, nedovolené pálení 5, ostatní 1
Technické zásahy: čerpání zatopených
sklepů 2, plyn 2, olejové havárie 4, padlé stromy 5, ostatní 5
Požáru v katastru obce Roblín a technického zásahu v Kosoři se zúčastnilo družstvo z Černošic I.
Zpracováno podle Dílčích zpráv o zásahu JSDH Mokropsy

Výjezdy JSDH Mokropsy:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

17
27
22
22
14
19
38
40
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Čtěte pozorně podmínky stavebního povolení!
Drobné stavby, o kterých jsme hovořili
v předešlém čísle, přinášejí poměrně drobné
starosti. Se stavbami většími (jednoduchými)
už je to složitější. Jen pokuta za „černou“
stavbu se může vyšplhat až na
50 tisíc.
Jednoduchými stavbami
jsou stavby větší než 16 m²
nepřesahující 300 m², tedy
většina rodinných domů i rozměrnější bazény. Jsou jimi však
i opěrné zdi a různé přípojky,
které definuje zákon - kanalizační přípojka vede od hlavního řadu po dům, vodovodní od hlavního řadu
po vodoměrnou šachtu, plynová je definována
jako plynové potrubí od HUP až po spotřebič
a elektrická od vedení až po hodiny. Na všechny je třeba stavební povolení.
Doklady, které musí stavebník k žádosti
o stavební povolení předložit, stanovuje vyhláška 132/1998 Sb. Jsou to list vlastnictví
k objektu, žádost podepsaná všemi vlastníky
a projekt zpracovaný projektantem (jsou
projektanti s kulatým razítkem se státním znakem, tzv. autorizovaní inženýři, a projektanti se
starším typem autorizace - průkazem zvláštní
způsobilosti, od kterých stavební úřad požaduje doklad o udělení tohoto průkazu). Mimoto
je třeba i vyjádření vlastníků staveb v konkrétní komunikaci - plynařů, elektrikářů, vlastníků
telefonních drátů, vodního a kanalizačního
potrubí a veřejného osvětlení. Nešťastníci, kteří
bydlí v ochranném pásmu dráhy, kde jsou vedeny drážní kabely, musí mít navíc vyjádření
Drážního úřadu. Pokud někdo staví 50 metrů
od lesa, musí mít ještě rozhodnutí Státní správy lesů (vykonává odbor životního prostředí
MěÚ Černošice v Podskalské), kdo chce stavět
v záplavovém území, musí mít vyjádření Povodí Vltavy a Vodoprávního úřadu a například
v lokalitě Na pískách musí mít stavebník i vyjádření Správy chráněné krajinné oblasti.
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Po získání potřebných náležitostí a po zaplacení třísetkorunového správního poplatku lze
požádat stavební úřad o vydání stavebního povolení. Už v průběhu správního řízení je možné
žádat Okresní dopravní inspektorát ve Zborovské o vyjádření (v případě přípojky)
k záboru či překopu komunikace. Je však zbytečné žádat stavební úřad o stavební
povolení na stavbu například
vodovodní přípojky už v době, kdy určitá firma hloubí
vodovodní řad. Stavebník
má totiž právo najmout si jinou firmu a stavební úřad nemůže dovolit, aby stavbu na jednom
místě prováděly firmy dvě (jedna by chtěla jezdit, druhá v tomtéž místě bagrovat atd).
Když stavební úřad vydá stavební povolení,
stanoví v něm i podmínky pro realizaci stavby. A tady pozor, doporučuje se pečlivě si je
přečíst, neboť nedodržení se trestá pokutou
od 25 do 50 tisíc plus tisícovka za projednání.
Zároveň jsou ve stavebním povolení uvedeny
i doklady nutné ke kolaudaci, o které je dobré
dodavatelskou firmu okamžitě požádat. Ušetří
se tím jejich shánění poté, co firma už staví
někde úplně jinde.
Stavební povolení má platnost dva roky.
Pokud stavebník do dvou let stavbu nezahájí,
je povolení neplatné a celý kolotoč schvalování a žádostí začne znovu. Problém je v tom, že
většina ostatních povolení je vydávána jen na
dobu jednoho roku. Pokud stavbu zahájí, ale
nestihne ji do dvou let dokončit, musí ještě
před uplynutím této lhůty požádat stavební
úřad o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Chce-li stavebník dokončenou stavbu užívat, musí požádat stavební úřad o zahájení
kolaudačního řízení (lze tak ale učinit i před
dokončením). Na základě místního šetření
a předložených dokladů pak stavební úřad

z města a okolí
vystaví kolaudační rozhodnutí. Stavební
povolení, kolaudační rozhodnutí i ověřená
dokumentace se pak stávají „vlastnictvím“
stavby, což je důležité ve chvíli, kdy stavebník
své dílo někomu prodá. Všechny tyto náležitosti jsou totiž pro nového nabyvatele závazné.

Příklad: Dvě prázdné parcely - jeden majitel
stavěl, druhý byl účastníkem řízení a poté parcelu prodal. Nový nabyvatel už nemá právo se
k sousedově stavbě vyjadřovat. Prodávající je
proto povinen kupujícímu všechna rozhodnutí i ověřenou dokumentaci předat.
(js)

Přibylo nehod, městská policie musí přitvrdit!
Za květen přijala městská policie hlášení o čtrnácti vážných dopravních nehodách, které se
staly v katastru města Černošice. Pět lidí bylo přitom vážně zraněno. Číslo zhruba dvakrát převyšuje počet nehod v předešlých měsících. Částečně to lze přičíst na vrub jaru, kdy na silnice
vyjíždí více vozidel a řidičů. Městská policie je nucena situaci řešit, a to častějším měřením rychlosti jízdy ve městě (nejvíc nehod je z rychlé jízdy) a prostřednictvím správního orgánu, který
tyto přestupky projednává, pak i přísnějšími tresty.
Nakažený zmizel beze stopy - 24. května požádala záchranná služby Řevnice městskou policii
o pomoc při hledání muže zřejmě nakaženého závažnou infekční chorobou. Podle záchranářů se
měl hledaný nacházet v blízkosti nádraží Černošce. Policisté nádraží, jeho okolí a stezku vedoucí
do Radotína prohledali, muže však nenašli. Informovali proto pražskou policii.
Opilci se porvali - květen - městská policie zasahovala dvakrát při fyzickém napadení v místních
restauracích. Oba konflikty se staly ráno a měly stejného jmenovatele - alkohol. Jednu rvačku projednali policisté jako přestupek proti občanskému soužití, druhou předali státní policii jako podezření
ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.
Gregor Dušička, Městská police Černošice

Dlouho předlouho překáží téměř už vrak řidičům ve Fügnerově ulici.
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Seniorům k zábavě přispěly zpěvačky a recitátorky

Společenský sál Domu s pečovatelskou službou se už tradičně stal místem přátelského
setkání představitelů města s těmi z nás, kteří oslavili pětasedmdesátku a navíc k tomuto
kulatému jubileu někteří i nějaký ten rok přidali. O dobrou náladu oslavenců se staraly recitátorky z černošické základní školy a dívčí pěvecký sbor Cantara. Že se setkání vydařilo?
O tom nemůže být pochyb.
(js)

Mladí výtvarníci vystavovali svá díla
V dubnu proběhla v Městské
knihovně v Černošicích výtvarná
soutěž pro děti na téma Můj nejoblíbenější hrdina z knížky. Do soutěže se
zapojila řada mladých výtvarníků, jejichž práce byly k vidění během května
v prostorách naší knihovny. Bylo velmi
těžké z došlých dílek vybrat ta nejlepší,
nakonec jsme se rozhodli odměnit
sedm nejkrásnějších. Blahopřejeme
tedy Nicole Rádlové, Monice Šilhánkové, Kristýně Hralové, Lauře Hralové, Vilému Strejčkovi, Lucii Vackové
a Dannymu Švarcovi a prosíme, aby si
nezapomněli v knihovně vyzvednout
slíbenou knižní odměnu. Diplomy si
však odnesli všichni, kdož se soutěže
zúčastnili.
Vaše knihovnice
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Základní umělecká škola důstojně oslavila padesátiny
Skvěle připravenou slavností si černošická Základní umělecká škola 18. června připomněla 50. výročí svého založení. Vedle slavnostního koncertu čekala na hosty výstavka dokumentující nejen historii školy, ale i úspěšnou současnost. A tou jsou samozřejmě výtvarná
díla dětí - kresby, grafiky, keramika i krásné kamenné sochy. Své umění předvedla i chlouba
školy - taneční soubor Pramínek s doprovodným orchestrem lidové hudby složeným s žáků,
absolventů i pedagogů.
(js)
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Stromy chrání zákon i na soukromém pozemku...
Není nic pěkného vidět pokácený
strom. O to horší je, stane-li se tak v rozporu se zákonem. A o co je zákon přísnější, neboť chránit stromy je pro společnost
nezbytné, o to vynalézavější jsou jedinci,
kterým vadí trochu listí v okapu či stín
mohutné koruny. Vždyť stačí navrtat pár
děr, vlít trochu chemikálie a dílo zkázy je
dokonáno. Naštěstí tak uvažuje
málokdo.

Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou před poškozováním
a ničením chráněny zákonem
č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny. K jejich kácení je
nezbytné povolení Městského
úřadu, odboru životního prostředí, který jej vydá, jen jsou-li k tomu vážné důvody, po
posouzení funkčního a estetického významu dřeviny a jejího
„zdravotního“ stavu. Důvodem ke kácení
však není ani zastínění domu, ani zanášení okapů listím.
Rozhodne-li se majitel nemovitosti
zbavit dřeviny na svém pozemku, měl by
vědět, za jakých podmínek tak lze učinit.
Bez povolení může pokácet strom, který
ve výšce 130 centimetrů má obvod kmene do 80 centimetrů, a vyklučit dřeviny
v souvislém porostu do plochy 40 metrů
čtverečních. Právnické osoby však musí
žádat o povolení k pokácení dřeviny jakékoliv velikosti, stejně jako ke smýcení
keřových porostů bez ohledu na velikost
plochy, kterou zaujímají. Bez povolení
lze kácet také v případě krajní nouze
- hrozí-li bez jakýchkoliv pochybností
bezprostředně škoda na životě či na
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zdraví nebo majetková škoda značného
rozsahu. V takovém případě však musí
ten, kdo kácí, zásah do 15 dnů oznámit
písemně orgánu ochrany přírody, tedy
obecnímu úřadu. Povolení není třeba
ani ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů či
při jejich výchovné probírce, z důvodů
zdravotních nebo při výkonu
oprávnění podle zvláštních
předpisů. Záměr kácet z těchto
důvodů však musí být oznámen obecnímu úřadu nejméně
15 dnů předem s tím, že toto
oznámení musí mít stejné náležitosti, jako žádost o povolení ke kácení.
Obecní úřad může takové
kácení pozastavit, omezit nebo
zakázat, pokud by odporovalo požadavkům na ochranu
dřevin. Ve všech ostatních případech je
nutné mít rozhodnutí obecního úřadu
a v žádném případě nestačí ústní a dokonce ani písemný souhlas starosty. Přitom obecní úřad může vydat rozhodnutí
o povolení kácení jen na žádost vlastníka
pozemku nebo nájemce (se souhlasem
vlastníka), nikoli z vlastní iniciativy.
A nakonec sankce. Odbor životního
prostředí uloží pokutu až do výše 10 tisíc korun fyzické osobě, která se dopustí
přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les,
a pokutu 50 tisíc korun tomu, kdo bez
povolení pokácí nebo závažně poškodí
skupinu dřevin rostoucí mimo les.
Renata Petelíková,
technické služby a životní prostředí

z města a okolí

...proč se tedy mají pokácet topoly ve Školní?
Už desítky let lemuje stromořadí třiceti kanadských topolů Školní ulici, kterou každodenně chodí žáci do mokropeské školy. Z krásné aleje se ale v poslední době stala nebezpečná
zóna. Dokazují to nejen ohromné kusy větví, které čas od času spadnou z velké výšky na
cestu, ale i nejčerstvější znalecký posudek zaměřený na bezpečnost stromořadí, zdravotní
stav topolů i jejich sadovnickou hodnotu.
Kanadské topoly jsou rychle rostoucí krátkověké dřeviny. Vlastnosti dřeva těchto stromů
neumožňují dlouhodobé ponechání na frekventovaných místech (odborníci doporučují
40 let). S postupujícím stářím totiž jejich dřevo křehne a láme se. A jelikož topoly ve Školní
dosáhly zhruba věku 40 až 50 let, jsou podle znaleckého posudku zcela objektivně za zenitem své životnosti. Koruny většiny topolů jsou značně zdeformované, vytáhlé nad ulici
a sousední pole, neboť mladé stromky kdysi kdosi vysázel příliš blízko sebe. Nedostatečný
prostor, jak praví posudek, způsobil, že se kosterní větve rozvinuly nejvíc ve svých vrcholových částech, jsou tak přetížené a lámou se ve velké výšce.
Znalecký posudek tedy vyznívá jednoznačně: Riziko, které představují pro chodce i projíždějící automobily padající větve, je neúnosné. Bezpečnost nelze zajistit ani odborným ošetřením.

Mohutné větve topolů se ve velké výšce tyčí nad ulicí, kudy chodí žáci do školy. Čas od času se některá
z nich zlomí...
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Poznatky odborníků využiji k boji s možným
vlivem drog na žáky, říká ředitel školy
Jak chránit děti před zhoubou zvanou ným vlivem drog na žáky. Dozvěděl jsem
droga? Jak předcházet jejímu šíření na ško- se například, že současná marihuana, která
lách? Jak hrozné účinky mohou mít drogy se pěstuje ve sklenících, má daleko horší
na dětský organismus? Odúčinky než některé tak zvapovědi na tak závažné otázky
né tvrdé drogy. Je daleko
z úst nejpovolanějších – nánebezpečnější než nikotin
městka ministra vnitra Jiřího
a alkohol a má prokazatelné
Vacka a ředitele Národní
karcinogenní účinky. Zastánci
protidrogové centrály Jiřího
legalizace marihuany tvrdí
Komorouse – si na pozvání
opak, říkají, že marihuana je
starostky Heleny Langšádmenší zlo, než kouření a pití
lové přijeli do černošického
alkoholu.
Policií zabavená extáze
Club Kina vyslechnout řediSeznámil jsem se i s celou
telé základních škol spadajících do správní- řadou legislativních novinek, názory odho území Černošice a také starostové obcí borníků na legalizaci například právě maa měst v jejichž obvodu se tyto základní rihuany a také s názory na úspěšnost preškoly nacházejí.
vence a léčby drogově závislých. Zajímavý
A splnila beseda s odborníky, kteří získali
poznatky v boji s drogovým nebezpečím
v celostátním měřítku a jejichž zkušenosti
na tomto poli jsou neoddiskutovatelné, svůj
účel? Na to nám odpověděl jeden u účastníků semináře, ředitel Základní školy Černošice Zdeněk Moucha.
Tak tedy, měla pro vás osobně beseda
nějaký smysl?
Podle mého soudu byla velice zdařilá. Ať
už reprezentativním zastoupením odborníků na slovo vzatých, oba dělají v problematice drog již dlouhou řadu let, jsou mezinárodně uznávaní a na první pohled je vidět,
že vědí o čem mluví, ale i tím, že mě osobně
přinesla mnoho postřehů, které budu aplikovat ve školní práci.
Můžeme mluvit trochu konkrétněji?
Získal jsem celou řadu konkrétních informací, které lze bez výjimky použít při
přípravě učitelského sboru k boji s mož-
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byl pohled nejen přizvaných odborníků,
ale i starostů a ostatních přítomných na
možnosti škol předcházet distribuci drog
v jejich okolí. Zajímavé bylo i metodické
doporučení jak postupovat v případě,
když má učitel nebo spolužák podezření,
že některé z dětí je pod vlivem drogy. Byl
jsem vybaven argumenty, které jsou podloženy praxí a v praxi použitelné. Všechny
tyto poznatky zahrneme do plánů práce
školy a budeme s nimi seznamovat žáky,
ale i rodiče. Takové besedy, které přinesou
praktické poznatky, pak budeme provádět
i v projektu Komunitní škola.
A co říci na závěr?

Vše podstatné jsem už řekl. Ale přece
jenom jedno – využijeme nabídky Jiřího
Vacka k návštěvě naší školy. V rámci projektu Komunitní škola uspořádáme besedu pro
rodiče, ale i pro širší veřejnost. Myslím, že na
ní bude co řešit.
Ptal se Janovský Stanislav

z města a okolí

Úspěšná obhajoba
loňského vítězství
V letošním školním roce se podařilo obhájit
vítězství v celoročním sportovním přeboru škol Prahy západ. Je to trochu paradox,
protože sportovní podmínky největší školy
na okrese jsou mnoho let neuspokojivé
a v zimním období prakticky žádné. Škola
se proto ve své sportovní činnosti zaměřuje
na disciplíny, které se dají v daných podmínkách realizovat. Převažuje atletika (běh, skok
vysoký) a míčové hry (basketbal a volejbal).
V ostatních disciplínách musíme vycházet
z mimoškolních sportovních aktivit našich
žáků

noušková v přespolním běhu. Mezi chlapci se
nejvíce prosadili Jiří Bartoš (atletika – 1. místo
skok vysoký, florbal), Jiří Loskot (přespolní
běh, florbal), Tomáš Koubek (atletika, 1. místo
přespolní běh) a Karel Pešata ( florbal, atletika). Na závěr je nutné poděkovat vyučujícím
tělesné výchovy, kteří v nestandardních podmínkách odvádějí velice dobré výsledky.
Miroslav Knotek, ZŠ Černošice

Okresními přeborníky jsme se stali v plavání (chlapci a dívky), florbale (chlapci),
basketbale (dívky), volejbale (dívky), poháru
rozhlasu v atletice (starší dívky), přespolním
běhu (starší a mladší dívky). Dalších velmi
dobrých výsledků jsme dosáhli v stolním tenise (2. místo starší dívky), florbale (2.místo
dívky), poháru rozhlasu v atletice (3. místo
mladší dívky a starší hoši), přespolním běhu
(2. místo mladší hoši).
V krajských kolech v konkurenci sportovních škol a víceletých gymnázií jsme dosáhli
nejlepšího umístění 4. místem v atletice (starší
dívky) a 5. místem ve volejbale (starší dívky).
Letošní rok patřil starším dívkám. Mezi nejlepší sportovce školy patří přebornice kraje
v běhu na 800 m a okresní přebornice v přespolním běhu Martina Andrštová a nejvšestranější Adéla Blahovcová, která se zúčastnila
většiny sportovních soutěží včetně účasti na
zimní dětské olympiádě s Orbitem (lyžování). Eliška Stará, Michaela Řehořková, Marie
Kutílková a Helena Slavíková se zasloužily
o výborné výsledky v atletice, volejbale a basketbale. Okresní přebornicí se stala Karolína
Kumžáková v běhu na 600 m a Anežka Ja-

Prosím hot dog, rychle!!!

Deset rukou by potřebovala obsluha bufetu Hoblík, která už několik týdnů poskytuje
své služby žákům v černošické základní škole ve chvíli, kdy se ozve zvonek oznamující
přestávku. Během okamžiku před okýnkem
stojí fronta, jako když jsou párky v rohlíku
zadarmo. Obchod to však není až zas tak lukrativní, neboť fronta mizí stejně rychle, jako
vznikla. Zvonek oznamující konec pauzy je
neúprosný. A že by zájem o svačinku odradil
děti od připraveného oběda? Zatím to tak
(js)
k všeobecné spokojenosti nevypadá.
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Déšť kazil radost ze skvěle připraveného Dětského dne

Pěkné červnové sobotní dopoledne, u černošické sokolovny se kolotoč a houpačky
téměř nezastavily, do toho zahrála skupina Timudej, všude dětí jako máku. Všichni si
užívali Dětského dne. Pak se obloha zatáhla a bylo zle, husté dešťové přeháňky zahnaly
i ty největší milovníky pouťových atrakcí do Club Kina. Ale i tam bylo o zábavu postaráno. Čekal tam na ně Miloš Nesvadba s pohádkou, loutkové divadlo, výstava leteckých
modelů, vystoupení skupiny historického šermu Taberna a také písničky country skupiny
Kapičky.
(js)
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Z Karlické až do Krkonoš na školu v přírodě

Den první – Sobota ráno, sedmadvacet kluků a holčiček z mateřské
školy v Karlické vyráží v doprovodu
čtyř dospělých směr Krkonoše. Čeká
na ně útulná horská chata a týden plný
překvapení, který už večer po příjezdu
začíná zajímavými ukázkami ze života
indiánů okořeněnými zvuky bubnů
a bonga. Už se však hlásí únava, postýlky čekají. První noc bez rodičů.
Den druhý – Děti vyrážejí do přírody, učit se rozeznávat větvičky a plody
listnatých a jehličnatých stromů. Poté
už je na řadě šaman připravený odměnit
každého kluka či holku, kteří projdou
určenou trasu a v pořádku donesou
posvátný oheň v podobě nafouknutého
balónku. Večer zpestřuje diskotéka.

Den třetí – Hledání pokladu střeženého elfy – skřítky s roztrhanými botami, kteří palcem u nohy pozlatí každý
kámen. Když skřítci přistihnou hledače
pokladu, posypou ho kouzelným práškem a jde-li o člověka zlého, narostou
mu vousy. Žádnému z dětí vousy nenarostly, byly zřejmě hodné. Po obědě
přichází na řadu stezka odvahy.
Den čtvrtý – Celodenní výlet do
zoologické zahrady ve Dvoře Králové
včetně projížďky vláčkem a autobusem
po safari. Večer přichází i kouzelník.
Den pátý – Děti coby včeličky sbírají
po lese barevná víčka od limonád a sklízejí úrodu banánů z lesních stromů. Poté
už čekají trutnovší hasiči a ukázka jejich
umění a hasičské techniky. Večer je naučný (jak se chovat při setkání s cizími
lidmi) i zábavný (všichni společně si
zahrají pohádku O červené Karkulce).
Den šestý – Dopoledne je velmi
zajímavé, zdolávají se náročné lesní
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překážky, za prohlídku stojí i starý válečný bunkr. Oběd nahrazují opečené
vuřty, rohlíky a jablka. Poté přichází
na řadu jízda na záchranářském laně.
Večer je náročný – diskotéka a sauna
s bazénem. Pak už jen poslední usínání
bez rodičů.
Den sedmý – Na rozloučenou a za
odvahu dostávají děti dárky od sponzorů a pak už vyrážejí směr Černošice.
Text a foto: Ivana Hanáková

Péťa exceloval v soutěži dětských záchranářů
Koncem května vyrazil šestiletý Péťa Hotovec z Mateřské školy v Karlické se svou maminkou do Jeseníků na celostátní sraz záchranářů. Jel
sice jen jako doprovod, ale zpátky se vracel téměř jako záchranářská
hvězda. V Jeseníkách totiž bojovali o vítězství ve znalostech první pomoci nejen dospělí záchranáři, ale i žáci pátých tříd a to v celostátní
dětské záchranářské soutěži Helpíkův pohár. Na startu však jedné ze
soutěžících dívek chyběl spoluhráč, Péťa se chopil příležitosti a zaskočil
coby náhradník. Disciplíny, ve kterých musel prokázat své znalosti, nezasvěcenému až vyrážejí dech – pomoc zraněnému v bezvědomí, určení stabilizované polohy, fixace zlomené
ruky a ošetření popáleniny způsobené petardou, zásah při dopravní nehodě a zastavení
tepenného krvácení. Vedle znalosti zdravovědy musel zvládnout i chůzi po provazech
a překážkovou lanovou dráhu. Dětské záchranářské soutěže se zúčastnilo 27 družstev. Péťa
Hotovec, přestože byl zdaleka nejmladším borcem, vybojoval v týmu osmé místo. A tak se
(js)
z náhradníka stal uznávaný záchranář.
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Aničce předal diplom sám starosta hasičů

Dvě první a tři třetí místa mezi téměř třemi sty
soutěžícími získali za své obrázky s hasičskou tématikou žáci černošických škol a školek v soutěži Požární
ochrana očima dětí, kterou každoročně vyhlašuje
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Pro diplomy
za svá vítězná dílka si v minulých dnech kluci a holky
zajeli do řevnického sídla Hasičského záchranného
sboru Praha západ.
Šestiletá Anička Brychová, která v kategorii nejmenších „umělců“ získala za svůj obrázek třetí místo, se však
do Řevnic nedostala, byla v té době na škole v přírodě
v Krkonoších. A tak si musel udělat čas sám starosta
černošického Sboru dobrovolných hasičů Olda Kačírek
(na obrázku vlevo spolu s držitelkou diplomu), zašel do
mateřské školky v Karlické, kam Anička chodí, a diplom
jí osobně předal. Protože však všechny vítězné obrázky
zmizely v hasičských archivech, Anička nelenila, a na
přání redakce namalovala obrázek jiný (je to ten dole).
Malůvka sice ztratila hodně na své autetentičnosti, neboť
na stránkách Informačních listů vychází pouze v černobílém podání a porota při svém hodnocení ocenila
hlavně skvělé vyvedené barevné pojetí, nicméně dramatické chvíle, kdy autorka zachytila sama sebe při hašení
požáru, vyznívají věrohodně.
(js)

37

kaleidoskop

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S

38

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

kaleidoskop

Znáte stavby moderní architektury v Černošicích?

Černošice, jak je všeobecně známo, jsou významnou architektonickou lokalitou moderního věku. Od konce devatenáctého století se díky své skvělé poloze formovaly jako letovisko
na periferii hlavního města Prahy a postupně tu v členitém terénu svahů vznikal až do
druhé světové války jedinečný architektonický celek vilového města.
Na realizaci zdejších architektonických skvostů se v mnoha případech podíleli také přední čeští architekti, například Jan Kotěra, Osvald Polívka, Karel Stráník, Karel Štipl a další.
Několik černošických staveb bylo dokonce prohlášeno kulturní památkou.
Vysokou kvalitou se však vyznačovala také průměrná architektonická úroveň zejména
dvacátých a třicátých let. Prostředí nebylo kultivováno jen estetickou kvalitou samotných
staveb, ale též jejich citlivým zasazením do prostoru a architektonickým řešením rozlehlých
zahrad. Přestože stavební rozmach v sedmdesátých a pak v devadesátých letech minulého
století neblaze zasáhl také Černošice, několik ukázkových staveb našich významných současných architektů z poslední doby ve městě přece jen vzniklo.
Chtěli bychom vám jednotlivé architektonicky významné stavby přiblížit také zábavnou
formou. V každém dalším čísle Informačních listů (dnešním počínaje) bude v křížovce uveřejněn obrázek jednoho z architektonicky zajímavých děl, jehož název odhalíte rozluštěním
tajenky. Následující číslo Informačních listů vždy podá o této stavbě podrobnější informace
a současně přinese novou křížovku s obrázkem další stavby. Těšíme se, že vás náš cyklus
Za redakci Adriana Primusová
pobaví a případně i poučí.

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Motor; oplatka - B. Pomalý vlak; španěl. jméno - C. Číslovka; keř
chmele; angl. mravenec - D. Palma; označení českých letadel; ničivý proud vzduchu
- E. Dálniční prvek; bramborák. - F. České město; šílenec; typ sovětských dopravních
letadel - G. Společnost s ručením omezeným; angl. dub - H. Produkt vysoké pece;
skandinávec - I. Číslovka; stupnice citlivosti filmu - J. Král zvířat; nátěr - K. Semitské
mužské jméno; zesílený zápor - L. Mořská vydra; slov. jestli; křestní jméno lupiče
gentlemana Lupina - M. Část chodidla; slov. předložka; zájmeno - N. Cikán; vozidlo;
jednotka počítačové paměti - O. Konec šach. partie; druhá část tajenky; kód Chorvatska - P. Snaha; předložka; obec na Zlínsku - R. Z poloviny; dravci - S. Komoň; zmatky,
angl. předložka.
SVISLE: 1. Předložka; starší vztažné zájmeno; malý stůl; jednokanálový zvuk - 2. Břitká; televizní princezna; představitel večerníčkovského Trautenberka – 3. Dokončení tajenky;
topivo - 4. Předložka, Institut klinické a experimentální medicíny; značka atmosféry;
dopravní příkaz k zastavení - 5. Zájmeno; židovský král; předložka; Chateaubriandova
povídka - 6. Kamarádi táborových ohňů; iniciály zpěváka Nekonečného; egyptské
vodní dílo; přezdívka Harolda Lloyda - 7. Chutný nápoj; SPZ Písku; námořnický
symbol; kód italského Milána - 8. Pytel; žen. jméno; angl. předložka; slovensky okno 9. Iniciály herečky Nedošínské; arabská kořalka; otrok; fotbalová zámezí - 10. Začátek
tajenky - 11. Propagační tiskovina; obyvatelé Laosu; nevolníci - 12. Španěl. člen; kód
New Yorku; mořský titán; obvaz.
Nápověda: I. ASA - K. Eli - 5. Aza - 8. oblok.
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Paní Blanku Lenzovou bude postrádat celá kulturní obec
Ve věku nedožitých šestašedesáti let zemřela 31. května paní Blanka Lenzová, dlouholetá pracovnice a vedoucí Městského kulturního střediska Černošice. Její elán a celoživotní
práce na poli kultury se nesmazatelně zapsaly do myslí všech, kdo ji znali. Všem nám bude
chybět.
Milada Mašatová, radní a členka městského zastupitelstva

Oprava ulice Dr. Janského začne v prvním zářijovém týdnu
Výběrové řízení, které v minulých dnech proběhlo na krajském úřadu, určilo, že rekonstrukci ulice Dr. Janského provede firma STRABAG. Ta by měla s opravou jedné z nejfrekventovanějších ulic začít v prvním zářijovém týdnu. Bližší informace ohledně objízdných
tras dostanou obyvatelé města v průběhu léta, až bude dokončena ulice Zdeňka Lhoty. Nelze
totiž uzavřít obě ulice ve stejnou dobu.

Na srpen se chystá černošická Mariánská pouť
Tradiční černošická pouť se letos uskuteční 14. a 15. srpna. Neplánujte proto na tyto dva
žádnou jinou akci, ale naopak přijďte se pochlubit vším, co by mohlo vaše spoluobčany pobavit či poučit. Každý, kdo je ochoten nějak přispět k všeobecné pohodě, může se přihlásit
u Mgr. Pavla Blaženína, e-mail: kultura@mestocernosice.cz tel. 602 200 817

Mise podnikatelů do Japonska, Singapuru a Filipín
Hospodářská komora ČR připravuje misi podnikatelů, která doprovodí premiéra Vladimíra Špidlu při jeho oficiální návštěvě Japonska, Singapuru a Filipín. Návštěva se uskuteční
ve dnech 1. až 12. srpna. Předpokládají se přijetí na úrovni vládních úřadů, podnikatelská
fóra i individuální dvoustranná jednání. Informace: Ing. Jaroslav Černohlávek, tajemník zahraniční sekce, HK ČR, Freyova 27, 190 00 Praha 9, tel. 296 641 255, fax 296 641 257, e-mail:
cernohlavek@komora.cz

Adopce na dálku holčičky z daleké Keni
Na vaší podporu čeká je velmi často nemocná,
i pětiletá holčička Rhoda rodinu živí pouze otecAdhiambo Akinyi z Keni -rybář. Rhodo má dva
(číslo v databázi 50676). sourozence. Protože RhoV případě dětí z Keni da jí pouze jednou denně,
činí podpora 600 korun někdy ani to ne, má naměsíčně. Dívčina matka fouklé bříško.
Kontakt:
o.s. Narovinu,
L. Gojová,
604 142 945,
www.adopceafrika.cz
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Pochlubte se chystanými kulturními akcemi!
Chtěl bych poprosit všechny kulturně zainteresované spoluobčany, aby mi na můj e-mail zaslali svůj e-mail za účelem zasílaní informačních zprav o chystaných kulturních
aktivitách v našem městě. Dále nepohrdnu vašimi podněty, nápady týkajícími se kulturního
života našeho svérázného městečka. Všechny organizátory kulturních akcí prosím, aby mi
v předstihu zasílali informace o těchto připravovaných aktivitách. Byl bych rád, aby se tyto
informace u mne sešly a já vás zpětně mohl informovat kdo co chystá, abychom se v budoucnu pokud možno snažili předejít pořádání velmi hodnotných akcí ve stejném dni. Za
poskytnuté informace předem děkuji.
Za odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín, kultura@mestocernosice.cz tel.602 200 817

Vokální soubor Musica Poetica zazpívá v kostele
Město Černošice vás zve, při příležitosti státního svátku slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje a mistra Jana Husa, do černošického kostela, kde se 6. července v 19.30 hod bude
konat koncert pěveckého souboru Musica Poetica. Tento smíšený soubor řízený profesorem
Evženem Kindllerem se zaměřuje na těžko dostupné hudební relikvie z dávných dob. Jeho
repertoár tvoří nejstarší hudební památky doby předkřesťanské, latinské, řeckobyzantské
a arménské, vesměs do konce 1. tisíciletí. Koncert je tedy k dané příležitosti velmi vhodný.
Vstup zdarma.

LOKOMOTIVA PLANET rozezvučí Club Kino
První prázdninový pátek (2. července) zazní v černošickém Club Kinu hutný avšak
„osbourneovsky“ melodický bigbít kapely LOKOMOTIVA PLANET v čele s černošickým
kytaristou a zpěvákem
Vladimírem Dvořákem, bývalým členem
skupin Precedens a R-Force. Páteř koncertu tvoří skladby jak
z posledního CD, které
skupině vydala firma
Puky records, tak
z čerstvě chystaného
alba, jež by mělo vyjít
ještě letos.
Předkapelou je tentokrát živočišná a chytlavě hitovými písněmi
vybavená skupina EXCELENCE. Začátek je
ve 20.30 hodin.

41

kultura

Nabídka kulturních událostí
v sousedních obcích
Nové muzeum v Litni
V Litni bylo otevřeno museum Jarmily Novotné, významné české pěvkyně a členky
opery Národního divadla, která většinu svého aktivního uměleckého života strávila
v cizině. Do Litně se vrátila až na sklonku života. Muzeum připomíná i další liteňskou
osobnost, básníka Svatopluka Čecha, který odtud pocházel a kterého k Litni váže epická
báseň Ve stínu lípy. Další osobností spjatou s městečkem je spisovatel 19. stol. Václav
Beneš Třebízský, který se sice v Litni nenarodil, ale působil zde jako katolický farář.
Museum Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha je otevřeno o sobotách a nedělích od
10 do 17 hodin.
(vk)

Recitál Ireny Budweiserové a jejích přátel
V karlickém kostele zazní 17. července v 18 hodin tradiční černošské i moderní autorské
spirituály v podání zpěvačky legendárního Spirituál kvintetu Ireny Budweiserové a jejích
přátel.

Kultura v Řevnicích
2.-30. 7. - Výstava Jindřicha Severy - Sál Zámečku, 2.- 6. 7. vždy ve 20,30 - Včera,
dnes a zítra - Lesní divadlo, 9. - 11. 7 vždy ve 20,30 - Včera, dnes a zítra - Lesní divadlo,
16.-18. 7. vždy ve 20,00 - Cyrano - z Bergeracu - Lesní divadlo, 24. 7. v 19.30 - Brouci
- revival Beatles - Lesní divadlo, od 10. 7. - Výstava Molín a Molín - Galerie No1

Změna prázdninové otevírací doby v městské knihovně
Dovolujeme si upozornit naše milé čtenáře, že z důvodu čerpání dovolené bude od
12. července do 6. srpna letošního roku omezena otevírací doba v knihovně: Pondělí 13 až 18, středa 14 až 20 hodin. Děkujeme za pochopení.

Kulturní středisko nabízí pronájmy a hledá lektory
Městské kulturní středisko Černošice v ulici Mokropeská 1208 nabízí občanům
i firmám krátkodobé pronájmy sálu (rozloha 170 m²) a učeben. K dispozici je nová
zvuková 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 telefonním čísle 251 641 116.
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Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BRAUN Lilian J.: Kočka, která hrála
Brahmse - detektivka
DEVÁTÁ Ivanka: Jen jednou mladá - povídky
FRANCOME John: Vysoký kurs - detektivka
z dostihového prostředí
GREGORYOVÁ Sandra: Zapomeňte, že jste
měli dceru - pravdivý příběh pašeračky
drog
KERTÉSZ Imra: Kaddiš za nenarozené dítě
- román z období 2. sv. války
KING Stephen: Dolanův cadillac - hororové
povídky
McCOURT Frank: Andělin popel - román
odehrávající se v Irsku
PLZÁK Miroslav: Pozor, padání skal - humorný příběh

ŠTÁCHOVÁ Helena: Hurvínkův rok
Knihy z Nakladatelství Franze Kafky
v Městské knihovně v Černošicích
Rádi bychom Vás upozornili na zajímavé
knižní tituly pražského Nakladatelství Franze
Kafky. Toto nakladatelství je součástí Společnosti Franze Kafky založené krátce po listopadu 1989 a sdružuje kolem 800 členů z celého
světa. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení
tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv.
pražské německé literatury. Především bychom zde chtěli poděkovat paní Markétě Mališové z Černošic, ředitelce Společnosti Franze
Kafky, díky níž Městská knihovna v Černošicích níže uvedené knihy obdržela darem
nebo za velmi výhodných podmínek. Více se
o Společnosti Franze Kafky můžete dozvědět
na internetové adrese www.franzkafka-soc.cz.

CÍLEK Roman: MOULIS,Miloslav: Dokonáno jest...! - osudný březen 1939

Knihy získané darem:
PRATER Donald A.: Jak znějící sklo - život
básníka Rainera Marii Rilka, JAMEK
Václav: O patřičnosti v jazyce, MARTHE
Robert: Sám jako Franz Kaa, JEDLIČKA
Josef: České typy aneb Poptávka po našem
hrdinovi, NENADÁL Jaroslav: Tudy chodil
K., KLÜGEROVÁ Ruth: Poslední stanice
život - román odehrávající se za 2. sv. Války,
KAPPER Siegfried: Pohádky přímořské

HAVLOVÁ Soňa: Jak to všechno zvládnu rady pro domácnost, zahradu a zdraví

URBÁNEK Zdeněk: Ztracená země - povídky
Kaa a Praha

JOHNSON Paul: Civilizace starého Egypta

Knihy získané za výhodných nákupních podmínek:

KATH Andrea: Španělsko a Baleáry, ajsko

KAFKA Franz: Deníky z cest, MONÍKOVÁ
Libuše: Eseje o Kafkovi, BONDYOVÁ Ruth:
Mezi námi řečeno, Jak mluvili Židé v Čechách
a na Moravě, LEVI Primo: Příměří - román odehrávající se v poválečné Evropě, HOSTOVSKÝ
Egon: Tři noci. Epidemie - dvě prózy, HOSTOVSKÝ Egon: Sedmkrát v hlavní úloze - válečný
román, SCHOLEM Gershom: Davidova hvězda,
POLÁČEK Karel: Mariáš a jiné živnosti - povídky, POLÁČEK Karel: Vyprodáno - román,
POLÁČEK Karel: Hlavní přelíčení – román.

WALTARI Mika: Plavovláska - dva příběhy
o síle lásky, smrti a peněz
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BAUER Jan: Magická místa Čech a Moravy
BRENNAN J. H.: Okultní Tibet - tajné praktiky himalájských kouzelníků

Pro děti a mládež:
BOBKOVÁ Martina: Divokraj
BUJOROVÁ Flavia: Kameny osudu - pohádkový příběh
DAVIS Jim: Garfield slízne smetanu
DEARY Terry: Děsivé dějiny - USA
GOSCINNY R.: Asterix. Souboj náčelníků
PETIŠKA Eduard: Pohádková babička
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inzerce
KDO NEINZERUJE, JAKO BY NEEXISTOVAL!!!
Nabízíte kvalitní po�íta�e, nové byty, krásný nábytek, skv�lé pohot�ní �i jakékoli jiné sluby?
Pak je t�eba, aby se to vichni vai budoucí zákazníci dozv�d�li. Vdy� u slavný výrobce
automobil� Henry Ford tvrdil, e kdyby znovu za�ínal a m�l pouhé dva dolary, dal by jeden
do výroby a druhý na reklamu. A práv� propagaci vaich výrobk� �i slueb nabízejí
Informa�ní listy, které vdy první den v m�síci najdou obyvatelé �ernoic ve svých
potovních schránkách.
Podat inzerát do informa�ního listu m�e kadý ob�an nebo firma bez ohledu na to, je-li místní �i
p�espolní. A to následujícím zp�sobem:

P�edání inzerátu
��Poadované zn�ní inzerátu lze zaslat bu� na e-mailovou adresu: jiri.jiranek@mestocernosice.cz
nebo dodat na CD �i disket�. V p�ípad�, e není moné p�edat inzerát v elektronické podob�, lze
tak u�init v podob� písemné (v tom p�ípad� vak redakce neru�í za grafickou úpravu inzerátu).
��Podklady ke zpracování inzerátu je t�eba doru�it na M�stský ú�ad �ernoice, Riegrova 1209,
kancelá� �íslo 25, k rukám Ji�ího Jiránka. A to nejpozd�ji p�ed uzáv�rkou �ísla, ve kterém má
být inzerát uve�ejn�n (uzáv�rka je vdy uvedena na str. 2 IL).)

Platba inzerátu
��Po p�edání inzerátu na M�stský ú�ad je nutné provést jeho úhradu. Nejjednoduí zp�sob je
hotovostní platba p�ímo na pokladn� M�stského ú�adu �ernoice, a to na základ� interního
sd�lení, které vám vystaví p�ísluný referent v kancelá�i �íslo 25.
��P�i platb� v�tích �ástek je po domluv� moné provést úhradu fakturou.
��Inzerát, který byl p�ijat na M�Ú ale nebyl zaplacen do uzáv�rky �ísla, nebude vytit�n.

Ceny inzerce
Cena inzerátu v IL se odvíjí od jeho velikosti. Nejmení (1/16 strany) stojí 50 K�, polovina strany
(8/16) je za 400 K� a za celostránkový inzerát zaplatíte 800 K�. Velikost ur�uje zákazník. Uvedené
ceny jsou v�etn� DPH a platí pouze p�i podání inzerátu v elektronické podob�. K inzerci, která není
v elektronické podob�, se p�ipo�ítává 50 K� za její p�epis.
Bližší informace rádi poskytneme na tel.: 251 08 15 35
nebo na e-mailové adrese: jiri.jiranek@mestocernosice.cz
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pitné  odpadní  pr�myslové vody
projekty  realizace - provozování

Dr.Janského 953, �ernoice (Areál Mokropsy)

P�ijmeme pracovníky:

- Projektanta (V nebo S stavební)
- Technika (V nebo S stavební)

Nabízíme výhodný dlouhodobý
pronájem nebytových prostor� v areálu.
Tel.:251 642 213, 251 642 203 (inf.podá Ing.Vl�ek)
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OPRAVUJEME:
stará elektronková rádia, gramofony, hudební sk�ín�, páskové magnetofony, videa,
CD, kompakty a televize

PRODÁVÁME::
starí televizory a r�zné elektronky
Telefon: 224 912 745
Telefon: 251 640 211

10.00  16.00 hodin
18.00  21.00 hodin

Servis televizor� a rádií
Hudec Antonín
Hostivítova 2
Praha 2

Cukrárna Mainka u nádraí v �ernoicích p�ijme
cukrá�e/cukrá�ky, mono i na zkrácený úvazek.
Blií informace na tel. 251 641 437 nebo 731 160 642

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

správa nemovitostí a realitní kancelá�

ČERNOŠICE VRÁŽ
Tel.: 251 642 099
728 915 618
604 739 439

specialista na trhu s nemovitostmi v
regionech:

�����������������������

SNARK, s.r.o.

Praha  m�sto
Praha  západ
P�íbramsko
Nabídn�te nám svou nemovitost
k prodeji �i pronájmu.
608 61 81 61

e-mail: info@snark.cz

www.snark.cz

�������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
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PENSION FELLER
VOLNÉ POKOJE
604 127 969
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Volby do Evropského parlamentu
v �ernoicích:

ODS 37,17 %
D�KUJEME !!
BUDEME DÁL USILOVAT O VAI D�V�RU
.........................................................................................
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ŠITÍ A KREJČOVSKÉ
ÚPRAVY
realitn� a dražebn� společnost
���� ����� ��� ���������� ������
Nabídněte nám svoji nemovitost,
��������� ��� ������������
prodej či pronájem
� západní části Středočeského kraje,
������� � �������� ����� �������
Beroun, Kladno, Příbram a Rakovník.

Lucie Majerová
Tel.: 251 642 099
SO + NE
224 938 424 – VEČER
731 203 059

kancelář Pražská 375, Dobřichovice 252 29

Tel. + fax: 257 712 671
e-mail:
info@infocredit-reality.cz
www:
infocredit-reality.cz
kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová

736 673 909

Masáže
Pomůžeme Vám od bolestí zad,
svalů a kloubů
Masážní terapie, magnetoterapie,
b a ň k o v á t e r a p i e , m y o s t i m u l á t o r,
elektroterapie, rehabilitační přístroje
J a n Š l e c h t a , K o m e n s k é h o 11 4 , Č e r n o š i c e I
( 251 640 336, 603 777 933 Po – Ne

OPRAVY AUTOMATICKÝCH
PRAČEK PHILCO a jiné značky
Petr Zelnáček, Školní 1272
Tel. 251 641 241
mob. 602 458 702

Prodáme chatu č. 01495
v osadě Jedličkovy lázně
v Mokropsech. Vlastní pozemek,
elektřina, chem. WC., studna
před zahrádkou, pěkné místo
v osadě.
Cena dohodou – k jednání
Tel.: 224 921 903
603 791 316

Firma se sídlem v �ernoicích p�ijme brigádnici
na úklid kancelá�ských prostor a úklid novostavby.
Dále p�ijmeme pracovnici na �áste�ný pracovní úvazek (2  3 hod. denn�)
na administrativní výpomoc a úklid kancelá�í (monost práce i na L).
Ekotechnika spol. s r.o., Ukrajinská 558, 252 28 �ernoice, 602-836 226,
kmrazova@ekotechnika.cz
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Písemnou p�ihláku v�etn� ivotopisu m�ete zasílat na adresu: �eská poji�ovna, a.s.,
Region st�ední �echy, agentura Praha východ  západ, Hráského 2231, 148 00 Praha 4 ,
k rukám pí. Ivany Voithové, nebo faxem �. 271914665 p�ípadn� e.mail: ivoitová@ cpoj.cz

� prost�edky pot�ebné k výkonu poji�ovacích �inností a reklamní podporu

� v rámci systému sout�í monost ú�asti na zahrani�ních zájezdech

� motivující finan�ní ohodnocení odpovídající výkonu

� perspektivu osobního a profesního r�stu

� komplexní systém vzd�lávání a trénink�

Co Vám �eská poji�ovna n a b í z í ?

� minimáln� S vzd�lání

� uivatelská znalost PC

� vlastní osobní automobil

� vysoké pracovní nasazení a loajalitu

� samostatnost, zodpov�dnost, reprezentativní vystupování

� chu� nezávisle pracovat a nadpr�m�rn� vyd�lávat

� ochotu u�it se novým v�cem

� velmi dobré komunika�ní schopnosti

Co od Vás o � e k á v á m e ?

� m�ete být naím zam�stnancem nebo spolupracovat extern�

� monost nadstandardního ohodnocení odpovídající výkon�m

� stanete se odborníkem v oblasti poji�ovnictví

Jaké p�ednosti má práce poji�ovacího p o r a d c e ?

poji�ovací poradce
na agenturu Praha východ - západ

�eská poji�ovna, a.s., Region st�ední �echy
vypisuje výb�rové �ízení na obsazení pozice

inzerce

inzerce

Servis po�íta��
Nov� rozí�eno o tyto obory a �innosti:

PRODÁVÁME:
poradenskou, servisní a konzulta�ní �innost pro po�íta�e, tiskárny, internet apod.
zakolení obsluhy po�íta�e v�. program�
instalace sítí LAN a jejich správa
výroba výukových program� na klí�
�it�ní a údrba po�íta�� a p�ísluenství

od 1. 3. 2004 nov�:

montáe, údrba a servis pro TV, SAT, antény, kabelové rozvody v bytech v�. nových instalací
montáe, údrba a servis pro telefonní p�ístroje, kabelové rozvody v�. nových instalací apod.

Servis televizor� a rádií
Ale Strachota
Hostivítova 2
Praha 2

Telefon:224 912 745
Telefon:257 922 378
Mobil: 602 372 563

10.00.  16. 00 hodin
18.00.  21. 00 hodin

Vratislav Dvo�ák
poskytuje:

Malí�ské, lakýrnické a tapetá�ské práce
lepení ozdobných lit a r�ic
nát�ry fasád
brouení a lakování parket a d�ev. podlah
pokládka parket a plovoucích podlah
Kontakt: Vratislav Dvo�ák, Solopisky 15
tel.: 737 826 518 nebo 251 642 063
e-mail: vrata.dvorak@volny.cz
www.volny.cz/vrata.dvorak/
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MÍSTNÍ SDRUENÍ ODS �ERNOICE
zve vechny ob�any na

VE�ER SE ZASTUPITELEM
zvoleným za ODS

k neformální diskuzi nad aktuálními problémy m�sta
--------------------------------------------T�íme se na setkání s Vámi v restauraci U Král�
v pátek 9.�ervence od 17 hodin.

ČERNOŠICE

***********

informační list MěÚ Černošice
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