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Šola otevřela brány nejen žáům a antorům
eonstruce důležitých dopravních tepen
Na olejích ležela zraněná labuť a opilec
Memoriál Václava Lajna vyhrál S azín
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Schůze rady města
dne 11. srpna 2004
• rada doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení směnu pozemků 2737/4, 2737/5
(Školní)
• rada souhlasí s dělením pozemku parc.
č. 126/1 v Černošicích (Topolská)
• rada souhlasí s rozšířením telekomunikační sítě v lokalitě Slunečná – Mokropeská
• rada souhlasí se stavebními úpravami
a dostavbou RD čp. 320 na pozemku č. k.
2298, 2299 (Na Marsu)
• rada souhlasí s úpravou prostoru před
vchodem na pozemek č. k. 2917/111 s upozorněním na skutečnost, že se jedná o stavbu dočasnou vzhledem k budoucí úpravě
komunikace Mokropeská
• rada souhlasí s dělením pozemku parc.
č. 2686/4 v Černošicích (ul. Berounská)
• rada souhlasí se stavbou RD na pozemku
parc. č. 2917/136 v Černošicích (Lada-jih)
s podmínkou, že stavba může být povolena
až po realizaci inž. sítí a komunikací a jejich
předáním městu
• rada města nesouhlasí s dělením pozemku č. k. 4186/6 (282/1) v kat. úz. Černošice
(u osady Na Vírku)
• rada souhlasí se studií využitelnosti pozemku parc. č. 2251 v k. ú. Černošice (Vrážská)
s podmínkou, že bude zachována stávající
příležitostná vodoteč
• rada souhlasí s vybraným návrhem úpravy
vstupního prostoru ZUŠ a žádá OISM projednat zmenšenou dispozici s architektem
• rada souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 2917/139 Černošicích (Lada-Jih) s podmínkou, že stavba může být povolena až po realizaci
inž. sítí a komunikací a jejich předání městu
Pokračování informací z Rady najdete na str. 15

Na titulní straně: Na černošické pouti bylo
plno
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Nejhorší je vzájemná lhostejnost mezi lidmi
Řádky následujícího článku tohoto
letního čísla Informačního listu jsou
mimo jiné věnovány i tématu komunitní škola. Přesto,
že je tento zajímavý projekt teprve
v počátcích a všichni, kdož jej připravujeme
nebo se na něm jakýmkoli způsobem podílíme, máme ještě mnoho co zlepšovat, považuji
jej z hlediska města za velice důležitý. Vždyť
každá obec je také svého druhu komunitou
a stejně, jako v té základní komunitě - rodině - velice záleží na vzájemných vztazích.
A stejně jako v rodině je snad nejhorší nikoliv
to, že vztahy nejsou idylické, ale to, když tyto

vztahy vlastně vůbec neexistují a mezi lidmi
panuje vzájemná lhostejnost.
V tomto směru nemá naše město ideální výchozí pozici. Žije v něm velké množství obyvatel, kteří tu pobývají krátce, a většina obyvatel
jezdí za prací do hlavního města. Ubývá i těch,
kteří nakupují v místních obchodech a dopravují se do Prahy vlakem, neboť i obchody
a hromadné dopravní prostředky jsou místa,
kde se můžeme vzájemně potkávat a poznávat.
Věřím, že právě komunitní škola se může stát,
vedle mnoha dobře fungujících komunit, jako
jsou hasiči, Sokolové, farnosti či sportovní
kluby, dalším místem, kde se budou naši obyvatelé moci setkávat a navazovat vzájemné
kontakty. Přeji naší komunitní škole mnoho
úspěchů a vám všem hezký zbytek léta.
Helena Langšádlová, starostka

Škola otevřela brány nejen žákům a učitelům
Prázdniny uběhly jako voda a více než šest stovek žáků černošické základní
školy opět zasedlo do lavic. Učitelé již dávno před tím nastoupili do práce a připravují školu tak, aby se žákům i rodičům líbila. Nicméně škola se otevírá nejen
dětem a kantorům. V rámci projektu Komunitní škola nabízí své prostory všem,
kdož chtějí využít širokou nabídku různých kurzů či jiných aktivit. O tom všem
jsme hovořili s ředitelem školy Zdeňkem Mouchou.
Škola vstupuje do nového školního ro- plánů školy. Takže metodické komise učitelů
ku. Co čeká učitelský sbor a co žáky?
mají před sebou práci na vymezení nového
Bude to složitý přechodový rok nabitý obsahu učiva, na jejich hodinové dotaci,
koncepční prací učitelů a vedení školy. Již vypracování učebních plánů apod. To vše se
teď došlo k uvolnění učebních osnov. Za- bude dít s ohledem na to, aby nebyli více zatímco dříve byl striktně předepsán počet těžováni žáci, jejichž výuka se bude rozvíjet
vyučovacích hodin, v letošním školním roce na jejich schopnosti využívat poznatky, ktese na základě pokynu ministerstva školství ré získají z nejrůznějších zdrojů, a to pokud
zvyšuje počet hodin i v sedmém ročníku možno vícejazyčně.
(loni to bylo v osmém a devátém). Vytvářejí
se tak postupně podmínky pro uskutečňování kurikulární reformy (nový obsah a formy učiva) českého školství. A na to bude
navazovat tvorba individuálně vzdělávacích

Žáci budou mít v novém školním roce
řadu možností vyžití v oblasti zájmové činnosti a jako vždy očekáváme, že se skvěle
uplatní v nejrůznějších soutěžích, ať již vědomostních či sportovních. V rámci realiza-
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ce projektu Komunitní škola jim nabídneme
i jiné aktivity. Chystáme lyžařský zájezd do
Rakouska, návštěvu divadel a kin, koncerty
hudby ve škole a celou řadu dalších akcí.
Oni sami si chtějí založit žákovský parlament. Myslím, že se nebudou nudit.
Na škole začala pracovat Rada školy. Proč
vznikla a jak vám pomáhá ve vaší práci?
Především je to můj kontrolní orgán, ale
také skupina zvolených lidí, kteří
chtějí škole pomoci.
Naše
spolupráce
s předsedkyní rady
paní Pajgrtovou se
rozvíjí a prvním
velkým
úkolem,
před kterým stojíme, je výroční
zpráva školy. Od
práce rady si slibuji
příliv sponzorských
peněz pro školu,
nezávislý
pohled
na práci školy a také větší popularizaci a zapojení školy do
života města. Velký prostor pak bude mít
v projektu Komunitní škola, který se začal
uskutečňovat od letošního ledna.
Zastavme se u tohoto projektu. Mohl
byste charakterizovat jeho dosavadní
úspěchy či neúspěchy?
Především chci říci, že realizace takového
projektu vyžaduje čas. Po tak krátké době lze
sice říci „ano to se nám povedlo, to ne“, ale
je to proces! Udělali jsme pár akcí, které sice
zatím nebyly plně úspěšné, ale jsou to první
vlašťovky. Škola v rámci projektu zorganizovala dětský sportovní sobotní den, přijala
hosty z Veselí na Moravě, nabídla veřejnosti
nejrůznější kurzy, např. z arteterapie, sociálních dovedností managementu, ale i kurzy
počítačové. Setkali jsme se s nezájmem.
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A proč? Odpověď je nasnadě. Lidé jsou
zvyklí provádět podobné věci v institucích,
na které jsou zvyklí. I když naše ceny kurzů
jsou nižší než třeba kurzy výpočetní techniky v Praze, zatím jsme je nenaplnili. Není
možné na stránkách Informačního listu polemizovat proč tomu tak je, ale považujeme
to za chybu vlastní, neboť jsem nevyužili
všechny možnosti propagace. Tomu se napříště chceme ubránit a proto již teď
uvádím nabídku
školy na příští rok
(viz níže). Celou
koncepci projektu
je třeba dopracovat
i teoreticky a najít
tu
nejvhodnější
cestu (znovu vymezit např. funkci
koordinátora aj.).
Jde přece o to, aby
místní
obyvatelé měli možnost
seberealizace přímo v místě bydliště a vlastně tím i městu
pomohli. Každý váš námět na jakoukoliv
aktivitu uvítáme.
A co vznik komunitního centra?
Škola má celou řadu potencionálních
možností, jak po prvních pozitivních, ale
i negativních zkušenostech rozvinout myšlenky komunitní školy. Za velmi důležité
považuji vznik komunitního centra. Jeho
prostory by měly fungovat každý den odpoledne až do pozdních nočních hodin.
Prostory by měly být dobře a moderně
vybaveny – rádio, magnetofony, televize,
video, počítače – a lidé by zde mohli pracovat, studovat v místní knihovně, relaxovat
nebo pracovat na počítačích. Výhodou by
byla neustálá přítomnost koordinátora komunitního centra (tedy pracovníka, který
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by měl být placen městem, zodpovídal by
za výběr aktivit, chod komunitních prvků
školy, atd. tak, jak je uvedeno ve schválené
koncepci projektu Komunitní škola. Tento
projekt schválila Rada města a se stručným
výtahem byli občané seznámeni na stránkách tohoto periodika). Tento pracovník
by kvalifikovaně pomáhal návštěvníkům
například v práci s počítačem či při jiných
činnostech. Všichni doufáme, že se takovým

komunitním centrem stanou prostory bývalé tělocvičny. Ta po rekonstrukci (v lednu
byla vyplavena) splňuje to, co od takového
centra čekáme. Ke komunitnímu centru
by měla patřit i nafukovací sportovní hala
a její zázemí. S výstavbou nové školy, s novými prostory a tělocvičnou by zde mohla
vzniknout např. internetová kavárna, která
by za symbolickou cenu sloužila všem lidem
z komunity apod. Ptal se Stanislav Janovský

Komunitní aktivity školy pro školní rok 2004/2005
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Výuka internetu a tvorba www stránek
Textové editory a kalkulátory
Hry
Základy programování
Grafika
Tenis
Košíková
Odbíjená
Florball
Házená
Historický šerm
Lacross
Aerobní cvičení
Parajoga
Modelářský kroužek
Příprava na přijímací zkoušky na střední
školu – matematika
Příprava na přijímací zkoušky na střední
školu – český jazyk
Příprava na přijímací zkoušky na střední
školu – angličtina
Výuka angličtiny – začátečníci
Výuka angličtiny – pokročilí
Kurzy pro doplnění základního vzdělání
Keramika
Ekologická výuka
Dramatická výchova

– Základy arteterapie
– Kurz z oblasti sociální práce – práce s lidmi, řízení, management
– Kurz asertivního chování
– Kurz pletení košíků
Škola může poskytnout prostory i pro
diskusní fóra, koncerty, vystoupení hudebních skupin a další sportovní aktivity
pro jednotlivce i skupiny v nafukovací
hale (podle zájmu).
Škola uskuteční:
Sportovní dny pro rodiče s dětmi
Dny otevřených dveří
Vánoční posezení žáků a rodičů
Koncert žáků školy
Panelovou diskuzi k novému vzdělávacímu projektu školy
– Besídky pro rodiče žáků.
–
–
–
–
–

Veškeré informace o komunitních aktivitách školy pro školní rok 2004/2005 lze
získat na adrese Základní škola Černošice,
Pod Školou 447 nebo na tel.: 2 5164 0231.

Změna cen obědů
Od 1. září letošního roku platí žáci
1. stupně ve školní jídelně za oběd 22 korun. Žáci druhého stupně 24 korun. Cizí
strávníci budou platit za oběd 40 korun.
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Rekonstrukce důležitých dopravních tepen
by měla být hotova nejpozději do konce roku
Základní komunikační trojúhelník v poměrně rozlehlém území našeho města tvoří
ulice Vrážská, Dr. Janského a Slunečná. Objevují se sice názory, že tomu je jinak, nicméně uvedené tvrzení je názorem odborných komisí a vedení města.
Protože ulice Dr. Janského a ulice SluZačátek prací je naplánován na 6. září
nečná jsou již delší dobu v katastrofálním a snahou bude koordinovat postup a způsob
stavu, snažilo se vedení města dlouhodobě výstavby tak, aby se výše zmiňovaná omezea přednostně o jejich rekonstrukci. Pokud ní, hlavně dopravní, minimalizovala. Vedení
se nestane nic mimořádného, stane se tak města se také rozhodlo vlastními prostředky
po prázdninách, kdy bude zahájena gene- stabilizovat povrchy těch komunikací, které
rální rekonstrukce obou těchto důležitých do ulice Dr. Janského ústí tak, aby nedošlo
dopravních tepen a nejpozději do konce ke splavování štěrku a jiného materiálu na
tohoto roku by měly být obě kompletně nově zrekonstruovanou ulici. Od křižovatky s ulicí Školní je stav ulice Dr. Janského
dokončeny.
v
celkem dobrém stavu, a to až k jejímu
Rekonstrukci budou provádět velké stavební firmy s bohatými zkušenostmi, což by konci u pomníčku v Dolních Mokropsech.
mělo být zárukou práce odvedené ve vysoké Zde navazuje druhá z obou ulic, a to ulice
kvalitě a v co možná nejkratších termínech. Slunečná.

Po dobu stavebních prací dojde nevyhnutelně ke zhoršení dopravních i životních podmínek v dotčených lokalitách, z výsledkem
však budou bezesporu všichni obyvatelé
dlouhodobě spokojeni.
Nyní ke každé z ulic podrobněji:

Slunečná – tato komunikace, která patří
svou délkou (měří téměř dva kilometry)
k nejdelším v Černošicích, na svém druhém
konci, u transformátoru na Vráži, ústí do
ulice Dobřichovická (pokračování Vrážské) a uzavírá tak zmiňovaný komunikační
trojúhelník. Tato komunikace se bude rekonstruovat z vlastních prostředků města
resp. bude financována z velmi výhodného
investičního úvěru od České spořitelny (velmi nízký úrok bez nutnosti ručení).

Ulice Dr. Janského – tato komunikace
není v majetku města Černošice, ale patří
Středočeskému kraji. Proto bylo v prvé řadě
nejdůležitější přesvědčit příslušné krajské
představitele, že je ve stavu na hranici
Důvody, proč byla z vlastních komunikací
bezpečné sjízdnosti a přitom je důležitou
vybrána právě tato, jsou tři:
dopravní tepnou. To se nakonec podařilo
a kraj vyčlenil na její rekonstrukci zhruba 1. Je to již zmiňovaný zásadní dopravní význam, který zvlášť vynikne při pohledu
10 milionů korun.
na mapu, která je součástí tohoto článku.
Rekonstrukce ulice Dr. Janského bude
2. V provedené studii odvodu dešťových
probíhat v úseku od začátku ulice u černovod z celého území města je pod ulicí
šické železniční zastávky až po křižovatku
Slunečná umístěna jedna z páteřních stok
s ulicí Školní u mokropeské samoobsluhy.
dešťové kanalizace, která bude fakticky
Rekonstrukce zahrnuje také zřízení parkoodvádět dešťové vody z dosti rozsáhlého
vacích stání, odvod dešťových vod a další
území (opět pomůže pohled na mapu).
Posledním důvodem je (i dle mého názosouvisející prvky.
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ru) velmi důležitá skutečnost, že naprostá
většina plochy této komunikace je ve
vlastnictví města, což zdaleka neplatí u jiných, i páteřních, komunikací (například
ulice Školní). A stavět na cizím se může
ukázat jako velmi problematické.
Celkové náklady na kompletní rekonstrukci ulice Slunečná v celé její délce
představují částku okolo 25 milionů korun
a zahrnují také vybudování stokové dešťové kanalizace, chodníku po celé délce, nutných přeložek atd. Stavební práce začnou
rovněž začátkem září a celá rekonstrukce
má být kompletně dokončena do prosince
tohoto roku.

Kdo ze čtenářů Informačního listu má zájem o podrobnější informace o rekonstrukci
obou komunikací může nahlédnout do projektové dokumentace, která je k dispozici na
městském úřadě na odboru investic.
PhDr. Michal Jirout, předseda koordinační komise

Od 6. září začnou v ulici Dr. Janského,
která projde kompletní rekonstrukcí,
pracovníci firmy Strabag usazovat obrubníky a odvodňovací žlaby. Ulice přitom nebude pro dopravu uzavřena, ale
tak, jak budou pokračovat práce, vždy
zhruba po padesáti metrech zúžena do
jednoho jízdního pruhu.
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Poděkování těm, kteří se zasloužili a krásnou pouť

Jedno zajímavé umělecké vystoupení za druhým bavilo spousty návštěvníků černošické Mariánské pouti, která se konala 14. a 15. srpna na útulném náměstí před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie. Na podiu s dětmi dováděl mim Michal Dufek, divadelní
scénky se střídaly s tanečními soubory, skupinami šermířů a samozřejmě hudebními
skupinami, z jejichž repertoáru si každý mohl vybrat muziku podle svého gusta. To vše
doplňovaly tradiční pouťové atrakce. Vydařená pouť se tak vlastně stala pozvánkou na
tu příští. Chtěl bych poděkovat všem, kdož se zasloužili o to, že jsme se všichni dobře
pobavili, a zejména těm, kteří vystoupili bez nároku na honorář. Zvláštní poděkování
tedy patří tanečnímu souboru Pramínek, Ludmile Svozilové za skvělá taneční vystoupení, hudební skupině Timudej, pěveckému souboru Cantara a skupinám historického
šermu Alotrium, Reginleif, Nevers, Taberna a paní Mileně Křížové za skvěle připraveZa odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín
nou výstavu o historii Černošic.

Mariánská pouť 2004
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z radnice

foto Daniel Vojtíšek, Pavel Blaženín a Stanislav Janovský
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Přehled variant křížení silnice s dráhou
Křížení hlavního průtahu městem silnice II/115 s tratí se
v poslední době stalo opět aktuálním tématem řady diskuzí,
úvah a stanovisek. Pro lepší přehlednost o tématu předkládáme
čtyři varianty, které podrobně popisuje všechny možnosti, které
až dosud byly na nejrůznějších úrovních zvažovány a projekčně
zakreslovány. Důležité je také zdůraznit, že všechny uvažované
varianty především hledají technické řešení něčeho, co je v územním plánu zaneseno již od roku 1996. Rada města tak při hledání
vhodného řešení usiluje především o nejoptimálnější realizaci
usnesení zastupitelstva z roku 1996.

Varianta A

Varianta B

Název: Mostotunel

Název: Kaskády

Kým je navrhována: SŽDC, Ing. Koubek,
Ing. Jaroš

Kým je navrhována: SUDOP, SŽDC

Soulad s Územním plánem z roku 1996: Ano

Nároky na soukromé pozemky: Ano.

Nároky na soukromé pozemky: Ano
Popis: Vlak v úseku Komenská – Sadová
jede v umělém betonovém tunelu, auta se
pohybují na vrcholku tunelu zhruba 8 metrů
nad současnou tratí, kde je vozovka. Najíždí
se ostrým stoupáním v prostoru vodárny,
sjezd v prostoru nehtového studia, sjezd do
Komenského ulice a dále normální trasou.
Výhody: Odhlučnění železnice v úseku
Komenského – Sadová a ochrana domu
před vibracemi z provozu trati. Nároky na
zábor soukromého vlastnictví relativně malé
(zánik domu u nehtového studia). Vzniká
prostor pro parkoviště na konci mostotunelu
(zhruba před resp. nad posledními dvěma až
třemi domy v Sadové ulici).
Nevýhody: Auta jezdí otevřenou silnicí
v úrovni domů v Komenského ulici a 6 až
8 metrů nad domy v ulici Sadová. Při ostrém nájezdu na mostotunel v těsné blízkosti konce Sadové nutno řadit a tím zvyšovat
exhalace. Obyvatelé jsou obtěžováni hlukem
a zplodinami. Obtížná otáčka do Komenského ulice.
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Soulad s Územním plánem z roku 1996: Ano
Popis: Otevřená nezakrytá silnice vedená
v prostoru Komenského – Sadová v hlubokém zářezu a v souběhu s tratí. Nejprve nad
její úrovní postupně vozovka klesá k podjezdu v prostoru u vodárny a do stávající trasy.
Výhody: Nejlevnější varianta.
Nevýhody: Obyvatelé přilehlých domů
nejsou dostatečně chráněni před hlukem od
projíždějících automobilů.

Varianta C
Název: Tubus
Kým je navrhována: Územně plánovací
komise, Rada města, CITYPLAN
Soulad s Územním plánem z roku 1996: Ano
Nároky na soukromé pozemky: Ano
Popis: Shora půltunelem zakrytá komunikace vedená v prostoru Sadová – Komenského
v úrovni a postupně pod úrovní trati. Podjezd
na stávající komunikaci v prostoru u Vodárny.
Výhody: Přilehlé domy jsou nejvíce chráněny před hlukem z projíždějících aut. Vysoká
opěrná stěna zpevní stráň v ulici Komenského.

z radnice
Po dokončení varianty bude možné rozšířit
některé pozemky z Komenského ulice směrem
k trati. Tyto pozemky navíc budou mít rovinatou nivelitu. Je vyřešeno napojení Komenského ulice. Budou vytvořeny předpoklady
k budoucímu tunelovému obchvatu města.
Nevýhody: Nejnákladnější varianta. Při
jejím budování jsou větší nároky na dočasné
využití soukromých pozemků a jeden dům
u nádraží bude muset zcela ustoupit.

Varianta D
Název: Viadukt
Kým je navrhována: Ing. Kala
(Ob. sdruž. KŽPMČ)
Soulad s Územním plánem z roku 1996: Ano
Nároky na soukromé pozemky: Ne

Soulad s Územním plánem z roku 1996: Ano
Nároky na soukromé pozemky: Ne
Popis: Křížení ve stávajícím místě. Trať se
nezvyšuje. Zahloubení silnice 7 metrů, a to
v úseku od zatáčky Radotínská až k hotelu
Slánka.
Výhody: Odpadá nutnost dočasných i úplných záborů pozemků.
Nevýhody: Nelze dopravně obsloužit domy na konci Radotínské ulice a na začátku
ulice Vrážské. Komenského ulici je nutné zaslepit. Dno podjezdu se dostává pod úroveň
Berounky i Švarcavy a je nutné instalovat
stálá čerpadla. I při malém zvýšení hladiny
řeky neprůjezdné. Nelze uvažovat o tunelovém obchvatu Černošic.

Z popisu předchozích variant je zřejmé,
že každé řešení má nějaké výhody a nějaké
nevýhody, a že tedy vždy bude někdo, kdo
bude z toho či onoho důvodu protestovat. Ti
zastupitelé, kteří dávají přednost laciné popularitě před odpovědností k celku, si pak
snadno mohou spočítat, že vlastně nejpohodlnější je problém s křížením vůbec neřešit.
Dnes si žádného nepřítele neudělají, a až
tady za pár let budou auta u přejezdu stát ve
Výhody: Odpadá nutnost dočasných i úpl- frontě až na Vráž, tak si na ně už nikdo nevzpomene. Rádoby použitelných argumentů
ných záborů pozemků.
Nevýhody: Nelze dopravně obsloužit domy na podporu varianty nicneřešení se vždy dá
na konci Radotínské ulice a na začátku ulice najít přehršle. Například vysokorychlostní
Vrážské. Komenského ulici je nutné zaslepit. trať vedená někde úplně jinudy zprovozněTěleso dráhy již nebude možné obklopit pro- ná v roce 2080 nebo osobní vznášedla v roce
tihlukovou stěnou a slyšitelnost projíždějícího 2091 (ten pokrok jde tak rychle). Případně,
vlaku se v celém městě zvýší. V úseku Sadová a to je zajímavé, „obchvat města“ a „Černo– Komenského se vlak pohybuje nad úrovní šice jako dojezdová obec“.
Jen u těchto posledních dvou argumentů
prvních pater domů, v ulici Zdeňka Lhoty je
to pak místy i na úrovni druhých pater. Nelze stojí za to blíže se zastavit. V současné době
projíždí městem zhruba 10 000 aut denně.
uvažovat o tunelovém obchvatu Černošic.
Do roku 2010 se předpokládá nárůst až
Varianta E
na 13 000 aut. Z dopravní studie, kterou
Název: Ponorná
si město v rámci dopravního generelu nechalo zpracovat, vyplývá, že obchvat přes
Kým je navrhována: (Ob. sdruž. KŽPMČ)
Popis: Křížení ve stávajícím místě. Aby se
získal prostor na 7 metrů vysoký normovaný
podjezd najíždí trať za Mokropeským nádražím na Viadukt, po kterém se pohybuje po celou dobu průjezdu městem, v prostoru křížení
je pak jeho výše již zhruba 3 metry nad současným terénem. Silnice je o zbývající 4 metry
zahloubena, a to již od zatáčky na Radotínské.
Z Viaduktu plynule sjíždí vlak až za městem.
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z radnice
Ořech a do Řevnic (nová II/116) by zátěž
v našem městě v roce 2010 snížil o 3000 tisíce aut denně. I v případě, že by tedy došlo
k jeho vybudování, což se dnej jeví již jako
nepravděpodobné, zůstala by patrně v Černošicích současná dopravní zátěž. Obchvat
přes Ořech tedy oproti dřívějším úvahám
nepředstavuje žádné řešení dopravní situace v Černošicích. Smysluplný obchvat může
být jen v těsné blízkosti města. A to vždy
a v každém případě znamená někde překonat řeku i trať.

veden po místních komunikací (!!). A to buď
ulicemi Slunečná, Janského, Masopustní náměstí, Topolská a nebo Dobřichovickou,
Mokropeskou, Školní (pěkně kolem školy)
Janského, Topolskou. Vedle toho, že by k realizaci této úchvatné myšlenky (která údajně pochází z jedné černošické hlavy) bylo
nutné provést rozsáhlý zábor soukromých
pozemků, by se navíc celková délka tranzitního průjezdu městem nezkrátila oproti
současnému stavu ani o metr a ještě navíc
by se realizovala na našich komunikacích.
V posledním návrhu Územního plánu Navíc by nejkratší cesta do rozvíjejících se
Středočeského kraje byla spojnice mezi Vonoklas vedla přes Vráž, zatímco na Kalu
Strakonickou a silnicí II/115 (tedy obchvat a Roblín by se jezdilo jako dosud. Skutečný
Radotína) navrhována v prostoru od místa, efekt pro zklidnění dopravy ve městě a dokde je za radotínským přejezdem vedení sažení cíle učinit z našeho města dojezdovou
vysokého napětí až do blízkosti osady na obec by byl evidentně zcela nulový. Z těchto
Vírku. Tedy před Černošicemi a tam je také důvodů proto současné vedení města požánutné dostat se přes trať (resp. za trať). Pak dalo o vypuštění této hypotetické rezervy na
ovšem lze o obchvatu Černošic uvažovat jen komunikaci vedoucí k „mostu“ z pražského
v podobě tunelu pod Staňkovou i pod Vráží. územního plánu,
Tolik k pojmu „obchvat“.
Pokud tedy uslyšíte jak někdo operuje
Pojem „Černošice jako dojezdová obec“
jistě představuje něco co bychom si přáli
je však otázka jak toho opravdu dosáhnout.Možná ještě některým pamětníkům
vybaví, že na téma „Černošice jako dojezdová obec“ se v našem městě před několika
lety již jednou vedly živé debaty a to v souvislosti s úvahou o mostě přes Berounku
hned za ostrovem poblíž Topolské ulice.
Stojí za to si připomenout o co tenkrát šlo.
To, že by tento most do Lipenců byl někdy
využíván jen pro takzvanou „místní dopravu“, byl totiž nesmysl už tenkrát všem
zřejmý. A na současné dopravní studii která
se zabývá objemem tranzitní dopravy to
lze i dokázat. Bylo a je jasné, že tento most
by byl především využíván touto tranzitní
dopravou, protože auta jedou vždy tam,
kde je to nejkratší. Podařilo by se tak jen
vytvořit průtah městem, který by navíc byl
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s pojmem „Černošice jako dojezdová obec“,
hned se ho zeptejte, jak si to představuje.
Neseriozního populistu poznáte snadno
podle toho, že vám neodpoví protože možností jak tohoto cíle dosáhnout není mnoho
a jsou v každém případě velmi nákladné
a vyžadují dlouhodobý konsensus v orgánech města.

My, kteří si opravdu přejeme aby se
Černošice staly tou „dojezdovou obcí“ se
o nějaké řešení již pokoušíme, a proto
si město ve spolupráci se Středočeským
krajem zadalo u firmy Cityplan zpracování
návrhu na obchvat města. První návrhy,
které mají zmapovat možnost tunelového
obchvatu města, očekáváme v nejbližších
dnech. Po jejich obdržení s nimi bude
seznámena prostřednictvím internetu i IL
širší veřejnost.
Aleš Rádl, místostarosta

z radnice

Schůze rady města
dne 11. srpna 2004
(Dokončení ze str. 2)

• rada města souhlasí se stavbou skladu nářadí na poz. č. k. 2917/37 u čp. 1548 v Černošicích (ul. Jabloňová)
• rada města nesouhlasí s přístavbou chaty č. ev.
0436 na pozemku parc. č. 5287/5 v Černošicích
(Pod Skalou) a s udělením výjimky s ohledem na
vysoké procento zastavěnosti plochy
• rada města souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku č. k. 1694/17 v Černošicích
(Peroutkova)
• rada města souhlasí se stavebními úpravami
střechy na čp. 134 na pozemku parc. č. 138
v Černošicích (Třebotovská ul.)
• rada města souhlasí se stavbou garáže
u čp.1576 na pozemku parc.č.1820/1 v Černošicích (Žatecká ul.)
• rada města souhlasí s dělením pozemků 4457/1,
4453/1 a 4457/6 a části 4458/1 („a“) a sloučením
dle předloženého návrhu (ul. Zd. Lhoty)
• rada města souhlasí s vydáním dodatečného
stavebního povolení na stavbu bazénu u č. ev.
0580 na pozemku parc. č. 4738 v Černošicích
(osada Radost) a souhlasí s udělením výjimky
• rada města souhlasí s vybetonováním vjezdu
na pozemek č. k. 1693/9 (Lada-střed) s upozorněním, že se jedná o stavbu dočasnou vzhledem k budoucí úpravě komunikace
• rada města souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku parc.č. 1693/6 v Černošicích (Lada-střed)
• rada města souhlasí se stavbou bazénu
na pozemku parc. č. 2917/26 v Černošicích
(Mokropeská)
• rada města souhlasí se scelením pozemků
4728/9 a 4738 v kat. úz. Černošice (osada
Radost)
• rada města souhlasí se stavebními úpravami
garáží a změnou užívání služebny Rozvodných závodů (Zd. Lhoty)

• rada města souhlasí se stavbou bazénu na
pozemku parc. č. 2423 (Střední)
• rada města žádá komisi investiční a komisi
stavební o projednání návrhu dokumentace
„Dešťová kanalizace – dokumentace k územnímu řízení“, následně předložit radě města
k opětovnému projednání
• rada města souhlasí s podpisem mandátní
smlouvy na výkon inženýrské činnosti pro akci
„Dostavba vodovodu a kanalizace v Černošicích“
• rada města ukládá OISM připravit projektovou dokumentaci a zařadit vybudování
splaškové kanalizace v ulici V Mýtě do plánu
investic 2005
• rada města konstatuje, že dokud nejsou vybudovány inž. sítě a komunikace není možno na
předmětném pozemku stavět; Město Černošice
neinvestuje ze svých zdrojů do vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě „Lada-jih“
• rada města bere na vědomí technickoekonomické posouzení varianty křížení silnice
a žel. trati v Černošicích a trvá na řešení mimoúrovňového křížení
• rada města souhlasí s vrácením příspěvku
na vybudování plynové přípojky k pozemku
parc. č. 2486 v Černošicích (ul. Dr. Janského)
ve výši 8 000 Kč
• rada města vybrala pro rekonstrukci kotelny
MěÚ nabídku firmy INSTAMA – nabídková
cena 636 645 Kč vč. DPH a určuje ke správě
kotelny MěÚ odbor investic a správy majetku
• rada města odkládá své rozhodnutí ve věci
ZUŠ – propočet finančních nákladů na úpravu učebny na obřadní síň (náklady na zařízení interiéru)
• rada města bere na vědomí informace o odstraňování závad v DPS a ukládá OISM do konce
září předložit radě informace o vyřešení závad
• rada města bere na vědomí informace
o budování stacionáře v DPS – bude realizován v prostorách, které má v současné době
v pronájmu Farní charita Neratovice
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z radnice
• rada města konstatuje, že oprava komunikace Kubánská se bude provádět v rámci
„Opravy komunikací po povodni“

• rada města bere na vědomí informaci
a souhlasí s návrhem provozu dětského hřiště
v ulici Domažlická

• rada města konstatuje, že fa Stavitelství
Řehoř již přislíbila opravu komunikace po
výstavbě K+V (Nám. 5. května)

• rada města navrhuje na pozemcích u ČOV
parkoviště nevybudovat a ponechat zde pouze zelené plochy

• rada města ukládá odboru investic a správy majetku rozčlenit rekonstrukci kapličky
v Mokropsích na etapy s ohledem na finanční
možnosti rozpočtu a realizovat jednotlivé
etapy dle možností rozpočtu města; etapu pro
rok 2004 realizovat do konce září

• rada města potvrzuje návrh výběrové komise
– Výběrové řízení – Rekonstrukce komunikace
Slunečná – vítězná firma ŽS Brno a. s.

• rada města souhlasí s rozdělením platby ve
výši 6 981 Kč – vyúčtování za teplo a vodu na
dvě splátky
• rada města souhlasí s výměnou bytu
v čp.102
• rada města bere na vědomí informace
o zpracování energetických auditů pro ZŠ
Černošice a MŠ Topolská a ukládá OISM
podat žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na výstavbu kotelen pro
ZŠ a MŠ Topolská
• rada města souhlasí s nabídkou na revizi
a odbornou prohlídku kotelny v MŠ Karlická
a ukládá OISM zařadit řešení vytápění MŠ
Karlická do plánu investic pro rok 2005
• rada města ukládá OISM předložit kvalifikovaný odhad finanční náročnosti přeložky
vodovodu pod panelovou vozovkou; rada
ukládá IOSM prověřit možnost úplného odstavení této části vodovodu
• rada města potvrzuje výsledek losování
o byt v čp. 228 a souhlasí s přidělením bytu
• rada města ukládá OISM projednat s vlastníky nemovitostí finanční příspěvek na realizaci
parkovacího stání s navrženými zatravňovacími tvárnicemi; rada města ukládá OISM
projednat s vlastníky nemovitostí umístění
nájezdů; rada souhlasí s realizací stavebních
konstrukcí v souvislosti s rekonstrukcí ulice
Dr. Janského (chodník, parkoviště)
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• rada města ukládá firmě ŽS Brno a. s. ve
spolupráci s OISM intenzivně jednat s vlastníky pozemků nepřipojených na VaK o urychleném dobudování přípojek v komunikaci Slunečná tak, aby povrch komunikace již nebyl
narušován
• rada města souhlasí, aby prokázaná poměrná část dlouhodobých nákladů na údržbu
domu Střední 368 ve výši 172 748 Kč byla
odečtena z kupní ceny a doporučuje zastupitelstvu města prodej části nemovitosti dle
předkupního práva za odhadní cenu po odečtení prokázané poměrné části dlouhodobých
nákladů na údržbu domu, a to za 689 247 Kč
• rada města nesouhlasí s odprodejem části
pozemku PK č. 708/1 k. ú. Černošice a ukládá
OISM zpracovat zjednodušený návrh PD na
vybudování parkoviště na tomto pozemku
• rada města souhlasí s odprodejem pozemku
č. parc. 471/10 v k. ú. Černošice na výstavbu
nové budovy pošty a doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej pozemku č. parc.
471/10 v k. ú. Černošice za cenu 2000 Kč/m²
• rada města souhlasí se zněním kupní smlouvy dle návrhu a s podpisem kupní smlouvy na
pozemek č. parc. 4727/26 o výměře 1 382 m²
• rada města doporučuje zastupitelstvu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy – darování staveb + pozemků lokalita Lada-sever
• rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy regulované vyhláškou MF na dočasné užívání pozemku č.parc. 4105/1 k.ú. Černošice – pronájmem na dobu určitou 1 rok

z radnice
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení název nové ulice „Brusinková“
• rada města souhlasí s převodem nájemního
vztahu k poz. č.parc. 1131/26 – ul. Olbrachtova
• rada města souhlasí s přijetím obou nabídek a s podpisem smluv
• rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na mimoškolní akci pro děti
- sportovní olympiáda 2. 10. 2004 pořádanou
MŠ Topolská ve výši 5 000 Kč
• rada města schvaluje vyřazení opotřebovaného DHM a ZP dle předložených návrhů
• rada města pověřuje pí starostku připravit
podklady k investičním akcím pro připravované rozpočtové opatření pro jednání zastupitelstva města na příští zasedání rady města
• rada města schvaluje od 1. 8. 2004 cenu vodného ve výši 25,20 Kč a cenu stočného ve výši
24,80 Kč včetně DPH
• rada města nesouhlasí s nákupem multikáry
pro potřeby odboru VaK
• rada města bere na vědomí informace o nerealizovaných úsecích splaškové kanalizace
• rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na
technickou spolupráci odboru VaK s firmou
AQUACONSULT spol. s r. o. od 1. 10. 2004
a trvá na tom, aby stávající provozní zaměstnanci odboru VaK nadále vykonávali správu
kanalizační sítě
• rada města souhlasí s uveřejněním znaku města v publikaci „Knihovny Středočeského kraje“
• rada města ukládá odboru kancelář starosty
prověřit možnost přijetí obecně závazné vyhlášky, která by omezovala konzumaci alkoholu na veřejném prostranství
• rada města žádá komisi životního prostředí
opětovně posoudit nutnost pokácení topolů
v ulici Školní a na další jednání předložit
všechny nabídky, které byly v souvislosti s topolovou alejí doručeny
• rada města souhlasí s realizací VO v části
ulice Slovenská spodním vedením a žádá
o předložení minimálně 2 dalších nabídek

na jeho realizaci (včetně lampy na soukromé
cestě), přiložit plánek
• rada města souhlasí s úhradou kameniva
firmě BES Benešov, s.r.o. – cena 25 247 Kč povrchové úpravy v ulici Sadová
• rada města bere na vědomí zprávu o havárii na dešťové kanalizaci v ul. Waldhauserova
a ukládá OISM zařadit rekonstrukci dešťové kanalizace v ul. Waldhauserova do plánu investic
na rok 2005 a doporučuje tuto akci realizovat
zároveň se splaškovou kanalizací v této lokalitě
• rada města odkládá rozhodnutí a ukládá
IOSM prověřit náklady na dobudování kanalizace v ulici Lesní a poté ukládá TS oslovi 3
firmy na vybudování povrchu komunikací
• rada města bere na vědomí informace o opravách vozového parku TS a souhlasí s podpisem
dohody o budoucích kupních smlouvách
s obchodní společností STOREX, spol. s r.o. na
nákup zboží, zejména pneumatik
• rada města souhlasí s objednáním oprav
komunikací frézováním u firmy STABILOR
v rozsahu cca 400 m² a požaduje záruku na
provedené práce
• rada města souhlasí s navrženým postupem
srovnání kvality povrchů místních komunikací
• rada města souhlasí s podpisem kupní
smlouvy s firmou ZNAČKY Praha, s. r. o. na
nákup svislého dopravního značení
• rada města souhlasí s nákupem a obnovou dopravního značení dle předložené kalkulace a pořadí a ukládá TS realizovat dopravní značení
• rada města nesouhlasí s pronájmem sloupů
veřejného osvětlení firmě Publicitaria Praha,
spol. s. r. o.
• rada města ukládá odboru dopravy přizvat
žadatele na jednání rady města o možnosti
umístění reklamní orientační tabule města
• rada města odkládá rozhodnutí o uzavření
veřejnoprávní smlouvy s obcí Všenory na
příští zasedání rady města
• rada města souhlasí s textem Smlouvy na
profylaktické služby a předkládá statutárnímu
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z radnice
orgánu města Černošic tuto smlouvu k podpisu
• rada města bere na vědomí informace
o předložené nabídce na nákup elektrocentrály a souhlasí s postupem navrženým odborem informatiky
• rada města souhlasí s nákupem 50 ks monitorů podle nejvýhodnější nabídky, která byla
získána oslovením 4 firem (v poptávce jsou
stanoveny minimální parametry – 17” TFT
LCD, DVI vstup.)
• rada města ruší s účinností od 1. října 2004
odbor školství a kultury Městského úřadu
Černošice; přičleňuje oddělení památkové péče
rušeného odboru školství a kultury k odboru životního prostředí a pověřuje ho výkonem agend
svěřených Městskému úřadu Černošice zákonem
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, a zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního
rozvoje, oddělení školství rušeného odboru školství a kultury přičleňuje ke správnímu odboru
a pověřuje ho výkonem agend svěřených Městskému úřadu Černošice zákonem č. 564/1990 Sb.
o státní správě a samosprávě ve školství
• rada města bere na vědomí, že tajemník
městského úřadu využije svého práva, které
mu přiznává článek 5 organizačního řádu,
a bude od 1. října 2004 po přechodnou dobu
vlastnoručně podepisovat listiny vydávané
oddělením památkové péče
• rada města bere na vědomí dosud proběhlá
jednání o smlouvě o výpůjčce – budova Podskalská a doporučuje pokračovat v jednáních
o upřesnění otázky plateb a sankcí
• rada města souhlasí s návrhem na prohlášení domu čp. 403 za kulturní památku a ukládá
odboru kultury zajistit další postup
• rada města bere na vědomí prázdninovou
otevírací dobu v městské knihovně
• rada města bere na vědomí informace
o koncepci Informačního listu
• rada města souhlasí s nákupem nízkotlaké
vodní cisterny pro Multikáru TS za cenu
120 000 Kč
• rada města trvá na tom, aby stavební po-
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volení na rodinné domy firmy Skanska byla
vydávána až po dokončení stavby inž. sítí
a komunikací a jejich kolaudaci
• rada města ukládá vedoucí TS posoudit
možnost využití pracovníků TS pro údržbu
budovy, kterou má pronajatou družstvo DIPRA a posoudit rozsah nezbytných úprav
• rada města bere na vědomí Informace o 5.
a 6. změně ÚPD a souhlasí s navrženým postupem
• rada města bere na vědomí informace o stavu projektů na dostavbu ZŠ
• rada města souhlasí s proplacením zbylých
finančních prostředků firmě EKIS – akce vodovod Topolská
• rada města bere na vědomí stanovisko Ministerstva vnitra ČR ke sníženému počtu členů
rady, ve kterém se uvádí, že podle § 100 odst. 1
zákona o obcích přechází pravomoc rady obce
na zastupitelstvo obce, poklesne-li v průběhu
funkčního období počet členů rady obce pod
5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce
není doplněn alespoň na 5. V ostatních případech vykonává rada obce svou pravomoc i při
poklesu počtu jejích členů, tedy i když má po
odstoupení jednoho člena sudý počet členů
• rada města ukládá OŽP projednat s firmou
Rumpold ukládání nádob na komunální odpad po jejich vyprázdnění co nejblíže k hranici pozemku
• rada města bere na vědomí poděkování
firmy ŠIBA za sponzorský příspěvek města na
1. ročník festivalu Bigbeatové dunění
• rada města ukládá odboru VaK projednat
s firmou Aquaconsult možnost namontování vodoměrů na přípojkách, kde vodoměry
doposud namontovány nejsou a současně
předložit návrh časového harmonogramu realizace – Předložit seznam – popis stávajícího
stavu (připojení a nepřipojení)
• rada města ukládá VaK osadit na veřejný
vodovod u MŠ v Mokropsích automaticky se
zavírající kohout tak, aby se zabránilo zbytečnému protékání vody.

z města a okolí

Na kolejích ležela zraněná labuť a opilec
Slunečnou se řítily kontejnery – 3. července v ranních hodinách přijala městská
policie oznámení, že v noci neznámý pachatel pustil Slunečnou ulicí z kopce dolů
kontejnery na tříděný odpad. Dva z kontejnerů narazily do zaparkovaného osobního
vozidla. Jako zázrakem nezpůsobily žádnou
majetkovou škodu.
Vandalové ničí doslova vše – 3. července ráno oznámila majitelka jedné z nemovitostí v ulici Zdeňka Lhoty městské
polici, že neznámý pachatel strhl kapličku
u plynové přípojky vedoucí k jejímu pozemku.
Na kolejích ležela zraněná labuť – 7. července ráno přijala městská policie oznámení

o zraněné labuti v kolejišti v prostoru železničního mostu v Mokropsech. Zraněného
ptáka policisté chytili a převezli k veterinárnímu ošetření.
A koleje podruhé – 10. července v poledne přijala městská policie oznámení, že
v kolejišti v prostoru železniční zastávky
Mokropsy leží muž. Z tohoto důvodu byl
zastaven provoz na trati v úseku Radotín
– Dobřichovice. Policisté zjistili, že muž byl

pod vlivem alkoholu a v kolejišti upadl. Provoz byl obnoven po 20 minutách.
Místo miny našel pyrotechnik lampu
– 10. července odpoledne oznámil majitel pozemku v chatové osadě Pod hladkou skálou
telefonicky městské policii, že našel starou
vojenskou munici. Domníval se, že jde pravděpodobně o minu. Policisté místo zajistili
a přivolali pyrotechnika. Ten ale konstatoval,
že jde o starou petrolejovou lampu.
Policisté zasahovali při šarvátce – 16.
července v noci obdržela městská policie
oznámení o incidentu v restauraci Kazín
v Černošicích. Hlídka, která dorazila na
místo, zjistila několik mužů pod vlivem alkoholu, kteří se vzájemně napadali. Šarvátku
ukončila a vše bude dál řešeno ve
správním řízení.
Zraněné ženě pomohli až strážníci – 20. července v dopoledních
hodinách si dva strážníci všimli
u železničního nádraží v Černošicích starší ženy, která krvácela
z hlavy. Žena jim sdělila, že spěchala
na autobus a upadla. Nikdo z kolemjdoucích však jejímu zranění nevěnoval pozornost. Strážníci proto
ihned přivolali lékaře.
Hrozilo, že chytne les – 5. srpna
odpoledne přijala městská policie
oznámení, že v ulici Karlická hoří
skládka. Okamžitě byli informováni mokropesští hasiči, kteří požár po 25
minutách lokalizovali. Policisté děkují občanům, kteří požár včas oznámili, neboť hrozilo, že se oheň dostane do blízkého lesa.
A další požár – 12. srpna ve večer začala
hořet tráva na pozemcích mezi rodinnými
domy v ulici Slunečná. Oheň lokalizovali
mokropeští hasiči společně s hasiči z Řevnic
a Dobřichovic.
Gregor Dušička, městská policie
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Odpady není třeba házet sousedovi za plot

Posekaná tráva, všelijaké harampádí či zbytky všeho možného, co doma překáží a k ničemu se nehodí, není třeba tajně vyhazovat na ulici nebo sousedovi za plot. Existují i jiné
možnosti, které navíc šetří životní prostředí a uchovají okolí vašich příbytků čisté.
Na celém území města jsou stanoviště ního odpadu bude možné se zbavit při akci
s kontejnery na tříděný odpad, v areálu Tech- Kontejnery podzim 2004, při které budou
nických služeb stále a zdarma funguje sběr v určených dnech a na určená místa přistanebezpečných odpadů, bioodpad je svážen veny velkoobjemové kontejnery. Podrobnější
každé pondělí. Každý první čtvrtek v měsíci informace o službách, jejichž fungování je
je možné využít služby svozu papíru a hadrů pro zachování pořádku a čistoty ve městě neod každého domu. Nadměrného komunál- zbytné, jsou uvedeny v následujících řádcích.

Stanovišť na tříděný odpad je v Černošicích patnáct
V Černošicích je rozmístěno 15 stanovišť
na tříděný odpad. Je na nich 44 kontejnerů
určených na plasty, 12 na sklo a 19 na papír.
Konkrétní stanoviště kontejnerů jsou následující:
Komenského ulice (u kostela),
Poštovní ulice,
Karlická ulice,
Samoobsluha u Brymů,
Roh ulic Topolská a Jasmínová,
ulice Dr. Janského (pekárna),

Na Drahách (fotbalové hřiště),
ulice Jičínská,
Bytovky v Karlické,
Husova ulice (u Vávrů),
Jiráskova ulice,
Smetanova ulice,
Ulice Slunečná (Na Ladech),
V Habřinách.
Prosíme plastové lahve sešlapávejte (zmenší tak
jejich objem a nevozí se vzduch) a kartony, kterých se chcete zbavit, rozebírejte!

Takový nepořádek způsobí pohozený bioodpad, který do těchto kontejnerů nepatří.
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Nebezpečný odpad lze zdarma odkládat do areálu TS
Obyvatelé města mohou nebezpečný odpad zdarma odkládat do areálu Technických
služeb, a to v pondělí a ve středu od 7.00 do
17.30. Ostatní dny po telefonické domluvě
na čísle 2 5164 1183. Pracovníci technických
služeb nebezpečný odpad převezmou a uloží
do speciálních kontejnerů. Jeho likvidaci pak
zajistí odborná firma.
Nebezpečným odpadem jsou především

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiné zbytky obsahující
rtuť, dále olej a tuk (vyjma jedlého), barvy
včetně tiskařských, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, baterie, akumulátory, lednice, obrazovky a pneumatiky.
Nepoužitá cytostatika, léky a rtuťové teploměry lze odložit v lékárně v Černošicích a ve všech
lékárnách na území hlavního města Prahy.

Pro bioodpad přijíždí svozový vůz každé pondělí
Svoz bioodpadu od obyvatel Černošic
zajišťuje firma Rumpold, a to každé pondělí.
Svozový vůz, který tento druh odpadu sváží,
projíždí všemi ulicemi města. Bioodpad lze
dávat do samostatných popelnic speciálně
k tomuto účelu určených nebo do papírových pytlů, které je možné zakoupit na MěÚ

a v Technických službách. Jeden biopytel stojí
13 korun. Speciální nádoby na bioodpad lze
objednat a zakoupit u Firmy Rumpold na tel:
2 5164 0846. Do nádoby na bioodpad se smí
dávat jen odpad biologicky rozložitelný. Pokud obsluha svozového auta zjistí v nádobě
jiný, než biologický odpad, nádobu nevyveze.

Akce Kontejnery podzim 2004 začne už v září
Kontejnery na velkoobjemový odpad bu16. října
dou přistaveny vždy od 9 do 14 hodin v těch- Mokropeská (roh na Višňovce),
to termínech a ulicích:
Vráž (samoobsluha u trafiky),
U Mašitů,
25. září – chatové osady
Mokropsy (Šeříková).
Na Vírku,
23. října
Na Drahách (u hřiště),
Mokropsy (Dr. Janského),
V Habřinách,
Černošice (Libušina),
V Lavičkách.
Černošice (Karlická),
2. října
Černošice (u kostela).
Vráž (Dobřichovická u trafostanice),
Co do kontejnerů nepatří:
Karlštejnská (u trafostanice),
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odeČernošice (Radotínská – Sadová),
vzdat hasičům Mokropsy), lednice a nebezČernošice (v Kosině).
pečný odpad, barvy, ředidla a jiné chemikálie a bioodpad (větve, tráva apod.).
9. října
Je třeba skutečně počítat s tím, že
Černošice (Poštovní),
kontejnery budou přistaveny přesně do
Mokropsy (u pekárny),
14. hodiny. Jakýkoli odpad, který přinesete
Vráž (Husova – Majakovského),
později, pracovníci svozu odmítnou!!!
Petelíková Renáta, odbor životního prostředí
Vráž (Slunečná u kontejnerů na plasty).
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Memoriál Václava Lajna vyhrál SK Kazín
Na fotbalovém hřišti SK Kazín se 14. srpna konal 23. ročník Memoriálu Václava Lajna.
Zúčastnili se ho tradiční rivalové – SK Černošice, SK Kazín a Všenorský SK, které doplnil
tým TJ Radlice. Turnaj vyhráli domácí, poslední skončili černošičtí borci, i když ze všech
zúčastněných mužstev hrají nejvyšší soutěž. Václav Lajn byl hráč prvoligových kvalit. Před
2. světovou válkou „kopal“ za Čechii Karlín a na sklonku kariéry bojoval právě v dresu pořádajícího oddílu.
(js)

Kapitán vítězného týmu SK Kazín Milan Studecký přebírá pohár od ředitele turnaje
Vladimíra Vosky

K dobré úrovni zápasů přispěl i kvalitní trávník kazínského hřiště

22

z města a okolí

Nohejbalový mistr světa na Jedličkárně neuspěl
Těsně po deváté 14. srpna letošního roku zahájil na kurtech Jedličkových lázní
devítihodinový maratón turnajového klání
v nohejbale trojic. Sešlo se na šedesát hráčů,
kteří odehráli 59 těžkých zápasů. Borci si
pochvalovali kvalitu připravených kurtů,
organizaci a herní systém turnaje i zajištěný
gastro-servis (ke grilovaným masům, uzeninám a guláši se snědlo 50 bochníků chleba
a na dvě stovky rohlíků).
O vysoké úrovni turnaje a vyrovnanosti
družstev vypovídá ta skutečnost, že několikanásobný mistr světa a nejlepší nohejbalista České republiky Vilím Ungermann
spolu s dvacetinásobným mistrem republiky Jiřím Smejkalem a reprezentantem Jiřím
Dvořákem se umístili „až“ na čtvrtém místě.
Na místě třetím skončila trojice ve složení

Veselý František, Tirpák Josef a Kokštejn
Michal. Ve finálovém utkání se utkalo mužstvo Jedličkova (Rezek Josef, Kalas František
a Chytra Libor) s družstvem U Holínků
z Bratřínova (Fritz Miroslav, Šimáček Pavel a Březina Martin), které bylo šťastnější
a celý turnaj vyhrálo. Celý turnaj sledovalo
okolo pěti stovek diváků.
Akce však pokračovala dál a po hodinovém osvěžujícím dešti se neúnavní hráči,
pořadatelé i diváci pobavili na diskotékové
tancovačce, která trvala až do druhého dne.
Všichni si slíbili, že se zase za rok sejdou.
A nejen to, skutečnost, že se o známý turnaj
pravidelně zajímá televize a zprávy o něm
se objevují v celostátních denících, zvyšuje
prestiž samotných Černošic. Jaroslav Pecl

Devítihodinový maratón zápasů dvaceti nohejbalových trojic na kurtech Jedličkových lázní
sledovaly stovky nadšených diváků
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Kazínský pohár získali černošičtí tenisté
Na kurtech tenisového klubu TK Kazín se
17. července konal tradiční turnaj – Kazínský
pohár. Toto deblové klání pořádá klub jako
open soutěž pro páry z celého povodí Berounky.
Do bojů se letos přihlásilo 18 dvojic, palmu
vítězství si odnesli Tomáš Frýda a Marek Bilej
z tenisového oddílu SK Černošice, kteří ve
finále porazili nejúspěšnější pár v novodobé
historii této soutěže Petra Hartmana a Jiřího
Šimonovského z tenisového oddílu LTC Kazín.

nezachovala žádná dokumentace. K obnovení tradice této soutěže došlo v roce 1979
a od této doby se opět hraje pravidelně
(kromě roku 1997, kdy se soutěž nepodařilo
zorganizovat). Od roku 1979 se také začala
tato soutěž znovu počítat.

V pětadvaceti dosud odehraných ročnících
se nejúspěšnější dvojicí stali Petr Hartman
– Jiří Šimonovský z LTC Kazín, kteří tuto
soutěž vyhráli 8krát, před dvojicí Karel
Roubal ml. – Milan Bouzek z pořádajícího
TK Kazín pořádal soutěž již v 40. až 60. klubu TK Kazín, kteří zvedli pohár nad hlavu
letech minulého století, z této doby se však celkem 4krát.
Po�. �.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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26
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Rok
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

P�ehled vít�zných pár�:

Vít�zové
Frantiek Fanty st. - Ji�í Novotný (LTC Kazín)
Ji�í Lebeda - Jaroslav Koza (�evnice)
Ji�í Lebeda - Zden�k Horn (�evnice)
Karel Roubal ml. - Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. - Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. - Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. - Milan Bouzek (TK Kazín)
Josef Jaek ml. - Miroslav Pavelka (Praga)
Pavel Sajler - Zbyn�k Cíza (LTC Kazín)
Rudolf Muller - Karel pringer (Radotín)
Pavel Sajler - Michal Sajler (LTC Kazín)
Pavel Sajler - Michal Sajler (LTC Kazín)
Rudolf Müller - Karel pringer (Radotín)
Rudolf Müller - Karel pringer (Radotín)
Petr Hartman - Ji�í imonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman - Ji�í imonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman - Ji�í imonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman - Ji�í imonovský (LTC Kazín)
Nehráno
Petr Hartman - Ji�í imonovský (LTC Kazín)
Zden�k Horn - Miroslav Pokorný (Dob�ichovice)
Petr Hartman - Ji�í imonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman - Ji�í imonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman - Ji�í imonovský (LTC Kazín)
Pavel Batá� - Petr Jakoubek (TK Kazín)
Tomá Frýda - Marek Bilej (SK �ernoice)

Jiří Baštář (vpředu) a Luboš Kudrna z TK
Kazín v jednom ze zápasů tenisového turnaje,
který se konal na kazínských kurtech. Turnaje se
v letošním roce zúčastnilo osmnáct dvojic.

z města a okolí

Černošičtí včelaři slaví devadesát let svého trvání
Včelařstvím se lidé zabývají už po staletí.
Chovali včely v dutých stromech (klátech)
a začali poznávat jejich život i jejich potřeby.
Včela je závislá na přírodě a příroda zase na
včele. Ne všichni lidé si však uvědomují, že
i oni jsou závislí na přírodě a na včelách v ní.
Včela pomáhá udržovat přírodu s bohatou
a rozmanitou vegetací a zajišťuje úrodu potravin. Členitost a rozmanitost
přírody a správné, kontrolované
ošetřování včelstev má vliv na vysokou kvalitu medu. Český med
splňuje ta nejpřísnější kriteria,
a proto se vždy dobře exportoval.
Velký podíl na tom má i Český
svaz včelařů, který se stará o to,
aby se včelaři stále vzdělávali
a využívali nových vědeckých poznatků
a technik chovu.
Pro zachování naší přírody by Česká republika potřebovala 750 tisíc včelstev, má jich
však pouze 480 tisíc. Každý včelařit nemůže,
a kdo by chtěl, často nemá možnost. Ubývá
včelstev, ubývá i včelařů. Příčin je hned několik. Zástavba je daleko hustší než tomu bývalo
a lidé se bojí napadení či jen obtěžování včelou. Mnohdy však zbytečně. Dnes máme včelu
vyšlechtěnou, aby byla mírná a měla kladné
vlastnosti pro chov i užitek. Ušlechtilé včelí
matky dodává řada výzkumných a šlechtitelských stanic. Veterinární nařízení povoluje
chovat právě jen taková včelstva a doporučuje
správnou chovatelskou metodu. Ani při rojení
nehrozí velké nebezpečí napadení. Rojení je
přirozený způsob rozmnožování včelstev. Před
vylétnutím z úlu se každá včela nasaje medem
co unese a rojové včely jsou proto těžké a nasycené. A každý ví, že sytý živočich, stejně jako
člověk, je spokojený a „nerad se pere“.
Včelařství je velmi zajímavý obor lidské
činnosti a Základní organizace v Černošicích

ráda uvítá každého, kdo se o včely a přírodu
zajímá. Založena byla v roce 1914 a letos tedy
slaví 90 let svého trvání. V kronice se uvádí
datum ustavující schůze 24. květen, první
„valná hromada“ se konala 25. října téhož
roku v hotelu Slánka. Organizace tehdy nesla
název Včelařský spolek pro Horní Černošice
a okolí, který byl zapsán u Zemského včelařského ústředního spolku pro
Království České. Zakladatelem
byl pan řídící učitel Karel Linka,
který dva roky předtím založil
i včelařský spolek v Dobřichovicích. Byl zvolen předsedou. Místopředsedou byl pan Josef Bláha,
a členové výboru pánové Eduard
Kovanda, Josef Pechar, František
Touček, Antonín Tůma a Josef Žampa.
V práci spolku však pokračovali i jiní,
o kterých bychom se rádi dozvěděli něco bližšího. Byli bychom rádi, kdyby nám jejich potomci mohli něco říci, poskytnout či zapůjčit
fotografii nebo jinou upomínku. Byli bychom
vděčni za každé nahlédnutí do minulosti.
Slavností schůze Základní organizace
Českého svazu včelařů v Černošicích se bude konat 18. září v Clubu Kino Černošice.
Dopoledne bude pro veřejnost v tělocvičně
Sokola otevřena výstava, která potrvá do
pondělí 20. září do 12 hodin. Toto dopoledne však bude přednostně určeno pro žáky
okolních škol.
Výstava ukáže historii i současnost včelařství u nás, součástí bude i ochutnávka medu,
ukázky medového pečiva a prodej včelařských produktů. Současně budou v kinosále
promítány filmy se včelí tématikou. Přijďte
se podívat a seznámit s historií a prací včelařů v Černošicích a okolí. Je to i kus historie
města a jeho obyvatel.
Jaroslav Částka, předseda ZO ČSV v Černošicích
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Fröhlichova letní vila od architekta Kotěry

Za jednu z nejvýznamnějších staveb Černošic je považována tzv. Fröhlichova letní
vila z let 1902–03, jejíž název ukrývala tajenka
minulého čísla IL. Projektoval ji věhlasný český architekt Jan Kotěra (1871–1923) pro Františka Fröhlicha, známého dekoratéra interiérů.
Vila patří k ranným Kotěrovým dílům, ve
kterých originálním a svébytným
způsobem skloubil vliv soudobé
anglické vilové architektury s tradiční českou lidovou tvorbou.

ží, který zřejmě vznikl v pozdějších letech
(20. léta minulého století). V patře je malebná místnost s původním dřevěným nízkým
mobiliářem, jejíž stěny jsou potaženy plátnem s malovanými motivy stromů. Výzdoba
s největší pravděpodobností pochází z rukou
architekta a malíře Jaroslava Fröhlicha, syna
původního majitele domu.

Architekt a profesor Jan Kotěra
je považován za zakladatele české
architektonické moderny a vliv jeLyrismus a půvab Fröhlichovy
ho díla, učení a nové generace žáků
vily spočívá zejména v jemné
na Umělecko průmyslové škole
dekoraci fresek exteriéru s motivy květino- v Praze, Akademii výtvarných umění v Praze
vých festonů, které podle Kotěrova návrhu i v soukromém ateliéru mělo zásadní význam
namaloval sám majitel domu. Téměř intaktně v dalším vývoji a směřování české architektury.
dochovaný interiér s uceleným souborem
Fröhlichova vila jako cenná kulturní papůvodních dveří a bohatě vyřezávaným mátka chráněná státem je v příkladné a citlivé
schodištěm je variací anglického rodinného péči současných majitelů.
domu s halou. Součástí areálu vily je patrový
Bc. Šárka Koukalová,
Národní památkový ústav
zahradní domek spojený s přízemní gará-

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Židovský kabátec; kanadský jelen – B. Kal; druhá část tajenky
– C. Francouzský zápor; franc. dramatik; vdova po Lennonovi – D. Srbský válečný
zločinec; chem. zn. kryptonu; cherubín – E. Chodec Mladého světa; večírek, otvory ve
zdech – F. Čistič kovů; Američany zmasakrovaná vietnamská vesnice – G. A sice; SPZ
Rychnova nad Kněžnou – H. Kus pole; severský paroháč – I. Žen. jméno; ženský zpěvný
hlas – J. Značka kalorie; angl. lord – K. Ruské zájmeno; tvoje – L. Legrace; vinařské městečko u Bratislavy – M. Dutá míra; svobodný statek; jitra – N. Snad; bojůvka; kříženec
velblouda – O. Slov. zvratné zájmeno; karetní hra; bezobsažní; předložka – P. Vývojové
stádium bource morušového; předložka; dezén – R. Bedrník; jméno severských králů;
krátké kabáty – S. Zájmeno; bojová látka; latinská předložka.
SVISLE: 1. Náš národní park; žen. jméno; hladit – 2. Lukostřelec lásky; zpomalovat; severoitalské město; zájmeno – 3. První část tajenky – 4. Typ vozu Audi; prostředek
proti hmyzu; Brit; průrvy – 5. Sarmat; SPZ Rokycan; cizí žen. jméno; příbuzný člověka
– 6. Tečovaná tenisová síť; usazenina; domácky Alexandr; skandinávské muž. jméno
– 7. Vědecko-technické informace; kubánský destilát; vražda; prezent – 8. Žen. jméno;
osobní zájmeno; z kterého směru; římská šestka – 9. Ludolfovo číslo; horské jezero na
severu Španělska; akademický titul; potvrzení způsobilosti – 10. Složka osobnosti podle
Freuda; třetí část tajenky – 11. Jezírka; rozhodně ne; generální sekretář OSN; plesa
– 12. Okruh GP San Marina závodů F1; břitká; biblická hora.
NÁPOVĚDA: D. Arkan – 9. Enol – 12. Imola
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Město zve zástupce spolků a organizací
na oslavu Dne české státnosti
Státní svátek Den české státnosti oslaví 28. září (Svatý Václav) celá republika. Rovněž představitelé města Černošice se rozhodli využít této vzácné příležitosti a pozvat v tento den zástupce
všech místních spolků a organizací k přátelskému neformálnímu posezení, které začne o páté
odpoledne v prostorách Club Kina. Program a občerstvení pro pozvané, tedy pro ty, kteří se
po celý rok starají, aby se lidé v našem městě bavili i vzdělávali a jejichž práce si představitelé
(js)
města velice váží, je zajištěno. Nezapomeňte – 28. září v 17 hodin v Club Kinu.

Daň z přidané hodnoty mění ceny některých výrobků a služeb
V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se město Černošice od 1. srpna letošního roku stalo plátcem této daně. Z tohoto důvodu dochází k cenové
úpravě některých služeb a hotových výrobků, které poskytuje město občanům a organizacím. Některé z nich jsou uvedeny v následující tabulce:
Poloka

M�rná Základ dan�
K�
jednotka
Inzerce
1/16 str.
50
Ekopytle
ks
13
Knihovna p�j�ovné
6 m�s.
50
Mapa
ks
10
Pohled
ks
4
Plakáty
po�et dn�
10
Odvoz kontej. TS
ks
500
(pouze doprava)

sazba DPH
procenta
19
19
19
19
19
19
19

DPH
K�
9,50
2,47
9,50
1,90
0,76
1,90
95,00

DPH
zaokrouhl.
9,50
2,50
9,50
2,00
1,00
2,00
95,00

Celkem
s DPH
59,50
15,50
59,50
12,00
5,00
12,00
595,00

Cena vodného a stočného se pro obyvatele nemění
Odbor správy vodovodů a kanalizací oznamuje, že vzhledem k tomu, že se město Černošice stalo od 1. srpna letošního roku plátcem daně z přidané hodnoty, mění se i ceny a způsob
účtování vodného a stočného. Rada města však na svém zasedání rozhodla, že ceny vodného
a stočného sníží tak, aby zůstaly pro konečného spotřebitele i po přičtení DPH stejné:
Cena 1 m³ pitné vody (vodné)
DPH 5%
Celkem

24 K� (bez DPH)
1,20 K�
25,20 K�

Cena 1 m³ odvád�né vody (sto�né)
DPH 5%
Celkem

23,62 K� (bez DPH)
1,18 K�
24,80 K�

Ing. Jitka Zímová, správa VaK

Zdravé borovice v lesíku nad školou zůstanou
V informaci Proč se kácí lesík nad mokropeskou školou uveřejněné v minulém IL jsme
omylem uvedli, že hasiči v rámci svého výcviku vykácejí celý lesík. V lesíku však vykácejí
pouze borovice napadené karanténní chorobou (Mycosphaerellea pinii). Ostatní stromy
zůstanou.
Renáta Petelíková, Odbor životního prostředí
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Pomozte překazit řádění zlodějů kanalizačních poklopů
Na území města řádí neznámí zloději či vandalové, kteří kradou a nebo jen z hlouposti odstraňují poklopy od dešťové a splaškové kanalizace. Městský úřad proto prosí všechny obyvatele města, aby v případě, že takovéto nebezpečné počínání uvidí, upozornili městskou policii.
Mohou tak učinit osobně nebo zavolat na tel. čísla 724 060 620, 605 255 450.
(js)

Popelnice Černošicím rozhodně na kráse nepřidají
Je samozřejmé, že před příjezdem vozu, který odváží domovní odpad, je třeba plné popelnice připravit tak, aby byly po ruce. Už tak samozřejmé není, když prázdné popelnice
zůstanou na pozemku města, hyzdí okolí a překážejí. Městský úřad proto žádá ty obyvatele
města, kteří na to zapomínají, aby prázdné nádoby uklízeli.
(js)

Výzva starostky města se ke čtenářům nedostala
Vážení čtenáři, v úvodníku paní starostky v minulém čísle Informačního listu nazvaném
Černošice včera dnes a zítra „vypadla“ druhá část textu. A to část podstatná, ve které autorka hovoří o současnosti a zároveň vyzývá k diskusi o budoucím směřování rozvoje našeho
města. Za chybu, která vznikla ve výrobě mimo redakci, se omlouváme.
(js)

Mokropeská mateřská škola pořádá dětskou olympiádu
Mokropeská mateřská škola pořádá v sobotu 2. října na své zahradě 3. ročník dětské
olympiády. Účastnit se mohou děti ve věku od tří do osmi let. Soutěžit se bude v různých
sportovních disciplínách. Zápis účastníků bude v 8.30 hodin a samotné sportovní zápolení
vypukne v 9.00 hodin. Pro všechny závodníky bude připraveno občerstvení a opékání vuřtů, pro vítěze pak zajímavé ceny. Srdečně zveme všechny malé sportovce.

Výtvarný kroužek pro děti zve 6. září na informační schůzku
Výtvarný kroužek při MěKS Černošice vedený Mgr. Renátou Radovou zve všechny děti,
aby se podílely na jeho činnosti.
• Osvojí si základní i netradiční výtvarné techniky prostřednictvím zajímavých námětů,
které jsou součástí širších tématických celků. Ty jsou pak prezentovány na závěrečné
výstavě (v minulých letech to byly např. projekty Pravěk, Město, Indiáni, Výlet do světa
středověké knihy, Plachty objevují svět či Sedmero staropražských zastavení).
• Seznámí se s vlastnostmi výtvarných vyjadřovacích prostředků:
- klasické výtvarné techniky (kresba, malba, akvarel),
- netradiční grafické techniky,
- kombinované techniky, koláž, frotáž,
- prostorové způsoby výtvarného vyjadřování (hlavně práce s papírem, kašírování),
- práce s různými materiály, např. textilem nebo přírodními materiály.
Veškerý výtvarný materiál a pomůcky budou k dispozici.
Informační schůzka proběhne v MěKS Černošice v pondělí 6. září v 17.30 hod.
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Malá dechovka Černošická osma hledá muzikanty
Hledáme muzikanty, kteří hrají především pro radost a chtějí pomoci založit malou dechovku s názvem Černošická osma. Obsazení je následující – 2 trubky (křídlovky), 2 klarinety (Es klarinet, B klarinet), tuba, bicí. Věk zájemců není rozhodující.
Kontakt: Odbor kultury města Černošice nebo tel: Oldřich Průša – 736 422 230.

Dobřichovický oddíl košíkové hledá mladé hráče a hráčky
Nábor dětí ročníků 1992–96 do dívčích a chlapeckých žákovských družstev TJ Sokol
Dobřichovice, oddíl košíkové, se uskuteční 13. září v hale Sokola mezi 17. a 18. hodinou.
Oddíl organizuje i další sportovně-společenské akce.
Další informace na tel.: Hana Geisslerová 736 673 90

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). Ukončení akce: v 11.30
Program zábavného soutěžního dopoledne: Lukostřelba, střelba ze vzduchovky, hod míčem
a další soutěže, ukázka oddílové činnosti, nahlédnutí do kroniky a opékání špekáčků.
TOM Mustang Černošice, e-mail: stanislava_grodecka@kb.cz
Stanislava Grodecká, tel.: 603 306 746, Poštovní 213, 252 28 Černošice

Sdružení S dětmi a pro děti Černošice začíná 24. sezónu
V Městském kulturním středisku na Vráži se 15. září od 16 hodin uskuteční zahajovací
a náborová schůzka sdružení S dětmi a pro děti Černošice, které tak zahájí svou už 24. sezónu.
Přijmeme mladé zájemce o modelářství letecké (od 5. třídy) a zájemce o modelářství plastikové (od 4. třídy). K tomu zveme všechny členy stávající, a ty, kdo zkusili modelářství na našem
letním táboře. Dohodneme se, kdy chcete modelařit vy, a jaké jsou naše možnosti
Těšíme se na naši práci pro vás, pro vaše děti, Lumír Apeltauer

Český zahrádkářský svaz pořádá výstavu
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Černošicích pořádá ve dnech
18. a 19. září v restauraci Monopol výstavu ovoce, zeleniny a květin, která bude otevřena
v sobotu do 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. Každý padesátý návštěvník obdrží
malou pozornost. Soutěže o nejkrásnější jablko se může zúčastnit každý, kdo dodá tři jablka jedné odrůdy buď přímo do sálu restaurace Monopol v pátek odpoledne, nebo na níže
uvedené adresy ve dnech 15. až 17. září. Vystavovat je možné také výpěstky květin, zeleniny,
bonsají, citrusů a kaktusů.
Kontaktní adresy: Boháč Milan, Havlíčkova 912 Černošice III; Flieger Václav, Dr. Janského 729 Černošice II; Stašek Antonín, Kladenská 1247 Černošice II, Štefka František,
Madridská 317 Černošice II, Tegtmajer Miroslav, Sušická 1288 Černošice II; Tůmová
Jaroslava, Ukrajinská 550 Černošice II.
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Tělocvičná jednota Sokol Černošice zahajuje
pravidelné cvičení všech složek od 13. září
Cvičební rok 2004/2005 – rozvrh cvičebních hodin:
Rodiče a děti (1–3 roky)
Rodiče a děti (3–4 roky)
Rodiče a děti (4–5 let)
Předškoláci a 1. třída
Žákyně ml. (2.–5. tř.)

úterý
úterý
pondělí
středa
pondělí

9.30–10.30
10.30–11.30
16.30–17.30
16.00–17.30
17.30–19

středa
17.30–19
Žákyně starší (6.–9. tř.)
– všeobecná sportovní průprava (míčové hry, atletika, nářadí)
Žákyně aerobik
čtvrtek
18–19
Ženy kondiční cvičení
pondělí
19–20
Ženy stepaerobik
pondělí
20–21.30
Ženy jazzgymnastika
čtvrtek
19–20.30
Ženy seniorky
pondělí
9–10
Gymnastika
úterý
15–18.30
pátek
15–18
Rozdělení do skupin provedou trenéři
Košíková
přípravka
čtvrtek
15–16
mladší
čtvrtek
16–17.30
starší
úterý
18.30–20
středa
19–21
Streetball dospělí
Stolní tenis žáci
pátek
18–19
dospělí
úterý
20–21.30
dospělí
pátek
19–21

(Fořtová)
(Fořtová
(Hřebcová)
(Fořtová, Polanecká)
(Pánková, Humlová,
Machatová)
(Kučerová, Tuháčková)
(Breiterová)
(Müllerová)
(Breiterová)
(Kučerová)
(Fořtová)
(Formánková, Formánek,
Lžičařová, Fárová)
(Bláhová)
(Machat)
(Cvrček)
(Kořínek)
(Zmatlám)
(Mička)
(Mička)

Během cvičebního roku může dojít k drobným změnám
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Zavedení žákovského jízdného v PID
Od 1. září byl zaveden nový druh zlevněného žákovského jízdného v příměstské dopravě
v rámci Pražské integrované dopravy. Nárok na něj se prokazuje „žákovským průkazem“, který je podmínkou pro zakoupení jízdenky pro jednotlivou jízdu i předplatné časové jízdenky.
Při kontrole se průkaz předkládá současně s jízdenkou, u předplatného se ke kontrole předkládá žákovský průkaz, průkazka PID (žákovská, studentská SŠ, studentská VŠ) a kupon.
Tiskopisy žákovských průkazů lze za 1 Kč zakoupit u dopravců. Po vyplnění údajů na lícové straně průkazu, potvrzení školou a aktuální fotografií formátu 3,5×4,5 cm bude průkaz
za 50 haléřů potvrzen dopravcem ve vybraných předprodejních místech dopravců (např. DP
hl. m. Prahy – pracoviště Centrální dispečink MHD, Na Bojišti 5, Praha 2, dále ve vybraných
předprodejních místech ve stanicích metra Černý Most, Roztyly, Skalka a Zličín; České dráhy,
a. s. – všechny osobní pokladny). Žákovské jízdenky pro jednotlivou jízdu lze zakoupit pouze
u řidiče příměstských autobusových linek. Měsíční kupony k předplatné časové jízdence pro
obě žákovské kategorie v obvyklých předprodejích a ve vybraných stanicích ČD.
Časové jízdenky žákovského jízdného opatřené příslušným časovým kuponem pro kalendářní období (měsíc) platí také poslední den měsíce před započetím platnosti a tři dny
následující po ukončení platnosti příslušného kuponu.
Cena nepřestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu činí pro žáky od 6 do 15 let 3 Kč a pro
žáky a studenty od 15 do 26 let 6 Kč. Nepřestupní jízdenka platí pro 2 tarifní pásma, 15 min
od označení, pouze ve dnech platnosti označených na žákovském průkazu.
Cena zlevn�né jízdenky pro jednotlivou jízdu a áky od 6 do 15 let:
Po�et tarifních pásem
2
3
4
5
6
7
Cena
4 K�
6 K�
9 K� 11 K� 13 K� 15 K�
�asová platnost (min.)
60' (90') 90'
120'
150'
180'
210'
Pouze ve dnech dle ozna�ení na ákovském pr�kazu.
Cena zlevn�né jízdenky pro jednotlivou jízdu pro áky a studenty od 15 do 26 let:
Po�et tarifních pásem
2
3
4
5
6
7
Cena
9 K� 13 K� 18 K� 22 K� 27 K� 31 K�
�asová platnost (min.)
60' (90') 90'
120'
150'
180'
210'
Pouze ve dnech dle ozna�ení na ákovském pr�kazu.
Cena m�sí�ního kuponu k p�edplatné �asové jízdence pro áky od 6 do 15 let:
Po�et tarifních pásem
1
2
3
4
5
6
Cena
80 K� 125 K� 215 K� 305 K� 380 K� 465 K�
Cena m�s. kuponu k p�edpl. �asové jízdence pro áky a studenty od 15 do 26 let:
Po�et tarifních pásem
1
2
3
4
5
6
Cena
170 K� 260 K� 440 K� 615 K� 765 K� 940 K�
Pozor, kupon se vyplňuje na lícové i na rubové straně.
Ve vlacích ČD zapojených do systému PID platí pouze časové jízdenky s měsíčním kuponem k předplatní časové jízdence PID pro žáky od 6 do 15 let a časové jízdenky s měsíčním
kuponem k předplatní časové jízdence pro žáky a studenty od 15 do 26 let. Pro jednotlivou
jízdu použijí žáci žákovské jízdné dle tarifu ČD. V městské dopravě Praha se žákovské jízdné
nezavádí. Další informace na www.ropid.cz nebo na vybraných pracovištích dopravců.
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Vzpomínka na skvělého fotografa Pavla Štechu
Po dlouhé těžké nemoci zemřel 20. července vynikající fotograf a vysokoškolský pedagog prof. Pavel Štecha. Jeho fotografie zná u nás téměř
každý. Například tu, na níž prezident Václav Havel naslouchá, co na
obraze od Mistra Theodorika šeptá svatému Matoušovi andílek nebo tu
z listopadu 1989, na které dívčí ruka podává narcis policistům v bílých
přilbách.
Štecha se věnoval i sociální fotografii, známé jsou soubory snímků, dokumentující realitu tzv. normalizace, cyklus fotografií Chataři, atak na nově otevíraný obchodní dům v České Lípě atd. Málo kdo už ví, že výtečně fotografoval architekturu a byl obrazovým redaktorem deníku Prostor. Devadesátá léta znamenala pro Pavla
Štechu výrazný posun v jeho tvorbě. Přestal se výhradně věnovat živé fotografii a postupně
se stal fotografem číslo jedna v oblasti fotografie architektury. Měl rád kvalitní architekturu
a spolupracoval s mnoha architekty na rozličných projektech. Byl často zván do zahraničí,
neboť bylo málo těch, kteří by tak, jako on, uměli svým aparátem zachytit architekturu. Byl
to právě Štecha, který dal impuls k architektonickému zmapování Černošic a seznámil mne
s budoucím řešitelem tohoto projektu architektem Zdeňkem Lukešem.
Pavel Štecha pracoval na mnoha publikacích s architektonickou tématikou (v letech1994–95
to byly práce na projektu Josip Plečnik – architekt Pražského hradu). Ve fotografování této
kulturní památky pokračoval dál tzv. fragmenty – Okna, Dveře Pražského hradu, objevoval
krásné detaily, mnohdy skryté a nenápadné. Tento svůj velký projekt už ale bohužel nedokončil. Další práce: Fotografická publikace roku Praha – průchody a pasáže z roku 1998, dále fotografie v knize Houses of the Century GG (vila Müller) z roku 1999, práce na knize Müllerova
vila a na knize Černínský palác v Praze z roku 2000.
Pavel Štecha prožil značnou část svého života v Černošicích, pro které se též značně angaPavel Blaženín
žoval. Nejen proto nám bude chybět.

Za tuto fotografii získal Pavel Štecha ocenění v prestižní soutěži World Press Photo.
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Pozvánka k Ekumenickým biblickým hodinám
Ekumenický znamená „obecný, společný“ dům nebo i svět. V Černošicích se žije ekumenicky už řadu let a je to dobrá a zažitá tradice. Jednou měsíčně se setkáváme, lidé z různých
církví a spolu nasloucháme svědectví Bible, diskutujeme a sdílíme své zkušenosti víry. Také
se modlíme a zpíváme. Od září začínáme dalším cyklem večerů. Letos budou tématem Žalmy.
Jsou ze života a je v nich zachyceno nespočet lidských nadějí i bezradnosti. Srdečně zveme
každého k Ekumenickým biblickým hodinám, každou druhou středu v měsíci, v 19 hodin,
v jídelně Domu s pečovatelkou službou na Vráži.
Za všechny účastníky Timoteus Macek, Církev bratrská, Topolská 523. tel:. 251 64 11 38

Pohádku Kašpařinky z Bedny lze shlédnout v MěKS
Odbor kultury uvádí v pátek 24. září v 10.30 v Městském kulturním středisku pohádku
Divadla bez opony – Kašpařinky z Bedny aneb Dvě pohádky principálovy. Dvě veselé pohádky z odkazu plodného autora loutkových her B. Schweigstilla, jsou inscenovány atraktivní
formou výpravné kostýmované činoherní inscenace, ve které vystupují kromě Kašpárka další
(pb)
klasické pohádkové postavy - Honza, Ježibaba a policajt Šmidra.

V Základní umělecké škole zazní Schubertova sonáta B dur
V koncertním sále Základní umělecké školy ve Střední ulici 403 zazní ve čtvrtek 9. září
od 19.00 sonáta B dur Franze Schuberta v podání klavíristy Jana Polívky. Jde o poslední
vydanou sonátu, která vyšla až po smrti autora. Vstupné dobrovolné.
(pb)

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie: BERG Marcel van Den: Příběhy a legendy z Flander, CANFIELD Jack: Slepičí polévka
pro duši matky – příběhy pro potěšení, CUNNINGHAM Michael: Hodiny – psychologický román,
FISCHEROVÁ Daniela: Jiskra ve sněhu – životní moudrost v příbězích, FRÝBOVÁ Zdena: Robin
– humoristické příběhy o psech, GALLI Richard: Zachránit Jeffreyho – skutečný příběh postiženého
chlapce, GULLEY Philip: Vše má svůj pravý čas – příběhy o životě, HARRISOVÁ Joanne: Svatí blázni
– historický román pro ženy, HARROD-EAGLES Cynthia: Talisman – historický román, HOAG Tami:
Popel popelu – detektivní román, CHADWICKOVÁ Elisabeth: Vikingův plášť – historický román,
PARKER Robert B.: Případ pro psychiatra – detektivka, SIMENON Georges: Maigretova gangsterská partie – detektivka, VONDRKA Josef: Smrt jménem závislost – autobiografické vzpomínky
Pro studenty a náročnější čtenáře: DAVID Petr: 1111 památek a zajímavostí Prahy; 888 hradů,
zámků a tvrzí České republiky; 999 turistických zajímavostí České republiky, DRLÍK Marcel:
Český lékař v srdci Afriky, ELDREDGE John: Srdce muže, JACKSON Kevin: Pyramida, JAROŠOVÁ
Jindra: Svatí kacíři aneb Reportáž nejen z Velké Moravy, ŠIMÁNEK Leoš: Kanada, Divočinou severu
– cestopis, ZGUSTOVÁ Monika: V rajské zahradě trpkých plodů – život a dílo Bohumila Hrabala
Pro děti a mládež: BLYTONOVÁ Enid: Dobrodružství na ostrově, EDMINSTON Margaret C.:
Magická kniha hlavolamů, RENNISONOVÁ Louise: Zmlkni, mozku! – román pro dívky, SMULLYAN Raymund M.: Šeherezádiny hádanky a další podivuhodné úlohy, TOMASELLI Doris: Řídím
policejní auto – elektronická kniha (jen prezenčně)

Otevírací doba v černošické městské knihovně
Pondělí 9.00–11.30, 12.30–18.00. Středa 9.00–11.30, 14.00–20.00. Čtvrtek 12.30–16.00. Pátek 9.00–11.30
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Kurzy pořádané v Městském kulturním středisku,
Mokropeská 1208 na Vráži, kde probíhají i zápisy
• Aerobik – úterky a čtvrtky od 20.00. Lektorka Daniela Krobová.
• Karate – zápis a informační hodina středa 15. 9. od 17.00.
• Kurzy Hip – Hop, Disko dance, Elektro boogie, Show dance. Zápis a informační
hodina čtvrtek 16. 9. od 17.00. Lektorka Tereza Strhanová. Kontakt 605 826 371.
• Modeláři letečtí od 5. třídy a plastikové modelářství od 4. třídy zápis a informační
hodina 15. 9 od 16.00. Lektor Lumír Apltauer.
• Kurzy angličtiny pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé lektorky Ivany Cikrtové – zápis a informační hodina ve čtvrtek 9. 9. v 19.00.
• Zápis do kurzu klavíru, flétny, zpěvu lektorky Martiny Höslové se koná pondělí
13. 9. od 18.00.
• Kurz klavíru lektora Pavla Hokra – zápis osobně 1. a 6. 9 od 13.00 do 16.00 nebo se
zájemci mohou přihlásit na tel:. 608 745 297 a pavelhokr@centrum.cz
• Němčina pro začátečníky a mírně pokročilé – informační hodina v pondělí 20. 9.
v 17.00. Lektorka Alena Poulová.
• Francouzština pro začátečníky a pokročilé. Zápis ve čtvrtek 9. 9. od 17.00 do 18.00.
Lektor J. M. Maudet.
• Ruština pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé. Zápis a informační hodina ve
čtvrtek 9. 9. v 18.00. Lektorka Maja Frantová.
• Výtvarný kroužek pro děti lektorky Renáty Radové. Zápis a informační hodina
v pondělí 6. 9. v 17.30.
• Přípravka Divadelního studia (dramaťák) zápis a informační hodina úterý 21. 9.
od 16.00. Lektorka Iveta Dušková.
• Zdravotní tělovýchova pro ženy – 1. lekce v pondělí 20. 9. v 19.30. Dále každé pondělí a středu od 19.30. Lektorka Růžena Dobřická.
Odbor kultury vede jednání o možnosti organizování dalších kurzů. Sledujte
prosím vývěsky MěKS a internet na http://www.mestocernosice.cz. Jinak jsem vám
k dispozici na tel.: 2 5164 1116 nebo 602 200 817. I vy se můžete stát lektorem, máte-li co nabídnout v oboru, který ovládáte. Odbor kultury a projekt Komunitní škola
vám to umožní.
S přáním úspěšného vkročení do nového školního roku Pavel Blaženín
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