Číslo 7 – červenec 2004

www.mestocernosice.cz

Zapojte se do disuse o budoucím rozvoji Černošic
Městsá centra by se měla výrazně změnit  lepšímu
Policie si posvítí na nepořády olem aloholu a odpadů
Šermíři přivezli z celostátní přehlídy v Budyni spoustu cen

Obsah:

Schůze rady města 8. června . . . . . . . 2
Strategický plán rozvoje města . . . . 3
Podklady pro strategický plán . . . . . 3
Otázka Za co? je jako otázka Jak? . 18
Přehled investičních akcí . . . . . . . . . 21
Vodovodní řad Topolská . . . . . . . . . . 22
Jaký byl školní rok? . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sovičky těm nejúspěšnějším . . . . . . 25
Cílem je šťastné dítě . . . . . . . . . . . . . . 26
Borci z Karlické . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Koupání bez kolaudace . . . . . . . . . . . 28
Policie připravuje . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Schůze rady 8. 6. – pokračování . . . 30
Zasedání zastupitelstva 10. června 32
Zasedání zastupitelstva 21. června . 35
Schůze rady města 23. června . . . . . 35
Schůze rady města 30. června . . . . . 37
Schůze rady města 14. července . . . 37
Úkoly k zápisu z jednání . . . . . . . . . . 41
Informace
Akce kontejnery . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Černošická Mariánská pouť . . . . . . . 43
Proč se kácí lesík . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Podněty ke 3. změně ÚP . . . . . . . . . . 44
MěKS hledá nové lektory . . . . . . . . . 44
ZUŠ mění výši školného . . . . . . . . . . 44
Projekt Komunitní školy . . . . . . . . . . 45
Turistický oddíl Mustang . . . . . . . . . 45
Basketbalový oddíl hledá hráče . . . 45
Kultura
Nevšední umělecký zážitek . . . . . . . 48
Letošní Dětská Strážnice . . . . . . . . . . 50
Černošičtí táborníci . . . . . . . . . . . . . . 50
Karolína na MS v kanoistice . . . . . . . 51
Bigbeatové dunění . . . . . . . . . . . . . . . 51
Černošičtí šermíři . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nové knihy v MěK Černošicích . . . . 53
Změna otevírací doby v MěK . . . . . . 53
ClubKINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Inzerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
uzávěrka příštího čísla je
ve středu 15. září

2

z radnice

Schůze rady města
dne 8. června 2004
• rada s ohledem na to, že dosud není
uzavřeno jednání o vedení trati a přeložce
komunikace nemůže v současné době vydat stanovisko k záměru umístění stavby
prodejny potravin na pozemcích 4321, 4322,
4323/1a 4323/11 v Radotínské ulici
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2917/52 v k. ú. Černošice (Lada-jih); před vydáním stavebního
povolení požaduje dobudování sítí a komunikace a předání městu
• rada odkládá rozhodnutí o demolici stávající chaty a stavbě RD na pozemku č. k. 4312,
13 v Černošicích (ul. U Vodárny) do doby
vyjasnění umístění přeložky silnice II/115
• rada souhlasí se stavebními úpravami
chaty č. ev. 0819 na pozemku parc. č. 36343,
3635 v Černošicích (osada Slunečná)
• rada souhlasí s výstavbou nové elektropřípojky pro napájení základnové stanice GSM
Český Mobil na pozemku parc. č. 4094/1,
4093 v Černošicích (Dobřichovická) ke stávajícímu stožáru Eurotelu
• rada projednala žádost o vybudování
chodníku a s politováním konstatovala, že
v současné době je nutné nejprve dořešit
generel dopravy; z tohoto důvodu není
možné pokračovat v budování jednotlivých
úseků chodníků (ul. Kollárova)
• rada souhlasí s přijetím nabídky firmy
R. Kříž na provedení vodovodu v ulici
Lermontova a Dr. Janského za nabídkovou
cenu 275 243 Kč (včetně DPH); akce bude
dokončena před zahájením rekonstrukce
ulice Dr. Janského
Pokračování informací z Rady najdete na str. 30

Na titulní straně: Michaela Matesová
a Oldřich Bajgar ze 6. A ze sovičkami, které
dostali od představitelů města (viz str. 25)

z radnice

Černošice včera, dnes a zítra

Úvodem se omlouvám za otřepaný nadpis úvodníku,
ale na úvahy o proměnách našeho města v běhu času mě
přivedly řádky týkající se podkladů pro strategii rozvoje
uveřejněné v tomto čísle. Z vyprávění svých prarodičů
znám romantické obrázky Černošic meziválečného období s mnoha krámky, službami, plovárnou, ulicemi bez
aut a bohatým životem různých spolků. Ve své době šlo
o prostředí bezesporu idylické, většina lidí sem jezdila na
letní byt. Následující desetiletí však zaznamenala nebývalý
stavební boom, domy vyrostly i tam, kde nikdy předtím
nebyly vybudované komunikace a samozřejmě ani základní infrastruktura. A tak naši předchůdci museli počátkem devadesátých let dnes
už minulého století řešit tak prozaické problémy, jakými byly vodovod s dostatečným
zdrojem pitné vody, vodojem a čistička odpadních vod. Ti, kteří u jednání o těchto pro
město životně důležitých stavbách byli přítomni, dokládají, že se tak dělo ve většinové
shodě.
Helena Langšádlová, starostka

Strategický plán rozvoje města
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Informačního listu uveřejňujeme podklady pro tzv. Strategický plán rozvoje města obsahující základní popis současného stavu. Kdokoliv z vás projeví přání se
k tomuto plánu vyjádřit, může to učinit také na k tomu připraveném formuláři. Strana
s formulářem určeným pro vaše připomínky a návrhy je vložena uvnitř tohoto listu. Pro
pracovní komisi, která návrh strategického plánu připravuje, budou vaše připomínky
důležitým podkladem. Vyplněný formulář můžete zaslat poštou nebo odevzdat do
nádob k tomu určených, které jsou umístěny v budově Městského úřadu v Černošicích,
v hasičské zbrojnici v Mokropsech a v budově Městského kulturního střediska na Vráži.
Odevzdávat je můžete po celou pracovní dobu (i mimo úřední hodiny úřadu), a to až do
20. srpna letošního roku.

Podklady pro strategický plán rozvoje – SWOP
Lidské zdroje (obyvatelstvo)
V Černošicích žije nyní 4 950 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel a výhled přináší následující
tabulka. Územní plán předpokládá, že v roce 2010 bude mít město 7 500 obyvatel. Nárůst
počtu obyvatel přinese vyšší nároky na občanskou vybavenost a infrastrukturu. Sezónní
nárůst je způsoben přílivem rekreantů (1 500 chat).
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z radnice
�ernoice - po�et obyvatel v letech 1850 - 2003 a výhled r. 2010
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Věková skladba
- odpovídá tendencím celorepublikovým, což znamená, že počet obyvatel nad 60 let převyšuje počet dětí.
V�k obyvatel�
Po�et obyvatel

0  14
754

15  59
2 974

nad 60
1 036

- výrazným potenciálem omlazení věkové skladby obyvatelstva města je právě uvedená
nabídka bytové výstavby, lze proto předpokládat příliv nových obyvatel z Prahy do kvalitnějšího životního prostředí se snadnou a rychlou dostupností hlavního města,
- z toho vyplyne nutnost vytvoření odpovídající infrastruktury, občanské vybavenosti
a nabídky sportovního a kulturního vyžití,
- na území města je zhruba1700 rodinných domů (143 rozestavěných); byty jsou i v bytových domech (zhruba 12 domů s 90 byty),

Zaměstnanost
- asi tři čtvrtiny z 2200 ekonomicky aktivních obyvatel odjíždí za prací z města,
- v místě je zhruba 700 pracovních míst (místní obsazují 600, asi 100 dojíždí),
- nezaměstnanost zůstává stabilně nízká.
-

Silné stránky

malé procento nezaměstnanosti
blízkost Prahy
rekolaudace chat na rodinné domy
ekonomicky sociální struktura obyvatel
nabídka rozvojových ploch pro bydlení
dobré jméno lokality

Slabé stránky
-
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vysoký podíl ekonomicky aktivních lidí vyjíždějících za prací
neexistence vzdělání středoškolského typu

z radnice
-

odjez do Prahy
velký počet trvale bydlících obyvatel bez přihlášení
velký počet sezónních obyvatel (rekreantů)
vztahy mezi původními částmi Černošice-Vráž-Mokropsy
vztahy mezi starousedlíky a novousedlíky
neexistence společného veřejného prostoru
omezená nabídka pracovních příležitostí

Příležitosti
-

vybudování kvalitního zázemí v oblasti občanské vybavenosti (sportovně-kulturní
aktivity), vznik nových pracovních míst
vytvoření komunikačních prostorů (např. hřiště)
rekolaudace chat k trvalému bydlení
podpora sžívání mezi jednotlivými skupinami obyvatel vč. rekreantů

Ohrožení
-

pomalé a nedostatečné reakce na aktuální potřeby (budování infrastruktury, dopravní
obslužnost, občanská vybavenost, vzdělání)
nenalezení vyrovnaného vztahu mezi ochranou život. prostředí a stavebním rozvojem
využívání chat k trvalému bydlení

Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí
- mateřská škola: 3 školy, 6 tříd, 132 žáků – finanční náročnost, malá kapacita, restituční
nárok na vrážskou školku, soukromá anglická školka (možnost další – francouzské?),
- základní škola: 28 tříd, 659 žáků, studie na výstavbu nového pavilonu včetně tělocvičny,
- základní umělecká škola: výtvarné oddělení 77 žáků, hudební oddělení 160 žáků, taneční
oddělení 56 žáků,
- zdravotní péče: 3 praktičtí lékaři, 2 dětští lékaři, 2 lékaři zubní, gynekologie, kožní,
internista (v nájmu nebo v provizorních prostorách), chybí středisko,
- lékárna: v provizorních prostorách,
- pošta: ano, malý prostor,
- banka: není, bankomat ano,
- policie: městská, 5 strážníků,
- sokolovna: ano, majetek Sokolů,
- sportoviště: 2 hřiště s umělým povrchem u ZŠ (částečně otevřené pro veřejnost), zimní
krytý stadion, hřiště, tenisové kurty, 2 fotbalová hřiště, hřiště na volejbal na Vráži,
- kultura: kino (provozuje soukromník),
- knihovna: nevyhovující prostory, internet ano,
- matrika: ano, i pro Vonoklasy,
- kostel: Nanebevzetí Panny Marie, modlitebna církve bratrské v Mokropsech (naplněná
kapacita),
- hřbitov: 2, naplněná kapacita, v ÚP navržen nový hřbitov na Vráži,
- obchody: cca 18; v centru 3 samoobsluhy včetně parkoviště; úvaha o vybudování větší
prodejny,
- restaurace: hospody (asi 23),
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- domov důchodců: původní byl vrácen v restituci,
- dům s pečovatelskou službou: otevřen v roce 2002, 39 bytů,
- služby: roztroušené, nedostatečné.
-

Návrh:

zdravotní středisko s lékárnou,
dobudování sportovišť v lokalitě Vráž; víceúčelová hřiště pro veřejnost v Mokropsech,
prostory pro obchod a služby v přízemních prostorách obytných domů,
přestěhování knihovny a rozšíření pošty,
rozšíření hřbitova, modlitebny.

Silné stránky
-

existence kina a krytého zimního stadionu
dům s pečovatelskou službou
základní umělecká škola
služebna městské policie
nabídka stravovacích možností
sokolovna s okolím
dostupnost Prahy s její nabídkou
spolková činnost

Slabé stránky
-

chybí vyhrazené parkovací plochy v sousedství obč. vybavenosti
nedostatek hřišť a ostatních sportovně-rekreačních příležitostí
chybí odpovídající budova radnice
nedostatečná kapacita školských zařízení
chybí zdravotnické zařízení
chybí banka
chybí sociální bydlení pro krizovou situaci
chybějící drobná vybavení parteru (lavičky)
chybí městský informační systém
vyčerpaná kapacita hřbitova
nedostatečná nabídka služeb
nedostatečný prostor v budově pošty a knihovny
absence benzinové pumpy

Příležitosti
-

plánovaný nárůst obyvatel
plochy pro výstavbu v ÚP
výstavba sportovně-rekreačních areálů
výstavba občanské vybavenosti (stacionáře)
možnosti rozšíření (kupní síla obyvatel)
získávání soukromých investorů
využití optimalizace trati k rozšíření obč. vybavenosti a veřejných prostor

Ohrožení
-
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pomalé a nedostatečné reakce na aktuální potřeby (budování infrastruktury, dopravní
obslužnost, obč. vybavenost, vzdělání)

z radnice
-

nenalezení vyrovnaného vztahu mezi občanskou vybaveností a stavebním rozvojem
v oblasti bydlení
nedostatek financí pro opravu a údržbu stávajících nebo budování nových objektů

Životní prostředí, péče o krajinu a zemědělství
V katastru je Chráněná krajinná oblast Český Kras (v severozápadní části), lesy směr
Vonoklasy. CHKO byla vyhlášená v roce 1972 s cílem uchovat dosud původní ekosystémy
a krajinnou rovnováhu, výzkum a likvidaci negativních jevů. Celé území bylo hojně navštěvováno již od konce 19. století romantickými návštěvníky, pro dlouhodobější rekreaci tu byly
(v návaznosti na rozvoj dráhy) budovány letní vily. Krajinotvorný prvek – územím protéká
řeka Berounka, která přináší záplavy. Chráněný strom (cedr atlaský) rostoucí v k. ú. Černošice u čp. 287, stáří 65 let, obvod kmene 200 cm, soukromá dendrologicky cenná zahrada.

Zemědělství a lesnictví
-

zemědělská a lesní půda tvoří tři čtvrtiny katastru,
zemědělská půda - jde převážně o výrobní podoblast Ř2 a Ř3 řepařskou
zemědělskou půdu obhospodařuje soukromě hospodařící zemědělec z Vonoklas,
Lesy Steinských (soukromé), zhruba 10 pracovníků; lesy mají převážně hodnotnou druhovou skladbu, výrazné zastoupení mají i travní porosty,
- dvě zahradnictví, možná i další.

Rozloha katastru obce v ha:
Zastoupení ploch
orná p�da
zahrady, ovocné sady
travní porost
lesní porosty
vodní plochy
zastav�né plochy
silni�ní sí�
sportovní plochy
ostatní plochy
celkem

Sou�asný stav
366,1
213,5
28,3
245,5
35,9
44,2
37,0
0
37,0
1046,9

Silné stránky
-

kvalitní a uchované životní prostředí, členitost terénu, výrazný krajinný rámec
nejhodnotnější části území jsou chráněné vyhlášením ochranných zón CHKO ČK
v ÚP vnesena snaha o vymezení ploch všech druhů zeleně
výsadba zelených pásů v širších ulicích, vytváření další veřejné zeleně dle projektu
Berounka – krajinotvorný prvek a rekreační potenciál
není závažný znečišťovatel
plynofikace obce, kanalizace, ČOV, elektrifikace, vodovod
uchovaný charakter zahradního města s respektovanými velikostmi pozemků
maximum obdělávané zemědělské plochy
vlastní zdroj kvalitní pitné vody
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-

snaha občanů o třídění odpadů
železniční doprava vhodně využívaná pro obsluhu města

Slabé stránky
-

odkanalizování rekreačních objektů z hlediska čistoty Berounky
zátěž hluková i spodinová od silnice II/115, velké převýšení v rámci průjezdu městem
Berounka – rozsáhlé záplavové území
chybí ochrana proti půdní erozi a retenční schopnost krajiny; neřešený odtok dešťových vod
prašné místní komunikace
nedostatek zeleně v obci na veřejných prostranstvích
chybí cílená nabídka aktivit šetrných k životnímu prostředí
nedostatečné využití alternativních zdrojů energie
hluk z železniční dopravy
nevhodné a rušivé provozy v centrálních částech města

Příležitosti
-

rozvíjení ekologické stability
podpora alternativních zdrojů energie ze strany státu a EU
nabídka dotačních titulů EU a státu (lužní lesy, retence vody, lesy zvláštního určení)
zkvalitnění a zlepšení parametrů železniční dopravy
snaha obyvatel o ochranu životního prostředí

Ohrožení
-

nenalezení vyrovnaného vztahu mezi ochranou život. prostředí a stavebním rozvojem
necitlivé řešení nadřazené dopravní infrastruktury II/115 a železniční dopravy vč.
protihlukové stěny (bariérový efekt, estetické hledisko)
úvahy o splavnění Berounky a jiné necitlivé zásahy, které by změnily její tok
úbytek vzrostlé zeleně v zahradách, změna na „nedomácí“ druhy zeleně vč. zvýšení
zpevněných ploch
nemotivační politika státu (při přechodu z pevných paliv na jiná, k životnímu prostředí šetrnější)

Průmysl, podnikání, podnikatelské prostředí
Na území byla historicky sekundární sféra (průmysl a stavebnictví) zastoupena jen nepatrně. Důvodem bylo, kromě rozvinutého zemědělství, i to, že pracovní příležitosti v této
sféře nabízela větší sídla v okolí (Praha a Beroun). Pro větší rozvoj průmyslu, vedle řemeslné a živnostnické činnosti, nebyly technické podmínky (ať šlo o energii nebo o snahu
o zachování území jako oblast bydlení a rekreace). Tato situace přetrvává dodnes.
Na řešeném území převládá typ výrobny s 20 až 25 zaměstnanci; největší zastoupení mají
soukromé firmy s 2 až 5 zaměstnanci; spíše rodinný charakter:
- areál Mokropsy – 25 pracovníků
- areál po Komexu – výroba zmrzliny, 25 pracovníků
- Vráž – ISA, 25 pracovníků
- ŠIBA – v provizorních prostorách, 25 pracovníků.
V územně plánovací dokumentaci jsou navrženy další plochy pro nerušící výrobu ma-
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lého podnikání, která by svým charakterem neškodila životnímu prostředí (podnikatelská
zóna při vjezdu od Prahy do Černošic).
Význam sídla však plně tkví ve funkci rekreační a nepřiměřený nárůst sekundární sféry
se nepředpokládá.

Silné stránky
-

vyčleněnost ploch v ÚP pouze pro vybudování objektů s ekologicky neškodnými provozy
vysoké procento soukromých podnikatelů
stabilní základ pro rozvoj území

Slabé stránky
-

nevyhovující doprava (sil. II/115), nevyhovující parkování a doprava v klidu
nevyvážená poptávka služeb
sezónnost

Příležitosti
-

snaha o zpravování zemědělských produktů v místě
podpora EU malého a středního podnikání
využití podpor podnikání pro rozvoj cestovního ruchu

Ohrožení
-

pomalé a nedostatečné reakce na aktuální potřeby
nenalezení vyrovnaného vztahu mezi ochranou život. prostředí vzhledem města
a podnikatelským rozvojem
agresivní a dostupná konkurence společností pro místní podnikatele (nákupy)

Technická infrastruktura
- dešťová kanalizace téměř chybí, je nutné její dobudování; dochází k podmáčení a erozi
půdy,
- splašková kanalizace (v letech 1985 až 2004 vybudováno 85 procent), nutná dostavba;
nově zrekonstruovaný přivaděč do čistírny odpadních vod,
- ČOV z roku 1985; v roce 1998 na 7500 EO, bude nutná její intenzifikace v sezóně
10-11 000 EO (zhruba 1600 rekreačních objektů),
- vodovod (nejstarší části z roku 1930), v roce 2002 z 95 procent obce; nutná rekonstrukce
v místní části Horka a dostavba Stará Vráž,
- veřejné osvětlení je na 95 procentech území, v některých úsecích v havarijním stavu,
- veřejný rozhlas se obnovuje,
- telefonizace a kabelizace proběhla (95 procent),
- rozvody elektrické energie – proběhlo posílení a výstavba trafostanic, zatím převážně
vrchní vedení, pouze částečně kabelizováno,
- plynofikace byla provedena na celém území města.

Silné stránky
-

čistírna odpadních vod
splašková kanalizace
vodovod
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-

telefonizace vč. kabelizace
plynofikace
elektrická energie

Slabé stránky
-

nedostatečná kapacita ČOV
zastaralé části vodovodu
chybějící kabelizace rozvodu elektrické energie
havarijní stav veřejného osvětlení
min. využití alternativních zdrojů energie
neexistence dešťové kanalizace
nevhodné umístění trafostanic
nedostatečná infrastruktura pro kabelové vedení pro informační služby

Příležitosti
-

zdroje v oblasti doplnění infrastruktury
konkurenční prostředí mezi distributory zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb

Ohrožení
-

pomalé a nedostatečné reakce na aktuální potřeby
nedostatek finančních prostředků

Doprava
-

silnice II/115 (Praha Radotín - Černošice - Dobřichovice - Lety - Řevnice - Hostomice),
silnice III. třídy - Dr. Jánského, Karlštejnská,
místní komunikace zhruba 80 km,
železniční trať ČD č. 171 (170) Praha - Beroun - Plzeň - Cheb,
značené cyklotrasy,
značené pěší trasy Klubu českých turistů,
tok Berounky,
pražská integrovaná doprava - hromadná doprava v místě.

Silné stránky
-

železniční trať (četnost a kvalita spojů), 2 zastávky v území
rychlé železniční spojení s centrem Prahy vč. výhodných přestupních vazeb (metro)
noční spojení s Prahou
systém pražské integrované dopravy

Slabé stránky
-
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morfologie terénu ztěžuje propojení mezi jednotlivými částmi obce a ztěžuje optimální
hledání tras
centrem obce prochází II/115, je neúměrně zatěžována dopravou
obchvat obce (pouze velice nákladné tunelové řešení)
špatný technický stav komunikací vč. místních
neuspokojivé řešení dopravy v klidu a nedostatečný počet parkovacích míst v sousedství občanské vybavenosti a stanice hromadné dopravy

z radnice
-

četný, oboustranně nebezpečný pohyb rekreačních cyklistů po komunikacích II. a III.
třídy zejména v době rekreačních špiček
neexistence speciálních cyklotras
velké procento nezpevněných místních a účelových komunikací
chybějící chodníky
nedostatečné prostorové možnosti pro realizaci koncentrace přestupových vazeb
(auto-železnice, autobus-železnice)
výrazné používání aut pro místní dopravu

Příležitosti
-

zlepšení standardů železniční trati a snížení vlivů na okolí, zlepšování služeb poskytovaných železnicí
připravovaná rehabilitace významu a podob železničních zastávek

Ohrožení
-

pomalé a nedostatečné reakce na aktuální potřeby
nekontrolovaný nárůst pohybu rekreantů, jejich individuální automobilová doprava
za obchody a službami v případě, že nebude v sezóně hromadná doprava respektovat
nárůst počtu přepravovaných osob
nevhodnou parcelací ohrožená komunikační prostupnost území
zhoršování dopravní situace nerealizací obchvatu Černošic a alternativních dopravních tras v regionu
nedostatečná aktivita kraje při řešení dopravní situace (silnice II/115 v důsledku jiných krajských priorit)
vzrůstající osobní automobilová doprava jako důsledek rozsáhlé bytové výstavby v regionu

Rekreace, cestovní ruch a vzhled města
Sídlo je významnou oblastí okresu Praha-západ z hlediska turistiky a pobytové i krátkodobé rekreace. Důvodem je vysoká estetická kvalita krajiny a zároveň snadná dostupnost
hromadnou i individuální dopravou. Území je bohatě využito pro:
- individuální rekreaci s využitím vlastních objektů, víkendové pobyty (1500 chat),
- krátkodobou (jednodenní návštěva území); i tady lze dále nabídku rozšiřovat, např. jako
výchozí stanice pro turistiku v rámci regionu Dolní Berounka,
- dlouhodobou (letní období); slouží i ubytovací objekty na území Černošic,
- hotely - Kazín, Slánka, U Zvonu,
- restaurace - Monopol, Pod lesem, Pod Lípou, Zimní stadion, U Králů, Jedličkárna, Křižárna, Steak bar U Mlýna, Pizzerie Luna, Cukrárna U Janičky,
- penzion OLLA,
Rekreace je pro sídlo typická již od 80. let 19. století. Rozvoj nastal s výstavbou dráhy,
výstavba rekreační letních vil postupovala směrem od Prahy proti toku Berounky, pak pokračovala výstavba chat (v současné době je na jejich výstavbu uzávěra).
Vysoký poměr objektů rekreace přináší velké zátěže území (hlavně v sezóně); zdvojnásobí
až ztrojnásobí počet obyvatel (doprava, hluk, řešení odpadů, nedostatečný zájem rekreantů
o každodenní problémy v obci); nepoměr mezi stálými a rekreačními objekty.
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Ve spolupráci s mikroregionem Dolní Berounka:
- udržet a dotvářet příznivý ráz krajiny,
- učinit území čitelným pro obyvatele i návštěvníky (informace, cedule, odkazy, mapy),
koncepce prostupnosti územím pro pěší, hromadnou i osobní dopravu a cyklo,
- připravovat spolu s ÚP - budování sportovních ploch a objektů využívaných obyvateli
i návštěvníky,
- vytipovat a prezentovat aktivity, které mohou být pro rekreaci přínosem.

Silné stránky
-

dobrá dostupnost Prahy
vyhovující dopravní vlakové spojení
existence CHKO, Berounka (tradiční využití
rybáři, koupání, vodní sporty)
značené trasy KČT, cyklotrasy
přírodní a kulturní památky v blízkém okolí
vymezení oblastí pro rekreaci a turistiku v ÚP
příznivý vzhled budov z hlediska stavebního stavu
množství vzrostlých stromů ve starší zástavbě

Slabé stránky
-

neúměrná zátěž sezónní automobilovou dopravou a její nárazovost v rekreační špičce
nedostatečné řešení dopravy v klidu v rekreačních oblastech
zatížení obce požadavky rekreantů, jejich odcizenost od života obce
neúnosný počet rekreačních objektů
nedostatečný počet lůžek v ubytovacích zařízení, nekvalitní ubytovací kapacity
umístění betonárky v nevhodné části města
špatný přístup k břehům Berounky - absence centrálního prostoru a atraktivních lokalit pro obyvatele města
velký rozsah nové výstavby bez vzrostlé zeleně
neestetické působení chodníků a komunikací

Příležitosti
-

využití potenciálu města k „neškodné“ rekreaci
připravovaná optimalizace trati a nabídka služeb na nádraží
využití zájmu o podnikání v cestovním ruchu
soulad potenciálu města s prioritou strategie mikroregionu Dolní Berounka
využití strukturálních fondů EU
zlepšování vody v Berounce (čištění splaškové vody v obcích proti toku řeky)

Ohrožení
-
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pomalé a nedostatečné reakce na aktuální potřeby
nedostatek finančních prostředků
nedostatečný zájem o komunikaci mezi rekreanty a městem
další nárůst dopravy rekreantů
extrémně silný tlak na zastavění veškerých volných míst ve městě a přílišné zahušťování zástavby

z radnice

Městská správa, hospodaření a řízení města a jeho nástroje
-

Město Černošice - 4950 obyvatel,
matriční úřad - Černošice, Vonoklasy,
stavební úřad - Černošice, Vonoklasy, Třebotov, Kosoř, Roblín,
pověřený úřad pro Černošice, Vonoklasy, Třebotov, Kosoř, Roblín, Všemíry, Dobřichovice, Lety, Karlík, Řevnice,
- pověřený úřad s rozšířenou působností pro 85 obcí okresu Praha-západ s 87 tisíci
obyvateli,
- vykonáváno na detašovaném pracovišti v Praze,
- městský úřad členěn na 14 odborů,
- městská policie - samostatná služebna, 5 strážníků,
- vlastní správa vodovodů a kanalizací,
- v rámci úřadu odbor technické služby, odbor dům s pečovatelskou službou a odbor
kultury, pod který spadá městská knihovna,
- počet zaměstnanců zhruba 185,
- rozpočet města okolo 200 milionů korun,
Město vydává měsíčně Informační list distribuovaný zdarma do každého domu, dále informuje zejména prostřednictvím www stránek a městského rozhlasu.

Silné stránky
-

relativně příznivý vývoj příjmového rozpočtu
využití Informačního listu a internetu pro informování občanů města a komunikaci
možnost využití bezplatného veřejně přístupného internetu v knihovně
uplatňování přístupu rovných příležitostí - existence městské policie

Slabé stránky
-

velká rozloha města výrazně zatěžuje jeho rozpočet (např. délka komunikací i sítí)
nevyhovující prostory městského úřadu - minimální majetek města

Příležitosti
-

obec III. stupně - prestižní postavení
preference regionální politiky z EU
tlak na transparentnější chování státní správy
podpora horizontálních témat (životní prostředí, sociální integrace a informační
společnost)

Ohrožení
-

jednorázové finanční povinnosti obce III. stupně (přenesený výkon státní správy)
legislativní proces (překotné změny zákonů) decentralizace povinností bez následného finančního zajištění
zvýšení nárůstu agendy - problém obsazení klíčových pozic
nevyjasněné vlastnické vztahy u budovy v Podskalské (nájemní smlouva)
velký rozsah koncepčně volného (neujasněného) nezastavěného území města Černošice, který bude předmětem změny ÚP
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Městská centra by měla změnit svou tvář
Městská centra a veřejné prostory ovlivňují to, zda se jako obyvatelé cítíme ve svém městě příjemně, zda sem chodíme nakupovat,
potkávat se, klábosit, navazovat vztahy, posedět či zda se po nákupu v supermarketu za městem uzavřeme do gheta vlastních domů
a zahrad. Regenerace center proto musí patřit mezi priority komunální politiky.
chodce či cyklistu nehostinně až nepřátelsky
– největším problémem je intenzita motorové
a železniční dopravy. Projíždí tudy převážná
část obyvatel města a okolních obcí, v sezóně
i chatařů a cykloturistů, jsou zde zastávky autobusů, přejezd trati se závorami, přechod pro
chodce na nevzhledná nástupiště a podchod
železniční zastávky. K negativnímu působení
přispívají i kolony aut čekající na odjezd vlaku
a nedisciplinovaný způsob odstavování vozidel
v celém veřejném prostoru. Zásadní provozní
Hlavní řešený prostor – Centrum Horní závadou je naprosto nevhodné funkční využití
Černošice – byl v zadání vymezen ulicemi pozemků za hotelem Slánka pro stavebniny.
Dr. Janského, Karlická, Fügnerova, Poštovní
Při výčtu závad nelze opomenout estetické
a železniční tratí. Druhým řešeným územím hledisko – v celém centrálním prostoru je nebylo Centrum Dolní Mokropsy, vymezené dostatek veřejné vzrostlé zeleně, většina ploch
ulicemi Bulharská, Dr. Janského (část k hřišti), je zpevněná. Rušivě působí sloupy elektrickéTopolská a Masopustní náměstí.
ho vedení, rezavé vývěsní skříňky a chaoticky
řešené reklamní plochy. Jako estetickou závadu
Procházka městskými centry
Hlavní městské centrum vzniklo kdysi v bez- lze hodnotit i autobusovou čekárnu a prodejprostřední návaznosti na železniční zastávku nu zeleniny sousedící s řeznictvím a vinárnou
na křižovatce ulic Dr. Janského a Karlštejnská. Gracie, podobně působí i trafika u trati. Ne
Veřejné prostranství coby obchodní ulici tvoří všechna zařízení vybavenosti v parteru centřadové domy s obchodní vybaveností v parte- rálního prostoru jsou bezbariérová.
Modernizace trati procházející Černošicemi
přinese řadu významných změn. Vedení města
se proto rozhodlo využít situace, kdy investice
do modernizace nově formují dopravní vazby,
k přetvoření a regeneraci hlavního městského
centra. Současně bylo do zadání jako druhý
centrální prostor zahrnuto i okolí Masopustního náměstí. Urbanistická studie dvou městských
center, jejímž předmětem byl návrh uspořádání
veřejných prostranství včetně nového dopravního řešení, byla v měsíci červnu dokončena.

ru (prostředí, ve kterém se chodci pohybují). Již
po pár desítkách metrů kompaktní charakter
zástavby končí a další oblast centrálního území
tvoří vily v zahradách a samostatné objekty vybavenosti – samoobsluha Bobík, Městský úřad,
pošta, Club Kino a zimní stadion.

Masopustní náměstí

Druhým, méně významným veřejným prostorem, je oblast Masopustního náměstí v Dolních Mokropsech. Má zcela odlišný charakter
– jde o poklidné lokální centrum bez větší
dopravní zátěže, kde se o minimální projev
Tento současně nejvýznamnější dopravní veřejného života stará pouze oblíbená pekáruzel města v době dopravní špičky působí na na, prodejna elektro, dvě restaurace, pizzerie
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a několik firem sídlících v Areálu Mokropsy
či v několika zrekonstruovaných objektech
v ulici Dr. Janského.

po obou stranách centrální části Karlštejnské
a doplnění stávajícího v ulici Dr. Janského. Při
dláždění chodníků zmizí bariéry u obchodů.

Nepříliš utěšený vzhled těchto prostor
vyplývá jednak z obecné zchátralosti většiny
objektů, jednak z nepřátelského působení
parteru vůči chodci – téměř nic jej neoslovuje
aby se zastavil, nahlédl do upraveného výkladu, vstoupil do obchodu, posadil se na lavičce
apod. Dokonce i hojně navštěvovaná pekárna
dodržela toto nepsané pravidlo odrazování
zákazníků – ti stojí frontu na ulici a mžourají
úzkým prodejním plastovým oknem do „prodejny“, aby v šeru zahlédli alespoň část sortimentu. Přesto tu stále zastavují auta a jejich
posádky si poslušně stoupají do fronty končící
pár metrů od kontejnerů s odpadem. Architektonicky velmi nevzhledný Areál Mokropsy
vítá zákazníka závorou a vyasfaltovanou dvoranou plnou firemních aut. O něco příznivěji
působí pokračování ulice Dr. Janského ke kapli
obklopené vzrostlými lípami.

Také autobusová doprava by měla doznat
zásadních změn souvisejících se zvýšením
komfortu cestujících při nástupu a výstupu.
Záliv výstupní zastávky je situován před
fasádu hotelu Slánka, následují dvě nástupní
zastávky. Stávající nepříliš pohledná čekárna
je v návrhu nahrazena moderními vzdušně
působícími prosklenými čekárnami s lavičkami v prostoru rozšířeného chodníku u obou
nástupních zastávek.

Vzhledem k zásadní změně typu části
projíždějících vlaků dojde i k výstavbě protihlukové stěny podél trati po celé východní
hranici centrálního prostoru. K této stěně přiléhají přístupový chodník, schodiště a rampy
do podchodu pod tratí, takže zde je nedostatek místa na vysazení vzrostlé zeleně, která by
pro směr pohledů Karlštejnskou ulicí k trati
protihlukovou stěnu částečně pohledově
odclonila,
zjemnila a rozčlenila. Návrh proto
Celkově si lze pro druhý nejvýznamnější vedoporučuje využití stálezelených popínavých
řejný prostor přát otevřenější parter se vstupy
rostlin k dosažení podobného účinku. Dále
do obchodů, zastoupení firem a posílení ploch
se tato plocha nabízí k využití pro reklamní
veřejné zeleně. Opět by měla být řešena
nápisy. Na nároží poblíž vstupu na terasu před
problematika umístění reklam a kabelizace
Slánkou jsou navrženy sloupové hodiny určeelektrorozvodů, také zde je vstup do většiny
né především pro cestující jak na nástupištích
veřejně přístupné vybavenosti pro handicapotrati, tak u zastávek autobusů. Podél protějšího
vané občany bariérou.
chodníku budou zálivy stání pro osobní vozy.
Charakteristika návrhu řešení
Zatímco parter pro chodce mezi městskými
V prostoru hlavního centra se zásadní do- domy je vydlážděn, prostor před samoobsluhou
pravní změny projeví mírným přimknutím Bobík nabízí možnost zapojení zelených ploch
ulice Dr. Janského k trati a jejím rozšířením, k vytvoření klidového zákoutí s lavičkami.
bezbariérovým přístupem na obě nástupiště Jde zčásti o pozemek samoobsluhy, nicméně
nádraží dlouhými rampami a dvěma novými atraktivnější vybavení parteru, vybízející k zabezpečnějšími přechody pro chodce se střed- stavení a posezení, s využitím dalších prvků
ním ostrůvkem v komunikaci. Až k ulici Rie- drobné architektury přispějí jistě k oblíbenosti
grově byl navržen jednosměrný provoz v Ka- nákupů právě tady. Lavičky v prostoru přilehrlštejnské, takže zde při úbytku dopravy bude lém k ulici jsou od komunikace odcloněny
více prostoru pro chodce, jejichž příjemný keři a doplněny o telefonní automat přesunutý
a bezpečný pocit posílí i vysazení stromořadí z nižší polohy ulice Karlštejnské.
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Objekt komerční vybavenosti
Další klidový veřejný prostor vymezený
vzrostlou zelení s lavičkami před nově navrženým objektem komerční vybavenosti je
ideově uvažován na ploše dnešních stavebnin
a navazuje svým charakterem na prostranství
před samoobsluhou a na uliční prostor. Alternativně by do této lokality mohl přesídlit
Městský úřad. Z Karlštejnské mají do nového
prostranství přístup pouze chodci, zatímco zásobování a parkování návštěvníků je navrženo
z ulice Dr. Janského.
Také v dalším úseku ulice Karlštejnské je
navrženo po jedné straně stromořadí, stejně
tak v ulici Fügnerově, kde je situováno mezi
zálivy parkovacích stání. Návrh vrací i chybějící stromy do stromořadí v Poštovní. V ulici
Riegrově se mezi podélná stání předpokládá
osazení stálezelených keřů.

Navržené řešení v centrálním prostoru
v Dolních Mokropsech předpokládá, že potenciál stát se do určité míry živým centrem
má ulice Dr. Janského se zrekonstruovanými
původními venkovskými domy se vznikající
komerční vybaveností. Šířka první poloviny
ulice umožní vedle obousměrné motorové
komunikace situování chodníku pouze po
jedné straně, v další části je navržen chodník
oboustranně, na křižovatce před kaplí navíc
s travnatým pásem. Masopustní náměstí
zůstává klidovým prostranstvím s výjimkou
motorkářské restaurace. Kromě podélných
parkovacích stání návrh předpokládá travnatý
pás mezi chodníkem a komunikací a vysazení
stromů po obou stranách prostoru. V jeho jižní části vznikne i malé klidové zákoutí s lavičkami. Na fasádu Areálu Mokropsy je navrženo
umístění konzolových městských hodin.
Architekt Jan Buchar
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z radnice

Otázka Za co? je stejně důležitá jako otázka Jak?

Zpráva o průběhu mimořádného 11. zasedání zastupitelstva města
Na základě usnesení o přerušení
projednávání
jednoho z bodů
10. zasedání městského zastupitelstva
konaného
dne 10. června
letošního roku se
o několik dní později, už 21. června, konalo v zasedací místnosti
městského úřadu mimořádné 11. zasedání.
Program jednání byl jednoduchý – zastupitelstvo mělo pouze rozhodnut ve věci rekonstrukce jedné z městských komunikací.

A to vše bratru jen za 50 milionů korun).
Rada hledala řešení
Rada města proto ihned začala hledat
způsob, jak tuto finanční zátěž nějakým
způsobem časově i zdrojově rozložit. Čili
radní začali nejprve hledat řešení na straně finanční s tím, že konkrétní podoba
projektů, daná vůlí dvou zastupitelů, je nemněným východiskem všech realizačních
nabídek.

Bylo proto rozhodnuto, že na komunikace
Kladenskou a Riegrovu se město pokusí
získat prostředky z dotací Evropské unie,
neboť v těchto ulicích jsou vyřešené vlastK této informaci je však třeba přidat krát- nické vztahy, komunikaci Fügnerovu se
pokusí financovat z projektu PHARE s odůkou rekapitulaci:
vodněním,
že jde o příjezd ke sportovišti,
Poté, co odborná investiční komise sestatedy
sportovní
hale, a v případě komunikavila pořadí, podle nějž by se v našem městě
ce
Karlická
bude
zapojen soukromý kapitál
měly rekonstruovat průjezdní (páteřní)
developera
sousedního
pozemku (firmy
a obslužné komunikace, a stanovila určitý
SKANSKA).
Na
komunikaci
Školní, která
standard jejich provedení, rada města ihned
se
z
významné
části
nachází
na
pozemcích
rozhodla o zadání vypracování projektové
dokumentace na prvních pět komunikací ze soukromých osob, se uvolní prostředky
z našeho rozpočtu a komunikace Slunečschváleného seznamu.
ná bude financována prostřednictvím tzv.
Veřejné výběrové řízení vyhrála firma
METEP, tedy za peníze zhotovitele s tím, že
SUDOP, která začala připravovat stavebměsto mu je bude deset let splácet a zhotoní projekty. Odborný dozor a konzultace
vitel se po celou tu dobu bude o komunikaci
o konkrétní formě provedení předmětných
komunikací si vzali na starost předseda kompletně starat. Záruční lhůta pak poběží
investiční komise pan Aleš Pajgrt a bývalý až po uplynutí těchto deseti let.
Těsně před vyhlášením veřejného výběmístostarosta pan Libor Koubek. V březnu
tohoto roku pak město obdrželo prvních rového řízení na zhotovení komunikace
pět vyhotovených projektů, které svým Slunečná, které bylo vyhlášeno podle zadání
projekčním provedením by v případě reali- z 9. zasedání zastupitelstva (29. dubna 2004),
zace daleko převyšovaly současné i budoucí se v radě města i v odborných komisích
rozpočtové možnosti města (například ulice znovu otevřela debata o způsobu, jakým
Slunečná byla vyprojektována na šířku jsou předmětné komunikace vyprojektová11 metrů s chodníkem po obou stranách ny, a také o tom, jak je ve městě navrhováno
a celá se stokovou kanalizací. Prostě paráda. odvodnění dešťových vod.
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z radnice
Nebudu čtenáře unavovat detailním
popisem těchto debat, neboť řadu názorů,
které v ní zazněly, si lze přečíst na webových
stránkách města Černošice v diskusním fóru (například v odkazu dešťová kanalizace
ve třetím tisíciletí a v jiných), každopádně
se začal velmi silně objevovat názor, že
projektová dokumentace předpokládá neodůvodněně luxusní provedení zpracovaných
komunikací a že je nepřiměřené zadlužit
v takovém rozsahu město jen proto, aby
jedna jediná komunikace byla realizována
takto nadstandardně.
Argument jednoho z ideových autorů
tohoto luxusního provedení (Ing. Koubka),
že je případně možné realizovat dešťovou
kanalizaci tak, že se v případě komunikace
na Slunečné udělá dešťová kanalizace směrem odshora dolu, a tam, kde nám dojdou
peníze, se ty roury zabetonují a počká se, až
zase nějaké peníze budou, nebyl pro svou
kurióznost vzat vážně. Do oficiálního zadání
veřejného výběrového řízení se místo toho
dostal požadavek na alternativní, zlevňující
provedení předloženého projektu bez konkrétní specifikace.

V čase, který byl takto získán, byly obě
nabídky opět podrobeny zevrubnějšímu
zkoumání, a to především ze strany komise,
kterou k tomuto účelu sestavilo zastupitelstvo.
Výběrová komise a následně i všichni zastupitelé dospěli k názoru, že nejprve je nutné celý
projekt radikálně zjednodušit a cenu jednoho
metru komunikace (průjezdné či obslužné)
dostat do relace přiměřené nákladům, které si
město může v průměru dovolit, aby se kvůli
jedné komunikaci nezadlužilo způsobem neumožňujícím realizovat už žádnou další.
Druhé rozhodnutí, které zastupitelstvo
v této věci pak přijalo, bylo o tom, že na
realizaci tohoto projektu požádá město
o normální úvěr a rekonstrukci nebude financovat formou leasingu. Zastupitelé tímto
způsobem reagovali na informaci radního
Karla Bureše, že banka, u které má město
vedeny své účty, začala se vstupem do Evropské unie nabízet obcím a městům úvěry,
za které je možné ručit pouze v rámci běžného cash-flow městského rozpočtu. Není
také třeba nic dávat do zástavy. Podmínky
jsou tedy obdobné, jako v případě financování formou leasingu. S tím rozdílem, že
tento způsob je z hlediska celkové finanční
zátěže pro město výhodnější. Zastupitelé
proto na základě shora uvedených skutečností přijali na svém mimořádném zasedání
následující dvě usnesení:

Nabídky od dvou účastníků výběrového
řízení obdrželo město den před konáním
10. zasedání zastupitelstva, a protože zadlužení města vyžaduje souhlas zastupitelstva,
byly předložené nabídky realizace výběro- První usnesení:
vou komisí urychleně posouzeny, a to pře1) zastupitelstvo města nepřijímá žádnou
devším z hlediska správnosti kalkulovaných
z předložených nabídek a ruší veřejnou
cen, a předloženy zastupitelstvu k zaujetí
obchodní soutěž,
stanoviska.
2) zastupitelstvo města schvaluje limitní
Obě nabídky se od sebe lišily jak alternamaximální cenu zadávaných projektů,
tivností zpracování, a tedy i cenou provea to: 1m² komunikace max. 1 200 Kč
dení, tak způsobem financování. Z tohoto
(bez DPH), 1 bm stokové dešťové kanalizace maximálně 8 000 Kč (bez DPH)
důvodu zastupitelé požádali o odložení
pro zadávání projektové dokumentace,
tohoto bodu s tím, že k němu, jako k jedinému, bude svoláno další mimořádné zasedání 3) zastupitelstvo města ukládá radě města
zastupitelstva.
realizovat výběrové řízení bezodkladně.
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z radnice
Druhé usnesení řeší problematiku finan- Můžeme snít, můžeme si tu malovat luxusní
cování:
komunikace či špičkové školní tělocvičny,
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí ale když nebudeme mít vždy na zřeteli také
dlouhodobého investičního úvěru od Čes- finanční realitu, tak to vše budou jen hezké
ké spořitelny, a. s. se splatností 10 let, a to obrázky, na které se můžeme tak akorát chove výši 30 milionů korun na financování dit dívat do archivu stavebního úřadu.
projektu opravy komunikací se způsobem
Otázka „Za co?“ je stejně důležitá jako
zajištění budoucími rozpočtovými příjmy otázka „Jak?“ Nelze prostě jedním hlasem
města. Pověřuje starostku města zajistit odmítat prodej nevýnosných aktiv a drukroky k uzavření úvěrových smluv v nej- hým volat po vybudování luxusní komunibližším možném termínu.
kace. Nelze současně odmítat spolupráci se
Bezprostředně po přijetí těchto usnesení soukromým kapitálem a současně volat po
byli na úřad města pozváni zástupci firmy realizaci těch nejlepších sportovišť. Nelze
SUDOP. Požadavek zastupitelstva jim byl odmítat zadlužení města a zároveň plánovat
předložen a okamžitě byly zahájeny práce v každé ulici dešťovou kanalizaci.
na zjednodušení všech zadaných projektů.
Řada věcí se jistě dá financovat z nerůzStejným způsobem již nyní firma SUDOP nějších dotací a vedení města Černošice je
postupuje při práci na projektu kompletní jich v současné době schopno získat relativdešťové kanalizace města Černošce, a to ně nadprůměrné množství. Ale ani tenhle
na základě obdobného usnesení č. 44/10 pytlíček nestačí na to, aby uspokojil nároky,
z 10. zasedání zastupitelstva, které zní: které nebudou přiměřené realitě.
zastupitelstvo města ukládá radě města
Už dnes je například neuvěřitelný převis
dopracovat alternativu dešťové kanalizace poptávky po zdrojích z tzv. SROP (fond
města s cílem snížit finanční náročnost její Evropské unie), který je v jednom svém
realizace.
„opatření“ určen na financování projektů

Tímto usnesením se zastupitelé na svém
10. řádném zasedání vyjádřili k další myšlence z téže autorské dílny o tom, že prakticky v celém městě bude téměř u všech
komunikací provedena stoková dešťová
kanalizace. Bylo by to asi krásné a stálo by
to jen nějakých „mizerných“ 400 až 600 milionů korun. Ty však město Černošice
shodou okolností tak nějak zrovna nemá.
Takže reálný horizont dobudování dešťové
kanalizace by ležel někde za hranicí třiceti
let. Do té doby bychom čekali s pokládkou
asfaltových povrchů.
Sdělení zastupitelstva je jasné
Myslím, že sdělení, které vyplývá z usnesení
přijatých na těchto dvou posledních zasedání
zastupitelstva, je jasné, a mělo by být zřejmé.
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místní infrastruktury. Vedení města Černošice podniká pochopitelně všechny nezbyté
kroky k tomu, aby se část těchto peněz
dostala i k nám, ale je třeba si uvědomit,
že když říkáme část, tak je reálné uvažovat o desítkách, ale ne rovnou o stovkách
milionů.
Pozitivní proto je, že dnes si již celá městská rada, a jak se zdá i většina zastupitelů,
plně uvědomuje, v jakém se pohybujeme finančním rámci, a také ví, co to je trojčlenka
a jak ji spočítat. A to je dobře, protože se tak
zvětšuje naděje, že naše společné plány a sny
nezůstanou jen na papíře či v hlavě, ale že
se lze také v přijatelném časovém období
dočkat i jejich realizace.
Aleš Rádl, místostarosta

z radnice

Přehled investičních akcí města za období
podzim 2002 až podzim letošního roku
Protože se zdá, že se do naší milé
vlasti postupně opět vrátila již zdánlivě
pozapomenutá móda pořádat nejrůznější mediální kampaně - a my se právě
nacházíme uprostřed jedné z nich, tematicky zaměřené na „veřejné zakázky
a komunální politiku vůbec“ – rozhodl
se městský úřad v rámci své informační otevřenosti zveřejnit přehled všech
firem, které byly vybrány k realizaci
veřejných zakázek v oblasti investičních
akcí, financovaných z rozpočtu města,
za poslední dva roky.

základě usnesení městské rady ze dne 26.
května 2004 zveřejňovány na webových
stránkách města. V případě, že to vyžaduje
zákon, jsou informace o zakázkách zasílány
i na tzv. „centrální adresu“, kde jsou rovněž
veřejně dostupné.

Ještě závěrem bych čtenáře Informačních
listů rád osobně ubezpečil, že bude-li na podzim tohoto roku (po skončení krajské volební
kampaně) v našich médích opět spuštěna
nějaká nová kampaň, zaměřená tentokrát
například na „amerického brouka“ nebo něco
ve stylu „pro tátu merunu, pro mámu rotoped“, budeme veřejnost opět bezprostředně
Město ve všech případech, tedy i tehdy,
informovat o všech aktivitách městského
kdy to zákon přímo nenařizuje, oslovilo
úřadu souvisejících se sledovaným segmense svou poptávkou vždy více společností,
tem činnosti.
Aleš Rádl, místostarosta
a pokaždé byla vybrána ta společnost, která
v poptávkovém řízení nabízela nejlepší cenu.
Investi�ní akce
Firma
Rok realizace
zakázky
Přičemž smluvní dokumentace neumožňoEKIS
2003
vala účtovat případné vícepráce bez sta- Kanaliza�ní p�ivad�� �OV
rostkou a radou odsouhlaseného dodatku
Kanalizace + Vodovod
�EHO�
2003
Mokropsy
ke smlouvě.

Průhledný záměr manipulovat se
skutečností vypouštěním nepravdivých
„fámiček“ o tom, že všechny zakázky
v našem městě dostává „jedna firma“,
protože v naší městské radě má nějaké
nadstandardní zastání, je z níže uvedeného přehledu zcela zřejmý. Není tak docela
od věci se dokonce důvodně domnívat, že
šiřitelé takových „fámiček“ patří mezi ty
neúspěšné žadatele o nějakou veřejnou
zakázku a nebo jsou na těchto žadatelích,
například formou zadávané inzerce, ekonomicky přímo závislí.
V současné době jsou informace o zakázkách a poptávkových řízeních organizovaných městským úřadem, zejména z odboru
investic, Technických služeb a VaK, na

Vodovod ul. Ji�ínská

K�Í

2003

Vodovod ul. Janského

K�Í

2003

Dojezdové komunikace Vrá

STRABAG

2003

Op�rná ze� u M�Ú

�EHO�

2004

Kanalizace Topolská

ZEPRIS

2004

Vodovod Topolská

EKIS

2004

Dojezdové komunikace

�EHO�

2004

Komunikace Mokropsy

HOCHTIEF

2004

Dojezdové komunikace

VIALIT

2004

Chodník Dob�ichovická

K�Í

2004

Komunikace Janského

STRABAG

2004

skupina 1 a 2

Sadová +1/2 skupiny 7
Realizace 7/2004

Skupina 8 realizace 8/2004
Realizace 8/2004

(VV� organizoval kraj ve spolupráci
s m�stem – realizace 9/2004)
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z města a okolí

Vodovodní řad v lokalitě Topolská je dokončen,
kanalizační potrubí by mělo být v průběhu října
V minulém roce byla zahájena významná investiční akce – výstavba vodovodu a kanalizace v rozsáhlé lokalitě s pracovním názvem Topolská. Jde o oblast mezi železniční
tratí a řekou Berounkou, v prostoru od služebny Středočeské Energetické, až po železniční přejezd do ulice Kazínská u černošické zastávky.
Akce představuje výstavbu vodovodního
a kanalizačního řadu v ulicích Topolská, Nádražní, Ukrajinská, Říční, Šeříková, Jasmínová,
Zdeňka Lhoty, Zahradní a Růžová. Po jejím
dokončení vznikne možnost pro připojení
na veřejný vodovod a kanalizaci pro více
než stovku trvale obydlených domů, a také
pro některé chatové osady. Do celé akce se
nakonec podařilo zařadit i ulici Luční, která
do projektu původně zařazena nebyla.

vsakováním spodní vody do výkopu budoucí
přečerpávací stanice, která bude umístěna
u křižovatky ulic Topolská a Jasmínová.

V současnosti se také řeší potíže způsobené

kvalitnější komunikace. Nyní pro to může

Po ukončení zmiňované výstavby vznikne
možnost (a podle nových předpisů i povinnost) napojit se na tento vodovodní a kanalizační řad. Realizace domovních přípojek
včetně vodoměrné a revizní šachty je investicí
každého jednotlivého občana - majitele domu.
Zahrnuje zhotovení projektu podle konkrétní
Výstavba vodovodního řadu již byla ukonče- situace, vydání stavebního povolení a vlastní
na. Protože naprostá většina pokládky probíhala realizaci, nejlépe smluvně odbornou firmou.
Mělo by být snahou všech obyvatel, aby co
technologií řízených protlaků, nedošlo k výrazným zásahům do povrchu komunikací, a proto největší množství těchto přípojek bylo zhotoveno bezprostředně po položení kanalizačníse také jejich stav nijak zásadně nezměnil.
Naopak je tomu při pokládce kanalizačního ho řadu, to znamená do konce letošního roku.
potrubí, která se realizuje klasickou výko- Důvodem je to, že všechny ostatní sítě jsou již
povou metodou. Většina obyvatel v uvedené většinou položené, a proto by bylo vhodné
lokalitě už jistě zaznamenala výrazné zhor- finálně upravit povrchy všech dotčených komunikací do co možná nejkvalitnější podoby
šení stavu komunikací, kde již byly práce
až po realizaci přípojek. Poté by se již do
provedeny. Postup výstavby byl navíc zponich nemuselo znovu zasahovat. Tato úprava
malen nutností překládky kabelu vysokého
připadá reálně v úvahu na jaře příštího roku.
napětí v ulici Topolská (nebylo známo před
Připadal bych si jak v Kocourkově, kdyby
zahájením prací), a proto musel být značně
zhotovitel opravil narychlo asfaltové povrchy
pozměněn harmonogram postupu výstavby,
a poté by se u každého jednotlivého domu
který byl občanům předán na schůzce se
opět rozkopaly na přípojky. Myslím, že tu
zhotovitelem.
poslední zimu v bahně ještě vydržíme, zvláště
Realizační firma ZEPRIS je v současné do- je-li před námi zcela reálná vidina pěkných
bě asi v polovině prací a operativně informuje silnic. Navíc stavební odborníci doporučují
obyvatele, kdy a s jakými omezeními mají technologickou přestávku mezi zasypáním
počítat. Pokud se neobjeví další problémy, po- výkopu a konečnou úpravou povrchu, nejlépe
kládka kanalizačních potrubí bude dokončena přes zimu.
v průběhu měsíce října.
Jistě každý chce mít ve svém okolí co nej-
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mální. Znepříjemnili by tím v budoucnosti
život nejen jiným (záplaty na pěkné silnici),
Za další přínos pro obyvatele dotčené části ale především sobě (vysoké vlastní náklady
města považuji také dostupnost kvalitnější na obnovu asfaltů, kontroly, jak likvidují
vody z veřejného řadu (oproti stávajícím, vět- splaškové vody a jiné).
šinou kontaminovaným studnám, které mají
O postupu a ukončení prací na kanalizačním
navíc velmi tvrdou vodou) a několikanásobné řadu, a tím možnosti realizace přípojek, budu
zlevnění poplatků za likvidaci splaškových vod. nadále informovat. Již v současné době je možné
Nezanedbatelným je také ekologický přínos.
(a vhodné) vyřízení stavebního povolení a předVěřím, že počet těch obyvatel, kteří odloží běžné zajištění zhotovitele vašich přípojek.
realizaci přípojek až „na potom“ bude mini- PhDr. Michal Jirout, předseda koordinační komise
něco konkrétního udělat, to znamená zařídit
si zhotovení uvedených přípojek co nejdříve.
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Jaký byl školní rok? Zajímavý a hlavně úspěšný
Letošní školní rok byl z mnoha hledisek
zajímavý. Byl předposledním rokem, ve
kterém naše škola vyučovala podle učebního plánu Základní škola. Od školního
roku 2005/2006 si
už vytvoří vlastní
vzdělávací
plán,
a tak období, které
nám ještě zbývá,
budeme věnovat
experimentálním
ověřováním
některých aspektů
budoucího plánu.

nitní školy. Některé akce, které měly přivést
veřejnost do školy, byly úspěšné, některé
neúspěšné. V každém případě je naplnění
tohoto cíle jen otázkou času. Škola na příští
rok
připravuje
aktivity, které by
měly
zaujmout
a poskytnout co
nejširší veřejnosti
možnost uskutečňovat v jejích prostorách své zájmy.
V této souvislosti
bych chtěl všechny
obyvatele
města
pozvat na zahájení
nového školního
roku, který bude
spojen s vernisáží
žákovských výtvarných prací.

Na stránkách
Informačního
listu jsme se již
úspěšnými
výsledky našich žáků
v
nejrůznějších
školních soutěžích
I přes některé
prezentovali. Bylo
personální probléby proto nošením
my, přes některá
dříví do lesa je
nedorozumění
znovu opakovat,
mezi rodiči a učiteale musím konli a jednu stížnost
statovat, že letos
na ředitele školy
byly nejlepší za
Tradiční rozloučení deváťáků s ředitelem školy
hodnotím uplynulý
celou dobu mého
působení na této škole. Přispěla k tomu školní rok jako velmi úspěšný. Nově vzniklá
i personální situace, která se po odchodu rada školy jistě pomůže k lepšímu ekonomicněkterých učitelů opět stabilizovala. Uka- kému zabezpečení, rovněž město se o školu
zuje se jako nadějné, že škola získala novou stará. Rýsuje se možnost, že nafukovací hala,
sílu pro výuku hudební výchovy a dalšího kterou škola se souhlasem města postaví na
muže-matematika do učitelského sboru. hřišti, bude výdělečná, a odlehčí městskému
Rovněž přijímací řízení dopadla pro žáky rozpočtu. Všichni se těšíme na novou přístavdevátých tříd úspěšně. Na zvolenou školu, bu, která by měla výrazně pomoci při výuce
kde neuspěli v prvním kole, se většinou bez i mimoškolních aktivitách. Je rovněž třeba
problému dostali v kole druhém. Z hlediska připomenout, že jsme získali grant na úpravu
dětského hřiště před školou.
školy to byl úspěch již tradiční.
Letos se začala rozvíjet koncepce komu-
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Zdeněk Moucha,
ředitel Základní školy Černošice
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Sovičky putovaly do rukou těch nejúspěšnějších

Třiadvacet jedničkářů si
v poslední den školního roku odneslo symbol moudrosti – malou sovičku:
6. A
Bajgar Ondřej,
Matesová Michaela
6. B
Rada Jiří,
Dušková Zora,
Dvořáková Kateřina,
Kumžáková Karolína
7. A
Vydrová Zuzana,
Janoušková Anežka,
Burešová Lucie,
Pavlík Šimon,
Martin Jakub
7. B
Müllerová Anna,
Trenda Jakub
7. C
Kudějová Barbora
8. A
Šimková Tereza
8. B
Poulová Alžběta
8. C
„Je konec školního roku a my jsme mezi vás přišli, abychom ocenili
Andrštová Martina,
ty, kteří dosáhli nejlepších výsledků. I když jsem si vědoma, že
Sedláček Filip
určitě
i ti ostatní dělali vše pro to, aby uspěli. Žákům, kteří letos
9. A
v
naší
základní škole končí přeji, aby se jim v dalším životě
Řehořková Michaela,
dařilo,“
uvedla starostka města Helena Langšádlová, která
Strnadelová Anna,
v poslední školní den předávala spolu s místostarostou Alešem
Kóssiová Eliška
Rádlem jedničkářům malé sovičky (na snímku blahopřejí Lucii
9. B
Nettl Tomáš,
Burešové). Oba představitelé města popřáli dětem hezké prázdniny
Fritsch Richard
a poděkovali učitelskému sboru za celoroční náročnou práci. (js)
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Cílem snažení je šťastné dítě a spokojený rodič

Školní rok se uzavřel a mateřskou školu
v Karlické opustilo dalších dvaatřicet předškoláků. Skončil pro ně bezstarostný život
obklopený péčí učitelek mateřinky, neboť
v lavicích základní školy už budou nároky
větší. Jsem však přesvědčena, ostatně jako každoročně, že obstojí, neboť
jsou dobře připravené
po stránce znalostní, psychické i fyzické. Zárukou
je náš plně kvalifikovaný,
stabilizovaný a zkušený učitelský sbor. Ten
sice ztrácí odchodem
oblíbené paní učitelky
Blanky Tůmově, která po
čtyřiatřiceti letech práce
v černošických mateřských školách definitivně
ukončila učitelskou praxi,
ale doufám, že nová kvalifikovaná členka našeho
sboru ji plně nahradí.

Některým z dětí, které
od nás odcházejí, určitě pomohla i pravidelná logopedická péče, kterou v naší škole
v průběhu celého roku s plnou odborností
zajišťovala Eva Höslová. Pomohla nejen
dětem, které zůstávaly při výuce správné
výslovnosti ve známém prostředí školy, ale
i rodičům, kteří tuto péči nemuseli vyhledávat mimo naši školu.
Cílem našeho snažení je sťastné dítě
a spokojený rodič. Co to v učitelské praxi
znamená? Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání v naší mateřské škole je
hra. Z ní vycházejí všechny činnosti, které
v průběhu pracovního dne učitelky sledují
a ve výchovně vzdělávací činnosti uplatňují.
Hra je prostředkem, který probouzí v dětech
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aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe,
naslouchat a objevovat. Rozvíjí vzájemné
sociální vztahy, tvořivost, zručnost atd. A že
jsou děti pod odborným vedením opravdu
tvořivé, nejednou dokázaly. Jejich výtvarné
práce zdobí interiér školy
v průběhu celého roku i při
zvláštních příležitostech,
jako jsou třeba Vánoce
či Velikonoce. Ti nejlepší
z malých výtvarníků, ale
i třeba tanečníků budou
pokračovat v rozvíjení
svého talentu v kroužcích
umělecké školy. Vedle
klasické výuky organizuje
naše škola, podle zájmu rodičů a dětí, i výuku angličtiny, kurzy plavání, bruslení
a školu v přírodě.

Abychom mohli dobře
dělat svoji práci, tedy
vychovávat ty nejmenší,
potřebujeme k tomu podmínky. To znamená hezké
prostředí, kvalitní pomůcky a odpovídající vybavení. Je třeba říci, že město nám
v tomto ohledu vychází vstříc. Během
školního roku jsme z jeho pomocí mohli
dovybavit třídy hračkami, didaktickými
pomůckami, nábytkem i dekoracemi.
V neposlední řadě jsme za prostředky
města zajistili i odpovídající zařízení
kuchyně.
Ale nejen město, i rodiče se snažili škole pomoci sponzorskými dary v podobě
výtvarného materiálu, hraček, mikulášských balíčků, cukrovinek, čajů, pomohli
i s opravou dřevěného zahradního zařízení.
Alena Janovská,
ředitelka Mateřské školy Karlická 1170

z města a okolí

Borci z Karlické atakovali atletické rekordy

Na hřišti Sokola Černošice se koncem června uskutečnilo už druhé otevřené klání lehkoatletických nadějí z Mateřské školy v Karlické. Bojovalo se o vítězství v běhu na 35 metrů,
skoku dalekém z místa a hodu tenisovým míčkem. Ti nejlepší z 52 borců rozdělených do tří
družstev předváděli výkony na úrovni župních přeborů, které také diváci ocenili.
(js)

Vítězný hod

Příště to určitě vyjde
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Koupání bez kolaudace se může prodražit
Je hotovo. Dům stojí, v bazénu je voda, garáž je pod střechou. Může se bydlet, koupat se,
bezpečně parkovat. Nesmí však scházet jedna
„maličkost“. Stavby, pro které bylo vydáno stavební povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Například stavebník,
který požádal o stavební povolení
na stavbu bazénu, jej do té doby
nesmí používat. Stejně tak je tomu u různých nástaveb, přístaveb
a garáží. Stavebníci mnohdy na
tuto povinnost zapomínají a dopouštějí se tím přestupku, který
může být potrestán pokutou od
25 do 50 tisíc korun. U nových
rodinných domů toto nebezpečí většinou nehrozí, neboť do té doby, než jsou zkolaudovány, nedostanou číslo popisné, nejsou zapsány
do katastru nemovitostí atd.

lizačního potrubí a různé revize - elektřiny
a plynových zařízení a pokud jsou nové, tak
i revize hromosvodů. Vyžadují i určitá prohlášení, doklady a atesty, neboť nemohou zkontrolovat, zda zakryté konstrukce jsou skutečně
provedeny podle dokumentace tak, jak byly
povoleny. Nebudou tedy loupat
omítku, aby zjistili, zda pod ní
jsou opravdu povolené cihly či
zda je tam jen kámen či papír.
To pracovníci stavebního úřadu
při kolaudaci nezjišťují, a proto
požadují prohlášení odborného
dozoru či prováděcí firmy, že
stavba byla provedena podle
projektové dokumentace a použité materiály
odpovídají zákonu. Například u bazénů nevyžadují při kolaudaci geometrické zaměření,
neboť bazény se nezapisují do katastru nemovitostí. Požadují však prohlášení, že použitá
Co je ke kolaudaci třeba?
1) zažádat stavební úřad, aby provedl kolau- bazénová technologie je bezpečná, že je na ní
odpovídající atest apod.
daci stavby,

Na základě předložených dokumentů
a na základě místního šetření (prohlídky na
místě) potom stavební úřad vydá kolaudační
U rozhodnutí, které stavební úřad vydává rozhodnutí. To je pro vlastníka stavby důleod roku 2003, už mají stavebníci ve stavebním žitým dokumentem, který předává spolu se
povolení přímo uvedeno, které hlavní doklady stavbou případnému dalšímu vlastníku stavbudou pracovníci úřadu při místním šetření by a je také dokladem o vlastnictví. Pokud je
vyžadovat. V případě rozhodnutí staršího tedy v rámci stavby kolaudováno i oplocení,
data je třeba, aby se stavebník v okamžiku, tak je to doklad o vlastnictví (i když většina
kdy žádá o kolaudaci stavby, sám na potřebné plotů se staví na ohlášení a jako takové se
doklady informoval.
nekolaudují).
Kolaudační řízení
Změnu hlásit předem
Pracovníci stavebního úřadu přímo na
Mnoho stavebníků se domnívá, že dokumístě zkontrolují, zda stavba byla postavena mentace, kterou předložili ke stavebnímu
tak, jak byla povolena a převezmou potřebné řízení, je dokumentací orientační, že stavbu
doklady. U různých přístaveb požadují nové jako takovou pozmění podle svého a na
geometrické zaměření (plán vyhotovený konci stavění prostě prohlásí: „takhle jsme
úředně oprávněným geometrem), vyžadují to postavili, a je to jinak než bylo povoleno“.
i zkoušky těsnosti topení, vodovodu a kana- To je ovšem v rozporu se zákonem. Jakmile

2) shromáždit doklady, které stavební úřad
bude ke kolaudaci vyžadovat.
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stavebníka napadne, že bude stavět jinak než
je v ověřené dokumentaci a v povolení, musí
se předem dotázat stavebního úřadu, zda tuto změnu považuje za nepodstatnou a lze ji
schválit až při kolaudačním řízení, nebo zda ji
považuje za podstatnou a tudíž je třeba ji předem projednat v dalším správním řízení, tedy
řízení o změně stavby před jejím dokončením.
Neoznámení změny může být důvodem k tomu, aby stavební úřad nařídil uvedení stavby
do původního stavu tak, jak byla povolena,
a aby udělil pokutu za porušení stavebního
povolení.
Pokuty se mohou zvyšovat
Výše pokuty se liší podle toho, kdo zákon
porušil. V případě, že tak učinila osoba, která
podniká podle zvláštních předpisů (fyzická

osoba, která podniká-staví na základě živnostenského listu), může být udělena pokuta až
milion korun s tím, že v chráněných krajinných oblastech mohou být pokuty znásobeny.
Některé pokuty, například za užívání stavby
bez kolaudačního rozhodnutí, mohou být
udělovány opakovaně a při každém opakování se mohou zvyšovat. U fyzických osob
mohou pokuty za přestupky méně závažné
(jde-li o drobné stavby na ohlášení) dosáhnout až 10 tisíc korun, pokutami mezi 10 až
25 tisíci se trestají většinou nepovolené změny stávajících staveb, přístaveb, nástaveb nebo
odstranění staveb bez povolení a pokuty mezi
25 a 50 tisíci se týkají většinou staveb nových.
To vše je uvedeno v paragrafu 105 stavebního
(js)
zákona.

Policie připravuje několik kontrolních akcí
Neukázněným majitelům psů hrozí pokuty – V měsíci červnu výrazně vzrostl počet
odchycených na území města volně se pohybujících psů. Zvláště se tak stávalo ve dnech
pracovního volna, kdy do rekreačních objektů houfně přijížděli chataři i další návštěvníci
v doprovodu svých čtyřnohých miláčků. Stačil okamžik nepozornosti nebo díra v oplocení
a pes už volně běhal po ulicích. Policisté proto všechny majitele a milovníky psů upozorňují na platnou vyhlášku Města Černošice číslo 23, která zakazuje volný pohyb psů po
veřejném prostranství. Každý majitel je podle této právní normy povinen držet svého psa
na vodítku a opatřit jej náhubkem. V případě, že tak neučiní, vystavuje se možné pokutě
až do výše 30 tisíc korun.
Pomozte chránit majetek, volejte policii – Letní období je v plném proudu, mnozí
z obyvatel města vyrazili či vyrazí za rekreací. Jejich domy a byty zůstanou opuštěné, což je
doba jako stvořená pro pachatele majetkové trestné činnosti. Policisté proto znovu apelují
na všímavost sousedů či náhodných kolemjdoucích, aby jim jakoukoli nezvyklou nebo
vyloženě podezřelou činnost oznámili.
V průběhu letních měsíců uskuteční Městská policie Černošice ve spolupráci s Policií
České republiky několik kontrolních akcí, zaměřených zvláště na provoz restaurací a podávání alkoholických nápojů mladistvím.
Další kontroly budou probíhat ve spolupráci městské policie a Odboru životního prostředí MěÚ Černošice. Budou zaměřeny hlavně na likvidaci odpadů ve městě, ukládání zahradních odpadů na břehy Berounky, vypouštění fekálií a na odběr vody z řeky bez povolení
vodoprávního úřadu (pokud je tohoto povolení třeba).
Gregor Dušička, městská policie
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Schůze rady města
dne 8. června 2004
Pokračování ze strany 2
• rada souhlasí s přístavbou RD čp. 527 na
pozemku parc. č. 5572, 5573 v kat. úz. Černošice (ul. Polská)
• rada souhlasí s vrácením poplatku za plynovou přípojku (Ukrajinská) ve výši 4 500 Kč
• rada rozhodla, že v současné době nemůže
město z finančních důvodů žádosti o přivedení veřejného kanalizačního a vodovodního řadu k nemovitosti (u kamenného
mostku, poz č. k. 6192/3) vyhovět
• rada jmenuje komisi pro otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek na realizaci „povodňových komunikací“ ve složení: Ing. Táborský, A. Rádl, Ing. Hájek
• rada ukládá odboru investic a správy
majetku zařadit akci Rekonstrukce č. p. 228
– knihovna do rozpočtu pro rok 2005 a doplnit o návrh dalších nutných oprav (soc.
zařízení, elektroinstalace atd.)
• rada ukládá odboru investic a správy majetku projednat se zpracovatelem vhodnější
návrh řešení obřadní síně v ZUŠ
• rada souhlasí s vypracováním energetických auditů ZŠ Černošice a MŠ Mokropsy
dle předložené nabídky
• rada ukládá odboru investic a správy majetku přizvat projektanta sdružení MAYO
k jednání o náhradě škody – Vodovod
u „panelové cesty“ U Dubu
• rada žádá komisi dopravní a bezpečnostní projednat návrh Občanského sdružení
Spolu na umístění zpomalovacích pruhů
u budovaného hřiště Školní-Domažlická
• rada souhlasí s předložením obou nabídek na odkoupení pozemku č. parc. 2667/1
(807 m²) v ul. Pardubická k projednání zastupitelstvu
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• rada odkládá své rozhodnutí o koupi zastavěné plochy č. parc. 1159 o výměře 37 m²
a žádá předložit posouzení vlastnických
vztahů sousedních pozemků
• rada souhlasí s odprodejem 1/3 spoluvlastnického podílu města nemovitosti
čp. 368 s pozemky za třetinu ceny určené
podle platných právních předpisů o oceňování majetku, tj. dle znaleckého posudku
• rada bere na vědomí právní rozbor skutkového stavu právní věci vydání nemovitosti dle zák. č. 229/1991 Sb. - pozemky č. parc.
868, 867 (2/3) u DPS
• rada po zvážení okolností revokuje své
rozhodnutí a doporučuje zastupitelstvu
souhlasit s rozdělením finanční částky následovně: p. Zíka 70 000 Kč; pí. Bučková
70 000 Kč a zbylou částku ponechat jako
rezervu pro případné další žadatele
• rada ukládá správnímu odboru (matrice)
předat radě města seznam lidí, kteří byli
zaplaveni a jsou trvale hlášeni v rekreačních
objektech
• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného
drobného hmotného majetku (předmětů
operativní evidence POE 1, 2) dle předloženého návrhu
• rada schvaluje výši příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů tzv. „školné“
ZUŠ pro r. 2004/2005 dle předloženého návrhu
• rada ukládá pí. starostce a FO zajistit
všechny kroky spojené s registrací města
jako plátce DPH v souladu s právní úpravou
a vytvořit podmínky pro vedení evidence
a výkaznictví DPH
• rada potvrzuje původní rozhodnutí ze dne
12. 5. 2004 a souhlasí s přijetím žadatelky do
DPS
• rada konstatovala, že v současné době není
možné žádosti sdružení Spolu o vybudová-

z radnice
ní vodovodní přípojky z finančních důvodů
vyhovět

• rada ukládá odboru informatiky vybrat
vhodný vyřazený PC a předat žadatelce

• rada stanovuje pro pracoviště Praha 2, Podskalská 19 pokladní limit 300 000 Kč na jednu
pokladnu za dodržení podmínek pojištění
pokladní hotovosti

• rada souhlasí s umístěním informačních
tabulek u významných stromů v zahradě
u ZUŠ a s uveřejněním článku v IL

• rada souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci mezi Středočeským krajem a obcí s rozšířenou působností o zajišťování Programu
obnovy venkova dle zákona č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje ve znění
pozdějších předpisů
• rada souhlasí s pronájmem části skladu za
sálem v MěKS firmě Polyso zastoupené panem Müllerem na dobu od 10. 6. do 31. 12.
2004 za 4 000 Kč
• rada souhlasí s návrhem na uzavření
smlouvy s panem Lukešem na zpracování
I. etapy projektu Architektura v Černošicích
a ukládá finančnímu odboru navýšit rozpočet odboru kultury o zmiňovanou částku
• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného
drobného hmotného majetku MěKS dle
předloženého návrhu
• rada bere na vědomí přípravu pouti
a ukládá finančnímu odboru poskytnout
vedoucímu odboru kultury hotovost ve výši
30 000 Kč pro uskutečnění plateb v hotovosti

• rada souhlasí s nabídkou Ing. V. Michalce
na zpracování povodňového plánu obce
s rozšířenou působností
• rada bere na vědomí dopis vedoucí DPS
a konstatuje, že s ohledem na předané podklady nebylo doposud možno provést vyúčtování plateb klientům DPS
• rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení pořízení 5. zněny územně plánovací
dokumentace pro funkční plochu obsahující
pozemky č. parc. 4453/1, 4453/2, 4456/1,
4457/1, 4457/4, 4457/5, 4457/6, 4458/1,
4458/2 a 4458/3 v kat. území Černošice (statek nad kostelem)
• rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení pořízení 6. změny územně plánovací
dokumentace pro funkční plochu obsahující
pozemky č. parc. 107/1, 107/2, 107/4, 108,
109 a 113/1 v kat. území Černošice (bývalý
domov důchodců)

• rada pověřuje odbor dopravy ve spolupráci s TS realizací navržených dopravních
opatření v době rekonstrukce ulice Dr. Jan• rada ukládá Ing. Sajdlovi oslovit nejméně ského v souladu s harmonogramem rekontři společnosti s následující poptávkou: Na- strukce komunikace
bídněte eletrocentrálu 220 Vs provozním • rada pověřuje odbor dopravy projednat
výkonem nejméně 5,5 kW (proud 25A). s autodopravcem možnost zkrácení časoUveďte alternativy regulace, startování vého intervalu mezi příjezdem vlaku do
(ruční, automatické), motor (benzín, naa, Černošic a odjezdem autobusových přípojů
LPG), velikost nádrže, spotřeba paliva a další z 12 minut na 5 minut se zachováním čekání
parametry, dále záruční podmínky a servis. v případě zpoždění vlaku
Centrála bude použita k napájení rozhlaso- • rada pověřuje odbor dopravy projednat
vé ústředny, vabraných počítačů a serveru s příslušnými orgány umístění výstražné
prostřednictvím UPS 5kW, která zajistí ne- dopravní značky Pozor, přechod pro chodce
přetržitou dodávku proudu na dobu nutnou s dodatkovou tabulkou (šipka vlevo) na ulici
k nastartování centrály pro potřeby zasedání Vrážské ve směru z Vráže před zatáčku u hotelu Kazín
bezpečnostní rady a krizového štábu
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z radnice
• rada pověřuje OISM projednáním s vlastníkem pozemků a zahrnutím úseku chodníku ke škole v ulici K lesíku dle možností do
terénních úprav v rámci přípravy přístavby
školy

Zasedání zastupitelstva
dne 10. června 2004
• Zastupitelstvo města volí J. Adama členem
Rady města Černošice

• rada bere na vědomí informaci o nedostatečném využívání parkoviště v ulici
Karlštejnská (parkoviště je zahrnuto do rekonstrukce v rámci žádosti o dotaci PHARE
2003)

• zastupitelstvo města volí Mgr. T. Janduru
předsedou kontrolního výboru

• rada pověřuje odborného lesního hospodáře: a) označit napadené a suché stromy
v lesíku nad školou a topoly na Školní určené k pokácení, spolupracovat s SDH a zajistit následné osázení novými stromky, b)
ve spolupráci s komisí životního prostředí
vytipovat další pozemky města se vzrostlými stromy a provést jejich kontrolu, c)
apelovat v IL na soukromé majitele pozemků, aby spolupracovali a požádali o souhlas
s pokácením nebezpečných stromů na svých
pozemcích

• zastupitelstvo města volí Ing. O. Hokra
členem kontrolního výboru

• rada ukládá TS zajistit přemístění přívěsu
na vodu C-180 V od Armády ČR, který je na
VÚ 4218 Jihlava-Rančířov
• rada ukládá TS vybudovat dlažbu na místě, kde bude postaven altán u DPS
• rada souhlasí s rozšířením altánu u DPS
• rada ukládá OŽP prověřit možnost nařídit
vyčištění a vyklizení pozemku bývalého zahradnictví na vjezdu do Černošic
• rada ukládá Městské policii důsledněji postihovat přestupky proti platným vyhláškám
města
• rada konstatuje, že poslední úklid komunikací byl proveden kvalitně
• rada ukládá TS instalovat na budovaném
hřišti v lokalitě Školní-Domažlická informační tabuli, kde bude podrobně rozepsáno
z jakých finančních zdrojů je hřiště budováno

32

• zastupitelstvo města neschvaluje návrh
M. Strejčka, aby členem kontrolního výboru
byl jmenován Ing. L. Koubek

• zastupitelstvo města neschvaluje návrh
Mgr. T. Jandury, aby členem kontrolního
výboru byl jmenován P. Wolf
• zastupitelstvo schvaluje protinávrh PhDr. S.
Truschky: projednání rozpočtu města bude
jediným bodem samostatného zasedání zastupitelstva, další body mohou být zařazeny
pouze v případě, že jejich projednání nesnese odkladu; v §14 bod 7 navrhuje změnu
textu takto: je pořizován zvukový případně
i obrazový záznam…
• zastupitelstvo schvaluje nový jednací řád
zastupitelstva města Černošice
• zastupitelstvo schvaluje soubor předložených rozpočtových opatření č. 1 a 2/2004
• zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 2/2004
o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů tzv. „školné“ MŠ dle
předloženého návrhu
• zastupitelstvo schvaluje předložený návrh
příloh č. 1 Zřizovacích listin pro školská
zařízení v souladu s platnou právní úpravou
o svěřený majetek dle příloh
• zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční pomoci z daru občanů žadatelům
pí. Bučkové a p. Zíkovi (každému žadateli
70 000 Kč) po doložení proinvestovaných
prostředků
• zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace

z radnice
na opravu kostela Nanebevzetí P. Marie ve
výši 70 000 Kč
• zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 3/2004
o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině dle
předloženého návrhu
• zastupitelstvo bere na vědomí informaci
o možnosti krátkodobého úvěrového financování a ukládá pí. starostce zajistit realizaci
kontokorentního úvěru
• zastupitelstvo schvaluje rozdělení příspěvků z fondu kultury MěÚ Černošice

• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – veřejné telekomunikační sítě
v lokalitě Lada-západ
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – veřejné telekomunikační sítě
v lokalitě Hradecká
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – veřejné telekomunikační sítě v lokalitě ul. Slovenská

• zastupitelstvo schvaluje ceny za prodej bytových jednotek: za 1m² podlahové plochy
bytu v č.p. 1061 a 1062 – 3 200 Kč; za 1m²
podlahové plochy bytu v č.p. 102 – 3 800 Kč;
za 1m² pozemku č.k. 381/4 u č. p. 102
– 1 000 Kč; za vedlejší objekt u č. p. 102
– 50 000 Kč za celý objekt

• zastupitelstvo souhlasí uzavřením Dohody
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – telefonní přípojka, lokalita Lada-střed

• zastupitelstvo schvaluje Pravidla prodeje
bytového fondu města Černošice

• zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru
pozemků: č. parc. 3029/13 o výměře 175 m²,
č. parc. 2917/150 o výměře 132 m², pozemky
PK č. 413/1 – 327 m², 369/5 – 91 m², 374
– 235 m², 419/4 – 963 m², 420/1 – 469 m²

• zastupitelstvo odkládá své rozhodnutí ve
věci komunikace Slunečná na mimořádné
zasedání zastupitelstva města 21. 6. 2004
• zastupitelstvo doplňuje výběrovou komisi
na posuzování nabídek na rekonstrukci komunikace Slunečná o tyto členy: A. Manda,
Mgr. T. Jandura, M. Přibík, Ing. L. Koubek
• zastupitelstvo schvaluje vyčlenění potřebných finančních prostředků z rozpočtu města
na financování projektu Přístupová komunikace ke sportovnímu zařízení včetně parkoviště v Černošicích v rámci programu PHARE 2003 část II. do max. výše 3 500 000 Kč
což bude činit minimálně 25 procent celkových oprávněných nákladů projektu podle
pravidel programu PHARE 2003 část II.
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene – veř. telekom. sítě v lokalitě Mokropeská-Domažlická-Školní

• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – veřejné telekomunikační sítě
v lokalitě ul. Komenského

• zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 4727/27 o výměře 1387 m²
v k. ú. Černošice paní Doksanské za cenu
2 150 Kč/m²
• zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 4049/15 o výměře 120 m² v k.
ú. Černošice manž. Svoreňovým za cenu
250 Kč/m²
• zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 6191 o výměře 54 m² v k.
ú. Černošice manž. Šonkovým za cenu
1 200 Kč/m².
• zastupitelstvo souhlasí s prodejem prozemků č.parc. 4005 o výměře 42 m² a 4006
o výměře 355 m² v k.ú. Černošice paní
Houškové za cenu 250 Kč/m²
• zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku
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z radnice
č. parc. 4727/26 o výměře 1380 m² v k. ú. Černošice paní Horákové za cenu 2 112 Kč/m²
• zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 4727/24 o výměře 1014 m² v k.
ú. Černošice manž. Provázkovým za cenu
1 850 Kč/m²

územně plánovací dokumentace vyvoláno;
zpracování a projednání konceptu řešení
bude spojeno s návrhem změny územně
plánovací dokumentace
• zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Třebotov na poskytování služeb Městské policie Černošice

• zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 2667/1 o výměře 807 m² v k. ú. • zastupitelstvo souhlasí s členstvím města
Černošice za cenu 1 000 Kč/m² panu Volej- Černošice v Regionální rozvojové agentuře
níkovi
Střední Čechy
• zastupitelstvo souhlasí s koupí pozemků • zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
č.k. 500/2 a 500/8 dle PK o celkové výměře
o činnosti rady města
6 444 m² za cenu 300 Kč/m²
• zastupitelstvo souhlasí, aby zápis z jednání
• zastupitelstvo prohlašuje, že uznává
rady byl rozesílán všem členům zastupitelvlastnictví manž. Voskových k pozemkům
stva města, kteří dodají elektronické adresy
č. parc. 3340 a 3341 v k. ú. Černošice
elektronickou poštou, po jeho ověření;
• zastupitelstvo souhlasí se směnou po- zastupitelé s tímto zápisem budou nakládat
zemku ve vlastnictví města č. parc. 2995/39 v souladu se zákonem na ochranu osobních
o výměře 1 180 m² k. ú. Černošice za pozeúdajů
mek č. parc. 5129/60 o výměře 1 624 m² k. ú.
•
zastupitelstvo souhlasí s tím, aby praČernošice ve vlastnictví pana Nováka
covní materiál ke strategii rozvoje města
• zastupitelstvo schvaluje, v souladu s § 19
byl uveřejněn v IL, získané podněty budou
a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, pořízení 5. změny územně plá- projednány a případně do návrhu této stranovací dokumentace pro funkční plochu tegie zapracovány; poté bude návrh strategie
obsahující pozemky č. parc. 4453/1, 4453/2, rozvoje města předložen k projednání zastu4456/1, 4457/1, 4457/4, 4457/5, 4457/6, pitelstvu města
4458/1, 4458/2 a 4458/3 v kat. území Černošice, a to na náklady fyzické osoby jejíž
výhradní potřebou bylo pořízení této změny
územně plánovací dokumentace vyvoláno;
zpracování a projednání konceptu řešení
bude spojeno s návrhem změny územně
plánovací dokumentace

• zastupitelstvo schvaluje, v souladu s § 19
a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, pořízení 6. změny územně plánovací dokumentace pro funkční plochu
obsahující pozemky č. parc. 107/1, 107/2,
107/4, 108, 109 a 113/1 v kat. území Černošice, a to na náklady právnické osoby jejíž
výhradní potřebou bylo pořízení této změny
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• zastupitelstvo nepřijalo návrh, aby na
www stránkách města byly data konání
schůzek jednotlivých komisí

• zastupitelstvo nepřijalo návrh, aby na
www stránkách města byly uveřejňovány
zápisy ze zasedání jednotlivých komisí
• zastupitelstvo nepřijalo návrh, aby v zápisech z jednání rady města byly uváděny
podrobnější informace v otázkách týkajících
se důležitých změn v obci
• zastupitelstvo ukládá radě města dopracovat alternativu dešťové kanalizace města
s cílem snížení finanční náročnosti její realizace.

z radnice

Zasedání zastupitelstva
dne 21. června 2004
• zastupitelstvo nepřijímá žádnou z předložených nabídek a ruší veřejnou obchodní
soutěž
• zastupitelstvo schvaluje limitní maximální
cenu zadávaných projektů, a to: 1m² komunikace max. 1 200 Kč (bez DPH); 1 bm stokové dešťové kanalizace maximálně 8 000 Kč
(bez DPH) pro zadávání projektové dokumentace
• zastupitelstvo ukládá radě města realizovat
výběrové řízení bezodkladně
• zastupitelstvo schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru od ČS, a. s., se
splatností 10 let ve výši 30 milionů Kč. na
financování projektu opravy komunikací
se způsobem zajištění budoucími rozpočtovými příjmy města a pověřuje starostku
zajistit kroky k uzavření úvěrových smluv
v nejbližším možném termínu

Schůze rady města
dne 23. června 2004
• rada ukládá OISM prověřit možnost
získání dotace na plynofikaci kotelny ZŠ
Mokropsy prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí
• rada ukládá Ing. Hájkovi zaslat, zpracovateli projektové dokumentace na přístavbu
školní tělocvičny fy Grido stanovisko objednatele k nesouladu mezi cenou stanovenou
v projektové dokumentaci a cenou vyčíslenou u studie, která byla podkladem k zadání
zakázky
• rada souhlasí se stavbou RD na pozemku
parc. č. 4099/18 v kat. úz. Černošice (Werichova)
• rada souhlasí s přístavbou RD čp. 1732 na
pozemku parc. č. 1734/42 (Chodská ul.)

• rada města nesouhlasí s umístěním rozvaděčů SISI na veřejných pozemcích
• rada souhlasí se stavbou RD na pozemku
parc. č. 5125/60, 5125/63 v Černošicích (Topolská)
• rada souhlasí se stavbou RD na poz. č. k.
5129/61 v kat. úz. Černošice (Topolská)
• rada souhlasí s novým umístěním reklamních nosičů na oplocení pozemku parc.
č. 4290 (4290/3) v Černošicích (ul. Radotínská)
• rada souhlasí s dělením pozemků parc.
č. 5129/37 a 5129/36 za předpokladu zachování rezervy pro komunikaci (poloměr
zatáčení)
• rada souhlasí s přístavbou a přestavbou
RD čp. 465 na pozemku parc. č. 4437 v Černošicích (Zd. Lhoty)
• rada souhlasí s dělením pozemku č. k.
1682 v prostoru komunikace Dobřichovická-Čapkova dle předloženého GP
• rada souhlasí s dělením pozemku č. k.
2804 a 2756/1 v prostoru ulic Slunečná
– Pod Višňovkou dle předložené GP a ukládá OISM prověřit zda a za jakých nákladů
by bylo možno realizovat přeložku kanalizace z pozemku 2756 a, 2756 b
• rada bere na vědomí splnění úkolu z rady
pro OI a stavební komisi – vytipování vhodného pozemku pro umístění čerpací stanice
pohonných hmot při příjezdu do Černošic
ve směru od Radotína – ukládá SÚ zařadit
návrh do projednávaných změn ÚP
• rada souhlasí s přestavbou RD čp. 959
pozemku parc. 5737 v Černošicích (Dr. Janského)
• rada bere na vědomí informace o jednání
s vlastníky pozemků pod komunikacemi
a ukládá pí starostce a p. místostarostovi se
situací s vyrovnání majetkoprávních vztahů
dále zabývat
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• rada ukládá IOSM předložit nabídky na
zpracování PD na vybudování chodníku vč.
el. přípojky k čp. 1299, 322 (ul. Vrážská)
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy
s Ing. Glaserem (projekt PHARE 2003)
(parkoviště + přístupová komunikace Fügnerova)
• rada ukládá OISM předložit návrh řešení
zahradní hadice u DPS bez vyústění na fasádě domu včetně finančního odhadu
• rada ukládá OISM předložit alespoň 3 nabídky na realizaci plynofikace kotelny MěÚ
Černošice
• rada ukládá OISM návrhy alternativních
způsobů vytápění budovy MŠ 1 v Karlické
ulici předložit investiční komisi, prověřit
finanční náročnost jednotlivých řešení
a možnost získání dotace
• rada nesouhlasí s omezení vlastnických
práv k lesnímu pozemku sousedícímu s pozemkem 131/4 v ulici v Kosině
• rada souhlasí s přestavbou garáže u č .p.
136 (Jansova)
• rada bere na vědomí žádost o odklad projednání návrhu na odprodej části pozemku
5129/41 na září 2004
• rada souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku na vydání brožury k 50. výročí
založení Základní umělecké školy ve výši
15 000 Kč
• rada s ohledem na záměr města využívat
zahradu Základní umělecké školy i pro slavnostní účely (např svatební obřady) souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku na
pravidelnou údržbu zahrady ZUŠ ve výši
20 000 Kč
• rada a FV operativně projedná možnost
poskytnutí finanční překlenovací půjčky
ZUŠ na začátku školního roku, pokud její
potřeba nastane; zároveň doporučuje ZUŠ
vytvoření rezervy na překlenutí nesouladu
výběru školného a provozních potřeb
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• rada ukládá OŽP projednat kácení navržených stromů na lesním pozemku č.k.4180/7
v k. ú. Černošice s odborným lesním hospodářem
• rada ukládá OŽP veškeré zásahy na lesních pozemcích konzultovat s odborným
lesním hospodářem Bc. F. Dvořákem
• rada odkládá posouzení žádostí o přidělení obecního bytu na příští schůzi rady
města
• rada rozhodla, že pořízením 5. a 6. územního plánu sídelního útvaru Černošice (dále
jen ÚPD) bude pověřena firma AKCENT
s.r.o., za stejných technických podmínek jako
v případě 3. změny ÚPD; rada města pověřuje
vedoucího OSÚ, aby provedl příslušné kroky
k naplnění tohoto rozhodnutí; rada pověřuje
pí starostku, aby vedla jednání s žadateli o 5.
a 6. změnu ÚPD o finančním zajištění úhrady nákladů na pořízení 5. a 6. změny ÚPD
• rada souhlasí s umístěním poštovního
úřadu na pozemku č. parc. 471/10 v k. ú.
Černošice
• rada ukládá OISM vznést námitky v řízení
o vydání stavebního povolení na protihlukovou stěnu z důvodu nesouladu s územním rozhodnutím a vyvolat jednání se zástupci stavebníka této stavby; rada souhlasí
s návrhem, aby protihluková stěna v lokalitě
Rybníčky měla následující parametry – mezi
komunikací a chodníkem bude val ve tvaru
„zelené pyramidy“, veřejný chodník bude na
vnitřní straně
• rada schvaluje návrh zadání 3. změny UP,
schvaluje znění předložené veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje veřejné projednání
3. změny územního plánu sídelního útvaru
Černošice a předložený text návrhu zadání
• rada ukládá OISM učinit dotaz na zájemce
o koupi pozemku 3996/1; 3995/1 zda budou
mít zájem o koupi pozemku i za předpokladu, že jej nebude možno oplotit a bude

z radnice
nutno dodržovat ustanovení vyhlášky města
č. 8/2003
• rada souhlasí s návrhem smlouvy o nájmu
hrobového místa na dobu trvání hřbitova
• rada souhlasí s ceníkem hřbitovních poplatků
• rada zmocňuje správce pohřebiště (pí Petelíkovou) k podpisu smluv na nájem hrobových míst
• rada schvaluje návrh nájemní smlouvy
o nájmu hrobového místa
• rada bere na vědomí zápis ze zasedání
investiční komise
• rada bere na vědomí vyjádření JUDr. Váchy ke kasační stížnosti pí Göttelové
• rada bere na vědomí předání zpracovaného dopravního generelu města Černošice
fy CityPlan. S návrhem zpracovaného dopravního generelu bude seznámena komise
dopravní a bezpečnostní a komise stavební
a územně plánovací.

• rada ukládá IOSM zadat zpracování jednoduché PD na vybudování parkoviště na
pozemku u ČOV

Schůze rady města
dne 30. června 2004
• Výběrové řízení na dodavatele stavby
Obnova místních komunikací po povodni.
Výběrová komise nabídky vyhodnotila dle
soutěžních kriterií s tímto výsledkem pořadí:
1. HOCHTIEF a. s.
15 834 940 Kč
(alt. řešení 14 901 861 Kč)
2. STRABAG a. s.

15 744 321 Kč

3. SEFIMOTA a. s.

16 618 178 Kč

4. GEOSAN a. s.

16 664 404 Kč

5. ŘEHOŘ s. r. o.

17 816 673 Kč

Komise zadavatele doporučuje, aby se vítězem soutěže stala firma HOCHTIEF a.s.
– divize České Budějovice. Na Ministerstvo
pro místní rozvoj byla na tuto akci předlože• rada s ohledem na to, že se město od 1. 8. na žádost o dotaci ze státního rozpočtu. Tato
2004 stává plátcem DPH, nepřijímá žádnou dotace je potvrzena ve výši 13 440 000 Kč
z předložených nabídek na provozování sítě (celkové náklady 16 800 000 Kč). Rada města
VaK; ukládá odboru investic a správy majetku potvrzuje rozhodnutí komise pro hodnoceinformovat zájemce o rozhodnutí rady města ní nabídek a souhlasí, aby se dodavatelem
• rada pověřuje předsedu koordinační ko- stavby Obnova místních komunikací po
mise PhDr. M. Jirouta návrhem na umístění, povodni stala firma HOCHTIEF a. s., divize
tematické zaměření, projektovou přípravou České Budějovice.
a jednáním s případnými sponzory hřiště
v lokalitě Husova ul.
Schůze rady města dne
• rada bere na vědomí průzkum zájmu mezi
mládeží o tematické zaměření sportovišť
Černošicích, který provedla Společnost
Černošice. Souhlasí s návrhem přesunout
schválené prostředky na tematické hřiště
pro starší mládež z lokality Topolská do lokality u hřiště SK Kazín a ukládá TS, aby ve
spolupráci s předsedou koordinační komise
PhDr. M. Jiroutem zahájily přípravné terénní práce za hřištěm SK Kazín

14. července2004

• rada souhlasí s demolicí stávajícího objektu a stavbou RD na pozemku parc. č. 1576
(Dobřichovická)
• rada souhlasí s umístěním RD na pozemku parc. č. 2917/140 (LADA-jih); stavbu lze
povolit po předání komunikace a sítí na
město
• rada souhlasí se stavbou bazénu na po-

37

z radnice
zemku parc. č. 4099/140 v Černošicích (Voskovcova)
• rada souhlasí s rozšířením plynovodní
sítě v chatové osadě Pod Hladkou skálou
(Ukrajinská) za podmínky dodržení postupu
vstupu do komunikace (povolení, poplatek,
uvedení komunikace do původního stavu
a předání městu) a zřízení věcného břemene

• rada města souhlasí s cenovou nabídkou na vypracování PD a úpravy prostor
DPS pro potřeby stacionáře
• rada města žádá komisi stavební o návrh
na vypracování PD na realizaci vstupního
prostoru do ZUŠ a současně navrhuje zmenšen objemu s ohledem na finanční možnosti

• rada města souhlasí se zněním odpovědi
RNDr. Ladislavu Lešetickému, ohledně nivelety komunikace Topolská, že za poslední
dobu nedošlo k většímu navýšení vozovky
než cca 5 cm, což je patrné na okolním rost• rada souhlasí s dělením pozemku parc.
lém terénu. Vjezdy na parcely jsou různě
č. 3737 v kat. úz. Černošice (ul. Slunečná)
výškově situovány a nikdy nebyly koordino• rada souhlasí s oddělením části pozemku vány. Celou záležitost je možné řešit pouze
č. k. 2014/19 v kat. úz. Černošice (Hradecká) jako celek – úprava povrchu komunikace
• rada souhlasí se změnou projektu RD na Topolská
pozemku č. k. 4141/4 v kat. úz. Černošice • rada města ukládá OISM zapracovat zpo(Na Pískách)
malovací prvky do projektu rekonstrukce
• rada souhlasí se změnou stavby před komunikace Slunečná podle návrhu zpracodokončením na pozemku č. k. 4369, 4370 vatele dopravního generelu firmy Cityplan
a projednat opatření s odborem dopravy
(Radotínská)
• rada souhlasí se stavbou bazénu na pozemku č. k. 231/3 u čp. 1427 v Černošicích
(ul. Libušina)

• rada souhlasí s vydáním stavebního povolení ke stavbě RD na pozemku č. k.1691/7 až
po předání komunikace a sítí do vlastnictví
města
• rada souhlasí se stavbou RD na pozemku
č. k. 4313 v Černošicích (U Vodárny)
• rada nesouhlasí se stavbou trafostanice
na pozemku parc. č. 4326/1 v Černošicích
(Sadová) a doporučuje žadateli jednat s majitelem sousedního pozemku

• rada města ukládá OISM a pí starostce
znovu jednat o odprodeji části pozemku zasahujícího do ulice Fügnerova a doporučuje
cenu k jednání 150 Kč/m²
• rada města konstatuje, že vybudovat lávku
v osadě Zátoka radosti není v současné době
ve finančních možnostech města

• rada města doporučuje zastupitelstvu
přijmout dar pozemku pod komunikací
Slunečná

• rada konstatuje, že v současné době město
řeší odvod dešťových vod komplexně; byla
zpracována studie a projektová dokumentace do úrovně územního rozhodnutí a prioritně bude realizována dešťová kanalizace na
páteřních komunikacích; ukládá TS vyčistit
zanesený kanál na rohu komunikací V Habřinách a Javorová; další opatření nejsou
v současné době ve finančních možnostech
města

• rada města bere na vědomí Stanovisko
k mimoúrovňovému křížení silnice s dráhou

• rada města souhlasí s podpisem smlouvy
o dílo na přepracování projektové dokumentace – rekonstrukce komunikací (Kar-

• rada bere na vědomí a pověřuje odbor
investic a správy majetku, aby se nadále
k přípojkám k RD vyjadřoval samostatně

38

z radnice
lická, Školní, Fügnerova, Riegrova, Slunečná)

bude konat dne 29. 7. 2004 v 19.00 v sále
restaurace Monopol

• ve věci vodovodu podél panelové cesty
na Vráži rada města ukládá OISM informovat radu města o výsledku jednání
a ukládá IOSM odpovědět na dopis zaslaný
JUDr. M. Popelářem a JUDr. D. Ratzenbeckem

• rada města souhlasí s tím, aby protihlukové opatření v ulici Vrážská bylo řešeno
zazeleněnou pyramidou a požaduje zajištění
dostatečné závlahy rostlin

• pro výběrové řízení rekonstrukce komunikace Slunečná rada města jmenuje tyto členy
komise: Ing. Kubištová, Ing. Hájek, PHDr. Jirout, p. Rádl, Ing. Pilát a ukládá OISM informovat členy komise
• ve věci projektu na přístavbu školy rada
města nesouhlasí s navrženými termíny
dodavatelem a trvá na dodržení termínů
původně stanovených ve smlouvě; současně
trvá tom, aby cena stavby dle projektu odpovídala ceně ve studii (mimo objektivních
vlivů, které vedly ke zvýšení ceny, jako je
např. změna sazby DPH či změna ceny ocelových konstrukcí)
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku
na kalové čerpadlo ve výši 17 000 Kč v akci
Kanalizace Topolská a současně vyjadřuje
souhlas, aby příspěvek ve výši 17 000 Kč byl
poskytnut všem vlastníkům nemovitostí,
kteří se budou připojovat na tlakovou kanalizaci vybudovanou městem.
• rada města ukládá TS provést zabetonování proraženého dna kanálku na komunikaci Na Poustkách, aby voda z lesa mohla
kanálkem odtékat a nevsakovala se na níže
položené pozemky
• rada města bere na vědomí návrh studie
CityPlan s.r.o. – Městská centra a ukládá
OISM zajistit nabídky na zpracování PD na
městské centrum Černošice
• rada města bere na vědomí, že společná
schůzka zájemců o privatizaci vybraných
bytů s firmou Ing. Slabého, kde budou zájemci seznámeni s detaily prodeje bytů, se

• rada žádá OISM, aby zahájil ze společností
Skanska jednání o vybudování části komunikace Karlická, které musí předcházet vydání stavebního povolení na zástavbu lokality
rodinnými domy
• rada souhlasí s předloženou nabídkou
firmy AVOZ Ing. Aleš Voženílek na vypracování podkladů pro stavební povolení na
vodovodní řad v ul. Lermontova
• rada města doporučuje zastupitelstvu odprodej pozemku č. parc. 1159 (pod chatou
č. 01027 – 37 m²) za cenu 300 Kč/m²
• rada doporučuje zastupitelstvu odprodej
části pozemku č. parc. 1338 v Erbenově ulici
za cenu 700 Kč/m² a ukládá odboru investic
a správy majetku projednat věc s žadateli
• rada doporučuje žadatelce o koupi nejlépe
zasíťovaného pozemku sledovat www stránky města, kde jsou uveřejňovány nabídky
města – odprodej pozemků
• rada města nesouhlasí s přijetím nabídky
na odkoupení části pozemku č. parc. 4144/l
cca 500 m² v lokalitě Na Pískách; v případě,
že se město rozhodne nabídnout tento pozemek k prodeji, bude prodej uskutečněn
obálkovou metodou
• rada ukládá odboru investic a správy majetku pozvat zájemce o přidělení obecního
bytu a vylosovat obvyklou metodou ze zájemců s trvalým bydlištěm v Černošicích
• rada souhlasí s podpisem kupní smlouvy
na koupi pozemků č. 500/2 a 500/8 dle PK
od Ing. Renáty Tatarové
• rada ukládá FO připravit úpravu rozpočtu
na financování nákupu nafukovací víceúče-
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lové sportovní haly ve výši 800 000 Kč pro
ZŠ a žádá ředitele školy o předložení detailního rozpisu možného využití nafukovací
haly včetně finanční kalkulace
• rada bere na vědomí informaci o vyplacených finančních prostředcích občanům
Černošic hlášených k trvalému pobytu v rekreačních objektech a schvaluje uvolnění
finančních prostředků postiženým povodněmi
• rada souhlasí se zaplacením úhrady společnosti IBS-ROKAL ve dvou splátkách
– 1. splátka do 31. 8. 2004, 2. splátka do
31. 10. 2004 a požaduje navýšení splacené
částky o 5 % úrok
• rada souhlasí s přijetím cenové nabídky
od f. KOORDINACE Ing. Jan Papež na vypracování povodňového plánu pro město
Černošice
• rada s ohledem na doporučení komise životního prostředí souhlasí s pokácením 3 ks
hlohů u zimního stadionu s podmínkou, že
zde budou vysazeny 3 nové stromy
• rada souhlasí s nákupem nových akumulačních kamen do kanceláře TS
• rada souhlasí s vyřazením materiálu na
opravy veřejného osvětlení z inventurních
seznamů a jeho odprodejem; rada souhlasí
s umístěním inzerátu na www stránky města a dále ukládá vedoucí TS podat inzerát
do časopisů Moderní obec, Veřejná správa
a pod.
• rada pověřuje jako kontaktní osobu
Ing. B. Filovou a ukládá jí spolupracovat
s firmou Eltodo při výměně svítidel města
a jejich případném následném prodeji
• rada města souhlasí s výměnou 12 nepoužitelných zrezivělých kontejnerů za 2 nové
plastové separační kontejnery od TS Ústí
nad Labem
• rada s ohledem na to, že dosud nebyly
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do vlastnictví města převedeny všechny
pozemky pod dojezdovými komunikacemi,
rozhodla zvýšit celkové náklady na rekonstrukci a úpravu jednoho m² dojezdových
komunikací ve stávajícím vlastnictví města
z částky 300 Kč na 450 Kč; ukládá odboru TS
zohlednit rozhodnutí o zvýšení maximální
částky dojezdových komunikací i v případě dojezdových komunikací, které již byly
realizovány v roce 2003 a 2004; rada dále
souhlasí s přijetím nabídky na rekonstrukci
dojezdových komunikací, skupiny č. 7 od
firmy VIALIT (varianta nabídky č. 3).
• rada ukládá TS realizovat dopravní řešení
dle schváleného návrhu města Černošice
k zlepšení bezpečnosti silničního provozu
v městě; po projednání věci na místě bylo
konstatováno:
• předložení žádosti o umístění dopr. zn. IP
10 „Slepá ulice“ ul. Všenorská z ul. Berounské - odsouhlaseno, provede Město Černošice
• umístění dopr. zn. B 28 „Zákaz zastavení“
v ul. Komenského u pomníku - odsouhlaseno, provede Město Černošice
• doplnění dopr. zn. IP 6 „Přechod pro
chodce“ reflexním značením 3 x ul. Vrážská – ul.Liberecká, Mokropeská, Slunečná;
ul. K Lesíku – ul. Školní; ul. Dr. Janského
– ul. Školní (potraviny u Brymů) – odsouhlaseno, na m. k. osadí Město Černošice
a na silnicích II., II.tř. bude projednáno
s SÚS Kladno a pí. starostkou
• ul. Vrážská u hotelu Kazín žádost o umístění dopr. zn. A11 „Pozor přechod pro chodce“. Po zvážení dopr. zn. nebylo schváleno,
ale náhradní řešení, a to doplnění dop. zn.
IP 6 „Přechod pro chodce“ na reflexní dopr. zn.
• ul. Školní, K Lesíku po křižovatku ul. Školní s ul. K Lesíku – žádost o osazení dopr.
zn. „Zákaz zastavení“, po projednání bylo
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odsouhlaseno dopr. zn. „Zákaz stání“ B 29
– odsouhlaseno, provede Město Černošice
• a) projednání předložené studie vypracované ČVUT v Praze „Křižovatka ul. Vrážská
– Slunečná - U Dubu - přechod pro chodce
bude v šířce 4m, v min. vzdálenosti 50 m od
sebe max. 2 přechody pro chodce budou vedeny na zřízené chodníky po obou stranách,
které budou v zbudované v šířce 1,50 m; zábradlí-řetězy – nevhodné umístění u autobusové zastávky, nebezpečné z dopr. hlediska; navržení zeleně upřesnit, vhodná nízká
zeleň (keře); autobusová zastávka po pravé
straně ve směru Dobřichovice více umístit
směrem k chodníku (utopit); celkové řešení
je možné po vybudování chodníků po obou
stranách
• b) návrh řešení výše uvedené křižovatky
CityPlan spol. s.r.o, Praha/příloha Dopravního generelu města Černošice č. 4.4.
– schváleno
• Doporučení posunutí dopr. zn. „Přechod
pro chodce“ IP 6 blíže k přechodu pro
chodce na ul. Karlštejnské u křižovatky
s ul.Radotínskou – provede SÚS Kladno
• projednání návrhu zóna 40 km/hod. v celém Městě Černošice; tři příjezdové komunikace: Praha – ul. Radotínská, Dobřichovice – ul. Dobřichovická, Vonoklasy – U Dubu
– odsouhlaseno, osadí Město Černošice

Úkoly k zápisu z jednání
komise dopravní
a bezpečnostní
• 1. rada konstatuje, že umístění přechodu
pro chodce v ulici Školní je řešeno v rámci
projektové dokumentace – dopravní generel
• 2. rada pověřuje zadavatele studie projednáním navržených změn řešení křižovatky
Dobřichovická – Slunečná – K Dubu se
zpracovatelem studie – firmou City Plan

• 3. rada ukládá OISM zapracovat návrh na
umístění 3 zpomalovacích pruhů do projektu rekonstrukce komunikace Slunečná dle
návrhu zpracovatele dopravního generelu
města Černošice – firmy Cityplan
• 4. rada města nesouhlasí s návrhem na
zavedení jednosměrného provozu a zřízení
přechodů pro chodce v ulici Chebské u křižovatky s Kladenskou
• 5. rada ukládá OŽP urychleně zajistit
firmu na pokácení odborným znalcem určených topolů v ulici Školní (termín 2 týdny)
• 6. rada ukládá TS prořezat porost v okolí
cyklistické stezky na levém břehu Berounky
z Černošic do Radotína a zajistit úpravu povrchu (termín 1 měsíc)
• 7. rada prosí p. Prskavce o zajištění nabídky na nákup vysílaček pro SDH
• 8. rada pověřuje velitele městské policie
p. Dušičku zpracováním rámcového návrhu
projektu operačního pracoviště kamerového
systému a pultu centralizované ochrany
včetně personálního navýšení a cenové kalkulace
• 9. rada souhlasí (v souvislosti se změnou
sazby DPH) se zlevněním služby – ochrana soukromých objektů městskou policií
– na celkovou částku 10 000 Kč, tedy včetně
DPH
• rada souhlasí s návrhem odboru kultury
na zkvalitnění slyšitelnosti městského rozhlasu a ukládá odboru TS zajistit prořezání
zeleně v blízkosti tlampačů městského rozhlasu
• rada města bere na vědomí, že pí Matrtajová nashromáždila mnoho materiálu o životě ve starých Černošcích a konstatuje, že
v současné nemá finanční prostředky na
vydání její knihy; doporučuje pí Matrtajové, aby požádala o přidělení grantu v roce
2005
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z radnice
• rada pověřuje vedoucího odboru kultury
uzavíráním smluv o krátkodobém pronájmu
drobného hmotného majetku MěKS
• rada souhlasí s pronájmem místností č. 5,
9, kuchyně a haly MěKS sdružení S dětmi
a pro děti za 3 800 Kč pro potřeby 23. ročníku letního tábora
• rada ukládá vedoucímu odboru kultury
navrhnout novou koncepci vydávání Informačního listu města Černošice
• rada souhlasí s tím, že se město Černošice zapojí do projektu K2 – Komunikace
Karlštejnska – I. etapa (veřejně přístupný
internet)
• rada města podporuje záměr vybudovat
v okolí fotbalového hřiště SK Kazín sportovní areál
• rada ukládá TS zařadit do dlouhodobého
plánu práce úpravu zeleně v prostoru mezi
osadou Na Výrku a vjezdem do Černošic
(mimo území bikoridoru); případě, že se
ve všech případech nejednalo o pozemky
města, ukládá rada odboru TS ve spolupráci
s odborem OISM vyzvat vlastníky k zjednání úpravy, případně tuto činnost pro ně
provést za úplatu
• rada souhlasí s darem ve výši 10 000 Kč
pro Fond ohrožených dětí – projekt Klokánek na pořízení vybavení nově budovaného
zařízení v Hostivicích
• rada bere na vědomí informace, že proběhlo jednání s firmou Aquaconsult o možnostech spolupráce při správě vodovodů
a kanalizací
• rada pověřuje OISM vznášením námitek
do řízení a odvoláním se do rozhodnutí
v případech, kdy by předložený záměr mohl
ohrozit zájmy města
• rada souhlasí s návrhem Ing. Glasera
– spolupráce se svazkem Dolní Berounka
– návrh na uzavření dohody o partnerství
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a dohody partnerství s SK Černošice, (rekonstrukce Fügnerove ulice)
• rada bere na vědomí, aby pí starostka
a p. místostarosta jednali s p. Petrem Zahradníkem (Česká spořitelna – Fondy
EU), o možnostech další spolupráce při
žádostech o dotace z fondů EU
• rada konstatovala, že osoby, které se cítí
být pohoršeny obsluhou „nahoře bez“ mohou postupovat v rámci občansko-právního
sporu
• rada ukládá OISM v rámci přípravy realizace rekonstrukce Dr. Janského připravit
dobudování chodníků, parkovacího stání
a zeleně a zvážit, zda je možné oddělit na
této komunikaci pruh pro cyklisty
• rada konstatuje, že po dobu působení
radního Ing. Řehoře v městské radě nedošlo
ani v jednom případě ke střetu zájmů podle
zák. č. 128/200Sb. § 83 odst. 2, neboť pokaždé, když byla projednávána jakákoli věc,
ve které by radní Řehoř mohl být osobou
podjatou, věc předem oznámil a případně se
při rozhodování zdržel hlasování; současně
rada konstatuje, že radní Řehoř nikdy nebyl
členem výběrové komise ve výběrových
řízeních, kterých se zúčastnila firma Stavitelství Řehoř
• rada ukládá pí starostce jednat s provozovatelem trafiky u nádraží ve věci zajištění
základního hygienického zařízení
• rada žádá tajemníka o pravidelné informování rady města o plnění přijatých
usnesení městské rady jednotlivými odbory
městského úřadu Černošice
• rada ukládá OŽP informovat radu města,
jaká byla přijata opatření na pozemku p. Tatara (úklid pozemku) – bývalé zahradnictví
• rada souhlasí s uveřejněním materiálu
strategie rozvoje v Informačním listu a ukládá KS zajistit tisk odpovědního listu.

informace

Akce kontejnery podzim 2004 začne už v září
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy
od 9 do 14 hodin v těchto termínech a ulicích:
25. září – chatové osady
Na Vírku, Na Drahách (u hřiště), V Habřinách, V Lavičkách
2. října
Vráž (Dobřichovická, u trafostanice), Karlštejnská (u trafostanice), Černošice
(Radotínská - Sadová), Černošice (v Kosině)
9. října
Černošice (Poštovní), Mokropsy (u pekárny), Vráž (Husova - Majakovského), Vráž
(Slunečná u kontejnerů na plasty)
16. října
Mokropeská (roh na Višňovce), Vráž (samoobsluha u trafiky), U Mašitů, Mokropsy
(Šeříková)
23. října
Mokropsy (Dr.Janského), Černošice (Libušina ), Černošice (Karlická), Černošice
(u kostela)

Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy), lednice a nebezpečný
odpad (zdarma do technických služeb), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do technických služeb), bioodpad (větve, tráva apod.) se sváží každé pondělí v biopytlích, které lze
zakoupit na MěÚ nebo v technických službách.
(rp)

Černošická Mariánská pouť se uskuteční 14. a 15. srpna
Tradiční černošická pouť se letos uskuteční 14 a 15 srpna před černošickým kostelem.
Čekat tam na vás budou kolotoče, houpačky a další pouťové atrakce, a také prodejní stánky
s pestrým sortimentem. Uvidíte šermíře, originální černošický kabaret, tance v podání souboru Pramínek i tance orientální, k poslechu bude hrát skupina Strahov a mnoho dalších.
O vaše děti se v sobotu postará skupina historického šeru Alotrium, která jim nabídne prohlídku zbraní, střelbu z luku, dovednosti mušketýra, přednášku o zbraních a šermu, ukázky
soubojů. Sobotní dopoledne dětem zpestří od 11 hodin i světoznámý mim Michal Dufek se svým zábavným pořadem nazvaným Jak se mlčí nahlas. Po oba dny pouti bude
zpřístupněna výstava v Základní škole v Komenského ulici na téma Černošice na starých
pohlednicích, kterou připravila už tradičně paní Milena Křížová. K dispozici budou k nahlédnutí v šanonech i všechny minulé výstavy. A nezapomeňte, pouť je po celou sobotu
i neděli, pozvěte i své známé.
Za odbor kultury Pavel Blaženín,
e-mail: kultura@mestocernosice.cz, tel: 251 641 116, 602 200 817
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Proč se kácí lesík nad mokropeskou školou
Převážnou část populace borovice černé (pinus nigra) napadla na území celého
středočeského kraje karanténní choroba (mycosphaerella pinii), která je specifické
pouze pro uvedený druh borovice. Napadené stromy šíří infekci do celého okolí
a fytopatolog může nařídit i likvidaci napadeného porostu. Projev choroby je po
nepříznivých suchých letech daleko vyšší. Léčba napadených stromů při jejich velikosti je nemožná. Hasiči proto lesík nad školou, v rámci svého výcviku, postupně
vykácejí.
Renáta Petelíková, Odbor životního prostředí

Podněty ke 3. změně územního plánu lze podat do 14. srpna
Podle zákona o územním plánování se 15. července v Městském kulturním středisku
uskutečnilo veřejné projednání návrhu zadání 3. změny územního plánu města Černošice – mimoúrovňové křížení železnice se silnicí II. třídy. Návrh zadání změny byl
vystaven k veřejnému nahlédnutí do 30. července letošního roku. Do patnácti dnů od
posledního vystavení, tedy do 14. srpna, je možné k návrhu podávat podněty. K podnětům vydaným po lhůtě se nepřihlíží.
(sj)

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

Základní umělecká škola mění výši školného
Základní umělecká škola se stala od počátku loňského roku samostatným právním subjektem (příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je město) a hospodaří s tzv. školným od
zákonných zástupců dětí, které školu navštěvují. Škola navrhla pro rok 2004/2005 úpravu
školného v jednotlivých oborech a kategoriích a rada města ji svém zasedání schválila. Výše školného byla stanovena v souladu s vyhláškou Ministerstva školství číslo 155, a to na
spodní hranici umožněné výše:
Hudební obor:
Výtvarný obor:
ročníkové školné
260 Kč za měsíc
přípravný ročník
240 Kč za měsíc
300 Kč za měsíc
studium pro dospělé
Taneční obor:
ročníkové školné
přípravný ročník
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220 Kč za měsíc
180 Kč za měsíc

kolektivní výuka
(sbor+hudební nauka)
250 Kč za měsíc
přípravný ročník 200 Kč za měsíc
250 Kč za měsíc
skup. výuka (nástroj)
320 Kč za měsíc
individuální výuka
350 Kč za měsíc
studium pro dospělé

informace

Projekt černošické Komunitní školy Moravany zaujal
Vážení představitelé města, máme radost, že můžeme z osobní zkušenosti potvrdit, že
projekt Komunitní škola u vás v Černošicích funguje. Chtěli bychom touto cestou poděkovat koordinátorovi tohoto projektu panu Pavlu Blaženínovi, jakož i řediteli školy panu
Zdeňkovi Mouchovi a předsedkyni rady školy paní Miladě Pajgrtové za ochotu, vstřícnost
a nezištnou pomoc při zabezpečení našeho školního výletu. Rádi bychom, aby tato skvělá
zkušenost, kterou docenily právě naše děti, rozvázala ruce i naší škole. Budeme velmi rádi,
projevíte-li v budoucnu zájem navštívit náš kraj a rádi vám obdobným způsobem vyjdeme
vstříc.
Za pedagogický sbor ZŠ J. A. Komenského, Veselí nad Moravou
Hana Reichsfeldová, Irena Leitgebová

Turistický oddíl Mustang pořádá 12. září náborovou akci
Akce je určena pro děti a mládež od 5 do 26 let včetně
Sraz: v 9.00 – 9.15 před budovou TJ Sokol Černošice (Club Kino)
Program zábavného soutěžního dopoledne:
Lukostřelba, střelba ze vzduchovky, hod míčem na cíl a další soutěže, ukázka oddílové činnosti v naší klubovně, nahlédnutí do kroniky a oddílových fotografií a nakonec opékání
špekáčků.
Oddílové aktivity:
1x týdně schůzka oddílu, 2x měsíčně jednodenní akce oddílu, 4x ročně víkendová akce,
prázdninové akce.
Činnosti oddílu:
Tábornické a turistické dovednosti, batikování, práce s korálky, pletení náramků, práce
s moduritem, malování na porcelán, práce s mapou a buzolou, šifrování, orientační závody, poznávání přírody, návštěvy památek, stanování, pochody pro veřejnost a další.
I pro pozdější příchozí budeme stále k dosažení na hřišti Sokola Černošice
Ukončení akce: v 11:30 hodin
Kontakt:
TOM Mustang Černošice, e-mail: stanislava_grodecka@kb.cz
Stanislava Grodecká, tel.: 603 306 746, Poštovní 213, 252 28 Černošice

Basketbalový oddíl bude v září přibírat nové hráče
Dobřichovičtí basketbalisté ukončili další sezónu. Ve všech věkových kategoriích - počínaje muži a ženami a konče oběma přípravkami - hrálo okolo stovky hráčů a hráček. Plná
třetina z nich byli borci z Černošic. Muži hrají přebor Prahy - II. třídu, všechna ostatní
družstva pak Krajský přebor Středočeského kraje. Mladší žákyně vyhrály jarní turnaj
v Chodově a na Kladně, 3. místo přivezly z Boleslavy. Minižákyně vyhrály turnaj v Rudné.
V červnu pořádal oddíl dva turnaje žákyň, jejichž součástí byl i Přebor České obce sokolské.
Minižákyně tento turnaj vyhrály a staly se i přebornicemi ČOS. Ml. žákyně hrály nejtěžší
skupinu sokolskou a obsadily 3. místo. Celkově pak v turnaji našlapaném ligovými celky
obsadily 8. místo. V září opět proběhne prostřednictvím ZŠ nábor do mládežnických kategoriích. Oddíl už se těší na nové mladé posily.
(hg)
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Funkcionalistická stavba Hořejšova vila

Kdo vyluštil tajenku v minulém čísle už ví,
že dnes bude řeč o funkcionalistickém domě
čp. 274 v Karlštejnské z počátku 30. let minulého století, který se svou uměleckou a estetickou úrovní řadí ke zlatému fondu české
meziválečné architektury. Pro svou rodinu
jej vyprojektoval architekt Miloš Hořejš za
spolupráce spolužáka architekta Karla Štipla.
Hořejš absolvoval Umělecko-průmyslovou školu v Praze, kde učil
i Josip Plečnik. Právě u něj získal
průpravu rozpoznatelnou v jeho
dílech nesoucích osobitý a originální ráz a půvab. Černošická vila
odráží Plečnikův vliv ve vlajkovém stožáru
i dynamickém jižním průčelí se zimní zahradou kontrastujícím se střídmou severní
stranou. Vedle dnes architektovou rodinou
příkladně udržované a v původní podobě
dochované černošické vily navrhoval Hořejš spolu se Štiplem ještě dům v Čelákovi-

cích a stavby v Dejvicích a na Novém městě
v Praze. Po únoru 1948 byl Hořejš vězněn
a poté se již ke své práci vrátit nemohl. Odborníci navíc nedávno zjistili, že jeho stavby
byly připisovány jiným architektům (Štiplovi či Stráníkovi).
Hořejšova rodina zakoupila rozlehlý pozemek se starším domem v Černošicích v roce
1916. Část domu byla začleněna do
nově navrhované stavby. Úpravy
hektarové zahrady podle projektu
architekta Kotrbatého probíhaly
současně s novostavbou. Postupně tak vznikla okrasná zahrada
v kombinaci s užitkovou částí a sadem.
Vedle zbytku romantické zahrady, neboť
pozemek byl v totalitní době rozdělen, k domu patří skleník, objekt pro vodní čerpadlo
a oplocení, což tvoří působivý a památkově
hodnotný celek.
Bc. Šárka Koukalová,
Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Cenina; část saka – B. Katastrální dokument; Dumasův mušketýr
– C. Dutá míra; maďarská řeka; poplatky mýtnému – D. Severoafrická metropole; solmizační slabika; odchováván – E. Krétský král; býv. izrael. předseda vlády – F. Číslovka;
okop; a sice – G. Komoni; angl. inkoust – H. Sloní špičák; norský fotbalista – I. Opavská
SPZ; pysk – J. Povrchová barva; síť benzinových čerpadel – K. Barva na velikonoční vejce; zábava. – L. Slovenská rocková skupina; citoslovce smíchu; bicykly – M. Prostředek
proti zažívacím obtížím; zastar. jenž; holá lebka – N. Ženské jméno; tento den; Melvillův námořní kapitán – O. Zájmeno; znalci života; číslovka – P. Pořád; zájmeno; import
– R. Misky; latinskoamerický přežvýkavec – S. Značka býv. sovětských letadel; bohnický
psychiatr; starověké mezopotamské město.
SVISLE: 1. Revolver; kolem; nemálo - 2. Droga; těl. cvik; sbohem; vzácné dřevo – 3. Druhá
část tajenky; obchod smíšeným zbožím – 4. Název hlásky; jméno feny; domácky Adolf;
hornina - 5. Činit pokání; rival; předložka; vrata – 6. Muž. jméno; zkratka sousedního
státu; pomlouvat; název písmene – 7. Snad; podmiňovací částice; jméno vítězky televizní
SuperStar; světová tisková agentura – 8. Ledový blok; internetová beseda; zkratka kusu;
živočišný tuk – 9. Zkráceně Los Angeles; výrobce sporáků; pytlácké nástrahy; bylina do
kuchyně – 10. Očišťovati vodou; první část tajenky – 11. Fotbalista pražské Slávie; zájmeno; líná kůže; na straně – 12. Arab. muž. jméno; lodní brzda; tržiště.
Nápověda: E. Mínos – H. Flo – N. Achab – 8. Chat – 11. Piták.
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Nevšední umělecký zážitek v podání Musica Poetica

Při příležitosti státního svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje přednesl v černošickém kostele pásmo nejstarších slovanských hudebních památek vokální soubor Musica
Poetica. Velmi náročný umělecký program vzbudil u obecenstva velký ohlas. Abychom se
dozvěděli více o původu této krásné hudby, položili jsme několik otázek sbormistru Eugenu
Šindlerovi:
typů té staré hudby je zaručeno, že zpěvy
Je řízení sboru vaším povoláním?
Ne, živí mě počítačové modelování výrob- byly doprovázeny nástroji jen výjimečně.
ních procesů. Hudbu mám jako koníčka, ale A ona ta jediná, všemi stejně zpívaná melone jako třeba zahrádku, je to spíše mé druhé, die, to je nádhera, je to vyjádření svobody
svobodné povolání související s životním stejně jako úcty a důvěry.
posláním. Zabývám se totiž hudbou zhruba
prvního tisíciletí po Kristu, kterou považuji
za důležitý faktor naší kulturní tradice. Mé
zaměstnání mi však, ač se to zdá paradoxní,
pomohlo pochopit složité rytmické struktury této hudby.
Hudba prvního tisíciletí, to je vskutku
zvláštnost.
Říkám obvykle, že se zabýváme, já i soubor, hudbou prvního tisíciletí naší kulturní
oblasti v širším slova smyslu. To je zamotané
vyjadřování, že? Ale skrývá se pod tím hudba vycházející, zhruba řečeno, z řecko-římské kultury a z křesťanské víry a liturgie. Je
to zejména hudba latinská, tedy gregoriánský, ambrosiánský a mozarabský zpěv, některé sekvence a tropy, dále řecko-byzantský
zpěv, nejstarší zpěvy Slovanů, tedy východních, jižních i západních, těch několik málo
zpěvů předkřesťanských, tedy antických, do
naší doby zachovaných, několik málo zpěvů
křesťanů historické Sýrie, která měla před
podrobením Araby úžasnou křesťanskou
kulturu, a zpěvy staré Arménie.
A jak je to s instrumentální hudbou?

Jaký má tato hudba vztah k naší zemi?

Naše země je na pomezí dvou významných kulturních oblastí - s latinskou tradicí
a s tradicí východokřesťanskou. Je sice zcela
zakotvena v té první oblasti, ale má mnohem blíže než třeba země více na západ
k pochopení té druhé. Vztah k východní
i západní křesťanské kultuře, vyjádřené
zpěvem, je znát v našich nejstarších zpěvech
a ještě dnes jsme my, Češi, snad nejlépe
disponováni tu jednotu křesťanské hudební
tradice pochopit a předávat jiným. Soubor
Musica Poetica ji zpíval v Itálii, v Německu,
ve Spojených státech i na mezinárodních
konferencích v naší zemi.
V čem spočívá ta česká specifičnost?
Nezapřeme, i když si to mnozí u nás neuvědomují, že jsme byli zařazeni do kulturního světa z Východu, Byzance, a že jsme se
pak integrovali do Západu. A v hudbě jsme
schopni ukázat analogie v melodii, tedy
v hudebních motivech, které by sotva příslušníky jiných národů napadly. Jsme sami
někdy překvapeni, jak blízko jsou kousky
melodie pocházející z Francie či Itálie jiným,
kdysi zpívaným dejme tomu v Řecku, u balkánských Slovanů či dokonce v Arménii.

Až na výjimku - jakési prstové cvičení pro
antický strunný nástroj - jsou všechny zápisy
I do takových „hudebních“ dálek
z té staré doby vokální melodie. Nepovažuji
se dostáváte?
za seriózní dělat k nim nějakou instrumentaci dnes vytvořenou a podloženou jen fanPůvodní byzantský liturgický zpěv je veltazírováním. Navíc u mnoha geografických mi podobný latinskému. Je tedy pro nás blíz-
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ký, ba dokonce vyvolává i jistý jiný pohled
na zpěv latinský, západní. Běžně na latinský
zpěv prvního tisíciletí západní Evropané
pohlížejí jako na něco, co bylo před renesancí, před slavným Palestrinou a podobně,
zatímco pohled z Byzance přichází z úplně
jiného směru. Byzantský zpěv totiž pochází zhruba ze stejné doby, ale dosti odjinud.
A složte oba pohledy, je to jako když se díváte na horu z jedné strany, nevidíte tak říkajíc
do hloubky. Pak změníte stanoviště a vidíte
ji z jiného směru. Oba pohledy vám dohromady řeknou mnohem více o tom, kde
je hora příkřejší, kde jsou v jejích svazích
údolí atd. A tak je to i s pohledy na latinské
zpěvy. Byzantská hudba však tvoří i jakýsi
most, po kterém lze v opravdovém poznání
přejít až k melodiím orientálních křesťanů,

konkrétně křesťanů arménských či syrských.
Už to pro nás a pro naše publikum není
dráždivá exotika, ale kus naší, opravdu naší
kultury, jako třeba Beethovenovy symfonie
či gotické katedrály. A tak doplňujeme povědomí našich posluchačů o to, že sjednocená
Evropa neznamená jen euro a zrušení celnic,
ale že má jednotnou kulturní tradici. Podobnost melodií je otevřena pro každého, kdo
je otevřen hudbě; nemusí vůbec rozumět
historickému jazyku.
Ale znát obsah toho, co se zpívá,
je snad podstatné.
Ano, a proto doplňuji programy našich
koncertů tištěnými překlady. Překlady doslovnými, protože chci posluchačům ukázat
tu lapidárnost a realismus původních textů.
Ptal se Pavel Blaženín

Musica Poetica zpívá v černošickém kostele
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Letošní Dětská Strážnice srdce opravdu potěšila
Moravská Strážnice hostila koncem května na šest set dětí - členů vybraných lidových souborů. Je dobře, že se organizátorům
podařilo tento festival, který se konal již po
dvaadvacáté, obnovit. Bylo úžasné setkat
se v dnešní virtuální době s dětmi, které
s velkým zaujetím, radostí a chutí zpívají,
hrají a tancují. Nešlo o pouhou interpretaci, z projevu bylo cítit, že písním dobře
rozumějí a dovedou se z nich nepředstíraně
radovat. A navíc předávat je divákům. Ne
náhodou měl program podtitul Co potěší
srdce. Stalo se! Naše děti zahajovaly sobotní
hlavní program písněmi a tanci Na jarmarce. Setkaly se tu i s řevnickými „krajany“ze
souboru Notičky. Náročný víkend zakončily
oba soubory v Lesním divadle na folklorním
festivalu Staročeské máje. Pramínek za doprovodu značně rozšířené kapely předvedl
Zlatokunské písně.
(il)

Černošičtí tábornící okusili i jízdu na koních

V tradičních třech červencových týdnech si 48 dětí užívalo na letním černošickém táboře,
který sdružení S dětmi a pro děti Černošice uspořádalo už po třiadvacáté. Je smutné, že letos se
na území okresu Praha západ konaly jen dva tábory pro děti - ten černošický a Kačák. Tradiční
tábornickou činností bylo letecké a plastikové modelářství, práce s počítačem a oblíbené jízdy na
koních. Na Zmrzlíku jich děti každé všední odpoledne proháněly deset.
(la)
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Karolína zářila na mistrovství republiky v kanoistice

Dva mistrovské tituly v konkurenci padesáti dalších borců získala na mistrovství
republiky v rychlostní kanoistice, které se
konalo koncem června v Týně nad Vltavou,
žákyně 6. třídy černošické základní školy
Karolína Kumžáková. Zařadila se tak po bok
nejúspěšnějších závodníků celého mistrovství.
Spolu s Karolínou bojovala o nejlepší umístění i další černošická děvčata - Tereza Hájková,
Anna Šveňhová a Dominika Hájková a nevedla si vůbec špatně. Uhájila pozice ve středu
startovního pole. Je sympatické, že závody
mladých vodáckých nadějí sleduje často i jejich velký vzor - dvojnásobný olympijský vítěz
kanoista Martin Doktor (na snímku s Karolínou). Oddíl USK Praha v Malé Chuchli,
za který děvčata závodí a pro černošické
milovníky kanoistiky je nejdostupnější, bude
po prázdninách přijímat do svých řad závodnickou drobotinu - děti ze 3. a 4. tříd.

Bigbeatové dunění bavilo diváky až do půlnoci

Devět kapel bavilo diváky v prostorách černošického zimního stadionu na festivalu rockové
hudby nazvaném 1. Bigbeatové dunění. Doslova maratón muziky tu 7. července trval od třetí
odpoledne až do půlnoci. Všichni se dobře bavili, a tak je třeba poděkovat pořadatelům - Šiba
agency a Puky records - i radnici, která nad celou akcí převzala záštitu. Dobrá byla kupodivu
i akustika stadionu, což znamená, že může veřejnosti sloužit i v letních měsících.
(pb)
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Černošičtí šermíři přivezli z Budyně spoustu cen
Vodní tvrz v Budyni nad Ohří hostila
19. června účastníky celostátní soutěžní přehlídky skupin historického šermu Budyňská
koruna. Na nádvoří tvrze se divákům otevřel svět statečných rytířů, drsných válečníků a renesančních kavalírů, soubojů na
život a na smrt, lásek vážných i nevážných.
Mohli znovu prožít okouzlení dětských let,
kdy čest a sláva, hrdinství a velké činy,
dobro a zlo byly jasné a čisté pojmy.
Černošice měly
v soutěži hned dva
zástupce. Skupinu
Alotrium a mezi
šermíři úkaz naprosto ojedinělý – čistě
dívčí skupinu Reginleif. Návrat obou
skupin na šermířské
výsluní byl velkolepý, a to i přesto, že
Alotrium obměnilo
a značně omladilo
složení svých členů,
a že všichni měli
ohromnou trému.

Skupina Alotrium
svým vystoupením
vzdala poctu autorům romantické literatury. Ve vynikajícím šavlovém souboji diváky přenesla do
doby hraběte De Peyrac, který jako obávaný Reskator brázdil hladiny moří. V další
scéně spatřili bezstarostného a trochu povýšeného vévodu De Never, jak se učí svůj
tajný výpad, při kterém zasáhne protivníka
mezi oči. Bohužel ani tento výpad ani jeho
geniální šermířské umění nemohlo obstát
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proti zbabělému bodnutí dýkou do zad.
V poslední scéně horkokrevný gaskoňec
D´Artagnan ve chvilce urazí tři královské
mušketýry. Nebýt kardinálových gardistů,
kteří zabrání jejich vzájemným soubojům,
by se tito pánové nesjednotili v boji proti
nim a diváci by přišli o jejich výkřik Jeden
za všechny, všichni za jednoho! O tom, že bylo vystoupení opravdu výborné, svědčí
1. cena za šermířské
umění a celkově
2. místo v soutěži.
Překvapením
byla dívčí skupina
Reginleif, která cvičí teprve půl roku,
a toto bylo její druhé živé vystoupení.
Příběh klášterních
chovanek,
které
konfrontovány
s krutostí světa, kdy
při přepadení kláštera je jedna z nich
zabita,
nenechal
nikoho chladným.
Diváci sledovali jejich změnu, kdy si
uvědomí, že se musí
umět bránit, jejich
opatrné seznamování se se zbraněmi
a první nesmělé souboje. Při dalším přepadení jsou dívky připraveny a odhodlány
bránit svůj život. Jejich příběh však končí
smutně – v boji zahynou. Toto dobře zahrané, dobře vymyšlené a skvěle odšermované
vystoupení vyneslo Reginleifu dvě ceny
– objev roku a celkově 3. místo v soutěži.
Martina Svobodová

kultura

Nové knihy v městské knihovně Černošicích
Beletrie:
ANDRONIKOVA Hana: Zvuk slunečních
hodin – román z 2. sv. války
ČERNÝ Jaroslav: I blbci někdy pláčou
– autobiografický román
FRANCOME John: Čára života
– detektivní román z dostihového
prostředí
GORDON Noah: Poslední Žid – historický
román
CHAMBERLAINOVÁ Diane: Ve stínu
cypřišů – román pro ženy
JANOUŠEK Jiří: Na plovárně – Marek
Eben a jeho hosté
LUDLUM Robert: Jansonův rozsudek
– špionážní román
MÁRQUEZ Gabriel García: Zpověď
trosečníka
MASON Daniel: Ladič pian – román
odehrávající se na sklonku 19. stol.
v těžko přístupných končinách Barmy
OBERMANNOVÁ Irena: Příručka pro
neposlušné ženy – román
OKUDŽAVA Bulat: Zrušené divadlo
ROBERTSOVÁ Nora: Poslední přípitek
– román pro ženy
SILFOVÁ Margaret: Radost pro duši
– 100 moudrých příběhů pro potěšení

HOWARTH David: Den D očima přímých
účastníků
JACKSON Kevin: Pyramida. Za hranicemi
představivosti uvnitř velké pyramidy
v Gíze
STINGL Miloslav: Indiáni zlatého slunce
– život, zázraky a záhady říše Inků
VIKTOROVÁ Eva: Jaroslav Marvan.
Osudová láska a utajený otec
Pro děti a mládež:
DEARY Terry: Trapné Britské impérium
– v edici Děsivé dějiny
KAABERBOL Lene: W.i.t.c.h. Zelená magie
MacCOMBIE Karen: Dóóóst dobrá
rodinka
MILER Zdeněk: Krtek a televize
NĚMEČEK Jaroslav: Nebezpečný ostrov
– Čtyřlístek
Přijďte si vybrat, těšíme se na Vás
i o prázdninách

Změna prázdninové
otevírací doby v MěK

Dovolujeme si upozornit naše milé čtenáře, že z důvodu čerpání dovolené bude až do
6. srpna následovně omezena otevírací doba
v knihovně: Pondělí – 13 až 18, středa 14 až
20 hodin.

Pro studenty a náročnější čtenáře:
Hitlerova ofenziva – Ardeny – německý
pohled na „bitvu o výběžek”
ADÁMEK Hynek: Island. Soulad
protikladů – cestopis
BAUER Jan: Záhady českých dějin III.
HOŘÍKOVÁ Marie: Příběhy pražských
zahrad
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kultura
z radnice

BENEFI�NÍ KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
MUSICA DA CHIESA
P. Petr Frantiek �ezá�
(*1971)

Klavíru se v�noval ji od d�tských let na LU. Varhanami se za�al hloub�ji zabývat a jako ák Jaroslava Kone�ného p�i
spole�ných studiích v Teologickém konviktu v Litom��icích. Jako bohoslovci praského Arcibiskupského seminá�e spolu v r.
1992 zaloili komorní soubor Musica da chiesa a odehráli na dv� stovky koncert� duchovní hudby po celé naí republice.
Spole�n� nato�ili CD Nitida Stella a DVD s názvem Musica pro anima.
V sou�asné dob� p�sobí jako administrátor farnosti lutice na karlovarsku.

P. Jaroslav Kone�ný
(*1961)

Vystudoval praskou konzervato� a AMU v oboru hoboj a varhany. P�sobil jako I. hobojista
v orchestru Národního a Smetanova divadla v Praze. Komorní hudb� se v�noval v souborech
Musica philharmonica pragensis, �eské dechové kvinteto, Romberská kapela a Quartetto Telemann.
Po studiu teologie na Katolické teologické fakult� Univerzity Karlovy a p�íprav� v praském Arcibiskupském seminá�i se stal
�ímskokatolickým kn�zem. V sou�asné dob� p�sobí jako fará�
ve Zru�i nad Sázavou a viká� vlaimského vikariátu. Nato�il n�kolik vlastních CD alb.

�tvrtek 19. srpna 2004 v 18:00

kostel Nanebevzetí Panny Marie v �ernoicích
výt�ek z koncertu bude v�nován na opravu
st�echy kostela

P. Petr Frantiek �ezá�
MUSICA DA CHIESA
P. Jaroslav Kone�ný
varhanní positiv z 18. století
historické hudební nástroje
!!! Po koncert� m�ete získat hudební CD a videozáznam koncertu na DVD !!!
kontakt: 777 846 707 zaba.zruc@sendme.cz

informace a za po�adatele: Petr �eho� 605 258 157, rehor@login.cz
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Inzerci lze objednat

v podatelně MěÚ Černošice:
tel.: 251 081 535

MLADÝ PÁR KOUPÍ PRO VLASTNÍ VYUŽITÍ
POZEMEK PRO VÝSTAVBU RODINÉHO DOMKU,
POPŘ. STARŠÍ RODINNÝ DOMEK ČI CHATU.
Zn. Seriózní jednání, rychlá platba v hotovosti
Pavel R. - tel. 608/911 916, pavel@qeep.cz

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

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

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

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

����������������

Ko�ata

Masáže

Daruji do dobrých rukou dva
Pomůžeme Vám od bolestí zad,
mourovaté kocourky.
svalů a kloubů
Jsou �istotní, mazliví, zvyklí na
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,
�lov�ka.
elektroterapie, rehabilitační přístroje
Odb�r koncem �ervence,
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
����������������������������������������
Tel. 777 570 584 nebo 2 5771 18 16
( 251 640 336, 603 777 933 Po – Ne

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

� Zápis 2004 / 2005
�����������������������
������������������
���������������
������������������������������������
������� ������������� ���
���������������������������

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

� With a Native Speaker
� Max. 4 námořníci
ve skupině

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

realitn� a dražebn� společnost

���� ����� ��� ���������� ������
Nabídněte nám svoji nemovitost,
��������� ��� ������������
prodej či pronájem
� západní části Středočeského kraje,
������� � �������� ����� �������
Beroun, Kladno, Příbram a Rakovník.
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

inzerce

SALON

PRO

PSY

Nabízí:
St�íhání, trimování a roz�esávání ps� vech plemen
Koupání, balzám s norkovým olejem, fenování
Zast�ihování drápk�
�it�ní uí a depilace uních chloupk�
Adresy salon�:
Vráská 324, 252 28 �ernoice
U Malé �eky 625, 156 00 Praha 5  Zbraslav
Otevírací doba PO-PÁ 9-19 dle telef. objednávek

Telefonické objednávky na tel.�.

608/91 94 94
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PORADENSTVÍ PRODEJ SERVIS MODERNIZACE DIGITÁLNÍ FOTO

Žhavá letní nabídka - notebooky
����������������
���������������
������������
���������
��������
��������
���������������
��������������

Pouze 29.980,�������������í����������������í���
����������������������������������

���������������

Doporucená prodejní cena 30.980 Kc

Získejte 3% za zprostredkování!
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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
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špičkové posilovací stroje

ČERNOŠICE

Dr. Janského 417
BAR:
občerstvení
vitamínové a posilující nápoje

solár

s
ní ko

metik

Otevřeno:
pondělí 18.00 – 22.00
úterý
17.00 – 22.00
středa
10.00 – 13.00
čtvrtek 17.00 – 22.00
pátek
17.00 – 22.00

a
tel./zázn.: 251 640 260
mobil: 608 307 208

ČERNOŠICE
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