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51. schůze rady města
ze dne 15. září 2004
• I. rada souhlasí s přístavbou RD čp. 685
na pozemku parc. č. 2932/1, 2932/2 v Černošicích (ul. Jabloňová), II. rada souhlasí se
stavbou bazénu u čp. 161 na pozemku parc.
č. 170/1 v Černošicích (V Dubině), III. rada
souhlasí s přístavbou a stavebními úpravami chaty č. ev. 0421 v Černošicích (osada
Slunečná), IV. rada souhlasí se změnou stavby před dokončením přístřešku u čp. 206
na pozemku parc. č. 419/2 v Černošicích
(Pod Horkou) s podmínkou architektonické
úpravy fasády do ulice, V. rada souhlasí se
stavbou studny na pozemku parc. č. 1682/72
v Černošicích (Slunečná)
• rada souhlasí s podpisem smlouvy o dílo
s firmou CityPlan – řešení křížení železniční
trati ČD a silnice II/115
• rada souhlasí s podpisem mandátní
smlouvy na provádění stavebního dozoru
na rekonstrukci komunikace Slunečná
• rada ukládá OISM předložit nabídky na
realizaci veřejného osvětlení v lokalitě Ostružinová, Měsíční dle projektové dokumentace – rozčlenit na etapy (podle finančních
možností)
• rada souhlasí s přijetím nabídky fy AVOZ
na vypracování projektové dokumentace
kanalizace v ulici V Mýtě včetně zajištění
stavebního povolení
• rada nesouhlasí s návrhem výstavby budovy Městského úřadu s bytovou nástavbou
(ulice Riegrova) vzhledem k tomu, že předmětem návrhu je šestipodlažní budova.
Pokračování informací z Rady najdete na str. 21

Na titulní straně: U-rampa v novém skateparku lákala především kluky

z radnice

Využijte prosím svého práva
Není tak daleko doba, kdy občané bojovali za možnost uplatnění
svého volebního práva a zejména pro nás, ženy, to byla cesta poměrně
strastiplná. Vždyť stačí připomenout si některé tehdejší návrhy, které
se z dnešního úhlu pohledu mohou zdát být až úsměvné. V polovině
devatenáctého století například Bolzáno navrhoval umožnit volební
právo ženám, ale platnost jejich hlasů by byla uznána pouze v případě,
pokud by byla shodná s volbou jejich mužů.
Pro nás všechny je dnes volební právo naprostou samozřejmostí,
nicméně naše ochota účastnit se svým hlasem na volebním výsledku
neustále klesá. Je zřejmé, že k tomuto trendu přispívá i obraz politiky, jak jej můžeme každodenně sledovat.
Tato skutečnost však nic nemění na tom, že správa této země je založena na zastupitelské
demokracii a její kvalita je závislá i od účasti co nejvyššího počtu voličů. Dovoluji si vás proto
na tomto místě požádat, abyste nezůstali lhostejní k volbám, které se budou konat začátkem
listopadu.
Našeho města se týkají hned dvoje, a to do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva Středočeského kraje. Kompetence Senátu jsou jistě všem dostatečně známé, dovolím si tedy
jen připomenout, že krajské zastupitelstvo ovlivňuje náš život zejména v oblasti dopravy, školství,
životního prostředí, kultury, regionálního rozvoje a v neposlední řadě rozhoduje i o rozdělení
části finančních prostředků z fondů Evropské unie.
Helena Langšádlová, starostka

Doba a místo konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu
Společné volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 5. 11. 2004 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 6. 11. 2004 od 8.00 do 14.00.

prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým
nebo služebním pasem ČR nebo cestovním
průkazem.

Místo konání voleb:
Každému voliči budou dodány tři dny přede
- volební okrsek č. 1 – volební místnost
v budově Městského úřadu Černošice, dnem voleb hlasovací lístky do zastupitelstva
ulice Riegrova 1209,
Středočeského kraje společně s hlasovacími
- volební okrsek č. 2 – volební místnost lístky do Senátu Parlamentu České republiky.
v budově Základní umělecké školy Čer- Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
nošice, ulice Střední 403,
Druhé kolo voleb do Senátu
- volební okrsek č. 3 – volební místnost
v budově Hasičské zbrojnice Mokropsy,
V případě konání II. kola voleb do Senátu
ulice Srbská 999,
se tyto volby uskuteční v pátek 12.11.2004 od
- volební okrsek č. 4 – volební místnost 14.00 do 22.00, v sobotu 13.11.2004 od 8.00
v budově Městského kulturního střediska do 14.00.
Černošice; ulice Mokropeská 1208.
Při konání II. kola voleb do Senátu obdrží
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy

volič hlasovací lístky ve volební místnosti.
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Další čtyři ulice mají nový, tentokrát asfaltobetonový povrch

Nový kvalitní povrch dostaly v minulých dnech další čtyři místní komunikace. Pro ulice
V Zahrádkách, Lesní, V Boroví a V Dubině vybralo město z nabídky fy Strabag variantu,
která je vzhledem k zatížení, kvalitě a životnosti zřejmě nejlepším možným řešením opravy
povrchu komunikací v Černošicích. A to za příznivou cenu. Obrusná vrstva je z asfaltového
betonu střednězrnného, který se po „zajetí“ vyznačuje hladkým kvalitním povrchem. (js)
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Město si zaslouží kvalitní komunikace, tvrdí odborníci
Snaha o zlepšení celkového stavu komunikační sítě je výsledkem dopravního generelu, který pro město Černošice zpracovala firma Cityplan. Kvalitní ulice si podle
odborníků město, zejména v porovnání s nadstandardní výstavbou, zaslouží. Navržené
úpravy by měly přispět i ke zlepšení životního prostředí (odstraněním přejezdu na
II/115 odpadnou kolony aut). Návrhy na úpravy přechodů a zpomalovacích prvků pak
sledují zvýšení bezpečnosti dopravy.
Silniční a uliční síť
• zrušení stávajícího přejezdu na ulici Říční,
V rámci prací na dopravním generelu byl • rekonstrukce přejezdu na ulici Dr. Jansképroveden kompletní průzkum řešeného území,
ho,
ze kterého vyplynulo celkem 12 závad. Mezi • výstavba nového podjezdu s omezenou
nejvýznamnější lze zařadit:
výškou v ulici Topolská.
• průtah silnice II/115,
Zásadní je přeložka II/115
• úrovňová křížení s železniční tratí,

Z hlediska dopravního má zásadní význam
přeložka silnice II/115 a její mimoúrovňové
křížení s tratí. Bude tak odstraněn stávající
• křižovatky v centru města.
přejezd, který zdržuje dopravu v centru. OdPrůzkumy přinesly i obraz o zátěžích dostranění přejezdu je nutné, neboť se zvýšeným
pravy na silniční a komunikační síti na území
počtem vlaků a zvýšenou traťovou rychlostí
města, který se stal podkladem pro navrhovaby byl uzavřen déle než ve stávajícím stavu.
ná dopravní řešení:
Zpracovatel projektu rekonstrukce koridoru
• intenzita dopravy na silnici II/115 na
uvažoval o přeložce začínající v prostoru ulice
vjezdu od Prahy činí roční průměr denních
intenzit 10 020 všech vozidel za 24 hodin, U vodárny a končící napojením do křižovatky
Dr. Janského – Komenského, a to poměrně nez toho je zhruba 19 procent nákladních,
vhodným způsobem (problémy s napojením
• intenzita na silnici II/115 na vjezdu od
na Poštovní). Na základě požadavku objednaDobřichovic činí 5 384 všech vozidel za 24
hodin, z toho je zhruba 10 procent náklad- tele byla prověřena alternativní trasa respektující územní plán. Napojení na II/115 bylo
ních,
posunuto do oblasti vodárny, silnice podchází
• na základě dvou předchozích čísel lze kon- trať v místě stávajícího průchozího propustku
statovat, že asi polovina vozidel jedoucích
a v trase společné s původním projektem je po
po II/115 je pro město tranzitní – je nutné
najít řešení, které tato vozidla odvede mi- západní straně trati vedena k centru obce. Obě
trasy se liší ve výškovém vedení. Původní je
mo město.
vedena co nejvíce po terénu, alternativní trasa
Pracovníci Cityplan se zabývali i návrhy
je vedena částečně zakrytým tunelem. Rovněž
nových komunikací. Některé jsou převzaty
je odlišně řešena křižovatka s ulicí Komenskéz dokumentace, která řeší rekonstrukci trati.
ho – odsunutá poloha směrem k centru obce.
Jsou to:
Takto navržená trasa splňuje kriteria územní• přeložka silnice II/115 na vjezdu od Prahy,
ho plánu a zároveň je šetrnější k okolní zástavbě (tunelová trasa).
• zrušení stávajícího přejezdu na II/115,

• stávající stav komunikační sítě,

V centru obce je nová přeložka vedena
• zrušení stávajícího přejezdu na ulici Kazínská,
v těsném sousedství s železničním tělesem.

5

z radnice
Pro zachování obslužnosti části obce, např.
ulic Komenského a Jansova, je ulice Komenského protažena paralelně s přeložkou až
k potoku Švarcava, kde je na přeložku napojena stykovou křižovatkou v poměrně stísněných poměrech. Napojení ulice Komenského
na přeložku II/115 je důležité pro omezení
nadbytečných cest po obci (snížení intenzity
dopravy v centru, zkrácení času jízdy v obci).
V případě, že by toto napojení nebylo realizováno, dopravní napojení ulice Komenského by
bylo možné až ulicemi Karlštejnská, Fügnerova a Poštovní. V opačném směru jsou to ulice
Pod Horkou, Riegrova a Vrážská. Poštovní je
napojena do Komenského jako ve stávajícím
stavu i se stávající organizací dopravy.
V souvislosti s málo kapacitním napojením obce s Prahou (průjezd Radotínem)
je navržena propojovací komunikace
propojující Zbraslav s Černošicemi silnicí
III/10117 a novým mostem přes Berounku.
Poloha komunikace je v tomto generelu
přizpůsobena novému řešení přeložky
II/115. Propojovací komunikaci navrhuje
generel napojit do okružní křižovatky, ve
které opouští přeložka II/115 stávající
trasu. Poloha propojení silnic II/115 a R4
není definitivní, bude muset být projednána
i s ostatními obcemi a zanesena i do územního plánu Prahy. Jednou z dalších funkcí
navržené komunikace bude i obsluha jižní
části Radotína (alternativní napojení této
městské části na rychlostní komunikaci).
Napojení propojovací komunikace na II/
115 bude navrženo někde mezi navrženým
přejezdem trati u Radotína a okružní křižovatkou, navrženou v rámci přeložky II/115
v Černošicích. Jelikož komunikace prochází
inundačním územím řeky, bude z části vedena po mostních objektech. Výhody této
nové komunikace jsou zejména v urychlení
provozu a zkrácení vzdálenosti z Černošic
na kapacitní komunikaci a alternativní trasu
II/115 přes Radotín.
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Hromadná doprava
Systém hromadné dopravy na území města
je zajišťován vlaky ČD a autobusy soukromých
dopravců. Oba tyto systémy jsou součástí systému Pražské integrované dopravy, takže je
možné používat jednotné jízdní doklady.
Autobusová doprava
Na území obce jsou provozovány čtyři
denní autobusové linky a jedna noční linka
Praha–Řevnice. Tento systém nebude rozšiřován, budou posíleny vybrané linky o další
spoje. Změny v umístění zastávek nastanou
u zastávky Černošice v závislosti na vypracované studii úprav Karlštejnské ulice a přeložky
silnice II/115.
Železniční doprava
Železnice ve městě bude rekonstruována
a bude zvýšena traťová rychlost na 160 km/hod.
Po koridorové trati budou provozovány rychlovlaky směrem do Mnichova a Frankfurtu
nad Mohanem, které budou představovat alternativní spojení letecké dopravy. V rámci rekonstrukce dochází v určitých úsecích k odchýlení
kolejí od stávající osy, např. v místě stávajících
zastávek Černošice i Černošice–Mokropsy.
Nejvýraznější změnou je snížení počtu přejezdů přes trať. Pro pěší je zachován dostatečný
počet podchodů.
Umístění zastávky Černošice se v podstatě
nemění, nástupní hrany jsou vzájemně posunuty asi o polovinu délky. Přístup na nástupiště je rampami z přilehlých chodníků, pod
tratí je navržen podchod. Zastávka Černošice–Mokropsy je posunuta směrem k Berounu
do zářezu mezi ulice Dr. Janského a Slunečná.
Důvodem je umístění zastávky do směrové
přímé. Propojení nástupišť bude po nové lávce u Slunečné nebo po úrovňovém přejezdu
ulice Dr. Janského. Zastávky by měly být vybaveny moderním informačním zařízením pro
cestující (příjezdy vlaků, zpoždění atd.).
V územním plánu regionu je zanesena
i trasa vysokorychlostní trati. Okolo obce je
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vedena tunelem západně od zastavěné části. vé komunikace jsou navrženy minimálně jedPřípadná výstavba tohoto vysokorychlostního nostranné chodníky. Pro pěší bude stavební
koridoru se Černošic nedotkne.
úpravou určena ulice Střední, kde je navržen
sjízdný chodník po celé délce. Je zde umožněn
Doprava v klidu
i provoz vozidel za omezujících podmínek.
Doprava v klidu je jedna z mála věcí, které
Ulice Střední je pro pěší a cyklisty výhodnou
nečiní v řešeném území větších problémů.
paralelou k ulici Dr. Janského, kde i po rekonV obytných oblastech se parkuje na vlastních
strukci zůstane jeden chodník.
pozemcích a v omezené míře na komunikaMírné modifikace směrování cest jsou
cích. Tento stav bude nadále zachován. Zvýšezpůsobeny
zejména rekonstrukcí trati. Stání počtu parkovacích míst je navrženo v okolí
vající
podchod
v zastávce Černošice bude
zimního stadionu a kina.
rekonstruován, aby odpovídal bezpečnostním
U obou zastávek ČD chybí parkovací příležitosti typu Park and ride. Lokality u obou a estetickým nárokům. Na obou stranách
zastávek jsou kapacitně nedostatečné. V pro- bude zajištěn přístup pro osoby s omezenou
jektu rekonstrukce trati nejsou žádné nové lo- pohyblivostí. Na podchod budou ve směru
kality pro tento typ parkování uvedeny (podle do centra města navazovat přechody přes
zpracovatelů generelu by měly být součástí za- ulici Dr. Janského (II/115 a III/1159). Tento
stávky). V generelu jsou parkoviště typu P+R podchod bude rovněž nahrazovat stávající
úrovňový přechod ulicí Kazínskou. Další
navržena alternativně v těchto lokalitách:
podchody jsou navrženy v prodloužení ulice
Zastávka Černošice – v prostoru ulice KoTopolská (společný podjezd pro osobní auta
menského u podjezdu, v části zaslepené ulice
a chodce) a v ulici Říční. Stávající podchod,
Radotínská a na ploše stávajících stavebnin.
který nyní zajišťuje přístup na ostrovní
Zastávka Černošice–Mokropsy – v prostoru nástupiště v zastávce Černošice–Mokropsy,
křižovatky ulic Dr. Janského – K lesíku nebo bude rekonstruován. Úrovňový přechod trati
pás podél trati směrem ke stávající zastávce, kde zůstane zachován společně s přejezdem na
bude po rekonstrukci železniční těleso užší.
ulici Dr. Janského. Před kamenným mostem
Realizaci tohoto druhu parkovišť předpo- je navržena lávka pro pěší.
kládá generel současně s rekonstrukcí trati.
Podrobněji je v generelu řešeno zvýšení
Nové kapacitní parkovací plochy nenavrhuje. bezpečnosti chodců na přechodech přes
Vznik nových parkovišť bude vázán na pří- dopravně zatížené komunikace a návrhy
padnou novou výstavbu komerčních areálů.
zpomalovacích prvků na vedlejších komu-

Nemotoristická doprava

V území jsou ideální podmínky pro turistiku i cyklistiku. V generelu jsou navržena opatření, která zvyšují bezpečnost provozu, a to
zejména s ohledem pro tento druh dopravy. Je
navrženo i prodloužení pěších tras v závislosti
na rozvoji Černošic a nové cyklistické trasy.

nikacích. Mezi navržené úpravy pro zvýšení
bezpečnosti patří:

• vložení středních ostrůvků do komunikace,
• zúžení komunikace v místě přechodu,
• vybavení přechodu dopravním svislým
i vodorovným dopravním značením,

• osvětlení přechodů nízko umístěným intenPěší doprava
zivním zdrojem světla,
Nejsou navrženy žádné nové komunikace,
které by odlišným způsobem od stávajícího • zvýšení přechodů do úrovně vozovky (silný
stavu vedly hlavní trasy pro pěší. Pro jednotlipohyb chodců, nižší intenzita vozidel).
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Na průtahu II/115 jsou navrženy úpravy
všech přechodů pro chodce. Zvýšení přechodů do úrovně vozovky je navrženo např.
v Poštovní a na vjezdech z hlavních komunikací do obytných zón. Zpomalovací prahy
jsou navrženy např. v blízkosti mateřských
a základních škol a tam, kde ulice po rekonstrukci budou umožňovat rychlejší jízdu,
např. ulice Dr. Janského a Karlická. Dále jsou
navrženy zvýšené plochy v křižovatkách, a to
tam, kde je nutné snížit rychlost vozidel z více
směrů (nový podjezd Topolská, křižovatka
Husova – Alšova).

Jako vhodnější řešení navrhuje generel provedení cyklistů po méně dopravně zatížených
komunikacích. Jelikož nezanedbatelná část
cestujících vlakem přijíždí na zastávky ČD na
kole, navrhuje se do projektu rekonstrukce zastávek umístit i prostory pro odstav kol, lépe
jejich úschovnu.

Hledání optimální trasy

Ve stadiu studie a diskusí je hledání optimální trasy pro trasu obchvatu silnice II/115,
jejímž hlavním úkolem bude převedení dopravních zátěží dnes tranzitujících Černošicemi mimo zastavěné území. Na trase obchvatu
Cyklistická doprava
jsou navrženy tunelové stavby vynucené teréNejsou navrženy samostatné cyklostezky. nem a zástavbou.
Ing. Ondřej Kyp, Cityplan

Silniční obchvat Černošic je krásná hudba budoucnosti
po okraji Vráže a lesem směrem do Dobřichovic. Je to patrně relativně nejlevnější,
ale podle komise nepřijatelná varianta. Jde
o příliš razantní zásah do krajiny v těsné
blízkosti CHKO Český kras a současně není
možné napojení Karlštejnské díky výškovému rozdílu obou komunikací. Proto komise
doporučuje druhé řešení, nákladnější, nicméně mnohem šetrnější: druhý tunel od
Karlštejnské ústící až na okraji Dobřichovic.
Mezi oběma tunely je navržen kruhový
objezd na Karlštejnské, který by usnadnil
průjezd ve směru na Roblín nebo příjezd
z Dobřichovic do centra Černošic. Dílčí vaDopravní a bezpečnostní komise měla rianty se pak liší profilem a délkou tunelu
za úkol vybrat ze studií zpracovaných fa (nejvhodnější by byl patrně ten nejkratší,
Cityplan nejvhodnější alternativu obchvatu. tedy nejlevnější).
První část mají všechny varianty společnou
Protože realizace tohoto projektu, který
– tunel začínající v blízkosti budoucího podbychom všichni uvítali, by stála přinejmenjezdu pod železniční tratí (nedaleko vodárším stovky milionů, je zřejmé, že jde zatím
ny), který na druhé straně ústí na samém
konci Karlštejnské ulice. Návrhy řešení o hudbu budoucnosti. Je ale dobré vědět, že
druhého úseku jsou v zásadě dva. Prvním v dlouhodobém horizontu řešení dopravy
je vedení silnice z prvního tunelu po mostě u nás existuje.
Samuel Truschka, předseda
vysoko nad Karlštejnskou a dále v zářezu
dopravní a bezpečnostní komise
Silnice II/115 protíná Černošice po
celé délce. Kvůli serpentinám a velkému
převýšení se s rostoucím provozem stále
častěji plní kolonami aut, takže najet na
ni z některé z vedlejších silnic je mnohdy
téměř nemožné a velmi riskantní. Protože
město je na jedné straně obklíčeno Berounkou a na druhé zalesněnými kopci, nelze
předpokládat, že by se v budoucnu našla
možnost elegantního obchvatu po povrchu
(aniž by byl vykácen kus lesa v Českém
krasu). Proto se jako jediné možné řešení
jeví tunel, který by umožnil vyhnout se
největšímu stoupání.
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Autor snímku www.kingair.cz
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Černošický skatepark otestoval mistr republiky
Nový černošický skatepark a bikrosová dráha už slouží veřejnosti. Dopřávají
požitek z jízdy nejširší skupině vyznavačů
skateboardu, kol BMX a in-line bruslí, tedy
od úplných začátečníků až po pokročilé
závodníky. Členitý skatepark s různými výškami překážek s rozdílným stupněm obtížnosti je zárukou, že i jezdec, který zde může
začít od úplného začátku, má po zvládnutí
základních dovedností možnost dále se
zdokonalovat.

aby viděli, jak vypadá skateboardink na
nejvyšší úrovni. Nový černošický skatepark
je super. Nejen svým vybavení, ale i pěknou
polohou v blízkosti řeky Berounky,“ podělil
se o své dojmy Radomír.

Okolí fotbalového hřiště Kazín bylo vybráno jako nejvhodnější lokalita pro vznik
areálu sportu a odpočinku. První dokončenou etapu výstavby víceúčelového areálu
představuje právě nový skatepark a přírodní
bikrosová dráha. Obyvatelé města tu však
Slavnostního otevření, které se konalo postupně najdou i víceúčelové hřiště s umě15. října, se zúčastnil i Radomír Teichmann, lým povrchem, hřiště pro malé děti, okruh
mnohonásobný mistr republiky ve skatebo- pro in-line brusle, bude tu i tréninková ploardinku, disciplíně street.
cha pro mladé hasiče a pro ostatní návštěv„Přijeli jsme v rámci slavnostního otevření níky i prostory pro příjemný odpočinek
(js
předvést exhibiční jízdy pro místní kluky, s přírodní pláží.

Celkový pohled na skatepark (U-rampa a zařízení pro street) a přírodní bikrosovou dráhu.
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Při jízdě na bikrosové dráze je důležitá síla a rychlost. Profesionální závodníci často
připomínají víc kulturisty než cyklisty. Výjimkou nejsou ani patnáctimetrové skoky.

Jízda na U-rampě umožňuje provádět až akrobatické prvky.
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Základní škola potřebuje nové počítače
Základní škola Černošice potřebuje pro
své žáky nové vybavení počítačové učebny.
Staré počítače neodpovídají současným
parametrům a jejich počet je nedostačující.
Proto se rada školy ve spolupráci se školou
a školskou komisí rozhodla uspořádat několik akcí, z jejichž výtěžku a také ze sponzorských darů by se nové počítače daly pořídit.
Dokonalejší vybavení by pomohlo nejen
dětem, ale i těm obyvatelům města, kteří by
si v rámci projektu Komunitní škola chtěli

osvojit práci s tímto fenoménem dnešní doby. Program akcí, na které jsou všichni zváni,
je následující:
- Mikulášská výstava výtvarných prací
žáků školy – počátek prosince (bude
ještě v IL upřesněn),
-

škola se účastní vánočních trhů – 17. až
19. prosince,

-

ples školy – únor příštího roku,

- sportovní víkend – jaro příštího roku.

Co je to Rada školy a co je jejím úkolem?
O Radě školy již bylo napsáno poměrně - 3 zástupci z řad pedagogů: D. Mlčochová,
Mgr. J. Kahounová, Mgr. V. Bartášek,
dost nejen v Informačním listu, ale přesto
mi dovolte některé informace upřesnit.
- 3 zástupci jmenovaní MěÚ: JUDr. T. Sokol,
Ing. V. Martínek, M. Pajgrtová.
Rada školy je orgánem umožňujícím
zákonným zástupcům nezletilých žáků,
Rada školy na svém prvním zasedání
pracovníkům školy, obyvatelům města 26. února zvolila předsedkyni M. Pajgra dalším podílet se na správě školy. Rada tovou a místopředsedkyni J. Kahounovou.
tudíž plní funkci poradního a kontrolní- Dne 20. září se uskutečnilo druhé zasedáho orgánu, který má za úkol schvalovat ní, na kterém byl odsouhlasen jednací řád
výroční zprávu školy, návrh rozpočtu rady, byla schválena výroční zpráva školy
a zprávu o hospodaření školy. Dále se pro rok 2003–4, projednávala se přístavba
může vyjadřovat ke studijnímu zaměře- školy a provoz školní družiny. Rada dále
ní školy, ke koncepčním záměrům jejího podpořila nákup a výstavbu nafukovací
rozvoje a ke jmenování a odvolání ředi- haly pro ZŠ v Mokropsích a chystá se zřítele. Členství v radě školy je dobrovolné dit své internetové stránky.V současném
a bezplatné, členové rady jsou voleni, dynamicky se měnícím životním prostřepopřípadě jmenováni na funkční období dí může rada plnit i roli mediátora mezi
dvou let.
školou, rodiči, žáky a městem a přispět tak
Rada školy v Černošicích byla zřízena ke zlepšování mezilidských vztahů. Vždyť
k 1. 1. 2004, podle par.17a, 17b, 17d zá- většina z nás se určitě shodne v tom, že je
kona ČNR č. 564/1990 Sb. o státní správě třeba vytvořit co nejlepší podmínky pro
a samosprávě ve školství. Zřizovatelem je vzdělávání, výchovu i trávení volného
Městský úřad Černošice. Její složení je času našich dětí. Závěrem bych popřála
členům rady dostatek sil a tvůrčích nánásledující:
- 3 zástupci zvoleni z řad rodičů: Ing.V. padů a těším se na společnou plodnou
Leška, Mgr. I. Bajgarová, Ing. M. Dvo- a smysluplnou spolupráci.
Milada Pajgrtová, předsedkyně Rady školy
řáková,

12

z radnice

Než řidič zavřel vrata, zloděj mu ukradl auto

Před několika dny se v našem městě stala
událost, na kterou bych chtěl všechny obyvatele zvlášť upozornit. V ranních hodinách vyjel ze svého pozemku řidič, zastavil automobil
na cestě, vystoupil a šel za sebou zavřít vrata.
Vzdálenost od výjezdu ke stojícímu vozu
činila přitom jen několik málo metrů. Než
řidič stačil vrata zavřít, do auta nasedl muž
a okamžitě odjel. Tento případ není ojedinělý,
proto si vás dovoluji upozornit, abyste v žádném případě neponechávali svá vozidla ani
na okamžik neuzamčená a navíc s běžícím
motorem.

Vůz srazil dvanáctiletou dívku – 29. září
v odpoledních hodinách přijala služba městské policie oznámení o dopravní nehodě, která se stala v ulici Dobřichovická. Na přechodu
pro chodce na vjezdu do Černošic směrem
od Dobřichovic srazil a zranil řidič osobního vozidla dvanáctiletou dívku. Zraněná
Ilustrační foto
byla převezena na traumatologické centrum
Za pálení i pohozený odpad hrozí postihy
Fakultní nemocnice Motol. Událost vyšetřuje
– S podzimním obdobím přibylo i zahradních
Policie ČR, která na místě celou věc převzala.
bioodpadů. V Černošicích je zajištěn svoz toOpilec bouchal na okna domu – 3. října hoto druhu odpadu v rámci vybíraného pokolem půl desáté večer bylo městské policii platku z odpadu. Bioodpad však je svezen jen
oznámeno, že na zahradě jednoho rodinného za předpokladu, že je umístěn v příslušných
domu na Vráži křičí a bouchá na okna domu svozových nádobách nebo k tomu určených
neznámý vetřelec. Na místo se dostavil stráž- papírových obalech, které se zároveň s odpaník a zjistil muže ukrajinské národnosti silně dem rozloží. Pokud je umístěn v jiných obapod vlivem alkoholu. Výtržníka z pozemku lech, firma, která provádí svoz odpad neodvevyvedl a případu se ujala Policie ČR. Celá věc ze a ten zůstává na veřejných prostranstvích.
byla projednána jako přestupek proti občan- Tomu, kdo takto odpad v neodpovídajících
skému soužití.
obalech na veřejné prostranství odloží, hrozí
Policie prosí o pomoc – V poslední době postih za přestupek proti veřejnému pořádku
se na území města množí krádeže různých až do výše 50 tisíc korun. A tomu, kdo by
kovových prvků, např. kanalizačních poklopů, tento odpad chtěl spalovat například na vlastroštů atd. Protože není v silách městské po- ním pozemku a poruší tím obecně závaznou
licie, aby v každé ulici byl přítomen strážník, vyhlášku města Černošice č. 38 o pálení, hrodovoluji si požádat obyvatele Černošic o po- zí postih až do výše 30 tisíc korun. Tímto si
moc. V případě, že uvidíte jakoukoliv pode- obyvatele města dovoluji požádat o likvidaci
zřelou manipulaci s těmito věcmi, zavolejte odpadu v souladu s právními předpisy obce.
Děkuji.
Gregor Dušička, městská policie
prosím městskou policii, která vše prověří.
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Černošická alotria měla skvělou úroveň
Při toulkách po vlastech českých jsem si
už zvykl, že hrady, městské slavnosti i poutě
„okupují“ nejrůznější skupiny historického
šermu a spolky prezentující historickou
tématiku. Podle posledních odhadů je jich
více než pět set. Úroveň jejich vystoupení,
kostýmů a šermířských technik je však většinou žalostná.
Milé překvapení ale
na mě čekalo v Černošicích. Skupina Alotrium tu pořádala setkání
skupin historického
šermu, s kterými se
během roku na svých
cestách
střetávala.
Organizátorům, panu
Blaženínovi z odboru
kultury a ing. Kutílkovi z Alotria, se
podařilo zorganizovat
skvělou show, při které
se diváci ani na okamžik nenudili.
Pozvání přijala i legenda českého šermu
– Burdýři z Prahy – jedna ze skupin historického šermu založených před více než třiceti
lety. Jejich vystoupení potvrdilo, že stále patří na špičku.
Další zajímavou „skupinkou“ byla česká
šermířská společnost Novica z Nového města nad Metují. Tato dravá a akční skupina
se nezadržitelně domáhá práva stanout po
boku těch nejlepších. Její vystoupení plné
akce a dobrý nosný děj jsou zárukou divácké spokojenosti.
Jezdecká skupina Magentis z Chomutova
předvedla lehce humorně laděný rytířský
turnaj na koních, který ale nepostrádal kaskadérské prvky.
Vystoupení pořádajícího Alotria, příjemně romanticky laděné kordy, potvrdilo
stoupající úroveň šermířů. Skupina výrazně
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omladila a šermovat na jedné scéně vedle
Burdýřů, Novici či Magentis nebylo vůbec
jednoduché. Přes své mládí však s nimi dokázala udržet krok.
Rovněž místní ryze dámská skupina
Reginleif patří k začínajícím, dívky však
v sobě nezapřou notnou dávku pohybového
talentu a smysl pro
drama. Brzy svým šermířským uměním jistě
mnohé překvapí.
Podařenou akci, kterou ozdobilo vystoupení australské zpěvačky
Beth Cooper i dobové
tržiště, zakončilo noční vystoupení skupin
Reginleif a Novica
a ohnivé show jezdců
z Magentis.
Michal Kuchta ze
skupiny Novica, která
letos zvítězila na mezinárodní soutěžní přehlídce skupin historického šermu na Spišském
hradě.

Poděkování za pomoc
Organizátoři 1. ročníku akce Černošická
alotria děkují všem, kdož přispěli ke zdaru
akce: Panu Petru Řehořovi – Stavitelství Řehoř s. r.o., cukrárně Mašinka, IBS, panu Bulíčkovi (Transhospital Řevnice), Fun klubu
SHŠ Alotrium (Martině, Veronice, Renatě,
Dáše, Lídě a Pavlovi), panu Ondřeji Slavíkovi, paní Editě Hájkové, Radce a Vendulce,
Josefu Barchánkovi (Šiba), PhDr. Zdeňku
Mouchovi, panu Haškovi (Mokropeská Pekárna), vinárně Gracie Černošice a dalším.
Organizátoři akce prosí ty diváky, kteří si
natáčeli černošická alotria o poskytnutí kopie
záznamu.

z radnice
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Inzeráty napomáhají nekontrolovatelnému množení koček
Na černošických vývěskách a sloupech
se neustále objevují inzeráty na první pohled s humánním textem: daruji krásná
a přítulná koťátka… Nejde však o inzerát některého z útulků, nýbrž o nabídku
nezodpovědného
člověka, který impulzivně rozdává
koťata (stále stejné
číslo telefonu prozrazuje, že leckdy
i třikrát ročně)
a nezajímá se
o jejich další osud.
Většina těchto rozkošných drobečků
záhy
povyroste,
své dočasné majitele omrzí, ocitne se na
ulici a začne se nekontrolovatelně množit.
Přestože zákon ČNR č. 246/92 na ochranu zvířat proti týrání už dvanáct let pokládá opuštění zvířete za vážný přestupek,
přestupkové komise městských úřadů nestíhají hříšníky postihovat a počet opuštěných koček závratně stoupá. Jen na území
Prahy a v jejím nejbližším okolí jich podle
statistik žije okolo čtyřiceti tisíc. Státních
útulků pro opuštěné kočky je pouze osm,
patnáct jich je společných pro psy a kočky
a všechny jsou přeplněné.
Obce nedbají na kompetence jim svěřené v §24 a 24a výše zmíněného zákona,
tedy na osvětu, zakládání útulků pro
opuštěná či ztracená zvířata a podporu
občanských sdružení i fyzických osob,
zabývajících se jejich ochranou, zejména kastracemi a následnou péčí o nedomestikovatelná zvířata vrácená zpět
do původních lokalit. Nejúčinnějším
způsobem jak tento problém vyřešit je
zodpovědná péče o zvíře, které si jeho
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majitelé dobrovolně pořídili a jeho následná kastrace, která sníží počet nechtěných zvířat.
Kastrace je nenáročná operace, kastrované kočky a kocouři jsou tolerantnější,
přítulnější, nezanechávají zápach
při
označování
svého území a jejich schopnost lovu myší není nijak
omezena. Kastrací
koček lze předejít
závažným chorobám, nádorům, zánětům, porodním
a
poporodním
potížím. Přitom není důvod k tomu, aby
kočka měla alespoň jednou koťata, naopak, ideální doba kastrace kočky je v osmi
měsících a kocoura v jednom roce života.
Další informace na www.kockaapravo.cz.

Vstupenkou je konzerva
V prostorách Chvalské tvrze v Praze
9-Horní Počernice se 14. listopadu od
10 do 17 hodin uskuteční umísťovací
výstava opuštěných koček. Jejím cílem je
najít nový domov pro co největší počet
koček a shromáždit krmení hlavně pro
nechtěná koťata, která se na podzim do
péče útulků, ochranářských organizací
i soukromých pečovatelů dostanou. Vstupenkou je proto konzerva krmení pro
kočky. Další umísťovací výstava se uskuteční 5. prosince od 10 do 17 hodin v budově Přírodovědecké fakulty UK, Praha
2, Albertov 6. Vstupné je opět konzerva
kočičí potravy.
Za První společnost za práva koček Alice
Oppová, předsedkyně
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Povodně jsou zapomenuty, klubovny i sportoviště slouží

V obnovené klubovně tenisového oddílu
se počátkem října konala valná hromada SK
Černošice – občanského sdružení tvořeného
oddíly hokeje, kopané a tenisu. Atmosféra
byla podstatně radostnější než v minulých
letech, neboť oddílům „za vodou“ (kopané
a tenisu) se podařilo dokončit náročné rekonstrukce kluboven i sportovišť. Členská
základna mohla konstatovat, že snesou
i kritické oko s námi soupeřících obcí.

Vráska na čele však zůstává hokejistům
resp. správě zimního stadionu, která léta
bojuje s opotřebovaným a zastaralým chladícím zařízením. Zahájení provozu bylo
Stejně pěkná je klubovna tenistů.
proto i letos, díky neplánovaným závadám,
o téměř čtrnáct dní posunuto. Sportovní hraje kvalitní 1. krajskou soutěž, skončilo na
sdružení již druhým rokem žádá o dotaci pěkném 4. místě. Družstvo B se však pohybuje v oblasti sestupu, je na předposledním
na výměnu chladícího zařízení.
V průběhu jednání informovali zástupci šestém místě. Mládežnická družstva (dorost,
oddílů o výsledcích závodních družstev. starší a mladší žáci se průběžně drží uproProtože, soutěž kopané ještě neskončila střed skupin ve 2. třídě), snad jen dorostenci
(A družstvo je v průběžném pořadí třetí), by v následující sezoně mohli, tak, jako letos,
podá oddíl kopané celkovou informaci bojovat o postup do 1. třídy. Radost dělá
po skončení její podzimní části. Hokejisté nejmladší kategorie, tenisová přípravka, která
informovali o svých cílech v minulém čísle se již druhým rokem zúčastňuje pražských
soutěží.
Informačního listu.
Své soutěže pro letošní rok již ukončili V návaznosti na přehled sportovních výtenisté. První družstvo dospělých, které sledků byla kladně přijata informace, že na
školním hřišti bude na podzim postavena
nová nafukovací hala, která by v odpoledních
hodinách mohla být pronajímána tenisové
mládeži.

Rekonstruovaná klubovna fotbalistů.

V závěrečné diskuzi poděkovali vedoucí
oddílů za dotace, které město poskytlo na
činnost mládežnických družstev. Rovněž bylo dohodnuto, že zřejmě na zahájení jarních
soutěží budou přizváni zástupci města na
prohlídku nově zrekonstruovaných sportovních areálů. Dále bylo dohodnuto, že oddíly
budou více prezentovat svoji činnost především v IL. Hynek Trnka, předseda SK Černošice
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Možnosti připojení k internetu dostupné v Černošicích
Který způsob připojení k internetu je nejlepší? Každý má svá pro a svá proti. Proto je
v rámci dvoudílného miniseriálu postupně probereme všechny. A to včetně přibližných
cen a nabídky dalších informací. První díl shrnuje běžnější druhy připojení, druhý bude o méně běžných a speciálních.

PSTN dial up
Vytáčené připojení prostřednictvím klasické telefonní linky a modemu účtované po
minutách. Toto připojení je vhodné pro jeden
počítač nenáročného uživatele, který jej bude
používat zejména večer a v noci. Většina prodávaných PC je již potřebným modemem vybavena, další lze dovybavit. Informace o modemech lze najít na http://www.modemy.cz.
Nejznámějším poskytovatelem vytáčeného
připojení je volný (http://web.volny.cz/),
telefon na zákaznickou podporu je +420
246 000 333. Telecom nabízí zvláštní tarif
se zvýhodněnou cenou připojení na internet (informace na http://www.telecom.cz/
domacnosti/telefonni_sluzby/telefonni_linka/
cenove_programy/index.php#3).

ti 64 kbit/s; je o 20–50 % rychlejší než připojení
běžnou linkou; doba sestavení spojení je do 2 sekund; připojení má nízkou latenci neboli dobu
odezvy (ping do 50 ms) a je tedy použitelné např.
pro on-line hry; rychlost je garantovaná.
Nevýhody: zůstává platba za minuty, navíc
vyšší měsíční paušál za digitální telefonní linku.

ADSL
Pevné (nemusí se vytáčet) vysokorychlostní digitální připojení, které ovšem nenabízí
garantovanou rychlost. Jeho dostupnost je
podmíněna tím, že v místní telefonní ústředně je nainstalováno speciální zařízení (tzv.
DSLAM), telefonní vedení musí být v dobrém

Výhody: nízké pořizovací náklady, vysoká
dostupnost (kde funguje telefon, bude fungovat
i připojení).
Nevýhody: účtování po minutách (cena za
prvních 10 minut připojení ve špičce je poměrně vysoká); blokování tel. linky.

ISDN dial up
Modem ADSL.

stavu a jeho délka od tel. ústředny max. 3 km.
Většina černošických lokalit tyto podmínky
od letošního jara splňuje. ADSL umožňuje
připojit jeden nebo více počítačů najednou.
ADSL modemy (pozor, nemá nic společného
s modemy na běžnou tel. linku) se dodávají
v provedení pro připojení jednoho počítače
prostřednictvím kabelu USB, v provedení
Modem ISDN
pro připojení jednoho počítače prostřednicVytáčené připojení prostřednictvím digi- tvím ethernetového kabelu (počítačová síť)
tální ISDN linky.
a v provedení pro připojení až čtyř počítačů
Výhody: neblokuje telefon při použití rychlos- prostřednictvím ethernetových kabelů. Nelze
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doporučit koupi USB varianty, protože je
problematičtější na instalaci a neumožňuje
sdílení připojení více počítači. I modem
s jedním ethernetovým portem lze doplnit
o tzv. switch nebo hub a používat jej k připojení více počítačů.
ADSL nabízí více poskytovatelů (GTS,
Contactel, Internet On Line a Volný). Ve výběru vhodného poskytovatele pomůžou adresy http://www.lupa.cz a http://www.dsl.cz.
Výhody: volná telefonní linka; značně vyšší
rychlost (oproti modemu běžně 10x, oproti ISDN 2x až 5x); dobrá odezva (důležité pro hry
a interaktivní aplikace); účtování je paušální,
cena bývá mezi 800 a 2000 Kč podle zvolené
rychlosti; u dražších tarifů bývá navíc výhodnější tzv. agregace, tj. s kolika dalšími uživateli
se o konektivitu (rychlost) dělíte.
Nevýhody: agregace je též základní nevýhodou připojení ADSL, které není vhodné pro
připojení větších sítí od 10 PC výše.

se chcete připojit do neziskové sítě CAPLAN provozované občanským Sdružením
DolníBerounka.Net, získáváte komunitní
podporu sdružení. V rámci komunitní sítě
je možnost využívat vnitřní komunikační
prostředky nezávislé na internetu (např. diskusní fórum pro připojené, perspektiva IP
telefonie) a také např. možnost sdílení souborů s ostatními. Nejste-li schopni si zajistit
instalaci potřebného zařízení vlastními silami, lze se obrátit na některou z firem, které
vám budou doporučeny, a které se zabývají
dodávkami počítačových sítí. Připojením do
sítí komerčních poskytovatelů získáte „pouze“ internet.
- informace o připojení do neziskové sítě
CAP: tel. 775-CAP-LAN (775 227 526)
ve všední dny od 16.00 do 20.00 hod;
měsíční cena je 333 Kč, poč. investice je
4 až 7 tisíc korun,
-

informace o připojení do fy SysDataCom:
tel. 777 774 220 nebo na http://www.sysdata.com,

-

informace o připojení do fy Simnet: tel.
602 424 283 nebo http://www.simnet.cz,

-

Eurotel Wifi Jet v lokalitě na Vráži a v části Všenor.

Bezdrátová připojení ve volném pásmu
Připojení pomocí radiových vln ve volném
pásmu 2,4 GHz. Dostupnost je podmíněna
přímou nebo téměř přímou viditelností na
přístupový bod (AP = AccessPoint; vysílač)
a malou vzdáleností, optimálně do 1,5 km.

Výhody: dobrý poměr cena/výkon, nepotřebujete tel. linku.

Síťová karta.

V naší oblasti existují tři komerční poskytovatelé tohoto připojení a jeden neziskový subjekt. Komerční poskytovatelé se liší vstupními
i pravidelnými poplatky a technickými parametry (např. Eurotel, který nabízí zákazníkům
možnost využití jeho služeb v tomto pásmu
i v jiných lokalitách po celé republice). Pokud

Anténa pro příjem
radiových vln.

Nevýhody: kvalita linky může být
závislá na vnějších
vlivech (rušení, růst
stromů, hustý déšť)
a je proto problematické garantovat
rychlost přenosu;
je nutná počáteční
investice do nákupu klientského
zařízení a instalace
antény.
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Eurotel CDMA Data Express
Připojení je v licencovaném pásmu, rychlost
je řádově srovnatelná s ADSL. Dostupnost
v Černošicích je dobrá, vysílač je umístěn na
věži u cesty do Lipenců. Zařízení se dá zakoupit v jakékoliv značkové prodejně Eurotelu.
Cena tarifu Eurotel data express je 899 korun
(bez DPH 19 %) měsíčně. Počáteční investicí
(zhruba 1500 Kč) je zakoupení sady s CDMA modemem, kabelu k počítači, nabíječky
a antény s dotovanou cenou (podmíněnou
podepsáním smlouvy na určitou dobu).
V místech se slabším signálem je vhodné použít směrovou anténu za 990 korun bez DPH.
Více informací na http://www.eurotel.cz/page/
pers/jnp/cz/services/service/cz-servicesdataContainer-S4_InternetAemail-EurotelDataExpres-uvod.html.

ná se vlastně o nejvýhodnější mobilní připojení
použitelné v rámci celé ČR.
Nevýhody: po spuštění této služby se vyskytlo
několik vadných sérií modemů, které se po určité
době samy vypínaly; tyto problémy jsou snad již
vyřešeny. Proti ADSL horší latence.

Připojení bez počítače
Pokud nevlastníte počítač, můžete si zakoupit kartičku do městské knihovny za 50 korun
bez DPH na půl roku a získáte možnost využít
počítač s internetem umístěný v knihovně.
Výhody: nejlepší cena, knihovnice vám může
poradit, vysoká rychlost připojení v knihovně.
Nevýhody: městskou knihovnu nemáte doma.

V příštím díle probereme satelitní internet,
připojení pomocí mobilního telefonu, vytáčené
připojení za paušál a další lahůdky jako pronajaVýhody: instalaci zvládne mírně pokročilý té pevné okruhy. Také otevřeme diskusi na toto
uživatel internetu sám, připojení je mobilní. Jed- téma na webových stránkách.
Josef Liška

Stanovisko OS Kvalitní životní prostředí města Černošice
Údaj Informačního listu 8/04, že občanské sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice
navrhuje mimoúrovňové křížení trati se silnicí II/115 podle takzvané varianty D (Viadukt) či
varianty E (Ponorná) se nezakládá na pravdě. Naopak je pravdou, že toto občanské sdružení ve
všech svých dosavadních podáních nikdy výslovně nepopřelo užitečnost mimoúrovňového křížení jako takového, ale důrazně protestovalo proti všem dosud předkládaným variantám, které
z řady jím uváděných příčin pokládá za ještě nepříznivější než stávající úrovňový přejezd.
Rada občanského sdružení Životní prostředí města Černošice

Stanovisko města k vyjádření občanského sdružení
Nechci jitřit atmosféru okolo projednávání návrhu mimoúrovňového křížení silnice II/115 a železniční tratě, respektuji i pozici občanského sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice, i to, že
občanské sdružení nechce podpořit žádné z navržených řešení mimoúrovňového křížení. Musím však
vyjádřit znepokojení nad přístupem uvedeného občanského sdružení, kdy na straně jedné nepochybuje
o užitečnosti mimoúrovňového křížení a na straně druhé v tuto chvíli odmítá veškerá navržená řešení.
Na místním šetření, které se konalo dne 15. 3. 2004 na MěÚ Černošice, informovali přítomní zástupci Správy železniční a dopravní cesty zúčastněné o tom, že je svoláno na základě žádosti občanského
sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice o prověření možnosti zdvižení tělesa trati, a to buď
za účelem podjezdu v ulici Radotínská nebo ve variantě most do ulice Kazínské a podjezd na ulici
Vrážskou.
Samo občanského sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice pak nikdy žádné řešení nenaHelena Langšádlová, starostka
vrhlo.
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51. schůze rady města
ze dne 15. září 2004

nabídku na rozsah víceprací – chodníky, parkovací stání – v ulici Dr. Janského; celkové
náklady předkládá firma ve výši 1 607 212 Kč
(Dokončení ze strany 2)
bez DPH), II. rada ukládá OISM prověřit na
• rada ukládá PhDr. M. Jiroutovi dále jed- SÚS Kladno stavební technologii rekonstruknat s investorem o dalších krocích realizace ce ulice Dr. Janského
hřiště na pozemku PK 682 v Černošicích • I. rada ukládá OISM vyčíslit náklady na
(Husova ulice)
zaslepení vodovodního řadu (v komunikaci
• I. rada důrazně žádá OISM uveřejňovat K Dubu by bylo nutno provést přeložku
nabídky na zadání zakázky Denní stacionář cca 260 m vodovodního potrubí DN 100;
v DPS Černošice na www stránkách, II. rada současně je nutné zajistit demontáž paneukládá OISM oslovit další dodavatele a hle- lové vozovky a po geodetickém zaměření
skutečných hranic pozemku a po provedení
dat finančně méně náročná řešení
přeložky vodovodu znovu panelovou vo• rada bere na vědomí, že dne 8. 9. 2004 se
zovku položit – na pozemek ve vlastnictví
konala schůzka zástupců družstva BARTON
města, II. rada žádá SÚ prověřit, zda již nea OISM za přítomnosti pí starostky. Bylo
byla vydána stavební povolení na napojení
dohodnuto, že zástupci družstva BARTON
rohových parcel na V+K
zašlou své stanovisko k zahájení výstavby
nástavby b.j. a způsobu financování písemně • rada ukládá OISM dále urgovat vlastníky
pozemků přilehlých ke komunikaci Slunečná
• rada bere na vědomí, že dne 7. 9. 2004 se koa požadovat realizaci chybějících přípojek
nala v DPS schůzka zástupců fy Spilka + Říha,
odboru investic a Ing. Čejky. Byly dohodnuty • rada ukládá TS realizovat vhodné opatření
práce pro zjištění příčin reklamovaných závad; k zabránění parkování na chodníku u Žefirma Spilka + Říha se dostaví na tyto práce lezářství Koníček (firma Kříž zrealizovala
chodník v ulici Dobřichovická – u Koníčků;
dne 15. 9. 2004
v současné době parkují zákazníci železářství
• rada souhlasí s rekonstrukcí kapličky nad
na části chodníku a hrozí jeho poškození)
jezem a ze dvou firem přijímá nabídku fy
Vl. Bláha – s konečnou cenou 86 450 Kč • rada souhlasí, aby prodloužení vodovodního řadu v ul. Dr. Janského provedla fa Aquaa dobou realizace 1,5 měsíce
consult – nabídková cena 279 000 Kč
• rada doporučuje zastupitelstvu financovat
akce „Obnova místních komunikací Fügne- • rada souhlasí s objednáním čerpání podrova, Riegrova, Karlická a Kladenská“ formou zemních vod ze stavby přečerpávací stanice
bankovního úvěru (zažádáno o finanční do- (Topolská) v souvislosti s výstavbou kanatace prostřednictvím Ministerstva pro místní lizace a ukládá OISM požadovat zvýšené
náklady na projektantovi stavby
rozvoj)
• I. rada ukládá OISM ve spolupráci
s Ing. Kubištovou prověřit cenovou nabídku fy Strabag a v případě, že odpovídá
rozpočtovým sazebníkům souhlasit s jejím
přijetím (na základě jednání konaného 10. 9.
2004 s firmou STRABAG za účasti p. Rádla
a Ing. Hájka předkládá fy Strabag cenovou

• I. rada navrhuje vypovězení smlouvy s fy
GRIDO při dostavbě školy Mokropsy; prováděcí dokumentace bude zadána jiné firmě,
II. rada ukládá OISM požadovat na fy GRIDO opravu nedostatků v PD

• rada souhlasí se zadáním výběrového řízení – Dostavba vodovodu a kanalizace
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• rada souhlasí s navrženým postupem vybavení tělocvičny zničeného při lednové
zahájení realizace nástavby na bytovém havárii topení
domě v ul. Riegrova čp. 1061, 1062 s tím, že • rada souhlasí s poskytnutím finančního
odprodej bytů proběhne až po navrženém příspěvku pro sdružení S dětmi a pro děti
termínu
Černošice, sekce Model klub o finanční
• rada nesouhlasí s přímým odprodejem příspěvek na kvalitnější osvětlení ve výši
stavební parcely v Dobřichovické ulici, 5 000 Kč
č. parc. 1585/3, 1584/2 k. ú. Černošice za • rada schvaluje vyřazení opotřebovaného
cenu 710 Kč/m² a žádá na odprodej tohoto drobného hmotného majetku pracoviště
pozemku vypsat novou nabídku – obálkovou Podskalská
metodou
• rada schvaluje doplnění rozpočtového
• rada v současné době nesouhlasí s odpro- opatření č. 6 – doplnění o doplatek dotace
dejem pozemku v Husově ulici č. parc. 1160 do Evropského parlamentu – dle návrhu
v k. ú. Černošice; žadatel má tento pozemek • rada souhlasí s podpisem smlouvy na bezv pronájmu
drátové zabezpečení vodních zdrojů a vodo• rada souhlasí se zrušením smlouvy na jemu Vráž firmou EZAS
pozemek č.parc. 4727/24 za předpokladu, • rada města souhlasí s podpisem smlouvy
že manželé Provázkovi zaplatí odstupné ve o odborné a technické spolupráci s firmou
výši složené zálohy (Stanislav a Jitka Pro- AQUACONSULT, spol. s r.o.
vázkovi uzavřeli s městem Černošice 9. 8. • I. rada souhlasí s uveřejněním tiskové
2004 kupní smlouvu na pozemek – obálko- opravy článku Přehled variant křížení silnice
vá metoda II. etapa – 30. 8. 2004 oznámili s dráhou otištěném v č. 8 IL v navrhovaném
odstoupení od kupní smlouvy z finančních znění s komentářem za použití dokladů
důvodů
z jednotlivých jednání jménem členů rady
• rada nesouhlasí s odprodejem pozemků města, II. rada ukládá starostce připravit doč.parc. 1585/3, 1584/2 v k.ú. Černošice za plnění o stanovisko města a uveřejnit opravu
cenu 750 Kč/m² a žádá na odprodej tohoto v nejbližším čísle Informačního listu
pozemku vypsat novou nabídku obálkovou • rada souhlasí s podpisem smlouvy o partmetodou
nerství (dopis Ladislava Kutíka, člena Rady
• rada ukládá p. Adamovi – členu rady Středočeského kraje o přípravě projektu Poměsta – připravit návrh na využití pozemku sílení kapacity orgánů na místní a regionální
PK č. 500/1 a PK č. 500/15 v k. ú. Černo- úrovni při přípravě a realizaci programů)
šice – budoucí hřiště v ul. Radotínské; jde a ukládá odboru kancelář starosty vyplnit
o pozemky o celkové výměře 5310 m² za dotazník
cenu 5.310 + DPH ročně (budou pronajaty • rada nesouhlasí s převodem leasingu na
od Povodí Vltavy); obdobná smlouva bude vozidlo záchranné služby ASČR Praha západ
uzavřena s vlastníky pozemků přiléhajících pro potřeby Městské policie Černošice
k ul. Radotínské panem J. Klánem a panem • rada bere na vědomí zprávu Policie ČR
Ing. Brabcem
o bezpečnostní situaci v obci Černošice za
• rada souhlasí se zvýšením finančního I. pololetí 2004 ve srovnání s I. pololetím
příspěvku pro ZŠ na neinvestiční náklady roku 2003
ve výši 120 000 Kč na nákup sportovního • rada ukládá odboru kultury zajišťovat ná-
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z města a okolí
plň hlášení městského rozhlasu a pověřuje
odbor technických služeb správou a údržbou
městského rozhlasu
• rada ukládá vedoucímu odboru kultury
Mgr. Blaženínovi jednat o odkoupení 130 ks
starých pohlednic Černošic za maximální
částku 9 500 Kč
• rada souhlasí s natočením propagačního
filmu o Černošicích firmou Box TV a s příspěvkem města ve výši 20 000 Kč
• rada souhlasí s návrhem na změnu sazby
půjčovného v Městské knihovně v Černošicích z důvodu zavedení 19 procent DPH
• rada ukládá odboru TS zřídit vývěsku
u mokropeské pekárny a důsledně kontrolovat plakátovací plochy
• rada ukládá odboru stavební úřad dále sledovat proces pořízení územního plánu obce
Vonoklasy
• rada ukládá OISM zařadit a připravit opravu stupně na Švarcavě u Slánky do plánu
investic na rok 2005
• rada ukládá školské komisi připravit kritéria pro přijímání dětí do školní družiny
• rada souhlasí s variantou, že hala, která
bude umístěna na hřišti u Základní školy
Černošice zůstane svěřené do majetku města
po ZŠ Černošice
• rada schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva města
• rada ukládá komisi dopravní a bezpečnostní projednat vhodnost umístění dvou
odkládacích schrán České pošty s. p.
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat
návrh na koupi domu na rohu ulic Riegrova
a Karlštejnská
• rada rada ukládá OISM zadat Ing. Arch.
Bucharovi zpracování projektové dokumentace obou náměstí v Černošicích
• rada ukládá TS zahájit práce na úpravě
vstupu do ZUŠ (po poradě s Ing. Řehořem)

• rada bere na vědomí postup přípravy akce
Vítání občánků
• rada důrazně ukládá vedoucím odborů,
aby všechny nabídky na zakázky města
umisťovali na www stránky města.

52. schůze rady města
ze dne 29. září 2004

• rada města pověřuje fy Aquaconsult, spol.
s r.o. předložit návrh řešení poruchy vodovodu v ulici Ke hřišti a snížení hladiny vody
ve studních v ulici Topolská
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2363 v Černošicích (ulice Střední)
• rada souhlasí s dělením pozemku parc.
č. 1485, 1486 v Černošicích (Alešova)
• rada souhlasí s přístavbou chaty č. ev. 01264
na pozemku parc. č. 1915, 1916 v Černošicích
(ul. Strakonická)
• rada odkládá své rozhodnutí ve věci
– změna stavby rodinného domu před dokončením, pozemek 421, 422 v Černošicích
(Komenského), žádá znovu předložit na
příští zasedání a doplnit informace
• I. rada souhlasí s předpokládaným financováním plynofikace kotelny ZŠ Černošice
a kotelny MŠ Topolská a s požadavky na
druh a výši podpory ze SFŽP ČR; II. rada
města ukládá FO zohlednit žádosti při přípravě rozpočtu pro rok 2005
• rada souhlasí s poskytnutou dotací z programu Péče o urbanizované prostředí MŽP
a navrženým financováním vybudování společensko-výchovné zahrady města Černošice
u ZUŠ
• rada bere na vědomí informace o privatizaci bytových domů čp. 1061, 1062 (Riegrova
ul.) a čp. 102; trvá na dodržení ceny stanovené zastupitelstvem města
• rada souhlasí s přerušením spolupráce
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z města a okolí
s arch. Schránilem a souhlasí se zadáním
zpracování návrhu vstupních prostor do
ZUŠ Ing. Neubertové

stavebního řízení na objekt „B“ – Komenského ulice

• rada ukládá p. Adamovi vstoupit do jedná• rada města souhlasí s instalací bytových ní s realitní kanceláří Reality 21 s.r.o. ve věci
vodoměrů v čp. 627 (ve vlastnictví měs- pozemků pro vybudování sportovního areáta); ve 36. týdnu byl napojen objekt v ulici lu (PK 500/2 a 500/8) a předložit radě města
Slunečná na veřejný vodovod a kanalizaci, zprávu o možnostech spolupráce případně
důvodem byla špatná kvalita vody a malá další návrhy
vydatnost studny
• rada města nesouhlasí s poskytnutím fi-

• rada města nesouhlasí s obnovením nátěru nančního příspěvku na charitativní koncert
kuchyňské linky v bytě pí Jelínkové v č.p. pořádaný Českým svazem žen
1062 (Riegrova ulice)
• rada souhlasí s poskytnutím daru vdově
• rada bere na vědomí provedení statické- po zaměstnanci odboru TS pí Sodomkové
ho průzkumu u základů DPS (Ing. Čejka) ve výši 20 000 Kč
a odstranění opakující se závady střechy nad
• rada bere na vědomí, že Občanského sdrubytem č. 204
žení uveřejní mapku a nabídne občanům
• rada bere na vědomí, že pro rekonstrukci možnost připojení na internet
ordinací na denní stacionář v DPS projevila
• rada odkládá své rozhodnutí ve věci kácení
zájem pouze fa Stavitel Gardavsky s.r.o
topolů v Školní ulici a žádá Ing. Řehoře před• rada souhlasí s financováním víceprací při ložit návrh výsadby nové aleje v ulici Školní
opravě mokropeské kapličky ve výši 1 460 Kč
• rada souhlasí s návrhem komise životního
(omítka kamenných základů); ve věci pokácení javoru rada žádá o specifikaci nákladů prostředí na plánovanou výsadbu na Masoa ukládá posoudit OŽP. Ing. Řehoř se zdržel pustním náměstí – kulové formy javorů, případně jiné druhy zeleně s nižším nárokem
hlasování
na údržbu
• rada bere na vědomí změnu projektu Plynofikace kotelny Riegrova č.p. 1061, 1062 • rada žádá komisi životního prostředí ve
vzhledem k tomu, že na tuto kotelnu nebude spolupráci s komisí stavební a územního
plánování navrhnout místa u komunikace
nadále napojen objekt MěÚ
Dr. Janského vhodná pro novou výsadbu
• při posouzení cenových nabídek na dešťokeřů
vou kanalizaci ul. Dr. Janského (propojení se
Slunečnou): I. rada vybrala nabídku ŽS Brno • rada souhlasí s odprodejem kovářské
– variantní řešení PVC; II. rada města ukládá výhně TS – prodejní cena dle nabídky (cca
OISM ve spolupráci s Ing. Kubištovou pro- 1 000 Kč) a ukládá nabídku umístit na www
věřit cenovou nabídku fy ŽS BRNO a v pří- stránky města
padě, že nabídka odpovídá rozpočtovým • rada souhlasí s odprodejem zbytkového
sazebníkům, souhlasit s přijetím nabídky
stavebního materiálu TS – 14 m² zámkové
• rada odkládá na příští zasedání dělení dlažby za 150 Kč/m²
pozemku PK 282/1 v k. ú. Černošice (na • rada odkládá své rozhodnutí a ukládá vezákladě odvolání) a žádá OISM o doplnění doucí TS projednat před nákupem vhodný
informací
typ křovinořezu a mulčovací sekačky na
• rada rozhodla, že se nebude odvolávat do trávu s Ing. Řehořem

24

z města a okolí
• I. rada souhlasí s výměnou reklamních
tabulí na sloupu veřejného osvětlení u hotelu Slánka firmy, která zde už nepůsobí, za
předpokladu, že bude podepsána smlouva
o pronájmu sloupu VO k tomuto účelu;
II. rada žádá komisi dopravní a bezpečnostní o předložení základního návrhu na využití sloupů VO k reklamním účelům

• rada souhlasí s povolením vyhrazeného
parkovacího místa v Komenského ulici panu
Ábelovi

Zápis z dopravní komise

rada žádá komisi dopravní a bezpečnostní
o předložení návrhu parkování u ZŠ (ranního svozu dětí do školy); rada žádá vedení
školy o prověření možnosti vyškolení osoby
odborně způsobilé k řízení ranní dopravy
u školy

• rada nesouhlasí s umístěním značky zákaz
zastavení na ulici Radotínská – před vjezdem
pana Blaženína zastavují auta, jsou-li staženy
závory; tuto situaci značka „zákaz zastavení“
nevyřeší, protože zde jde o „zastavení vozidla“
• I. rada bere na vědomí že od 4. 10. do nezávislé na vůli řidiče
15. 10. 2004 bude ulice Dr. Janského jed- Podněty a iniciativa komise
nosměrná – průjezdná pouze ze směru
• I. rada souhlasí s návrhem vybudovat
od křižovatky s ulicí Školní do Černošic
zvýšený přechod na ulici Dr. Janského; II.
k ulici Vrážské – a od 15. 10. do 31. 10.
rada ukládá Ing. Hájkovi projednat umístění
2004 bude ulice Dr. Janského úplně uzavhodného zvýšeného přechodu a pověřuje
vřena od křižovatky s ulicí Školní do stavební dozor rekonstrukce ulice Dr. JanČernošic k ulici Vrážské; objízdná trasa ského dohledem na vybudování zvýšených
povede ulicemi Vrážská, Mokropeská, přechodů
Školní a K lesíku
• rada konstatuje, že nelze zřídit přechod pro
• rada nesouhlasí s pronájmem sloupů veřej- chodce na komunikaci Radotínské v úrovni
ného osvětlení firmě Publicitaria Praha, spol. ulice Sadová z důvodu blízkosti železničního
s r.o. za účelem umístění reklamních tabulí
přejezdu
• rada pověřuje odbor investic a správy ma- • I. rada pověřuje odbor technických služeb
jetku projednat s projektantem rekonstrukce po dohodě s odborem dopravy vybudovat
komunikace Slunečná doplnění projektu provizorní chodník na vnitřní straně zao zvýšené přechody pro chodce
táčky na křižovatce Mokropeská-Školní, II.
• rada bere na vědomí, že komise souhlasí
s dopravním řešením dvou městských center
a že současně upozorňuje na pravděpodobnou chybu ve studii – přechod pro chodce
z nádraží nemůže vést v jednom místě přes
Radotínskou a Komenského, neboť mezi
ulicemi je výškový rozdíl, který by musel být
řešen schody nebo rampou

• rada pověřuje odbor technických služeb
odstraněním betonových kvádrů na kraji
komunikace Mokropeská

• rada bere na vědomí doporučení komise
– řešení obchvatu města Černošice variantou č. 3.2. (dva tunely s napojením kruhovým objezdem na Karlštejnské); varianta
se vyznačuje nejmenším zásahem do krajiny a napojení na Karlštejnské umožňuje
vyhnout se centru Černošic i při cestě do
Solopisk atd.

• rada předběžně souhlasí s návrhem komise dopravní na doplnění projektu Bezpečné
Černošice, který bude zaměřen zejména na
stabilizaci a akceschopnost městské policie,
podporu připojování zabezpečovacích
zařízení dalších domů na systém ochrany
objektů MP, funkčnost a dostatečnost veřejného osvětlení a osvětovou činnost.
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z města a okolí
• I. rada pověřuje starostku města uzavřením
dodatku ke smlouvě se společností BroadNet
Czech, a. s.; předmětem smlouvy je služba
přístupu k internetu do lokalit Podskalská
a Riegrova; dodatkem ke smlouvě bude navýšena rychlost připojení lokality Riegrova
ze stávajících 2 Mbit/s na 10 Mbit/s. (cena
služby je 81 900 Kč měsíčně bez DPH), II.
rada pověřuje starostku uzavřením smlouvy
s občanským sdružením DolníBerounka.Net,
provozovatelem sítě CAPLAN – předmětem
smlouvy je služba přístupu k internetu
o rychlosti 4 Mbit/s, kterou město sdružení
poskytne (cena služby je 22 000 Kč/měsíčně
bez DPH)

ochrany nově vybudovaných nebo rekonstruovaných komunikací prostřednictvím
nařízení rady města (budování přípojek
apod.)
• rada konstatuje, že nehodlá měnit anonymní formu diskuse; žádá správce www
stránek důsledně uplatňovat pravidla diskusního fóra a v případě zaslání příspěvku,
který bude v rozporu s přijatými pravidly
tento neprodleně odstranit
• rada žádá fy Aquaconsult, spol. s r.o.
o předložení návrhu řešení tlakové kanalizace v ulici Ke Hřišti

• rada žádá pozvat p. Kříže k jednání na zasedání rady města před úhradou faktury za
• rada rozhodla poskytnout vlastníkům ne- práce na chodníku Vrážská
movitostí č.p. 237, 238, 239, 259, 266, 269, 271,
280, 1498 a č. e. 1225 při napojování staveb • rada ukládá odboru VaK provést řádné
v blízkosti Švarcavy na splaškovou kanaliza- zakrytí kanalizace v lokalitě pod Školou a na
ci příspěvek na tlakovou kanalizaci ve výši Dr. Janského
17 000 Kč za následujících podmínek: na • rada ukládá odboru kultury připravit do
příspěvek není právní nárok; příspěvek bu- IL stálou informační stránku: úřad – jednotde poskytnut pouze vlastníkům nemovitostí, livé odbory a jejich činnost, úřední hodiny
kteří budou realizovat část odvodu splaško- apod.
vých vod do veřejné stokové sítě tlakovým • rada ukládá odboru zdravotnictví a soc.
způsobem; na jednu nemovitost může být věcí připravit ve spolupráci s redaktorem do
poskytnut pouze jeden příspěvek; o příspě- IL obecnou informaci o pravidlech k přijetí
vek lze požádat pouze písemně; k žádosti se do DPS
doloží pravomocné kolaudační rozhodnutí • rada ukládá TS vyhodnotit spolupráci s firna kanalizační přípojku; o příspěvek lze žá- mou Rumpold a připravit výběrové řízení na
dat v termínu od 1. 1. 2005 do 30. 11. 2005
provozovatele velkoplošného úklidu města
• rada ukládá starostce jednat o koupi domu pro rok 2005.
č.p. 259 Riegrova-Karlštejnská podle předložené varianty č. 4 příp. č. 3 a předložit ke
schválení zastupitelstvu na mimořádném 12. zasedání zastupitelstva
zasedání
města ze dne 16. září 2004
• I. rada bere na vědomí a souhlasí s předloženou nabídkou textilní dekorace sálu ZUŠ
(pro účely konání svatebních obřadů) firmy
Krásný domov ; II. rada žádá fy Kříž, aby
urychleně zahájila realizaci spodní přístupové cesty k budově ZUŠ
• rada žádá stavební úřad předložit návrh
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• zastupitelstvo schvaluje soubor předložených rozpočtových opatření č. 4/2004
– přijetí dotací, 5/2004 – posiluje akceschopnost města při realizaci projektů
– opravy silnic
• I. zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného

z města a okolí
břemene – veřejné telekomunikační sítě
– ul. Moravská, II. zastupitelstvo souhlasí
s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – veřejné
telekomunikační sítě v lokalitě Pod Višňovkou, III. zastupitelstvo města souhlasí
s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – veřejné telekomunikační sítě v lokalitě Centrum Na
Vráži – I. fáze

• zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z Regionálního programu rozvoje MMR pro rok
2004 na přípravu akcí Obnova místních komunikací ve správním území Města Černošice – Kladenská – a souhlasí s poskytnutím
vlastních prostředků ve výši 0,507 mil. Kč

• I. zastupitelstvo schvaluje způsob financování na akce Obnova místních komunikací
v Černošicích – Fügnerova, Riegrova, Karlická – stavební část ve výši 30 940 000 Kč,
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením daro- II. zastupitelstvo schvaluje, že 75 % nákladů,
vacích smluv – darování staveb, pozemků které jsou hrazeny z fondu EU, zajistí Město
č. parc. 1691/6 a 1691/12 v lokalitě Lada Černošice bankovním úvěrem
– sever v k. ú. Černošice
• I. zastupitelstvo města schvaluje celkové

• zastupitelstvo schvaluje název nové ulice náklady na akci Obnova místních komu– Brusinková – na pozemcích č. parc. 2917/1, nikací v Černošicích-Kladenská – stavební
2917/62 v k. ú. Černošice
část ve výši 26 180 000 Kč, II. zastupitelstvo
• zastupitelstvo souhlasí se záměrem směnit města schvaluje, že 75 % nákladů, které jsou
část pozemku č. parc. 2737/4 ve vlastnictví hrazeny z fondu EU, zajistí Město Černošice
města za část pozemku č. parc. 2737/5 – vše bankovním úvěrem
v kat. úz. Černošice
• zastupitelstvo města souhlasí s odprode• zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru po- jem nově vzniklého pozemku č. k. 6178/2
zemku č. parc. 2917/133 v k. ú. Černošice za o výměře 60 m² v ul. Kazínská za cenu
150 Kč/m²
účelem rozšíření komunikace Mokropeská
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlou- • zastupitelstvo Města Černošice, podle §20
vy o zřízení věcného břemene – právo vedení odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., v platném zněkanalizační a vodovodní přípojky na pozem- ní, schvaluje návrh zadání 3. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice.
ku č. parc. 5674 v k. ú. Černošice
• zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozem- • I. zastupitelstvo města ruší obecně záku č. parc. 471/10 v k. ú. Černošice za cenu vaznou vyhlášku Řád veřejných pohřebišť
přijatou dne 19. 6. 2002 na 22. zasedání
2000 Kč/m² České poště s. p.
městského
zastupitelstva, II. zastupitelstvo
• zastupitelstvo souhlasí: I. s prodejem poruší
obecně
závaznou vyhlášku č. 10/2003
zemku č. parc. 2314/1 o výměře 1207 m² v k.
ú. Černošice za cenu 1200 Kč/m², s prode- Řád veřejného pohřebiště přijatou dne 12.
jem pozemku č. parc. 381/9 o výměře 772 m² 12. 2003

• zastupitelstvo města bere na vědomí zprá• zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z Re- vu o činnosti rady města
gionálního programu rozvoje MMR pro rok • zastupitelstvo města ukládá radě města dále
2004 na akci Obnova místních komunikací jednat s vlastníkem nemovitosti domu na
– Fügnerova, Riegrova, Karlická – ve městě rohu ulic Riegrova, Karlštejnská o možnosti
Černošice a souhlasí s poskytnutím vlast- snížení ceny a předložit zastupitelstvu ekonomické a technické zhodnocení koupě domu.
ních prostředků ve výši 1 mil. Kč
v k.ú. Černošice za cenu 1900 Kč/m²
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Zemanův letohrádek architekta Osvalda Polívky

K významným černošickým stavbám patří
Zemanův letohrádek (viz tajenka v minulém
čísle) ve Střední ulici, který pro Aloise Zemana
projektoval kolem roku 1900 pražský architekt
Osvald Polívka (1859–1931). Originálně pojatá
a svým charakterem vzácná
raně secesní stavba je důležitým vývojovým článkem
nejen v Polívkově díle, ale
v i v dějinách české moderní
architektury. Pro její vývoj
bylo podstatné, že architekt,
který se podílel na projektu
Obecního domu (1903) a je
autorem domu Topičova nakladatelství v Praze (do 1908), dospěl z vlastních stylových zdrojů vycházejících z novorenesance a novobaroka k secesnímu stylu.
Vedle vytříbených architektonických detailů (segmentové štíty s pylony, původní okna
a dveře s výškově rozmanitými okenními tabulkami, tvar rozměrného okna zakončeného
půlkruhem, plastická vpadlá pole, okrasná
profilovaná římsa apod.) byla omítka domu
opatřena malovanými stylizovanými vegeta-

bilními motivy, na které však nebyl při nedávné rekonstrukci brán zřetel. Spojitost a souhra
těchto detailů tak byla potlačena a jednotlivá
průčelí, v určitých místech přímo vázána na
malovaný omítkový dekor, ochuzena.
Nejrepre zent at iv nější
z celého objektu je východní průčelí směřující do
dolní části zahrady s předstupující apsidou a zdobným kovovým zábradlím
se stylizovanými rostlinnými motivy. Necitlivými
úpravami nebyla naštěstí
porušena čistota původního
výrazu této působivé a elegantní architektury.
Dochovaly se též zbytky starého oplocení
ukončující zahradu v její dolní partii. Zděný
plot z kamenného zdiva s cihelným lemem
vytváří půloblouky vyplněné novodobým
kovovým plotem. Vstupní kovová branka je
též novodobá.
Vila je navržena k zapsání do Ústředního
seznamu kulturních památek.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Severovýchod; ovčácké přístřeší; dřívější značka cigaret – B. Kozorožec; národohospodář; kus ledu – C. Polská řeka; horní končetina; zemdlení – D. Vepř; polní míra;
nachověti – E. Autorský arch; mladě skotu; španěl. muž. jméno; označení dánských automobilů – F. Sovětský astronaut – G. Kopec; opravna lodí – H. Australský olympijský výbor; název
slovenské obce – I. Patřící lvům; slovensky jako – J. Anglicky olej; knedlíček – K. Řecké víno;
spojka – L. Amer. stát; papírový poutač – M. Kovbojské náčiní; zde; stepní pták – N. Louka;
bicykl; film. hvězda – O. Keltské sídliště; vynikající – P. Svalovec; předložka; prezent – R. První muž; tropická rostlina – S. Kód New Yorku; ghanští černoši; snad (zastar.).
SVISLE: 1. Otisk; oblázek; frňák – 2. Parna, odměna za zprostředkování; tuky – 3. První část
tajenky – 4. Předložka; bulharské mužské jméno; fotostupnice citlivosti filmů; desková hra
– 5. Žluť; slov. muž. jméno; předložka; kukaččí citoslovce; západočeské město – 6. Zásada;
název písmene; částice hmoty; domácké ženské jméno – 7. Jméno zpěvačky Zemánkové;
německý souhlas; tep; španělsky pán (zastar.) – 8. Hroznýš; Čapkovo drama; lidové družstvo;
Ostravsko-karvinské doly; latinská spojka – 9. Chem. značka americia; jednotka informace;
latinsky umění; douti – 10. Koření; druhá část tajenky – 11. Německy chléb; vybavená dvěma
koly; malířská deska – 12. Arabské muž. jméno; hra s palicemi a brankami; vodní vegetace.
Nápověda: J. Jur. – R. aloe – 4. ASA – 9. ars.
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Adoptivní rodič: Rozdělit se s potřebným mi dává smysl

Rodina Müllerova se před pěti lety rozhodla na dálku finančně podporovat a umožnit tím školní docházku dnes již
téměř šestnáctiletému chlapci v Indii. Už třetí adoptivní rodič
z Černošic, Pan Jiří Miller, se spolu se svým synem, adoptivním sourozencem Jiřím, s námi podělili o motivy, které je
k tomu vedly.
Co vás ved- ra a tři sestry, všichni studují. Sestry vedle
lo k rozhod- studia dělají domácí práce a bratr maluje
nutí adopto- byty. Francis nám pravidelně posílá přání
vat na dálku k Vánocům a k Novému roku.
dítě v Indii?
V jakých podmínkách žije?

Jde teď již
o třígenerační
rozhodnutí.
Můj otec (JiAdoptivní syn Francis
ří Müller st.
†2001) léta služebně navštěvoval Indii
a vyprávěl o chudobě a sociálních rozdílech znatelných i proti bolševickému Československu. Tím dal základ mému zájmu
o Indii. Já se později zase zajímal o práci
společnosti Léčení lepry, která má v Indii
několik leproserií. Takže mě nadchla možnost podpořit konkrétního člověka v Indii
a v roce 2000 jsme se s tátou rozhodli
adoptovat jedno z dětí. A to hned dva roky dopředu, aby byla jistota, že bude mít
možnost v programu pokračovat. Zájem
rodiny vydržel, takže počítám, že budeme
pokračovat s jiným dítětem i poté, co se
náš Francis postaví na vlastní nohy. Synové
se zapojili a píší si s ním.

Žije v jakémsi centru pro děti ze sociálně
slabších rodin, kde dochází do 9. třídy státní základní školy. Jako hlavní předmět má
svou mateřštinu, která se nazývá Kanada,
ve volných chvílích čte. Psal, že v případě,
že by nebyl „adoptován“, musel by od rána
do večera pracovat u otce v dílně na opravu kol.
Jaký význam pro vás má taková pomoc?

Sociální rozdíly a rozdíly v dostupnosti
vzdělání i zdravotní péče mezi bohatým
severem, kam patříme i my, a zbytkem
světa mě nenechávají klidným. Moje víra
v Krista mě vede k tomu, abych se pokusil
alespoň trochu se podělit o to, co mám,
s potřebnými. Význam pro mě má adresnost takového kroku, vím, že někde na
druhem konci světa žije konkrétní člověk
s konkrétními potřebami. Rozdělit se s ním
mi dává smysl. Jde mi o vztah (sblížení),
byť na dálku, protože se s Francisem asi
Podle čeho jste dítě vybíral?
nikdy neuvidíme. Nechtěl bych ale, aby šlo
Mám dva syny v podobném věku. Kono přenesení „severu“ na „jih“. Myslím tím,
krétně jsem ale nechal rozhodnout pracovže my sami jsme tím vztahem obdarovánice Charity.
ni. Věřím, že příklady soudržnosti rodiny,
O čem indický chlapec píše?
vztahy mezi generacemi, přirozenost vztaO prospěchu ve škole, o zájmech. Rád hu k životu i smrti, cesta nenásilí a soužití
by se stal počítačovým technikem, což je s přírodou jsou právě dary, které dostávám
v jeho poměrech těžký úkol a my bychom od lidí ze zemí, jako je Indie.
mu rádi pomohli. Píše i o rodině, má bratDěkuji za rozhovor, Marie Hokrová
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Město vyhlašuje granty pro následující rok
Město Černošice vyhlašuje pro rok 2005 grant pro práci s mládeží a grant pro
oblast kultury. Podmínky a formuláře pro oba granty jsou k vyzvednutí v podatelně MěÚ v Riegrově ulici. Řádně vyplněné formuláře je třeba odevzdat do
podatelny MěÚ nebo zaslat poštou do 31.1.2005. Rozhodující je razítko podatelny
nebo pošty. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v IL a na internetových stránkách města. Další informace lze získat na telefonním čísle 602 200 817,
e-mail: kultura@mestocernosice.cz.
Za školskou komisi V. Otomanská, za odbor kultury P. Blaženín

Černošické webové stránky získaly prestižní ocenění
Naše stránky www.mestocernosice.cz zvítězily v 5. ročníku soutěže Objev roku, kterou každoročně pořádá vládní týdeník Veřejná správa. Prvenství získaly
v kategorii Obce
s
rozšířenou
působností. Do
soutěže se nelze
přihlásit – finalisté jsou vybíráni z celého spektra obcí a měst.
Redaktoři
týdeníku sledují
průběžně
webové prezentace,
stanovují z nich
tipy roku a ty
pak předkládají
odborné porotě,
která rozhoduje podle čtyř
hlavních kritérií
– rozsah informací o veřejné
správě, aktuálnost, využití hypertextu a originalita zpracování. Bližší informace najdete na http://www.mvcr.cz/casopisy/s/objev/objev.html. Na veletrhu
informačních a komunikačních technologií a služeb Invex převzal za Město
Černošice prestižní ocenění z rukou náměstka ministra vnitra Vladimíra Zemana (na snímku vpravo) vedoucí odboru kultury Pavel Blaženín, který vyjádřil
dík všem, kdož se na vývoji a tvorbě webových stránek města podíleli, zvláště
(js)
pak jejich autoru – společnosti CHL počítače, s.r.o.
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Informace MěÚ o sankcích za neuhrazené místní poplatky
Žádáme všechny plátce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kteří dosud neuhradili zaslané složenky, aby tak neprodleně učinili. Splatnost tohoto poplatku byla do 30. 9.
2004. Znovu upozorňujeme na ustanovení čl. 7 obecně závazné vyhlášky Města Černošice
č. 9/2003, že pokud nebude poplatek uhrazen včas a ve správné výši, vyměří jej správce
poplatku platebním výměrem, kde může být tento poplatek zvýšen až na trojnásobek. Toto
upozornění se týká i místního poplatku ze psů, který byl splatný do 31. 5. 2004.
Ing. Petr Kopp, vedoucí finančního odboru MěÚ

Termín otevření pokladny Městského úřadu Černošice
V návaznosti na nutnost provedení účetních závěrek a inventarizaci pokladen za rok
2004 byl stanoven termín otevření pokladny MěÚ, Riegrova 1209 – dne 29. 12. 2004
(středa) od 8.00 do 11.30 hod. Děkujeme za pochopení.
Ing. Petr Kopp, vedoucí finančního odboru MěÚ

Oddíl karate otevírá kurz pro dospělé
Vedle již probíhajícího kurzu karate pro děti otevírá oddíl i kurz pro dospělé (od 18 let).
Tréninky budou každé pondělí v sále Městského kulturního střediska na Vráži od 18 hodin.
Zájemci se mohou přihlásit přímo v MěKS nebo na tel. 2 5164 1116, 602 200 817.
(ps)

Pro koho je určeno bydlení v Domě s pečovatelskou službou?
Množící se počet žádostí o umístění do Domu s pečovatelskou službou Černošice si
žádá vysvětlení, pro koho je bydlení v DPS určeno. Přijímáni budou staří nebo zdravotně postižení občané, kteří jsou poživateli starobního, popř. plného invalidního důchodu,
a jejich zdravotní stav je takový, že za přispění pečovatelské služby jsou zcela soběstační.
Nadále nebude možné vyhovět žadatelům o umístění, kteří jako důvod žádosti uvádějí,
že chtějí uvolnit dům či byt dětem či vnoučatům, nebo svůj dům či byt prodají a následně chtějí být umístěni do obecního bytu. V DPS není zajištěna žádná lékařská péče,
jelikož se nejedná o ústav ani zdravotnické zařízení, ale jsou tu „byty zvláštního určení,“
tedy byty, které jsou obsazovány starými a zdravotně postiženými občany. Pomocnými
kritérii pro přijetí jsou důvod žádosti, bydliště, zdravotní stav, bytové podmínky, rodinné
zázemí a využívání pečovatelské služby.
Jaroslava Krčilová, oddělení sociálních věcí

Řeka sedmi jmen
Tak se jmenuje kniha autora Otomara Dvořáka, která vyšla v nakladatelství MH Beroun.
Poeticky popsaný příběh plynoucí vody, od pramene Mže po ústí Berounky, chráněná území a významné přírodní památky v jejich povodí. K tomu půvabné fotografie Marie Holečkové na křídovém papíru. Publikace je nyní opět v prodeji v galerii Salon No 1.
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Na území města roste zcela mimořádný strom

Na pozemku města při Základní umělecké
škole se nachází mimořádný strom – Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera
kultivar Aureomarginatum). Pochází ze Severní Ameriky, kde roste v opadavých lesích
v oblasti, která se rozkládá od Velkých jezer až
k Arkansasu. Vyžaduje kyprou a vlhkou půdu
v údolích řek a potoků. Evropské přistěhovalce pohled na mohutné, 50 metrů vysoké
a nezvykle kvetoucí stromy uchvacoval. Do
Evropy byl Liliovník tulipánokvětý přivezen
v roce 1663, do Čech na zámek Hlubokou nad
Vltavou pak v roce 1865. Je cennou okrasnou
dřevinou, zejména tento kultivar s okraji listů
zlatožlutými a středem tmavozeleným, což
vyniká u listů mladých. V podzimním čase
listy výrazně žloutnou. Zelenožlutý, oranžově pruhovaný kalichový květ o velikosti
šest centimetrů skutečně připomíná tulipán.
Náš liliovník neupoutá obvodem kmene ani
výškou, ale zaujme krásou habitu, zbarvením
listů a neobvyklostí květů. Zdravotní stav
stromu lze ohodnotit 1 (zcela zdravý), sadovnická hodnota je přes 250 tisíc korun.
Važme si jej a nechť se mu u nás dobře daří!
Odbor životního prostředí

Projekt Informační místa pro podnikatele je ohrožen
Nedojde-li do konce roku k dohodě mezi vládou a Hospodářskou komorou ČR o objemu uvolněných státních prostředků, bude muset být projekt Informační místa pro
podnikatele k 1. lednu 2005 ukončen. Projekt vznikl především pro potřeby malých
a středně velkých firem, pro něž vstup Česka do EU představuje vysokou míru rizika.
Hospodářská komora ČR

Diakonie Broumov pořádá humanitární sbírku
Diakonie Broumov pořádá 23. listopadu v době od 8 do 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Černošice, Riegrova 1209, humanitární sbírku. Občané mohou
darovat veškeré dámské, pánské, dětské, letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony, látky, vlny, zbytky látek, příze i vlny, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, může být poskytnut i veškerý textil, který by jinak skončil v popelnicích. Všechen tento materiál bude dále průmyslově a ekologicky zpracováván.
Jaroslava Krčilová, oddělení sociálních věcí
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Karlštejnská ulice bude místem konání vánočních trhů
Město Černošice a agentura Šiba připravují vánoční trhy, které se budou konat od
17. do 19. prosince v Karlštejnské ulici. Vyzýváme proto zvláště černošické výtvarníky
a umělce, kteří by se rádi na těchto trzích prezentovali svými díly, aby se do 12. listopadu přihlásili na odbor kultury na tel. číslo 251 641 116 nebo 602 200 817, e-mail
kultura@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín

Stromy u elektrického vedení musí být prořezány do 15. listopadu
Středočeská energetická upozorňuje vlastníky nemovitostí na nutnost odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících provoz zařízení elektrické distribuční soustavy. A to do 15. listopadu. U vedení nízkého napětí musí být dodržena vzdálenost stromů a porostů alespoň 1metr od vedení. Vedení vysokého napětí s vodiči bez
izolace je chráněno svislými rovinami po obou stranách vedení ve vzdálenosti 7 metrů.
U nadzemního vedení je zakázán růst porostu nad výšku 3 metrů. Vedení velmi vysokého napětí je chráněno svislými rovinami po obou stranách vedení ve vzdálenosti
12 metrů. U nadzemního vedení je zakázán růst porostů nad výšku 3 metrů. Uplyne-li
uvedená lhůta marně, vstoupí zaměstnanci provozovatele soustavy na dotčené nemovitosti a odstraní porosty vlastními prostředky.
Bližší informace na tel. 251 642 178 odd. obl. centrum PPS Západ prac. Černošice

Obchodní služebna SčE ukončila v Černošicích kontakt se zákazníky
SčE ukončila 25. října činnost v kontaktu se zákazníky Obchodní služebny Černošice. Pro kontakt se zákazníky nyní slouží zejména Obchodní centrum duhové energie,
Vinohradská 8/325, 120 21 Praha 2, otevřené denně od 8.00 do 15.00, v pondělí a ve
středu do 17.00. Informace lze získat i v Zákaznickém centru na tel. čísle 14 041 v prac.
dny od 7.00 do 17.00 (fax: 222 032 800, e-mail: zakaznicke.centrum@ste.cz.), kde lze
vyřídit řadu záležitostí přímo telefonicky, bez nutnosti návštěvy v některé obchodní
kanceláři. Poruchy na rozvodné síti lze hlásit jako dříve – na bezplatný tel. 800 186 435.
Při korespondenci se společností platí jediná doručovací adresa: Středočeská energetická a. s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2.
(js)

Zápis do výtvarného kroužku bude v MěKS 10. listopadu
Malbu na sklo, hedvábí, textil a také decoupage (zdobení drobných předmětů
z různých materiálů např. přáníček, svíček, triček) se mohou všichni zájemci naučit
pod vedením výtvarnice Dany Kenclové. Bližší informace na tel. čísle 603 438 227,
e-mail: dana.kenclova@email.cz. Zápis a informační hodina se uskuteční ve středu
10. listopadu od 16 do 18 hodin v Městském kulturním středisku, Mokropeská
1208.
(js)
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Černošického šplhouna doplní testy zdatnosti
TJ Sokol Černošice pořádá
v sobotu 6. listopadu od 9 hodin (prezentace od 8.30, přezůvky sebou) v tělocvičně Sokola akci Černošický šplhoun.
Jde o závod ve šplhu na tyči pro
všechny věkové kategorie (do
2 metrů ti nejmenší, ti nejzdatnější až do 4,5 metrů). A k tomu navíc připravili pořadatelé
Testy zdatnosti, při kterých si
zájemci i ti, kteří nechtějí šplhat, sami ověří, jak jsou na tom
se svou tělesnou kondicí. Účast
je možná i jen v části testů.
Těšíme se na vás, Ing. Hana Fořtová,
starostka TJ Černošice

Učení českého jazyka bylo perfektní, píše bývalý žák
Adresátem mailu je Mgr. Evženie Němečková, učitelka českého jazyka na černošické škole, pisatelem pak Martin Vébr. A co píše? „Chtěl jsem Vás pozdravit
a ještě jednou poděkovat za perfektní učení českého jazyka, díky kterému mě
přijali do pražského rádia, tedy do sdělovacího prostředku, ve kterém jsem chtěl
strávit svůj produktivní věk.“
(js)

Výstava umělecké tvořivosti čeká na další autory
Díla autorů všech věkových kategorií budou k vidění na výstavě umělecké
tvořivosti Art Černošice 2004, která se uskuteční ve dnech 26. až 28. listopadu.
Obrazy a obrázky, fotografie, výrobky ze dřeva, drátků, korálků a hlíny, batikování a paličkování budou pro milovníky umění připraveny v sále restaurace
Jedličkovy lázně (pátek v 18.00 zahájení výstavy, sobota 10.00 až 18.00, neděle
10.00 až 15.00). Některé z vystavených dílek budou na prodej. Rádi uvítáme
i nové účastníky, kteří mají chuť a odvahu vystavit své výrobky. Informace na
tel. čísle 251 640 124 nebo 605 875 038.
Na vaši návštěvu se těší Společnost Černošice, Puky Records
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
AKUNIN Boris: Případ Azazel – detektivní román, AUSTENOVÁ Jane: Anna
Elliotová – román pro ženy, BENCHLEY Peter: Bestie – román, BRAUN Lilian
Jackson: Kočka, která okusovala ušák – další případ neobvyklého vyšetřovacího
týmu, CLARKOVÁ Mary Higgins: Stín v zádech – detektivní román, DVOŘÁK
Jan: Spolek svedených a opuštěných – román, FORBES Colin: Sráz – román
o britské tajné službě, FRANCOME John: Vysoko v krvi – román z dostihového
prostředí, GULIK Robert van: Vražedný zvon – příběhy soudce Ti, KING Stephen:
Pátá čtvrtina – povídky, MAAS Peter: Mučivé hodiny – skutečný příběh záchranné námořní operace za 2. sv. války, NENADÁL Radoslav: Vzhůru ke dnu – román
ze současnosti, NOTHOMBOVÁ Amélie: Můj soukromý nepřítel – román belgické spisovatelky, ROSEOVÁ Marcia: Dar léčit – román z lékařského prostředí,
SOMMEROVÁ Olga: O čem ženy nesní 3 – příběhy, důvěrné rozhovory, ULČ Ota:
Pacifik. Ostrovní komunikace a lidožroutská tradice – cestopis
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BURT Kendal: Sestřelen nad Anglií – 2. světová válka, DINZELBACHER Peter:
Poslední věci člověka, Nebe, peklo, očistec ve středověku., LANZ Arnold H.: Pět
Tibeťanů – tibetská tělesná cvičení, MIHOLA Rudolf: Věra Ferbasová – nejen
o smutném konci nejveselejší herečky, MIŠKOVSKÝ Pavel: Naše rozhledny – úplný průvodce po rozhlednách České republiky, PEKÁRKOVÁ Iva: Najdža hvězdy
v srdci – cestopis, Afrika
Pro děti a mládež:
DAVIS Jim: Garfield zaokrouhluje, DRIJVEROVÁ Martina: Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř – první čtení, MEYER Kai: Damiánovy katakomby – dobrodružný
příběh, RUDOLF Stanislav: Někdy přijde i láska – román pro dívky

Otevírací doba v městské knihovně:
pondělí 9.00–11.30, 12.30–18.00, středa 9.00–11.30, 14.00–20.00,
čtvrtek 12.30–16.00, pátek 9.00–11.30.
Změny poplatků

Městská knihovna oznamuje změnu poplatků za půjčování knih a upomínek z důvodu připočítávání 19 procentní daně z přidané hodnoty: půjčovné – celý rok 120 Kč, půjčovné – půl roku 60 Kč, 1. upomínka 20 Kč,
2. upomínka 50 Kč, 3. upomínka 120 Kč.
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma
přístup na internet. Pro velký zájem je lepší si termín předem telefonicky rezervovat. Přijďte, těšíme se na vás.
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Pěvecký večer v Základní umělecké škole
V Základní umělecké škole v ulici Střední 403 se v sobotu 13. listopadu v 18 hodin rozezní árie a dueta J. S. Bacha,
G. F. Händela, W. A. Mozarta, G. Donizettiho, G. Bizeta,
B. Smetany a A. Dvořáka v podání Marcely Novákové, Pavly
Zumrové (na snímku) a Václava Cikánka za klavírního doprovodu Miroslava Navrátila.
(pb)

Pohádková revue Lucinka popletka se dětem líbila
Velký úspěch měla revue
písniček a pohádek Lucinka popletka, kterou v sále
Městského kulturního střediska na Vráži předvedli
herci pražského divadla Bez
opony. I když se představení
konalo v sobotu dopoledne,
o malé i velké diváky nebyla nouze. A právě ti malí si
přišli na své, neboť si zahráli
spolu s herci a vydatnou
měrou přispěli k tomu, že
všechny pohádky dospěly do
zdárného konce.
(js)
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