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50. schůze rady města
konaná 1. září 2004
• rada souhlasí se stavbou přístřešku pro
osobní automobil na pozemku č. k. 1693/3
v Černošicích (Ostružinová)
• rada souhlasí se stavbou studny vrtané na
pozemku č. k. 2917/106 v Černošicích (Malinová)
• rada souhlasí s rozšířením telekomunikační sítě v lokalitě Vápenice za podmínky
dodržení postupu vstupu do komunikace
(povolení, poplatek, uvedení komunikace do
původního stavu a předání městu) a zřízení
věcného břemene
• rada města souhlasí se stavbou bazénové
haly na pozemku parc. č. 2742/1 v Černošicích (ul. Školní – bývalá cihelna)
• rada souhlasí se změnou stavby před
dokončením (RD „A“ č. k. 107/1 Komenského ul.), avšak požaduje sjednocení vikýřů
(sedlová stříška) a doložit způsob parkování
• rada nemá námitek k realizaci stavby
velkoprodejny potravin na pozemcích u Radotínské ulice v souladu s územním plánem;
město se cítí být účastníkem všech řízení,
která se budou týkat této stavby, a požaduje,
aby bylo projednáno: ochrana zdroje vody,
vedení dešťových vod, vzhled stavby, rozsah
výsadby zeleně apod.
• rada souhlasí se stavbou oplocení pozemku parc. č. 1694/10 v Černošicích (Lada
– střed); rada města žádá SÚ zahájit správní
řízení
• rada souhlasí s pokládkou kabelové trasy
NN v ul. Táborská za podmínky dodržení
postupu vstupu do komunikace (povolení,
poplatek, uvedení komunikace do původního stavu a předání městu) a zřízení věcného
břemene
Pokračování informací z Rady najdete na str. 16

Na titulní straně: Na černošické pouti bylo
plno
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Setkání s moudrými lidmi nás obohacuje

Každé setkání s milými, přátelskými a moudrými lidmi v každém z nás zanechá nějakou stopu, na některá z nich pak vzpomínáme ještě po měsících či letech. Pro mne mezi takovéto příjemné
zážitky vždy patří setkání s našimi seniory – jubilanty, která se už
tradičně konají několikrát do roka. Je pro mne vždy velikým obohacením i povzbuzením se s nimi setkat. Je až neuvěřitelné, jaká
z většiny těchto našich spoluobčanů vyzařuje pohoda a optimismus, a to i přes obtíže, které přináší věk.

Je těžko představitelné, že naši nejstarší zahájili svoji životní
cestu ještě v dobách Rakousko-Uherska a jejich životní osudy provázely neklidné, světovými válkami poznamenané dějiny uplynulého století. Vím, že slovo moudrost se z našeho
slovníku téměř vytratilo a našim uším zní téměř cize. Ale je to právě ona moudrost, získaná
množstvím životních zkušeností a zážitků, která z našich seniorů vyzařuje. Vážím si toho, že
právě takovýchto lidí žije v našem městě tolik. Děkuji za milá setkání s nimi a přeji hodně
zdraví a životní pohody u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který si 1. října připomíHelena Langšádlová, starostka
nají obyvatelé celé naší planety.

Společenská místnost Domu s pečovatelskou službou se počátkem září stala místem už tradičního
setkání seniorů, kteří tu oslavili svá životní jubilea. Mezi přítomnými, ostatně jako vždy, když přišla
pozvánka, byl i Václav Malý, který 17. září oslavil už jedenadevadesáté narozeniny. „Je dobře, že se taková setkání dělají. Člověk zase rád vidí ty starousedlíky. Některé už taky neznám, ale většinu znám,“
přiznal se v dobré náladě. „Já jsem tady taky dělal tajemníka, tak jsem byl ve styku s lidma. Obec
jsem měl rád, nemusel jsem to dělat, dělal jsem v bance, ale požádali mě, a tak jsem to vzal.“ I když
pan Malý žije v Černošicích už neuvěřitelných sedmaosmdesát let, musel si z hloučku kamarádů
vyslechnout, že je stejně zbraslavská naplavenina.
(js)
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Sportpark Kazín se jistě stane chloubou města
Okolí fotbalového hřiště Kazín vybrala rada města Černošice jako
nejvhodnější lokalitu pro vznik areálu sportu a odpočinku. Architektonická studie řeší celý prostor a vytváří zde víceúčelový areál,
který po svém celkovém dokončení bude jistě chloubou našeho města.
Sportovci tu najdou fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, moderní skatepark, přírodní bikrosovou dráhu, hřiště pro
malé děti, okruh pro in-line brusle, bude tu také tréninková plocha
pro mladé hasiče a pro ostatní návštěvníky i prostory pro příjemný
odpočinek s přírodní pláží.
V první a v současné době dokončované úplného začátku, má po zvládnutí základních
etapě výstavby víceúčelového areálu, k jehož dovedností možnost se dále zdokonalovat.
atraktivnosti jistě přispěje i fakt, že je zasa- Nestane se tak, že by vyčerpal možnosti prozen do krásného okolí zalesněných svahů vádění základních triků a jízda ho přestala
bavit.
u řeky Berounky, se už podařilo realizovat:
Skatepark je navržen tak, že dokonce
splňuje
podmínky pro pořádání různých
Jízda na skateboardu – dřevěném prkénku
závodů
a
umožňuje tak plynulý růst jezdců
s kolečky – patří k velice populárním technicaž
do
vysoké
úrovně. Závody také podporují
kým moderním sportům a v současnosti spomezi
jezdci
přirozenou
soutěživost a udržují
luutváří i styl života části dospívající generace,
tak dlouhodobý zájem o tento sport.
zvláště ve městech. Jen málokterý kluk nikdy
Překážky jsou rozmístěny na asfaltové
nezkusil na skateboardu si zajezdit.
ploše tak, že je umožněn plynulý a velmi
Existují dva základní druhy sportovní
rozmanitý průjezd. Návazně je umístěna
jízdy:
mini U-rampa.
Street, kde jsou překážky umožňující
Překážky jsou nejmodernější kovové
plynulé projíždění určitého prostoru a prokonstrukce s odhlučněním, všechny splňují
vádění různých triků (skoky, obraty, jízda na
náročná bezpečnostní a technická kritéria
hranách atd.).
a jsou certifikovány.
U-rampa, která umožňuje provádět až akroBezpečnost jezdců je zvýšena zapuštěním
batické prvky. Uvedené možnosti jízdy nabízí
a přebroušením všech spojovacích prvků.
speciálně konstruované hřiště – skatepark.
Povrch je hladký, bez jakýchkoli výstupků, na
Černošický skatepark je budován jako překážkách se nevyskytují žádné ostré hrany,
skatepark moderní, na vysoké kvalitativní které by jezdce mohly zranit.
úrovni, navržený tak, aby umožnil jízdu co
Aby byla bezpečnost jezdců, kteří si
nejširší skupině milovníků jízdy na skatebo- přijdou skatepark vyzkoušet, zaručena, je
ardu, kole BMX a také in-line bruslích. Tedy nutno dodržovat pravidla pro užívání. Tato
všem sportovcům – od úplných začátečníků pravidla jsou umístěna na informační tabuli
až pro pokročilé závodníky.
u vchodu do skateparku (samozřejmostí
Skatepark

Členitý skatepark s různými výškami
překážek s rozdílným stupněm obtížnosti je
zárukou, že i jezdec, který zde může začít od
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by mělo být užívání ochranných pomůcek,
ohleduplnost k ostatním, jízda pouze za
denního světla atd.).
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Schema překážek

Bikrosová dráha

Bikros – zkráceně BMX – původně
vznikl jako příprava mladých jezdců na
terénní závody motocyklů. V závodech,
v nichž jsou jezdci rozděleni do věkových
kategorií (výjimkou nejsou šestileté děti
i veteráni), závodí osm borců na jedné
dráze plné skoků, rolet a klopených zatáček. Používají malá dvacetipalcová
kola. Jde o sport fyzicky, ale i psychicky
náročný. Důležitá je síla a rychlost. Profesionální závodníci často připomínají víc
kulturisty než cyklisty. Jelikož nejsou výjimkou patnáctimetrové skoky, pravidla
předepisují používaní přileb a chráničů.

nově a živelnému rozvoji bikrosových
tratí. „Bikroska“ je totiž ideálním místem,
kde mohou začínající jezdci získat základy techniky, jejíž zvládnutí je pro úspěch
v tomto sportu klíčové. Opravdoví mistři
pak na zvláštních vysokých skocích (trailsech) dokáží pro pobavení své i publika
předvádět neuvěřitelné kousky. Vrcholem
jsou rotační prvky – salta a otočky o 360,
ale i 720 stupňů. Nově vybudovaná bikrosová dráha v Černošicích umožní sportovní vyžití všem, od začátečníků až po
zkušené závodníky.
Věřím, že nově otevíraný skatepark
a bikrosová dráha vyplní volný čas mládeže novými moderními sportovními
aktivitami. V neposlední řadě chci také
poděkovat všem, kteří se na realizaci
podíleli, zvláště firmám Mystic constructions spol. s r.o. a EKIS spol. s r.o.

Česko patří tradičně mezi bikrosové
velmoci, řada mistrů světa či Evropy by
byla velmi dlouhá. Nelze však nezmínit
fenomenálního Michala Prokopa, který
mimo mnoha úspěchů v bikrosu má
na svém kontě též tituly mistra Evropy
a světa v podobné disciplíně – fourcrossu PhDr. Michal Jirout, předseda koordinační komise
(4x). Fourcross se jezdí na horských koSlavnostní otevření skateparku je
lech s tím, že oproti bikrosu trať není po- plánováno na pátek 15. října v 15 hodin.
stavená na rovině, ale na kopci. Pro zvýše- Na programu bude ukázka jízdy a triků
ní atraktivity se fourcrossová finále často
předních jezdců s komentářem, hudební
jezdí za umělého osvětlení. Právě díky
doprovod a poděkování sponzorům.
fourcrossu dochází v poslední době k ob-
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Investiční aktivitu se konečně podařilo uvést
do pořádných obrátek, říká místostarosta
Na území Černošic jsou letos realizovány investice financované z veřejných zdrojů za 65 milionů. Aktivita vedení města však
nekončí, neboť na příští rok jsou již připravovány další, rovněž
v rozsahu zhruba 50 milionů. Povede-li se však alespoň jedna
dotace z Evropské unie na komunikace, tak to zřejmě bude znovu 65 milionů. A že tato snaha není marná, dokazuje stále větší
okruh obyvatel, kteří dávají najevo, že město je pro ně přátelským partnerem.
Investiční aktivitu se v Černošicích konečně podařilo uvést do pořádných obrátek.
To je jistě věc, kterou jsme si vzhledem
k celkově zanedbanému stavu místní infrastruktury všichni přáli. V tomto roce se
tak dohromady na území města realizují
investice financované z veřejných zdrojů za
souhrnnou částku 65 milionů korun, což je
na pětitisícové město a jeden rok suma docela úctyhodná (jen pro srovnání – celková
investice do výstavby vodovodu v našem
městě v letech 1990–2003, tedy během 13 let,
činila 64 mil.). Aktivita současného vedení
města v získávání nových finančních zdrojů
však nikterak nekončí, neboť na příští rok
jsou již připravovány další investice, rovněž
v rozsahu zhruba 50 milionů korun. A když
se nám povede alespoň jedna dotace z EU
na komunikace, tak to možná bude znovu
65 milionů.

velký počet. Alespoň tak lze soudit z řady
neformálních diskusí.

Město hledá odborníky
Protože je škoda takový rozsah odborného potenciálu nevyužít, přichází nyní město
pro tyto odborníky s nabídku zaregistrování
se v připravované databázi osob určených
k provádění odborných technických dozorů.
Podmínkou k zaregistrování je schopnost
prokázat odbornou způsobilost a vlastnit
na tento předmět podnikání příslušný živnostenský list. Město již nyní u každé nově
zahajované stavby pověřuje technickým
dozorem externího pracovníka, který bude
vždy nově vybírán, v rámci poptávkového
řízení, z databáze zaregistrovaných odborníků. Výše odměny je závislá na příslušných
tarifech a podané nabídce.

Pro informaci uvádíme přehled osob, které
v současnosti vykonávají pro město jako
Takto rozsáhlá investiční činnost však
nutně klade na všechny velké nároky. Ně- investora dozor na příslušných stavbách (na
kteří občané musí dočasně strpět, že se tyto osoby se lze obracet i s konkrétními
budou pohybovat víceméně na staveništi náměty).
Kanalizace (lokalita Topolská) – Ing. Pinebo v jeho blízkosti, a vysoké nároky jsou
také kladeny na koordinaci prováděných lát, rekonstrukce komunikací po povodni
prací a na odborné provádění realizovaných – Ing. Táborský, výstavba komunikace Slunečinvestic. Obzvláště důležité je to pak v tako- ná – Ing. Voska, rekonstrukce komunikace
vém městě, jako jsou Černošice, neboť lidí, Dr. Janského – SUS Kladno (za tu část inveskteří správnému provádění stavebních prací tice, která jde z peněz města, nese odpovědopravdu dobře rozumějí, je zde mimořádně nost Ing. Hájek).
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Rekonstrukci veřejného osvětlení a odborný dohled má za firmu Eltodo na starosti
Ing. Bandrovski, partnerem za město mu je
Ing. Filová.
Odborný dozor v záležitostech, které
se týkají výstavby VaK, má nyní nově na
základě externí smlouvy Ing. Vlček (firma
Aquaconsult).
Činnost technických služeb a jejich smluvních partnerů resp. zhotovitelů dozoruje po
odborné stránce Ing. Filová, případně Ing. Pilát (Ing. Filová provádí, mimo dozoru vyplývajícího z její funkce vedoucí TS, i odborný
dozor v případech, kdy dochází k předávání
překopů komunikací zpět městu. Bez stanoviska TS nelze žádný překop zkolaudovat).
Technický dohled (z hlediska koordinace
činnosti) si v případě realizace Sportparku
Kazín vzal na starost PhDr. Jirout. Stejným
technickým dohledem a koordinací činnosti byl v případě přípravy sportovní plochy
Sportparku Berounka pověřen pan Adam.
Vedení města proto jen uvítá, když do
registru osob kvalifikovaných k provádění
technických dozorů bude moci zahrnout
další zájemce, neboť to umožní zvýšení rozsahu jejich využívání. Své nabídky adresujte
prosím k rukám vedoucího investičního oddělení na adresu městského úřadu. Investiční
odbor na www stránkách také umístí informace o kvalifikačních podmínkách zájemců.

Průběh realizace
některých projektů
Komunitní škola. Tento projekt se již podařilo rozběhnout a po zkušební fázi, která
probíhala od začátku roku, je nyní se začátkem nového školního roku tento projekt již
plně k dispozici veřejnosti. Nyní záleží jen
na poptávce občanů, která sama rozhodne
o tom, co je z nabízených možností životaschopné a co nikoliv.
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V rámci projektu Komunitní škola
si lze i zacvičit.

Bezpečné město. V rámci tohoto projektu se
v návaznosti na finanční možnosti města snažíme posilovat jednotlivé prvky bezpečnosti:
- v celém městě byla snížena povolená
rychlost na 40 km/hod.,
- na frekventovaných místech bylo zahájeno vyznačování přechodů; nyní vedeme
jednání o možnosti vybudovat je jako tzv.
zvýšené přechody, tedy v podobě terénních prahů,
- přechody jsou označovány reflexním terčem,
- firma Eltodo se zavázala, v rámci uzavřeného smluvního vztahu, poskytnout bezplatně speciální bezpečnostní osvětlení
přechodů na deset světelných bodů. Město si připlatí za další čtyři tak, aby bylo
možné bezpečně přisvítit 7 přechodů na
frekventovaných místech,
- postupně dochází k přisvícení dalších dosud neosvětlených lokalit,
- přednostně se u frekventovaných komunikací budují chodníky,
- městská policie byla doplněna na pět mužů,
zavedla čtyřiadvacetihodinovou službu
dvou pracovníků a byla vybavena radarem na měření rychlosti,
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- navzdory nepravdivému tvrzení o neobnovitelnosti městského rozhlasu se jej
podařilo plně zprovoznit, takže veřejnost
lze aktuálně informovat o všech bezpečnostně významných okolnostech.

Hřiště
V rámci připravovaného generelu hřišť
definovalo město zatím čtyři základní
sportovní lokality, tzv. Sportparky, které je
možné začít bezprostředně rozvíjet.
Sportpark Kazín. V tomto sportparku,
který je tématicky zaměřen spíše na starší
mládež, je situováno fotbalové hřiště, dále je
zde před dokončením skatepark (podrobně
se o něm píše na jiném místě) a terénní dráha na bikros. Fotbalovému klubu byla poskytnuta dotace na malé hřiště, kde se výhledově počítá s umělým povrchem. Dále v této
lokalitě vznikne malé dětské hřiště a cvičiště
hasičů. Umožní-li to finanční prostředky, rádi bychom sportovní nabídku v této lokalitě
ještě rozšířili o dráhu na in-line brusle (podél břehu Berounky) a opalovací pláž.
Sportpark Berounka. Jde o lokalitu
vymezenou betonárkou, Berounkou, ulicí
Radotínská a začátkem zástavby, kterou se
městu nyní podařilo kompletně získat do
užívání. V této lokalitě se postupně počítá
s úpravou břehu Berounky (práce, kterou
financuje a organizuje Povodí Vltavy, začala
15. září; měla sice začít mnohem dříve, bohužel jednomu z „ekosdružení“ se tuto práci
podařilo zdržet o dva roky). Po skončení
úpravy břehu bude celý pozemek zarovnán
navezenou zeminou a oset travou. Na takto
upravené ploše budou vybudovány dva až
tři kurty na volejbal, jedno hřiště na malou
kopanou, cvičiště hasičů a je možné uvažovat
ještě o odděleném prostoru pro kynologii. Ze
strany od silnice a betonárky se počítá s vysazením oddělující zelené bariery.
Sportpark Švarcava. Zahrnuje sportovní
plochy místního Sokola a kryté hokejové

haly. Město vyjadřuje podporu tomuto
sportparku poskytováním vysokých dotací
na činnost místních zájmových sdružení.
Ze strany města byl také jasně deklarován
zájem podpořit plán na letní využití hokejového kluziště nejlépe úpravou na inline
bruslení, bude-li takový plán ze strany SK
předložen. S ohledem na vysokou cenu takové úpravy by však bylo nutné zajistit i případné sponzorské dofinancování ze strany
SK. V současnosti byla také ze strany města
podána žádost o poskytnutí dotace z fondů
EU na rekonstrukci přilehlé komunikace
Fügnerovy včetně parkovací plochy.
Sportpark Školní. V této lokalitě se počítá s dalším rozvojem hřiště tématicky zaměřeného na nejmladší mládež. Na zlepšení tohoto hřiště se podařilo získat od Středočeského kraje konkrétní dotaci ve výši 300 tisíc
korun, za kterou bude zakoupeno další
vybavení. Dále se zde plánuje zakrytí stávajícího hřiště s umělým povrchem novou
nafukovací halou, která umožní celoroční
využití, a dokončují se přípravné práce na
vybudování nové víceúčelové tělocvičny. Ta
by měla být dokončena, pokud vše půjde
bez problémů, do začátku školního roku
2006. V další etapě se pak v návaznosti na
jednání s vlastníky přilehlých pozemků počítá s vybudováním atletického oválu a několika hřišť (realizace toho záměru je ovšem
plně závislá na naší schopnosti komunikovat s vlastníky místních pozemků).
Tyto ucelené sportparky budou dále doplňovány o další lokální sportovní plochy
(lokalita Husova a jiné). Příležitostně se
rovněž hlásí vlastníci pozemků se svými
návrhy (jeden vlastník například uvažuje
o využití jedné současné sportovní plochy
na nyní velmi populární autokrosový sport).
Město všechny tyto návrhy pečlivě zkoumá
a nepochybně se ještě stanou předmětem
dalších debat.
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Náměstí
Masopustní náměstí bude podle již
uveřejněného návrhu kompletně zrekonstruováno v rámci současné zakázky firmě
Hochttief, tedy ještě na podzim tohoto roku. Nyní ve spolupráci Ing. arch. Buchara
a územně plánovací komise probíhá projektové precizování návrhu.
Náměstí Karlštejnská – Černošice centrum je nyní rovněž ve fázi projektové precizace návrhu a přípravy směnné smlouvy
mezi městem a Středočeským krajem. Naše
pozornost je v této fázi zaměřena především
na ty plochy, které vlastní město nebo kraj.V
rámci posilování významu této lokality jako centra města byl rovněž jeden městský
pozemek za samoobsluhou Bobík odprodán
České poště, v opačném případě hrozilo že
pošta město opustí.

Rekonstrukce komunikací
Městu se během letních měsíců podařilo zlepšit sjízdnost a kvalitu další skupiny
dojezdových komunikací. Firma Vialit ve
spolupráci s Technickými službami zrekonstruovala následující komunikace: Jablonecká,
Boleslavská, Nymburská, Kutnohorská, a to za
pro dojezdové komunikace standardně definovanou částku 460 Kč za m², a do komunikací Svatopluka Čecha, Mánesova II. a III, Alšova II, Jahodová a Havlíčkova bylo promítnuto
rozhodnutí o zvýšení této standardní částky
o 150 Kč oproti dřívějšímu rozhodnutí.
Je třeba znovu a zcela jasně říci, že kvalita
povrchu v dojezdových komunikacích je
v tomto standardu považována za provizorní, a že částka, která je v jejich prospěch
uvolňována, byla vydefinována tak, aby
v relativně krátkém čase bylo možné zrekonstruovat všechny dojezdové komunikace a zároveň neohrozit investiční prostředky
na páteřní a průjezdné komunikace, které
jsou z dopravního hlediska významnější.
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Nymburská, jedna z opravených dojezdových
komunikací

Snažte se proto prosím ke svým dojezdovým komunikacím chovat šetrně a ohleduplně, aby vydržely až do doby, než město
získá prostředky, které mu umožní upravit
je do konečné podoby.
Z dojezdových komunikací je v konečné
úpravě již provedena komunikace Sadová
a skupina komunikací, které se realizují
za poskytnutou dotaci (Kubánská, Chilská,
Ke hřišti, Kazínská, K vodárně a příjezd
k ČOV).
Na podzim je ještě naplánována, ve
spolupráci s firmou Strabag, rekonstrukce
další skupiny dojezdových komunikací, a to
konkrétně ulice v Zahrádkách, Lesní, V Boroví a část jednoho úseku ulice Plzeňská (ta
ovšem bude rekonstruována na standard
průjezdné komunikace).
V příštím Informačním listě bude uveřejněn kompletní seznam komunikací, kde je

z radnice
prakticky nemožné provádět rekonstrukce, Tomáš a Martina Škrletovi – č. parc. 2917/
133 (105 m²)
neboť si jejich části vlastníci dále ponechávají ve svém majetku.
Jinak možná pro ty méně informované či
v Černošicích krátce bydlící: Ulice Dr. Janského (celá), ulice Karlštejnská a ulice
Radotínská, Vrážská a Dobřichovická jsou
majetkem Středočeského kraje, který také
zodpovídá za jejich stav a údržbu. Naše
město v případě jejich problematické sjízdnosti může pouze apelovat na příslušný
odbor kraje, aby komunikaci zařadil do plánu práce tak, jak se nám to po delším úsilí
podařilo u komunikace Dr. Janského.

Poděkování
Některé zprávy se píší téměř samy a rády.
Mezi takové patří i následující informace
o darech, které v poslední době město obdrželo. Na naši poslední výzvu, ve které jsem
jménem vedení města prosil některé vlastníky pozemků pod komunikacemi o jistou
velkorysost při jednání s městem, k našemu
velkému potěšení reagovala další skupina
občanů, kterým tímto jménem města opět
vyjadřuji naše poděkování.

Ještě jedno poděkování

Další velmi potěšující informací je, že skupina občanů z ulice Lesní se rozhodla využít
možnosti, kterou dává schválený program
obnovy dojezdových komunikací, a nabídla
svou finanční spoluúčast v případě přednostní realizace „jejich komunikace“. Město
s díky tuto nabídku využilo a komunikace
Lesní byla zařazena do podzimní skupiny
rekonstruovaných dojezdových komunikací.
V současné době s obdobnou nabídkou přichází i skupina občanů z ulice Berounská.
Je potěšitelné, že stále větší okruh občanů
dokáže dát najevo, že naše město vnímá
jako svého přátelského partnera a ne jen
jako terapeutické medium na léčení svých
životních frustrací.

V souvislosti s tímto poděkováním stojí
za to se zmínit, jak naše město získává prostředky na svůj provoz. Už dávno totiž neplatí, že bohatí občané rovná se bohaté město. V době, kdy bylo nutné ustanovit kraje,
se radikálně změnilo tzv. rozpočtové určení
Přehled pozemků, které byly nově darodaní. A tak od roku 2002 se používá tzv. kavány městu:
pitační platba, což znamená, že každá trvale
PaedDr. Věra Brodová – č. parc. 2917/145
hlášená „hlava“ má pro radnici stejnou cenu.
(112 m²)
Aby se to však nepletlo, tak má tato hlava
Ing. Aleš Novák – č. parc. 5129/57 (116 m²) v různých místech naší vlasti různou cenu,
a to podle celkového počtu těchto hlav
Pavel Vošahlík – č. parc. 4727/10 (424 m²)
v
místě. Ve Vonoklasech má jedna trvale
Karel Vošahlík – PK č. 413/1 (327 m²), PK
hlášená
hlava cenu 5 500 Kč ročně, u nás
č. 369/5 (91 m²), PK č. 374 (235 m²), PK
v Černošicích má již cenu zhruba 8 900 Kč
č. 419/4 (963 m²), PK č. 420/1 (469 m²)
a v sousedním Radotíně či Lipencích je to
Josef a Věra Trlidovi – č. parc. 3029/13
již asi 25 000 Kč na trvale hlášenou hlavu.
(175 m²)
Výše této platby je totiž odstupňována podle
Radek Škorpík – č. parc. 2917/150 (130 m²) počtu obyvatel a Radotín a Lipence jsou již
Alpin Praha spol. s r.o. – č. parc.1691/6
milionová Praha. Proto také ve Vonoklasech
(390 m²)
postaví z vlastních prostředků za rok jen
nějaký chodník, my už zvládneme i kus kaGeodet, spol. s r.o. – č. parc. 1691/12
nalizace nebo nějaké hřiště – a v Lipencích
(156 m²)
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či Radotíně si už mohou dělat komunikace
třeba i v betonové kostce.
Pokud někomu vrtá hlavou, proč je tento
systém takhle divně nastaven, tak odpověď
musí hledat v prosté skutečnosti, že v České
republice je nyní celkem 6000 obcí, zatímco
autoři zákona se domnívají, že správný počet je tak kolem 2000 maximálně.
Ještě že má naše město již nyní alespoň
správní status okresního města. Je tak alespoň lepší naděje, že jestli jednou skutečně
nastane doba slučování, budeme si možná
moci vybrat mezi Prahou nebo okresní střediskovou obcí.

Poruchy veřejného osvětlení
hlaste na číslo 800 101 109
Někteří spoluobčané již patrně zaznamenali, že firma Eltodo, která má od 1. ledna letošního roku ve správě místní veřejné osvětlení, již zahájila práce na kompletní výměně
všech devíti set světelných bodů v našem
městě. V rámci výměny budou demontována zastaralá osvětlovací tělesa a nahradí je
Nové svítidlo na ulici Dr. Janského.
moderní zařízení. Zároveň budou natřeny
všechny kovové sloupy veřejného osvětlení, naopak odmontován. Případné poruchy vea to jednotnou lahvově zelenou barvou.
řejného osvětlení lze od 1. července hlásit na
V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení bezplatnou linku 800 101 109. Firma Eltodo
je naplánováno i přisvícení celkem sedmi je smluvně zavázána závady odstranit do
přechodů na frekventovaných místech sví- přesně specifikované doby (dle typu závatidlem typu Zebra (svítidlo má vyšší inten- dy), jinak platí penále za neplnění smlouvy
zitu a jiný typ světla). Na takto osvětlených (volání na dispečink je zdarma, nahrává se
přechodech je chodec lépe vidět. Jako první a archivuje). Pokud tedy například indivibyla tato přechodová svítidla namontována duálně nahlásíte poruchu a není odstraněv ulici Dr. Janského v souvislosti s probíhají- na nejpozději do týdne, informujte naše
Technické služby, které provedou reklamaci
cí úplnou rekonstrukcí této komunikace.
Firma Eltodo dále v rámci výměny svíti- služby (k delšímu nereklamovatelnému
del provádí světelnou optimalizaci veřejné- časovému prodlení může dojít pouze v přího osvětlení, respektive uvádí jeho světelnou padě výměny svrchního vedení).
Nový typ světla bude mít podstatně lepintenzitu do souladu s příslušnou hygienickou normou. Je tedy možné, že v některém ší parametry a k poruchám z opotřebení
místě bude některý ze světelných bodů by tak mělo docházet méně často, než tomu
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bylo v minulosti. Tak ať nám dobře slouží, z předpokladů, že pro rychlou jízdu se v naaby ti, kteří se vracejí domů po setmění, šem městě hodí vlastně jen komunikace II/
115, zatímco všechny ostatní slouží převážně
vždy našli cestu.
dopravě místní a chodci jsou na nich, kvůli
Kouř
chybějícím chodníkům, rovnocennými
S blížící se topnou sezónou se znovu stává účastníky. Snad se nám omezením rychlosti
aktuální problematika dýmajících topenišť. podařilo alespoň trochu přispět k tomu, že
V současné době opět významně přibývá vzájemný „poměr sil“ mezi chodci a autohlasů volajících po přijetí městské kouřové mobilisty je v Černošicích nyní trochu vyvyhlášky. Chceme proto apelovat na všechny rovnanější. Dodržování omezené rychlosti
majitele kotlů na tuhá paliva, aby se případ- na povolených 40 km/hod. jsme schopni,
ný negativní vliv svého levného topení na díky dřívějšímu nákupu radaru, kontrolovat.
okolí pokusili, alespoň větší technickou obratností, omezit na minimum. V opačném
případě se mohou vystavit riziku, že k nízkým nákladům za hnědé uhlí bude nutné
ještě přičíst náklady za černý kouř.
Město v této souvislosti požádalo Ing. Hanouska, odborníka na spalování, o článek,
který je uveřejněn na jiném místě Informačního listu. Pokud vlastníte nějaký kotel,
důkladně si jej prosím pročtěte, aby bylo
možné oboustranně se vyvarovat případných zbytečných nepříjemností.

Zóna 40
Snad nikomu, kdo jezdí do našeho města
autem, neunikla cedule s nápisem Zóna 40. Skutečně to znamená, že na všech
černošických komunikacích by se neměla
překračovat tato nejvyšší povolená rychlost.
I když to pro všechny řidiče znamená jisté
omezení, kterému se budou někteří, včetně
mne, obtížněji přizpůsobovat, jsme ve vedení města přesvědčeni, že jako příspěvek ke
zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů je to
správný krok. Žádostí o omezení rychlosti
v některé konkrétní ulici jsme pravidelně
dostávali nepočítaně, a vyhovět všem by nakonec znamenalo nakupovat ročně desítky
značek a zároveň naprostou neschopnost
dohlížet na dodržování všech těchto lokálních omezení.
Při rozhodování jsme navíc vycházeli

Strážníci jsou k hříšníkům za volanty
zatím tolerantnější

Městská policie tak zatím nečiní, protože
chceme dát automobilové veřejnosti určitý
prostor na seznámení s tímto pravidlem. Po
určité náběhové době však kontroly začnou.
Doufejme, že ohleduplnost vůči chodcům se
u nás, automobilistů, časem stane naprostou
samozřejmostí a nebude třeba ji vynucovat
omezujícími příkazy. Aleš Rádl, místostarosta
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Návrh zadání 3. změny územního plánu prošel
Informace z průběhu 12. zasedání zastupitelstva Města Černošice
V sále hasičského sboru Mokropsy se ve čtvrtek
16. září uskutečnilo 12. zasedání
městského zastupitelstva. Přesto, že
na programu byla
řada významných
bodů, byl průběh
zasedání velmi věcný, pracovní a svižný.

od různých vlastníků (podrobněji o nich
píšeme na jiném místě).

Zastupitelstvo rovněž schválilo nový
název jedné dosud bezejmenné ulice, která nyní ponese název Brusinková. V této
souvislosti vyslechli zastupitelé žádost na
přejmenování ulice Majakovského. Ze strany rady i zastupitelstva byla deklarována
vstřícnost zabývat se touto žádostí v případě, že bude podpořena podepsanou žádostí
všech obyvatel této ulice, neboť přejmenováZastupitelé nejprve všemi hlasy schváli- ní ulice s sebou vždy nese nutnost výměny
li návrh na úpravu rozpočtu, která reflek- všech dokladů.
tovala, skutečnost, že některé ambiciózně
Zastupitelé rovněž souhlasili s přijetím
plánované dotace se v tomto roce ještě dotace ve výši padesát procent na vypranepodařilo získat, neboť jejich projedná- cování dokumentace k žádostem o poskytvání na straně nadřízených úřadů ještě nutí dotace z fondů Evropské unie. V této
neproběhlo. Zastupitelé se tak připrave- souvislosti byl zmíněn fakt, že v tzv. SROP
né prostředky, určené na dofinancování (společný regionální operační program),
těchto dotací, rozhodli užít jiným způso- v opatření určeném na obnovu komunikací,
bem. A to téměř výlučně na jiné investiční je naprosto nedostatečná finanční částka.
akce menšího rozsahu (další sada dojez- Pro celý Středočeský kraj je to zatím zhruba
dových komunikací, nafukovací hala pro 10 milionů, což by defakto nestačilo ani na
školu atd.).
nákup cedulí „Pozor, díra!“

Poté následoval bezproblémový blok doPozoruhodné ovšem je, že v jiném tzv.
hod o věcných břemenech s SPT Telecom. „opatření,“ ze kterého je možné žádat o dotaZastupitelé dále vyjádřili souhlas s prode- ce na nejrůznější kongresy, je naopak peněz
jem dalších dvou pozemků, které byly nabí- nadbytek. Takže kdybychom v místní škole
zeny obálkovou metodou. Pozemek ve strži chtěli za účasti řady předních odborníků
mezi ulicí Střední a Pardubická se prodal za z Evropské unie uspořádat diskusní panel
1 200 korun za jeden metr čtvereční a poze- na téma „Špatná kvalita komunikací ve
mek, který vznikl oddělením pozemku od Středočeském kraji“, na to bychom možná
privatizovaného domu č. 102 v Komenského dotaci bez problémů získali (pokud to něulici, se prodal za 1 900 Kč/m² (pro zajíma- komu něco připomíná, tak je to čistě jenom
vost – zbytkový pozemek okolo tohoto do- náhoda).
mu je nájemníkům nabízen za 1 000 Kč/m²).
Návrh na odprodej kousku pozemku
Bez problémů a jasně vyjádřeným povdě- v ulici Kazínská za účelem posunu plotu až
kem celého zastupitelstva byla přijata daro- ke kanalizačnímu přivaděči byl přijat bez
vaná skupina pozemků pod komunikacemi problémů.
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Návrh zadání na 3. změnu
územního plánu byl přijat
Zhruba o osmé večer přišel na řadu netrpělivě očekávaný bod – návrh na změnu
zadání územního plánu číslo 3. Rada města
předložila, po projednání se všemi příslušnými orgány a dotčenými občany, zastupitelstvu města Černošice návrh na změnu
územního plánu, která se týkala vedení
přeložky silnice II/115 v prostoru Vodárna
– Slánka, a to podle varianty, která
byla v minulém Informačním listě popsána pod názvem Tubus.

Kam směřuje městská police?
Další bod, který si vyžádal delší diskusi,
se týkal městské policie. Velitel městské
policie předložil návrh na uzavření další
veřejnoprávní smlouvy, tentokrát s obcí
Všenory. Přestože návrh byl nakonec vrácen k dopracování, rozhořela se v zastupitelstvu debata o dalším směřování městské
policie.

Zastupitel Manda například navrhl městskou polici zrušit a její funkce
vymáhat od policie státní. Proti
tomuto návrhu, který však byl, jak
Podle očekávání se k tomuto
se později ukázalo, míněn v nadbodu rozproudila delší debata, ve
sázce, byla postavena naopak
které zastupitel Strejček navrhokoncepce postupného rozvíjení
val uplatnit námitku, kterou však
městské policie, a to mimo jiné
Správa železniční dopravní cesty
v závislosti na tom, že Černošice
jako dotčený orgán v rámci stadnes plní již řadu funkcí okresnínové lhůty neuplatnila. Přítomný zástupce ho města a posilování naší městské policie
SŽDC upozornil, že námitku neuplatnili, za prostředky získané z okolních obcí je
protože je bezdůvodná.
vzhledem k tomu, že starosta našeho města
Zastupitel Řepa navrhl vypustit ozna- je i v těchto případech nadále hlavním
čení této změny jako změny „ve veřejném velitelem městské policie, pro Černošice
zájmu,“ což by vzhledem k faktu, že tato výhodné. Již dnes to umožňuje zajistit zde
přeložka byla již do územního plánu od službu dvou strážníků po celých čtyřiadvaroku 1996 zanesena, učinilo tuto navrho- cet hodin bez nutnosti navyšovat policejní
vanou změnu bezvýznamnou. Naopak řada rozpočet. Městská policie, která to ve čtyři
zastupitelů ve svých diskusních příspěvcích odpoledne „zabalí“, je neefektivní.
vyjádřila potřebnost a smysluplnost takto
Rada města se zároveň ohradila proti
navrženého řešení. V diskusi byl zmíněn domněnce, že městská police má jen plnit
i fakt, že k tzv. vyvlastňování, které právě městskou kasu. Primárním cílem městské
režim veřejně prospěšné stavby do jisté mí- policie je vynucovat plnění norem, a to
ry umožňuje, má dojít jen v případě dvou jak zákonných, tak těch, které si vymyslí
staveb, přičemž minimálně jeden vlastník sami zastupitelé například formou vyhláštuto nutnost nikterak nerozporuje.
ky. Sankcí za neplnění těchto norem je,
Po hodinové diskusi na toto téma při- s ohledem na absenci obecní šatlavy, zatím
stoupili zastupitelé k hlasování. Pro návrh peněžitý trest. Kdyby tedy řidiči respekse vylovilo 15 přítomných zastupitelů, proti tovali například platná pravidla, nemohla
byli dva a nikdo se hlasování nezdržel. Tím by městská policie vybrat na pokutách již
byl návrh zadání v předložené podobě 300 tisíc korun. Totéž platí o nedovoleném
pálení či nalévání mladistvým.
přijat.
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VaK zůstávají v majetku města

50. schůze rady města
konaná 1. září 2004

Předposledním bodem byla zpráva z činnosti městské rady. Zastupitelé se živě zajímali zejména o poslední vývoj v odboru
Vodovody a kanalizace. Město Černošice
uzavřelo smlouvu o odborné spolupráci
s firmou Aquaconsult, která se nadále
bude, v rámci smluvního vztahu, věnovat
tomuto odboru po technické a odborné
stránce. Fakturace na účet města bude nadále probíhat na městském úřadě. Pro město tento model nyní nepředstavuje žádné
další finanční navýšení za poskytované
odborné služby, protože ukončení několika
předchozích smluv a snížení personálního
stavu odboru o jednoho pracovníka tyto
náklady plně pokryje.

• rada města souhlasí s přístavbou rodinného domu č. p. 875 na pozemku parc.
č. 1109/1 v Černošicích (ulice Husova)

Systém VaK nadále zůstává v majetku
města, a to jak jeho provozní, tak i jeho
infrastrukturní část. Město si v tuto chvíli
platí externě jen některé služby související
s provozováním systému.

• rada města souhlasí s variantou č. 1 řešení
protihlukové stěny podél lokality Rybníčky
a požaduje projekt doplnit vhodným závlahovým systémem

(Dokončení ze str. 2)
• rada města souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku č. k. 1064 v Černošicích
(ulice Bezručova) a doporučuje záměnu
zpevněných ploch za zatravňovací tvárnice

• rada města souhlasí se stavbou garáží
a garážového stání na pozemku č. k. 829, 830
u č. p. 299 v Černošicích (lokalita V Rybníčkách)
• rada města souhlasí s přístavbou rodinného domu č. p. 709 na pozemku č. k. 1711
v Černošicích (ulice Čapkova)

• rada města souhlasí se změnou přestavby
před dokončením – rodinný dům č. p. 371
V bodě Různé se ještě zastupitelé jednot- (ulice Střední)
livě vyjádřili k jisté možnosti koupit pro
• rada města žádá komisi stavební a pro
městský úřad novou budovu. S ohledem
územní plánování a komisi dopravní a bezna řadu nevyjasněných faktorů se nakonec
pečnostní projednat předložené varianty
usnesli, že dávají mandát radě a starostce
komunikačního obchvatu města Černošice
města dále jednat a v případě potřeby svo•
rada města doporučuje zastupitelstvu
lat další mimořádné zastupitelstvo.
města souhlasit s odprodejem pozemku
Příště na Slánce
č. k. 6178/2 za symbolickou cenu 150 koZasedání skončilo po desáté hodině run za 1 m² (vypořádání majetkoprávních
večerní, což vzhledem k tomu, že řada vztahů – posunutí plotu) a ukládá OISM
zastupitelů doma anoncovala příchod až projednat s fy EKIS provedení jiných prací
v brzkých ranních hodinách, bylo u nich v ceně 30 tisíc korun a informovat radu
přijato s neskrývaným potěšením (těm za- města

Koupě budovy počká

stupitelům, kterým jsem zkazil výmluvu, se
omlouvám). Příští zasedání se předpokládá
v polovině prosince, a to na Slánce.
Aleš Rádl, místostarosta
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• rada města ukládá OISM předložit nabídky
na realizaci stavebních objektů v souvislosti
s rekonstrukcí ulice Dr. Janského včetně zeleně

z radnice
• rada města bere na vědomí informace
o rozdělení pozemku 1682/6 na Dobřichovické ulici v Černošicích – napojení na sítě
• rada města bere na vědomí informace
o přeložce kanalizace – Pod Višňovkou
• rada města bere na vědomí informace
o dešťové kanalizaci v ulici Dr. Janského –
propojení Slunečné, Masopustního náměstí
a prodloužení do šachty před pekárnou
• rada města souhlasí se zadáním zakázky
na projekt pěti komunikací fy CITYPLAN
(ulice Ruských umělců)
• rada města souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku parc. č. 1691/8 za předpokladu, že komunikace a sítě jsou zkolaudovány a podepsaná smlouva na darování
pozemků je předána městu
• rada města souhlasí s udělením výjimky
na přístavbu sociálního zařízení k chatě
č. ev. 0436 na pozemku parc. č. 5287/5 v Černošicích (ulice Ukrajinská)
• rada města souhlasí s rekonstrukcí prostor
Domu s pečovatelskou službou pro potřeby
denního stacionáře – finanční náklady do
100 tisíc korun; zařízení stacionáře bude financováno z prostředků Farní charity Neratovice – dotace Ministerstva zdravotnictví
České republiky
• rada města souhlasí s příspěvkem na čerpadlo na výtlačnou kanalizaci
• rada města souhlasí se změnou smlouvy
s fy SKANSKA, s.r.o., s tím, že dá souhlas
se stavbou rodinného domu v lokalitě Rybníčky za předpokladu, že do tohoto termínu
bude realizován úsek komunikace Karlická
podél lokality Rybníčky dle projektu města,
a to nejpozději do května roku 2005; ve prospěch města bude složena bankovní záruka
ve výši 15 milionů korun
• rada města přijímá nabídku firmy Stavitelství Řehoř na rekonstrukci Kapličky v Mok-

ropsích (celkové náklady 818 954 Kč včetně
daně z přidané hodnoty – rozdělit na 2 etapy) a ukládá OISM zpracovat žádost o grant
z Fondu kultury a památek Středočeského
kraje na dokončení rekonstrukce kapličky
v roce 2005
• rada města bere na vědomí energetické
audity (Základní škola, Mateřská škola III.)
• rada města souhlasí s převodem uživatelského dekretu bytu č. 6 v č. p. 1061 v Černošicích
• rada města nesouhlasí s úhradou el. sporáku v obecním bytě v č. p. 1062
• rada města odkládá rozhodnutí o směně
pozemků (lesy Steinských) na příští schůzi
rady města
• rada města bere na vědomí dopis družstva
Barton, další rozhodnutí ve věci nástavby
č. p. 1061 a 1062 odkládá po jednání odboru
investic a správy majetku s bytovým družstvem Barton
• rada města bere na vědomí stanoviska komise územně plánovací; rada města souhlasí
s přípravou žádosti o směnu pozemků mezi
Středočeským krajem a Městem Černošice
– centrum Černošic; rada města ukládá
OISM svolat schůzku a projednat konkrétní
návrhy komise stavební a pro územní plánování
• rada města bere na vědomí a ukládá
Ing. Hájkovi zajistit požadované podklady
– „Obnova místních komunikací ve správním území města Černošice“
• rada města odkládá své rozhodnutí ve věci
umístění rodinného domu na pozemku 131/
4 k. ú. Černošice
• rada města ukládá OISM zadat realizaci
laviček u domu s pečovatelskou službou
(u altánu)
• rada města ukládá OISM předložit nabíd-
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ky na zpracování projektové dokumentace
splaškové kanalizace v ulici Fr. Kocourka
• rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – právo
vedení kanalizační a vodovodní přípojky
na pozemku č. parc. 5674 v k. ú. Černošice a doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení
• rada města doporučuje zastupitelstvu
města souhlasit s přijetím daru pozemku
č. parc. 2917/133 v k. ú. Černošice za účelem
rozšíření komunikace Mokropeská
• rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy
o přenesení cesty“ dle předloženého návrhu
• rada města souhlasí s prodloužením doby
nájmu bytu v č. p. 286 na jeden rok
• rada města souhlasí se změnou nájemní
smlouvy na prostory v Domě s pečovatelskou službou pronajímané Farní charitě Neratovice – účelem nájmu v objektu
DPS bude provozování stacionáře pro
seniory
• rada města bere na vědomí vyjádření
České pošty s. p. ke koupi pozemku č. 471/
10 v k. ú. Černošice a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku č. 471/10
v k. ú. Černošice České poště s. p. za cenu
2 000 korun za 1 m² (cenová mapa není
zpracována – jedná se o cenu v místě obvyklou)
• rada města požaduje, aby před zahájením
projekčních prací na novou budovu pošty
byla svolána konzultační schůzka se zástupci města, s Ing. Bucharem a majiteli okolních
nemovitostí
• rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit odprodej pozemku č. 381/9 za
nabídnutou cenu 1 900 Kč/m² a pozemku
č. 2314/1 za nabídnutou cenu 1 200 Kč/m²;
rada města ukládá OISM zapracovat do
návrhu kupních smluv: přes pozemek 381/
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9 je vedeno vedení el. proudu; pozemek
2314/1 je na místě bývalé zavezené rokle
a skládky; rada města ukládá odboru
životního prostředí prověřit, zda jsou
nutná nějaká další opatření na pozemku
2314/1 – ekologická zátěž (stará skládka
TKO)
• rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit návrh názvu ulice Fr. Kocourka
(podle Fr. Kocourka z Brna)
• rada města schvaluje soubor rozpočtových
opatření č. 6/2004
• rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit soubory předložených rozpočtových opatření č. 4 a 5/2004
• rada města schvaluje vyřazení opotřebovaného DHM a ZP dle předložených návrhů
• rada města nemůže vyhovět žádosti o poskytnutí finanční podpory obci Štěchovice
na řešení nouzového zásobování vodou
• rada města souhlasí s navýšením odměny
členům a předsedům okrskových volebních
komisí pro volby do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu České republiky
o 200 Kč (stát přispívá členům okrskových
volebních komisí 800 Kč + 400 Kč a předsedům okrskových volebních komisí 1 000 Kč
+ 400 Kč)
• rada města ukládá soc. komisi znovu
projednat žádosti o umístění do Domu s pečovatelskou službou a navrhnout vhodného
žadatele
• rada města vybírá nabídku firmy ELTODO citelum na vybudování veřejného osvětlení v ulici Slovenská u č. p. 1616 a pověřuje
Technické služby objednáním prací
• rada města souhlasí, aby fy ELTODO
citelum vybudovala osvětlení sportovního
areálu Kazín
• rada města souhlasí s realizací navrženého

z radnice
řešení odvodu vody v ulici Na Poustkách

hlášení městského rozhlasu

• rada města souhlasí s provedením oprav
střech v Technických službách

• rada města souhlasí s navázáním spolupráce v oblasti právní porady a kontroly
s JUDr. Komárkovou

• rada města vybírá pro rekonstrukci místních komunikací firmu STRABAG (varianta
balené směsi č. II) a pověřuje Technické
služby objednáním těchto prací – vyřadit
ul. Kazínskou (zohlednit v ceně)
• rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
s obcí Všenory na poskytování služeb městské policie
• rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o odborné a technické pomoci a o dílo s fy
AQUACONSULT, spol. s r. o., za předpokladu, že do smlouvy budou zapracovány
navržené připomínky
• rada města ukládá odboru Vodovody
a kanalizace ukončit smlouvu s firmou Kříž
– zemní práce
• rada města žádá odbor VaK urychlit osazování vodoměrů a pravidelně 1x měsíčně
podávat radě města zprávu o počtu nově
namontovaných vodoměrů u těch odběratelů vody, kteří doposud platili vodu paušálně
• rada města žádá komisi kulturní projednat návrh na zakoupení 130 ks pohlednic
starých Černošic a rozhodnutí odkládá na
příští zasedání
• rada souhlasí s opravou zdemolovaných
dveří u Městského kulturního střediska dle
předloženého návrhu

• rada města nesouhlasí se stanovením
místa a doby pro konání slavnostních obřadů v souvislosti s přijímáním prohlášení
o uzavření manželství za účelem vybírání
správních poplatků
• rada města se rozhodla využít možnosti
uvedené v § 3 odst. 8 zákona 274/201 Sb.,
v platném znění, vůči vlastníkům nemovitostí č. p. 237, 238, 239, 259, 266, 269, 271,
280, 1498 a č. e. 1225; rada města souhlasí
s navrženým postupem a ukládá odboru
Vodovody a kanalizace a Stavebnímu úřadu, aby toto usnesení vykonaly; rada města
žádá odbor životního prostředí, aby zahájil
správní řízení a zároveň zahájil kroky k zamezení znečišťování toku Švarcavy; rada
ukládá OŽP opětovně vyzvat vlastníky nemovitostí přilehlých ke Švarcavě k doložení
dokladů o vyvážení odpadních jímek; rada
města ukládá Stavebnímu úřadu v rámci
státního stavebního dohledu provést kontrolu nemovitostí přilehlých ke Švarcavě
a přijmout operativní opatření k zamezení
porušování vodního zákona
• rada města ukládá odboru životního prostředí připravit vyhlášku o zákazu znečišťování ovzduší kouřem
• rada města souhlasí s příspěvkem ve výši
1 500 Kč na pohár do soutěže hasičů

• rada města bere na vědomí přehled kurzů
nabízených v Městském kulturním středisku

• rada města nesouhlasí s vybudováním povrchu chodníků v ulici Sadová na náklady
města

• rada města nesouhlasí se změnou obálky
Informačního listu města Černošice

• rada města ukládá městské policii důsledněji dohlížet na udržování chodníků vlastníky přilehlých nemovitostí

• rada města odkládá své rozhodnutí o výši
poplatku za komerční hlášení v městském
rozhlase do doby vypracování pravidel pro

• rada města ukládá Technickým službám
prověřit stav komunikace a chodníku u Čín-
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Na úředníky obce s rozšířenou působností
černošičtí nedoplácejí, říká tajemník úřadu
Před téměř dvěma roky ukončilo svoji činnost 73 okresních úřadů. Jejich kompetence převzalo především 205 obcí
s rozšířenou působností. Takovou obcí se staly i Černošice,
jejichž úřad dostal do vínku nelehké zadání. V duchu reformy veřejné správy odstranit nedostatky v jejím výkonu
a přiblížit ji občanům. Stalo se? Na to nám odpověděl tajemník městského úřadu František Dvořák.
Nejprve to základní. Černošice
jsou trochu atypické, městský úřad má dvě sídla.
Vyplývá to ze zákona, kam se Černošice
dostaly na základě iniciativy starostů okresu
Praha západ. Černošice měly v průběhu reformy veřejné správy „skončit“ pod Městským
úřadem Dobříš a celý okres měl být rozkouskován mezi Kladno, Beroun, Dobříš, Benešov
a Říčany. Starostové okresu se vzbouřili a dohodli se, že břemeno funkce obce s rozšířenou
působností na sebe vezmou Černošice. Druhým sídlem úřadu je pak dům v Podskalské,
který patří státu. Město Černošice usilovalo,
usiluje a bude usilovat o to, získat jej do svého
vlastnictví. A to z jednoho prostého důvodu. V našem správním území žilo ke konci
loňského roku osmaosmdesát tisíc obyvatel,
přičemž roční nárůst činí zhruba tři tisíce.
Za deset let by se tak mohl jejich počet zvýšit
nejméně o třicet tisíc, a kdybychom nedosáhli
toho, že by budova patřila městu či bychom
alespoň nebyli dominantními uživateli, tak by
v té době už potřebné další úředníky nebylo
kam posadit. Navíc je vždy lepší mít zaměstnance ve vlastním než ve vypůjčeném.
Kolik je úředníků nyní, nestojí černošické
moc peněz?
Ve smyslu zákona o úřednících jich máme
130, z toho 120 pracuje na tzv. přenesené
státní správě. Vykonávají činnost především
pro stát a v zájmu státu. Stále je to ale jeden
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úřad, i když na dvou místech. Černošice
však na takto velký počet úředníků rozhodně
nedoplácejí, neboť už v samotném rozpočtu
města jsou náklady na výkon státní správy
v přenesené působnosti a náklady na ostatní
aktivity města důsledně odlišeny jak na stránce příjmové, tak výdajové. Na stránce výdajové
je to kapitola regionální správa a veškeré výdaje z ní jdou právě na výkon státní správy
v přenesené působnosti. Kapitola regionální
správa se na stránce příjmové musí rovnat,
tzn. to co městu přiteče na státní správu, to do
ní na druhé straně město vkládá. Na stránce
příjmové státní správu v přenesené působnosti živí jednak příspěvky od státu, správní
poplatky, tady je třeba důsledně odlišovat od
místních poplatků, a třetí zdroj příjmů jsou
příjmy z pokut. Například vezmeme-li rozpočet města, tak na straně příjmové dostaneme
letos od státu 40 milionů příspěvků na výkon
státní správy v přenesené působnosti, 15 milionů se předpokládá, že vybereme na správních
poplatcích a 3 miliony na pokutách. Celkem
tedy 58 milionů a ty jsou zároveň podchyceny
na stránce výdajové. Z toho vyplývá, že občan
Černošic na tyto činnosti navíc nepřispívá ani
korunou. Je to údaj, který si bedlivě hlídám.
Nyní se zdá, že příjem ze správních poplatků
bude dokonce vyšší. Bylo by velice demotivující, kdyby se peníze, které dokážeme vydělat
navíc, neobjevily třeba v lepším vybavení kanceláří, kvalitnějších počítačích či ve zvýšení
platů odborníků, které si chceme udržet.

z radnice
Jen ve stručnosti o činnosti úřadu.
Jako obec s rozšířenou působností máme
na starosti obranu včetně hospodářského
zásobování a dalších činností při vyhlášení
mobilizace, dále krizové řízení, kdy v případě jakýchkoli nenadálých událostí v našem
území je musíme v součinnosti s ostatními
složkami řešit. Památkáři vydávají rozhodnutí a stanoviska podle zákona na ochranu
památek, odbor životního prostředí vede
vodoprávní řízení, má na starosti státní správu lesů, myslivosti, ochranu přírody a krajiny,
odpadové hospodářství a ochranu ovzduší.
Vydávají se stanoviska pro obce pořizující
územní plán. Oddělení školství připravuje
rozpočty škol a pomáhá přerozdělovat prostředky, které prostřednictvím kraje do škol
plynou. Živnostenský úřad vedle vydávání
živnostenských listů vede registr živnostníků a provádí živnostenskou kontrolu území.
Odbor dopravy je speciálním stavebním
úřadem pro pozemní komunikace, vydává
řidičská oprávnění, vede evidenci vozidel, řeší
přestupky na úseku dopravy. Správní odbor
pak vydává občanské průkazy a cestovní
doklady, vede evidenci obyvatel, připravuje
a realizuje volby atd. Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví má na starosti sociálně právní
ochranu dětí, udržuje kontakt s dětskými domovy a azylovými zařízeními, vyplácí sociální
dávky, je zde i romský poradce, protidrogový
koordinátor a další.
A co okres jako takový?
Jen namátkou, máme tu sedmnáct tisíc
hektarů krásných lesů, spoustu kulturních
památek, nejznámější je zřejmě hrad Okoř, archeologické naleziště u Roztok, jsou tu vesnické i městské památkové rezervace, velká vodní
díla, například Vrané či Slapy. Poměrně rušno
je nyní okolo dopravy, neboť nás zasáhne připravovaný velký pražský okruh případně dálnice do jižních Čech. Pro nás bude atraktivní
vyústění tunelu, který povede z Komořan na
Cholupice a dále na Jesenici. Dálnicí by bylo

dotčeno především Jílovsko. Rušné období
jsme si prožili, když byl vydán nový zákon
o myslivosti a myslivci se začali hádat o hranice honiteb. Není také bez zajímavosti, že se
k nám stěhuje nejen spousta lidí z Prahy, ale
i spousta cizinců. Já jako tajemník od nich přijímám, poté, co jim ministerstvo vnitra udělí
souhlas ke státnímu občanství, státoobčanský
slib. Už jsem tak učinil v případě Vietnamců,
Rumunů, Slováků, Rusů, Ukrajinců, Alžířana,
Peruánce a dalších.
Spolupracujete s okolními obcemi?
Je potřeba, aby tajemník a úředníci, kteří
pracují na státní správě v přenesené působnosti nespolupracovali pouze s Černošicemi jako takovými, ale udržovali kontakt
s ostatními obcemi a jejich starosty. Snažíme
se spolu s naší paní starostkou okolní obce
navštěvovat, svoláváme i pravidelné porady
starostů. Černošičtí by na okolní obce neměli
nijak žárlit. Pro nás úředníky jsou okolní obce
rovnoprávnými partnery, nikoli přítěží.
Zpět na začátek, přiblížila se tedy státní
správa lidem?
Jen částečně. Stále totiž existuje systém
okresních a krajských soudů. Též státní sociální podpora, katastrální úřady i správa
sociálního zabezpečení fungují na okresní
úrovni. Pracují tedy v územích vymezených
okresy, které jako jednotky územního členění
státu zůstaly, nikoli v územích vymezených
správními obvody vzniklých obcí s rozšířenou působností. Je v tom trošičku zmatek.
V naší oblasti to ale není až tak markantní,
správní obvod Městského úřadu Černošice
se prakticky shoduje s územím okresu Praha
západ. Výjimkou je obec Dolany patřící do
správního území Městského úřadu Kralupy.
Dolanští proto musí do Kralup pro občanky,
ale do Podskalské pro státní sociální podporu.
V jiných územích je to ještě dramatičtější, lidé
jezdí vyřizovat své záležitosti až do tří nebo
Ptal se Stanislav Janovský
čtyř měst.
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Správné topení zlepšuje ovzduší města a je levnější
Když jsem jezdíval v zimě z Prahy, pohled
na Černošice připomínal severočeský uhelný
revír okořeněný pálením zahradního odpadu.
Dnes to už neplatí. Další zlepšení však závisí na rozhodnutí a možnostech zbývajících
majitelů nemovitostí vytápěných uhlím. Optimální je přechod na plyn či elektřinu. Ubude
nepříjemná práce, ale i zdravotní rizika. Při
manipulaci zejména s popelem se totiž člověk
nadýchá prachu obsahujícího arsen, kadmium
apod., studený či naopak přetopený byt pak
vede k onemocněním, na kterých člověk tratí.
Topení ušlechtilými palivy proto nemusí být
o tolik dražší, než se obvykle uvádí. Zvláště
oceníme-li vlastní práce vykonané namísto
otravného přikládání.
Plyn nebo elektřina topí zcela automaticky.
Abychom je však hospodárně využili pro optimální tepelnou pohodu, je třeba instalovat
regulační automatiku, která může ušetřit až
30 procent paliva (nejsme-li doma, topí na
nižší teplotu). Každý stupeň v místnosti navíc
totiž znamená o šest procent více paliva. Pokud
však šetříme a instalujeme pouze termostat,
efekt, zvláště je-li v nemovitosti dlouhý rozvod
topné vody silnými trubkami, je malý. Představme si boiler s horkou vodou, z něj vede
20 metrů silnější trubky zakončené kohoutkem. Když pustíme vodu, dlouho teče studená.
Sotva začne teplá, více vody nepotřebujeme.
Teplá voda v trubce po chvíli vychladne a nám
znovu poteče studená. Něco podobného se
odehrává v topení, kde ovládáme kotel jen
termostatem – do topných těles se dostane jen
určitý podíl horké vody (říká se tomu účinnost
přenosu tepla). Samozřejmě máme-li malý byt,
tenké trubky a moderní nízkoobjemová tělesa,
uvedený jev je zanedbatelný. Ideální je, když do
těles nepřetržitě proudí voda o teplotě, která
vyrovnává tepelné ztráty objektu při momentální venkovní teplotě.
Přechod na plyn však znamená nezanedba-
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telnou a pro někoho nedostupnou investici. Zůstaneme-li proto u topení uhlím, lze za výrazně
nižší náklady zařízení zlepšit s tím, že se tato
investice brzy vrátí úsporou paliva. Představme si auto se studeným motorem. Nemá výkon,
kouří, spotřebovává více paliva a opotřebovává
se mnohem víc, než při asi 80°C, na které je
konstruován. Aby se rychle ohřál, čerpadlo
čerpá chladivo jen v rámci motoru. Teprve po
ohřátí začne termostat vpouštět část do chladiče. Kotle na uhlí jsou řešeny na 70°C (vstup)
až 90°C (výstup). Při těchto teplotách se také
zkouší a zaručuje se účinnost včetně dalších
parametrů. Většina kotlů na uhlí však pracuje
v podchlazeném režimu, kdy palivo spíše doutná než hoří. Kotle a komíny se zanášejí, tmavý
kouř padá k zemi, v popelu zůstávají nespálené
kousky uhlí, životnost kotle se snižuje.
Existují ale doplňky, které kotli zaručí správnou provozní teplotu, i když do topných těles
může proudit voda o teplotě třeba jen 40°C
– čtyřcestný směšovač, termoregulační ventil
a čerpadlo s termostatem. Některé kotle mají
tyto doplňky zaručující účinnost v širokém
rozsahu výkonu okolo 85 procent a splňující
hodnoty pro ekologicky šetrný výrobek už
v povinné výbavě. Pokud stávající kotel dovybavíme, klesne viditelně spotřeba paliva,
obsluha bude snazší a ubude popele. Málo
viditelný kouř bude z komína stoupat vzhůru.
Život v Černošicích bude opět o něco zdravější
a příjemnější.
Další vylepšení lze docílit instalací akumulační nádrže či nádrží. Jde o nádrž podobnou
boileru na horkou vodu, obvykle o velikosti
700 l. Kotel ohřívá vodu v nádržích a do topných těles proudí voda přesně podle potřeb
vytápěných prostor. Podle počasí můžeme
topit v kotli někdy i jen jednou za několik dnů.
Tepelná pohoda je na úrovni topení ušlechtilými palivy.
Ing. Václav Hanousek

z města a okolí

Prvňáčky vítala ve škole i starostka města
Více než osmdesát prvňáčků zasedlo 1. září do školních lavic černošické základní školy. Ve třídách je vedle jejich učitelek a ředitele školy přivítala i starostka města Helena
Lagšádlová, která jim popřála hodně úspěchů a především, aby se jim ve škole líbilo.

Ti odvážnější si hned vyzkoušeli přednes básničky před celou třídou.

První den ve škole byl ještě v doprovodu rodičů
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Školní chodby se změnily v uměleckou galerii
Desítky kreseb, maleb, grafik, plastik z papíru a hlíny i umělecká díla vytvořená spojováním různých materiálů – to vše zdobilo v první den nového školního roku prostory Základní školy Černošice. Učitelky výtvarné výchovy, Jitka Jandáková a Evženie Němečková,
které rozsáhlou výstavu žákovských prací připravily, chtěly rodičům ukázat, jak jsou jejich
děti šikovné a jak pěkná dílka v hodinách výtvarné výchovy vznikají. „K tomu, aby vzniklo
hezké umělecké dílo, není až tak nutný výrazný talent, ale především chuť, zájem, fantazie
a odvaha něco nového vytvářet, hledat, experimentovat. A že takových dětí není málo, uká(js)
zala právě naše výstava,“ uvedla Evženie Němečková.
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Ředitel: Do družiny mohou všichni žáci, i ti starší
„Vážení rodiče, na základě zkušeností
z loňského školního roku a na základě svých
pravomocí jsem rozhodl, že z žádostí o přijetí
dítěte do školní družiny budou vyřazeni žáci,
jejichž matky jsou na mateřské dovolené nebo
jsou s druhým dítětem doma. Ve výjimečných
případech bude při výběru rozhodující délka
pobytu žáka v družině. Preferovány budou děti,
které v družině budou každý den a po celou
provozní dobu. Roli bude hrát i věk dítěte – vyřazovány budou nejstarší.“
Tolik oznámení ředitele černošické základní
školy. Protože reakce některých rodičů byly
odmítavé, ředitel Zdeněk Moucha nám na
toto téma zodpověděl několik otázek.
Někteří rodiče si mysleli, že jste tak rozhodl až počátkem školního roku?
Tak to opravdu není. Tato kritéria jsou stále
vyvěšena jak na budově školy v ulici Pod Školou, tak i v ulici Komenského. Takže každý rodič si mohl přečíst, za jakých podmínek bude
dítě do družiny přijato. Přesto rodiče přihlásili
i děti, které v družině pobývají maximálně tři
hodiny týdně. Jde tedy spíše o hlídání dětí, než
o smysluplnou práci vychovatelek. Vždy preferujeme prvňáčky, a tak to chvíli vypadalo, že
nebudou uspokojeni žáci starší. Přiznám se,
že jsme nečekali takový zájem o družinu. Na
začátku kalendářního roku to vypadalo, že kapacita družiny bude stačit. Ale po zápisu bylo
jasné, že zájem rodičů o družinu je velký.
Některé maminky to ale rozladilo.
Myslím, že jejich rozladění dovedu pochopit. Ale s drtivou většinou rodičů jsme si vše,
ať už ústně či telefonicky, navzájem vysvětlili.
Myslím, že tak to má fungovat. Jeden rodič
dokonce přišel s návrhem, že si zajistí vlastní
vychovatelku a družinu a vychovatelku si
bude platit.
Takže, jak vše dopadlo?
Našli jsme řešení. Například tím, že jsme
upravili rozvrh hodin v některých třídách.
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V současné době jsou všechny žádosti
o umístění školáků do družiny uspokojeny.
Nehrozí ale, že se situace během roku
zhorší?
Myslím, že ne. Zájem rodičů o družinu je
na začátku školního roku vždy velký. Ale s postupujícím časem celá řada dětí nachází jiné
aktivity a z družiny se odhlašuje. I teď ještě
máme rezervu. A zároveň chci upozornit, že
kapacita družiny se na začátku roku nesnížila,
i když si někteří rodiče myslí opak.
Dětí ale bude přibývat. Co dál?
Kapacita školy je stanovena úředním rozhodnutím ministerstva školství. Je zde přihlíženo k hygienickým, prostorovým a jiným
podmínkám. Tato kapacita je vždy závazná
a nelze ji překročit. Od toho se odvíjí celá
řada věcí, třeba i financování a pod. Toto rozhodnutí lze však změnit, ale výhradně vždy
k prvnímu lednu. Již teď máme připravenou
tuto změnu, kterou navyšujeme kapacitu
družiny. Bude-li to schváleno, resp. bude-li
to odpovídat výše uvedeným zásadám a také
budou-li na to uvolněny finanční prostředky
(např. plat vychovatelky), otevřeme od 1. ledna, a znovu opakuji bude-li to potřeba, další
oddělení družiny.
Co vlastně družina dětem nabízí?
Nabízí ucelený výchovně vzdělávací program, ve kterém jsou preferovány takové
aktivity dětí, jako jsou relaxační a sportovní
vyžití a samozřejmě příprava na vyučování.
Kvalifikované vychovatelky se přitom řídí
svými přípravami, které vycházejí z ročního
plánu činnosti družiny.
A nakonec tak trochu mimo náš problém,
který jsme v předchozích řádcích řešili, připomínám, že od počátku září nového školního
roku platí žáci prvního stupně ve školní jídelně za oběd dvaadvacet korun a cizí strávníci
pak musí za oběd zaplatit čtyřicet korun.
Ptal se Stanislav Janovský

z města a okolí

Pozorná žena pomohla zadržet vykradače aut
ří dopoledne přijal službu konající strážník
městské policie oznámení, že v ulici Radotínská ve směru na Prahu jsou dva stromy, které
hrozí zřícením. Na místo vyjela hlídka spolu
s mokropeskými hasiči. Ti zjistili, že jeden
ze stromů je naříznutý. Z důvodu přímého
nebezpečí hasiči oba stromy odklidili.

Okolo osmé ráno 14. září oznámila telefonicky službu konajícímu strážníkovi městské policie řidička jedoucí směrem na Radotín, že před ní je osobní vozidlo, ve kterém
sedí muž podezřelý z vloupání do osobních
automobilů v Černošicích. Dále sdělila registrační značku tohoto vozidla. Strážník se
ihned spojil s operačním střediskem Policie
ČR a zprávu předal. Policie podezřelého po
krátkém stíhání zadržela v Praze 5. Dalším
šetřením bylo zjištěno, že jde o muže, který
má podobných kousků na svém kontě již
několik. Ženě, která na vykradače aut upozornila, policisté tímto děkují.

Opilí Rumuni rušili veřejný pořádek
– 13. září hlídka městské policie zasahovala
při rvačce Rumunů v ulici Poštovní. Policisté zjistili osm opilců, kteří se vzájemně napadali a rušili veřejný pořádek. Hlídka rvačku
ukončila a přivolala službu cizinecké policie,
která výtržníky odvezla.

Naříznutý strom hrozil zřícením – 12. zá-

Gregor Dušička, městská policie

Nějakou dobu budeme řidiče tolerovat, říká velitel
Dopravní značky umístěné na komunikacích při vjezdu do
města hovoří jasně. Černošice se staly zónou s nejvyšší povolenou rychlostí 40 kilometrů za hodinu. Reakce řidičů jsou, jako
vždy v takovýchto případech, odmítavé. Co na to městská policie?
O tom jsme hovořili s jejím velitelem Gregorem Dušičkou.

Máte vůbec v po- vozidla. Fotografie má specifický kód, takže
pisu práce kontrolu ji nelze později zaměnit.
dodržování povolené
Zastavujete a pokutujete provinilce?
rychlosti?
Když měříme sami, tak nikoli. Tyto přePodle zákona o obecní policii přispívá stupky předáváme příslušnému správnímu
městská police v rozsahu tohoto nebo orgánu. Řešení přestupků na místě je prozvláštního zákona k bezpečnosti a plynulos- váděno pouze za přítomnosti státní policie,
ti provozu na pozemních komunikacích. Je což opět ukládá zákon o obecní policii.
Úsek silnice od vjezdu do Černošic smětaké povinna odhalovat přestupky a správrem od Radotína do středu města přímo
ní delikty. Čili odpověď zní, ano.
svádí čtyřicítku nedodržovat?
Jste na to vybaveni?
Každý řidič je povinen dopravní značení
Laserový přístroj, který město zakoupi- od chvíle, kdy je po schválení příslušnými
lo, dokáže změřit rychlost s přesností na orgány na pozemní komunikaci umístěno,
jeden kilometr a zachytí jedoucí vozidlo respektovat. Městská policie však umožní
až do vzdálenosti 1100 metrů. Zaznamená řidičům zvyknout si na sníženou rychlost
rychlost, datum a čas, zda je vůz na výjezdu v Zóně 40 tím, že na měřiči rychlosti bude
či příjezdu a pořídí fotografii. Z té je patrna dočasně nastavena určitá tolerance.
tvář řidiče, státní poznávací značka i barva
Ptal se Stanislav Janovský
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Leśnice vřele přivítala přátele z partnerských měst

Polská Leśnice hostila poslední srpnový
víkend představitele svých partnerských obcí
- bavorského Gerbrunnu, rakouského Voitsbergu, lužických Chróšćic a také Černošic.
Překrásný městys Leśnice je gminou (střediskovou obcí) a má tudíž svou radnici. Uvítání
starostou Hubertem Kurzalem a ostatními
představiteli bylo vřelé, vyzdobená školní tělocvična byla připravena na zahájení úvodní
konference. V čele slavnostní tabule zaujali
místa představitelé státních orgánů Polské
republiky, kteří si udělali čas a přišli pozdravit účastníky tohoto festivalu přátelství
a přeshraniční spolupráce. Tóny Bethovenovy Ódy na radost a zároveň hymny Evropské
unie oznámily zahájení Partnerských dnů. Po
prezentaci jednotlivých delegací, Černošice
se představily i promítanými diapozitivy,
vyvrcholil slavnostní program vystoupením pěveckého sboru z Voitsbergu, a to za
přítomnosti generální konzulky Rakouské
republiky Herminy Poppellerové.
O Černošicích věděli všude, kam jsme přišli. Dávali nám najevo, jak jsme vítáni. Péče,
jakou nás hostitelé zahrnovali, jejich starostlivost o naše ubytování, stravování a program

byly dojemné. Navazování osobních kontaktů však bylo pro nás snazší než pro mnohé
jiné účastníky především proto, že jsme
komunikovali polsky. Oficiální stránku naší
účasti na Partnerských dnech zajišťovala svými profesionálními vystoupeními a skvělou
prezentací města Černošice paní Ing. Helena
Tychnová, jejíž perfektní polština si zasloužila uznání a dlouhotrvající potlesk.
V Leśnici žijí mezi starousedlíky i Němci,
jimž bylo po osvobození v pětačtyřicátem
nabídnuto polské občanství. Udržují si svou
kulturu a jazyk, vesměs jsou dvojjazyční
a tvoří zde ve Slezsku národnostní menšinu.
Na nedělním koncertě jsme měli možnost
vyslechnout si několik písní v doprovodu
dechové hudby, jejichž text byl jednou polský,
podruhé zas zpíván německy, přičemž melodie často připomínaly české písničky Pode
mlejnem, nade mlejnem, Jetelíček u vody či
Škoda lásky…
Partnerskou Leśnici stojí za to navštívit,
poznat její obyvatele a zajímavosti včetně
historických pamětihodností, na něž jsou
místní právem hrdi. My jsme měli jsme možnost prohlédnout si kulturní a ekologické

Holubice, symbol přátelství a míru, vyletěly z rukou představitelů partnerských měst
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středisko s knihovnou, minigalerii obrazů,
gymnázium a supermoderní sportovní halu,
amfiteátr vykutý ve skalách bývalého lomu (jako stvořený pro koncerty a festivaly
písní) i poutní místa v okolí Hory sv. Anny,
kde před několika lety probíhaly slavnosti
u příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II..
Nezapomenutelnými dojmy na nás zapůsobila infrastruktura obce, pěkné ulice, půvabné
náměstíčko, rekreační zóna se sedmi rybníky
a záplava zeleně a květů.
Po společném nedělním obědě, který
následoval po mši v leśnickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, došlo na závěrečná
setkání, osobní rozhovory mezi účastníky

a nakonec rozloučení. Navázali jsme mnoho
nových osobních kontaktů, jež mohou být
důležité i pro město Černošice, vyměnili si
adresy s Poláky, Němci, Rakušany a Lužickými Srby. Celé toto setkání na Partnerských dnech jsme absolvovali za důstojné
reprezentace našeho města, jehož krásy jsme
příležitostně náležitě popisovali. Pozdravy
od partnerů jsou naším prostřednictvím adresovány všem obyvatelům Černošic. Pocit
uspokojení je o to větší, že tato společenská
akce se konala v době, kdy všichni účastníci
mají kromě své rodné vlasti ještě jednu společnou – Evropu.
PhDr. Zbyněk Pačes, CSc.

Mladí modeláři na mistrovství republiky nezklamali

Po tři týdny se čtyři mladí černošičtí
modeláři poctivě připravovali na vrchol
sezóny – mistrovství republiky volných leteckých modelů, které se konalo 11. září na
letišti u Ústí nad Orlicí. A nejen to, účast si
museli vybojovat v postupových soutěžích.
Reprezentanti našeho města – Tomáš Čihák,
Lukáš Calda, Tomáš Šlesinger a Tomáš Fojt

– soutěžili v kategoriích házedla a větroně
F1H a nezklamali. Umístnili se v polovině startovního pole. Teď už se připravují
k soutěžním letům pro podzimní soutěže.
Ve svém středu rádi přivítají další zájemce
o letecké modelářství (od 5. třídy) a plastikové modelářství (od 4. třídy). Informace na
(la)
tel.: 605 54 56 15.
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Středověcí rytíři zkříží své meče v Černošicích

Zveme všechny příznivce historie a historického šermu zvlášť na 1. ročník setkání
skupin historického šermu pořádaný MÚ Černošice a skupinou historického šermu
Alotrium pod názvem Černošická alotria. Akce se koná v sobotu 2. října od 13.30 na
Vráži u kulturního střediska.
di Chorus Angelus z blízkého poberouní.
• Odpolední část programu zahájí SHŠ NoviV přestávkách si můžete vyzkoušet střelbu
ca z Nového města nad Metují, která vás zas luků a kuší za dozoru Ilburských střelců
vede do temného období ranného středověze Žatce, zakoupit něco na malém historicku, uvidíte „hollywoodské“ drama v podání
kém tržišti či navštívit četná občerstvení.
jednoho z nejlepších evropských souborů.
• Jezdecko kaskadérská skupina Magentis
Večerní vystoupení budou v duchu dramaz Chomutova předvede středověký rytíř- tu na téma věčného boje dobra se zlem:
ský turnaj s trochou humoru i napětí.
• Zahájí přibližně v 18.30 v současné době
• Dnes již legendární skupina Burdýři
jediná ryze dámská SHŠ Reginleif z Čerz Prahy vás pobaví svým netradičním
nošic.
pojetím pirátů.
• Poté opět Novica a Burdýři, tentokrát
• Na závěr odpoledního programu vystouvšak se svými démony, a zakončí přibližpí, tak říkajíc ve stínu slavných, černoně v 20.00 jezdci z Magentis s mystickou
šická skupina Alotrium se svou poctou
show spojenou s malým ohňostrojem.
spisovatelům historických románů.
Vstupné na celý den: dospělí 60 Kč, mládež
• V doprovodném programu k odpolední do 15 let polovic, děti do výše meče zdarma.
části uvidíte ukázku výcviku armády
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům
v podání vojáků 73. výcvikové základStavitelství
Řehoř s. r. o., Trans Hospitál, IBS
ny z Rakovníka, uslyšíte keltské balady
zpěvačky Beth A. Cooper až z daleké - Rokal, s. r. o a firmě Šiba – kteří pomohli
Austrálie a barokní písně v podání Breci akci zajistit.
Josef Kutílek
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Mokropeská kaplička se dočkala úplné rekonstrukce
Píše se rok 1903 a v Mokropsích vzniká
Sbor dobrovolných hasičů. Zakupuje patentní dvouproudní stříkačku ruční a zadává staviteli Janu Tůmovi stavbu hasičské zbrojnice,
jejíž součástí má být i kaplička zasvěcená sv.
Václavu. Stavba pak sloužila hasičům až do
roku 1950. Tolik z publikace nazvané Dolní
Mokropsy 1088 až 1988, kterou k výročí
900 let obce zpracoval Ladislav Novotný.
Součástí kapličky byla i dřevěná socha
sv. Václava v životní velikosti, která stála
na svém místě, podle výpovědi pamětníků,

Ukradená socha sv. Václava
až do sedmačtyřicátého roku minulého
století. Poté se členové Podpůrného spolku
Kazín rozhodli sochu zrenovovat. Nicméně
socha se na své místo v kapličce už nevrátila, nastoupivší politický režim tomu nebyl
nakloněn. „Přežila“ zabalená do hadrů na
půdě jednoho z místních až do doby téměř
nedávné, do roku 1988, kdy se při příležitosti
již zmiňovaného výročí, vrátila na původní
místo. Zároveň se sochou se do kapličky vrá-

til i zvon. Nikoli ten původní, neboť během
2. světové války vzaly všechny tyto skvělé výtvory českých zvonařů za své, ale zvon nový,
odlitý za peníze z veřejné sbírky ve zvonařské
dílně na Zbraslavi.
V současné době rada města rozhodla,
poté, co kapličku vyklidili černošičtí zahrádkáři, kteří ji využívali jako sklad a prodejnu
hnojiv, o rekonstrukci objektu. Firma Stavitelství Řehoř se stavebními úpravami začala
počátkem září. V první etapě prací dostane
kaplička novou střechu, drenáž okolo zdí
včetně odvodňovací jímky a nová vrata a okna. V druhé etapě pak venkovní a vnitřní
omítky, nový strop, podlahu včetně dlažby
a nové venkovní oplocení. Vše by mělo být
hotovo, jak potvrdil vedoucí stavby Petr Pojsl,
do konce května příštího roku.
Do doby, než rekonstrukce mokropeské
kapličky skončí, zůstane čtyřicetikilový zvon
v úschově u pana Tomáše Pecha, místního
rodáka, z jehož vzpomínek také článek vznikl. Novou sochu sv. Václava, tu původní totiž
loni neznámý poberta z kapličky ukradl, zhotoví, opět za peníze z veřejné sbírky, místní
(js)
výtvarník Jiří Altmann.

Kaplička už bez původní střechy
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Třiďte odpady, vyzývá kampaň ve Středočeském kraji

Hlavní strategií odpadového hospodářství
ve Středočeském kraji je přechod od pouhého
skládkování odpadů k pokročilejším formám
jeho zpracování, zejména recyklaci. Z tohoto
důvodu kraj ve spolupráci s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM realizuje celokrajský pilotní projekt nazvaný Intenzifikace
sběru využitelných složek komunálních a oba-

lových odpadů. Součástí projektu v tomto roce
je i celokrajská propagační a informační kampaň, jejímž cílem je „nastartovat“ třídění odpadů v domácnostech, které tak dosud nečiní.
Kampaň probíhá právě v těchto dnech na rozhlasových stanicích Blaník, Relax a Čro Region
a v Denících Bohemia ve Středočeském kraji
a místně ve vybraných okresních městech.

Rozhovor s náměstkem hejtmana Středočeského kraje Františkem Váchou

Obce mohou výrazně ovlivnit odpadové hospodařství

Jaké má Středočeský kraj záměry
v odpadovém hospodářství?
Celý tento proces
by měl mít řád a směr.
Ve Středočeském kraji
proto byla jako první
krok vytvořena Koncepce odpadového hospodářství kraje, na niž
navazuje Plán odpadového hospodářství kraje. Ten by měl být schválen do konce roku.
Co vidíte jako současný hlavní problém?
Převážná část odpadů jde na skládky. To
ale není dlouhodobé řešení. Plán odpadového hospodářství České republiky požaduje,
aby do roku 2012 dosahovalo materiálové
využití odpadů 50 procent. Chceme-li se
mu alespoň přiblížit, musíme daleko více
třídit odpady a i je kvalitně využívat. Naučit
veřejnost správně třídit odpad je ale zdlouhavý proces. Je nutná propagace od škol až
po obce a města. Právě obce mají velkou sílu
a svou činností a chováním ovlivňují systém
odpadového hospodářství.
Nicméně celý systém nemůže setrvat na
tom, že zavedeme třídění odpadu jako povinnost občanů. Je to také povinnost naše
– zajistit další postupy a řešení odpadového
hospodářství. Podporou třídění komunálního odpadu je podle našeho názoru možno
dosáhnout 25 až 30 procent materiálového
využití. Další zvýšení již musíme vyřešit ji-
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ným způsobem, než je třídění do barevných
kontejnerů, ve kterých zejména ve velkých
městech končí až 80 procent jinak využitelného materiálu (obaly od potravin a papír).
Tento materiál tak vypadává ze systému
separace a jde na skládku. Možností, jak ho
využít, je vybudování velké třídírny, kde
oddělíme ze směsného odpadu inertní materiál, kovy a energeticky využitelný odpad
budeme využívat pro získávání energie,
takže na skládky půjde jen minimum jinak
nevyužitelného odpadu. Odpad se tam stane
obnovitelným zdrojem, který může nahradit
klasická paliva.
Podporuje kraj recyklační aktivity?
Podporuje například grantem zřizování
sběrných dvorů, kde se odpad shromažďuje
ve větším objemu, což podporuje logistiku
svozu, využitelnost odpadů i ulehčuje lidem
život. Problém vidím spíše v tom, že výrobky
z recyklovaných plastů mají potíže s odbytem. Možná by bylo vhodné, aby stát či kraj
přistoupily k podpoře jejich využití. Stejně je
nutno dále podporovat vzdělávání veřejnosti.
Je rozdíl, jestli občan ví, jaký má obal v rukou
a jak s ním zacházet. Podporujeme i zpracovatele vytříděných složek.
Jak tedy vidíte budoucnost třídění v kraji?
Dosažení materiálového využití 25 až
30 procent nám připadá pro nejbližší období
jako reálné. Lidé však musí mít jistotu, že
třídění není zbytečné a odpady se skutečně
využijí.
Jarmila Šťastná
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Hokejisté chtějí znovu bojovat o druhou ligu
Zimní stadión v Černošicích otevřel po bude startovat v krajském přeboru a přeboletní přestávce své brány. A to nejen registro- ru Prahy (sloučená soutěž).
vaným hokejistům, ale i těm, kdož si chtějí
Výsledky budou vycházet v denících Bojen tak zabruslit.
hemia, a to v úterý a ve středu, a na interHokejový A tým mužů bude obhajovat netových stránkách www.e-sport.cz. Rozpis
loňské vítězství v pražském přeboru. Neú- utkání bude na www.sk-cernosice.cz a ve
spěch v kvalifikaci v bojích o II. národní ligu vývěskách na zimním stadiónu. Zápasy se
hráče neodradil, znovu chtějí pro Černošice uskuteční o sobotách a nedělích.
Bruslení pro veřejnost
vybojovat první místo v přeboru a poté se
znovu pokusit o vyšší soutěž. Tým posílili
Kdo si bude chtít jen tak zabruslit, může
dva talentovaní junioři a jeden zkušený hráč. tak učinit každou středu, sobotu a neděli.
B tým mužů bude bojovat o třetí vítězství Vždy od 13.30 do 15.30 hodin.
Nábor mladých hokejistů
v řadě v přeboru okresu.
Oddíl ledního hokeje zve do svých řad
V mládežnických kategoriích budou
Černošice reprezentovat družstva 3. tříd všechny malé zájemce. Nábor hráčů od 5
v přeboru minihokeje. Družstva 4. a 5. tříd do 10 let bude probíhat po celou sezónu,
pak v nejvyšší soutěži přípravek. Žákovskou vždy v pondělí od 15.30 na zimním stakategorii bude zastupovat družstvo mladších diónu. Další informace podá p. Slapnička,
žáků v krajském přeboru. Družstvo dorostu tel. 603 833 552.
(js)

SK Černošice, vítěz pražského přeboru. Horní řada zleva David Voska, Miloslav Jonáš, Ondřej
Slapnička, Václav Herma, Rudolf Nový, Vojtěch Kubalík. Střední řada: vedoucí mužstva Miroslav
Slapnička, Petr Hůlka, Jakub Frank, Jiří Musil, Petr Stach, Bohumil Procháska, Tomáš Pavlík, Milan
Čiko, Lukáš Matějíček. Dolní řada: Luděk Záhorský, Roman Procháska, trenér Janis Mavromatidis,
Robert Záhorský, Josef Kučera, Dominik Sem, Martin Frolík
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Funkcionalistický letní dům od Karla Stráníka

Jednou z nejvýznamnějších staveb přesahující
významem hranice města Černošice je funkcionalistická letní vila v Poštovní ulici z 20. let
20. století od pražského architekta Karla Stráníka
(1899–1978), který v letech 1918–1923 studoval
na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze (viz tajenka minulé křížovky).
Už v roce 1925 odjel se svým přítelem sochařem Bedřichem Stefanem
do Paříže, kde oba působili v ateliéru
Le Corbusiera (1887–1965). Tento
švýcarsko-francouzský
architekt,
designér, grafik a teoretik (vlastním
jménem Ch. E. Jeanneret) patří mezi
nejvýraznější osobnosti moderní architektury.
Ovlivnil a inspiroval několik generací architektů.
Stráník po návratu z Paříže předvedl své projekty na 3. výstavě spolku Devětsil v roce 1926,
kde se seznámil s bratry Novákovými, mladými
nadšenci pro moderní architekturu a umění.
Ti Stráníka požádali o projekt přestavby svého
staršího letního domu v Černošicích v duchu
zásad moderní architektury. Měl ukázat, čemu
se u Le Corbusiera naučil. Letní vila byla realizována v roce 1929 a čistotou a precizností detailů

exteriéru i interiéru je v odborných kruzích hodnocena jako nejzdařilejší a nejzajímavější ohlas
v českém prostředí na Le Corbusierovský purismus 20. let 20. století. Typicky Corbusierovský
je motiv terasy vříznuté do nároží s kombinací
plného a trubkového zábradlí a využití Thonetek v interiéru. S objektem souvisí zahrada vily,
která svým zajímavým rozvržením
poukazuje na dobrého zahradního
architekta.
Původně letní vila musela být již
v minulosti přizpůsobena podmínkám celoročního obývání, zejména
zdvojením ocelových oken okny
dřevěnými. V současnosti vlastníci plánují celkovou rekonstrukci vily. Konzultací s odborníky
hledají nejcitlivější způsob obnovy této vzácné
kulturní památky (zejména problém původních
kovových oken a izolace), prohlášené do Ústředního seznamu kulturních památek v roce 1987.
Vila, pozoruhodná zejména skrytým zahradním
průčelím a originálně vkomponovaným interiérem, je autenticky dochovaná s minimálními
pozdějšími úpravami.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Výrobce žárovek; vojenský povel – B. Pracovat s dlátem; cukrářský krém – C. Lázeňská nádoba; sundat boty; egyptský bůh plodnosti – D. Nešťastníci; iniciály písničkáře Kryla; angl. místo – E. Přebytek; desperát – F. Na toto místo; úskoky; padesát procent – G. Vybavení sklárny;
vlámský portrétista 17. století – H. Zdrobnělina Abrahama; indiánská zbraň – I. Shluk rostlin; slov.
Eda – J. Německy blíže; nejinak – K. Slov. jiní; SPZ Ostravy – L. Býv. maďarský komunistický politik; zasyčení; rván na kusy – M. Zápasy; slov. jestli; alpská řeka – N. Citoslovce pochopení; oráčův
nástroj; osamocen – O. Slov. muž. jméno; poslední strknutí; nizozemská automobilka – P. Akademický hodnostář; polní míra; cetka – R. Oslovovat ve 3. osobě; divadelní profese – S. Španěl.
souhlas; centra činnosti; egypt. bůh Slunce.
SVISLE: 1. Odstranění jízdou; muž. jméno; báje – 2. Tenká; zvednutá; obal – 3. První část tajenky;
smlouvy – 4. Značka film. kosmetiky; základní částice; večerníčkovská kamarádka Maxipsa Fíka;
dekagram – 5. Pasta; předseda sociálnědemokratického poslaneckého klubu ve sněmovně; mariášnický výraz; angl. točnový – 6. Proud vody; snad; kubánský tanec; goniometrická funkce – 7. Hokejový kotouč; zastar. oslovení skupiny lidí (pleno titulo); kapotované motokolo; moje – 8. Znoj; domácí šelmy; zájmeno; část dýchacího ústrojí – 9. SPZ Olomouce; asijský dravec; pohodný; zákrsky
– 10. Druhá část tajenky. – 11. Plody; pomalá; neprofesionál – 12. Uzel; atlet; farářovo obydlí.
Nápověda: J. ran – L. Kádár – O. DAF – 8. P. T.
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z města a okolí

Předseda Základní organizace Českého svazu včelařů v Černošicích Jaroslav Částka seznamuje
školáky, kteří si přišli do ClubKina prohlédnout výstavu o historii i současnosti včelařství,
s vystavenými exponáty.
(js)

Ovoce, zelenina, tropické rostliny, kaktusy i léčivky – to vše bylo k vidění na výstavě, kterou
v Monopolu uspořádali členové Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Černošicích.
Vyvrcholením bylo vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější jablko. S odrůdou Bohemia vyhrál pan
Popelka, druhý byl pan Štefka s jablkem Lord Lambourne a třetí pak paní Ondráčková s Jonathanem.
Organizátory však mrzel malý zájem o výstavu.
(js)
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Upozornění pro žadatele o dávky státní sociální podpory
Opětovně upozorňujeme občany, kteří žádají o dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě,
sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné,
pohřebné), že příslušným úřadem pro vyřizování žádostí o tyto dávky je Úřad práce Praha-západ, pracoviště státní sociální podpory, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. Formuláře žádostí
o dávky státní sociální podpory jsou k vyzvednutí rovněž na Úřadu práce Praha-západ, Podskalská 19, Praha 2, tel. 221 924 037-8, 221 924 041-2, 221 924 046-7. Městský úřad Černošice už není
(kj)
příslušným úřadem a proto podatelna v Černošicích nemůže vaše žádosti přijmout.

Větve přesahující do ulice brání svozu domovního odpadu
Pracovníci firmy Rumpold, kteří v Černošicích svážejí směsný komunální odpad, nemohou
dělat svoji práci. Jejich nový vůz se do některých ulic prostě nedostane. Brání mu v tom větve stromů, které ze soukromých pozemků přesahují do vozovky. Nejhorší je situace v ulicích Javorová,
Ke Švarcavě, Kutnohorská, Na Poustkách, Nám. 5. května, Nymburská, Pod višňovkou, Příbramská, Puškinova, Tolstého, Ukrajinská, V Dolích, V kosině, V Mýtě a Žatecká. Městský úřad proto
vyzývá majitele nemovitostí, které se v těchto ulicích nacházejí, aby zajistili pro svoz domovního
odpadu průjezdný profil minimálně tři metry do šířky a čtyři metry do výšky. A ještě jedno upozornění – pracovníci fy Rumpold začínají se svozem už v půl páté ráno. Je proto třeba připravit
(red)
plné popelnice ke svozu již večer, aby tak nedocházelo ke zbytečným reklamacím.

Akce Kontejnery podzim 2004 pokračuje
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9 do 14 hodin v těchto
termínech a ulicích:
23. října
2. října
Vráž (Dobřichovická u trafostanice),
Karlštejnská (u trafostanice),
Černošice (Radotínská – Sadová),
Černošice (v Kosině).
9. října

Mokropsy (Dr. Janského),
Černošice (Libušina),
Černošice (Karlická),
Černošice (u kostela).
Co do kontejnerů nepatří:

Černošice (Poštovní),
Mokropsy (u pekárny),
Vráž (Husova – Majakovského),
Vráž (Slunečná u kontejnerů na plasty).

Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy), lednice a nebezpečný odpad, barvy, ředidla a jiné chemikálie a bioodpad (větve, tráva apod.).

16. října

Je třeba skutečně počítat s tím, že kontejnery budou přistaveny přesně do 14. hodiny. Jakýkoli odpad, který přinesete později,
pracovníci svozu odmítnou!!!

Mokropeská (roh na Višňovce),
Vráž (samoobsluha u trafiky),
U Mašitů,
Mokropsy (Šeříková).

Petelíková Renáta, odbor životního prostředí

Taneční kurzy pro začátečníky i pokročilé startují v říjnu
Taneční kurzy pro dospělé (začátečníky i pokročilé) zahájí v neděli 17. října v 17.30 v sále
Městského kulturního střediska Černošice, Mokropeská 1208. Zapsány budou pouze tanečBližší informace podá taneční mistr Miloš Chroust, tel.: 603 462 776
ní páry.
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Projekt Komunitní škola nabízí zábavu i poučení
V rámci projektu Komunitní škola nabízí Základní škola Černošice své prostory všem,
kdož chtějí využít širokou nabídku různých kurzů či jiných aktivit. Pro školní rok 2004/2005
je připravena:
- 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
- Keramika

- 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
- 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
- Panelovou diskuzi k novému vzdělávacímu projektu školy
- Dny otevřených dveří
- Besídky pro rodiče žáků.
- Vánoční posezení žáků a rodičů
- Koncert žáků školy
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.

Ještě se můžete přihlásit do kurzů v kulturním středisku
Ti z vás, kteří se nestihli zapsat do jazykových kurzů, mohou tak učinit dodatečně.
V případě zájmu kontaktujte jednotlivé lektory: Angličtina – pí. Cikrtová, tel.: 605 938 716,
ruština – pí. Frantová, tel.: 721 736 530 a francouzština p. – Maudet, tel.: 732 200 814.
Dále máme ještě volná místa v kurzu karate – p. Charvát, tel.: 777 314 768 a v kurzech
klavíru, flétny a zpěvu – p. Höslová, tel.: 607 616 358. Informace o výtvarném kroužku
pro děti podá p. Radová, tel.: 604 401 119. Pokud si chcete občas zacvičit, máte možnost
každé úterý a čtvrtek od 20.00 do 21.00 navštívit aerobic pod vedením Dany Krobové,
tel.: 605 953 378. Také si můžete zacvičit každé pondělí a středu od 19.30 s vrážskými sokolkami. Další informace naleznete na www.mestocernosice.cz nebo na tel.: 2 5164 1116.
I vy se můžete stát lektorem, máte-li co nabídnout v oboru, který ovládáte. Odbor kultury
a projekt komunitní škola vám to umožní.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Ministerstvo informatiky připravilo levné počítačové kurzy
Od začátku září probíhají po celé republice dotované počítačové kurzy, které v rámci
Národního programu počítačové gramotnosti organizuje Ministerstvo informatiky. Jsou
určeny široké veřejnosti a budou probíhat až do konce roku (více na http://www.micr.cz
nebo http://nppg.computerhelp.cz.). Kurzy jsou tři, každý trvá 2 hodiny a každý stojí 100 Kč.
V kurzu Jak na počítač se učí úplné základy, v kurzu Texty v počítači práce s textovým editorem a v kurzu Internet a email pak vyhledávání informací na portálu a založení emailové
schránky. Nejbližší školicí střediska ve Středočeském kraji jsou Computer Help, spol. s r. o.,
Blanická 16, Praha, tel.: 221 503 460 a ČVUT – Výpočetní a informační centrum, Zikova 4,
Praha 6, tel.: 224 258 442. Zájemci se mohou přihlásit na každý kurz pouze jednou, a to telefonicky na bezplatné lince 800 800 028 (po-pá, 8-17), dále na tel. číslo vybraného střediska
(red)
či tamtéž osobně a nakonec i na internetu na http://nppg.computerhelp.cz/.

Výhodné povinné ručení pro obyvatele malých obcí
Na základě analýzy trhu rozhodla Pojišťovna Generali a. s. zvýhodnit řidiče osobních automobilů z obcí a měst pod 30 tisíc obyvatel. Těmto řidičům nabízí výrazně levnější povinné ručení
(pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Akce probíhá do 25. října, do tohoto termínu je
nutné pojištění uzavřít. Slevu lze uplatnit na všechny vozy, kterým pojistka u stávající pojišťovny končí, i později, nejdéle do 28. února 2005. Zástupce pojišťovny Generali zavítá do černošického MěKS, Mokropeská 1208, 15. října v 17 hodin, kde bude možné pojisky uzavřít na místě.
Lze sjednat i havarijní pojištění. Jakékoliv dotazy lze směřovat na Čestmíra Horáka, pojišťovna
(pb)
Generali a. s., tel: 603 232 693, fax: 224 211 830, e-mail:cestmir.horak@email.cz.

Příjem žádostí do programu Rozvoj pozastaven
Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že pro mimořádný zájem o programy ze
strukturálních fondů Průmysl a podnikání bude program Rozvoj dočasně pozastaven. Žádosti
byly přijímány zatím do 14. září. Program je zaměřen na zlepšení technického vybavení firem
a zlepšení procesů při zavádění vyspělých metod řízení. Ministerstvo rozhodlo sice o navýšení
financování programu, musí však nejprve provést komplexní vyhodnocení.
Informace Hospodářská komora okresu Praha-západ, Podskalská 19, 128 25 Praha 2,
tel.: 221 982 237, tel.: 221 982 473, ohk@hkpz.cz

Pátráme po fotografiích a dokumentech starých Černošic
Odbor kultury prosí občany, kteří mají doma jakékoli staré materiály týkající se celého
území dnešních Černošic (fotografie, pohlednice, dokumenty atd.), aby je poskytli odboru
kultury. Zmíněné materiály můžete darovat, zapůjčit nebo jen přinést do kanceláře odboru
v MěKS na Vráži a po okopírování si je ihned můžete odnést. Odbor kultury se chystá některé tyto materiály v šanonech zpřístupnit veřejnosti v městské knihovně a zřídit malý archiv.
Předem děkujeme za vaši ochotu.
Za odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín, e-mail: kultura@mestocernosice.cz, tel.: 2 5164 1116
nebo 602 200 817
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Poděkování za radostný návrat do dětství

Kdo nestihl přijít, myslím, že moc litoval. Na několik dní k nám totiž do
Černošic opravdu přišla radost. Čistá a ničím nezkalená radost, potěšení pro
malé, větší i ty odrostlé generace. Pohádkové bytosti – Vochomůrka a Křemílek, vodník Rákosníček, Malá čarodějnice a další postavičky z dílny akademického malíře Zdeňka Smetany nás na čas přenesly do poetického světa plného
laskavosti, pochopení a jemného humoru. Za své dvě vnučky a všechny děti,
ale i sama za sebe bych chtěla poděkovat autorovi za jeho tvorbu a organizátorovi této výstavy Josefu Barchánkovi. Dobře si uvědomuji, jak obtížné a náročné je získat do
malých Černošic akci pražské důležitosti, ale spojení výstavy, promítání filmů, prodeje knížek, upomínek a autogramiády – to byl výborný nápad. Děti si odnášely z Club Kina radost a nadšení domů.
Myslím, že se budeme všichni těšit na další podobné akce.
Milada Mašatová

Mokropeská školka zve děti na pohádky i olympiádu
Zveme všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce do mateřských škol, na divadelní
představení, která se budou konat vždy v pátek v naší mateřské škole v Topolské ulici 518 v Mokropsech. Pohádka O třech medvědech se bude hrát 8. října od 10 hodin, pohádka Míček Flíček bude
k vidění 22. října od 9 hodin, pohádka Jak pejsek a kočička pouštěli draka pak 5. listopadu od 9 hodin a nakonec pohádka O veliké řepě bude pro děti připravena 19. listopadu od 9 hodin. Vstupné
na všechna představení je 40 Kč na dítě, pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Připomínáme, že na zahradě naší školy se 2. října koná olympiáda pro dětí od tří do osmi let.
Zápis bude v 8.30, sportovní zápolení vypukne v 9.00. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny, pro
(km)
všechny pak občerstvení a opékaní vuřtů.

V pohádce Lucinka popletka si mohou zahrát i malí diváci
Pohádková revue písniček a pohádek, ve které si děti zahrají společně s herci a přes roztomilé
„matení“ Lucinky dovedou všechny pohádky ke zdárnému konci, se bude konat v sobotu 23. října
v 10.30 v sále MěKS Mokropeská 1208. Představení, které už má za sebou dva tisíce repríz, je pokaždé jiné, neboť podle uměleckého nadání vybraných dětí vznikají neopakovatelné situace. Před(pb)
stavitelka titulní role Helena Čížková dostala od malých diváků Řád dětského úsměvu.

Tématem soutěže malých umělců jsou vzpomínky na prázdniny
Městská knihovna v Černošicích vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž pro děti na téma
Vzpomínky na prázdniny. Obrázky či příběhy označené jménem, adresou a věkem mohou
soutěžící odevzdat do konce října na adresu knihovny Riegrova 228, naproti MÚ. Tři nejlepší výtvory z obou kategorií odměníme a vystavíme v prostorách knihovny. Přijďte se
(mk)
zúčastnit i se jen podívat.

Kultura v sousedních obcích
Dobřichovické Mžení v Sále MUDr. Fürsta v říjnu 2004
8. října, pátek od 10 hod. divadlo pro školu a školku – Divadelní spolek Kejklíř
– Můj medvěd Flóra, ve 20 hod. – beseda s promítáním – Etiopie, jak ji neznáte,
15. října, pátek v 18 hod. - vernisáž výstavy – Jaroslav Franta – Fotografie,
22. října, pátek ve 20 hod. – folkový koncert – Nezmaři a Wabi Ryvola
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Přednáška na téma Je islám krvelačným náboženstvím?
Oblast Středozemního moře byla vždy geopolitickým prostorem, v němž docházelo ke střetům, vzájemnému prolínání a absorbci podnětů civilizací na různém stupni
společenského vývoje. Tato koexistence byla v určitých údobích mírumilovná, vhodná
pro předávání poznatků lidského vědění, v jiných epochách naopak proces vzájemného
intelektuálního obohacování stagnoval. Objevení nové cesty do Indie vedlo k tomu, že
Evropa ztratila důvod a tím i zájem o hlubší kontakty s Blízkým a Předním východem.
I Orient se uzavřel do sebe. Sporadické návštěvy cestovatelů obou stran nemohly čelit
vzniklému informačnímu vakuu a spíše nahrávaly předsudkům, prýštícím z neznalosti
reality, omezenosti pohledu a již předem pociťovaného negativismu ve smýšlení o tom
druhém. Pochopení postojů, prezentovaných oběma tábory je důležité zvláště nyní, kdy
většina české veřejnosti vnímá muslimské prostředí pouze coby podhoubí a živnou půdu
pro teroristické útoky a muslimy jakožto lidi a priori nebezpečné, opásané dynamitem
a šířící svou víru se zbraní v ruce.
Chcete-li se dozvědět něco o příčinách současného stavu, přijďte 14. října v 19 hodin
do Městského kulturního střediska, Mokropeská 1208 na přednášku našeho spoluobčana Dr. Roberta Kopeckého nazvanou Je islám krvelačným náboženstvím? Aneb
islám a islámský fundamentalismus.
(pb)

Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie: Tři v háji – společný román Haliny Pawlowské, Ivy Hercíkové a Michala Viewegha;
BALZAR John: Hrdinové Yukonu – cestopisný román. První v cíli může být jen jeden;
BIRKEN Gary: Infekce – román z lékařského prostředí; CONNELLY Michael: Ztracené
světlo – detektivní román; GRISHAM John: Král advokátů – román z právnického prostředí; HARRISOVÁ Joanne: Čokoláda – román pro ženy; HAUPTMANNOVÁ Gaby:
Smečka dědiců – román oblíbené německé spisovatelky; CHRISTIE Agatha: Tajemný
protivník – detektivka; KŘÍSTEK Václav: Cesta na poledne – historický román. Kniha
je vítězem literární ceny Knižního klubu za rok 2003; PENMANOVÁ Sharon Kay: Král
a vévodkyně – historický román z Anglie 12. stol.
Pro studenty a náročnější čtenáře:; BÍLEK Jiří: Hádanky naší minulosti 4. Noc vrahů začala kuropěním? – počátky české státnosti; GRÖSSINGOVÁ Sigrid-Maria: Maxmilián
I. – zakladatel habsburské světové říše; SODOMKA Lubomír: Kronika Nobelových cen
– historie udílení Nobelovy ceny v letech 1901–2003; TOUFAR Pavel: Od Blaníku k Sázavě
– legendy, báje, příběhy, záhady a magie
Pro děti a mládež: DAVIS Jim: Garfield široko daleko, Jablíčko pro slečnu učitelku – povídky; DEARY Terry: Raubířské revoluce – Děsivé dějiny; FRIEDRICH Joachim: Čtyři
a půl kamaráda a podezřelý ředitel – detektivní příběh; LANCZOVÁ Lenka: Zadáno pro
Blížence – román pro dívky; SMETANOVÁ Jana: Kámošky – román pro dívky

Pondělí
Středa

Otevírací doba v městské knihovně
Čtvrtek – 12.30–16.00
– 9.00–11.30, 12.30–18.00
– 9.00–11.30, 14.00–20.00
– 9.00–11.30
Pátek
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