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dovolte, abychom Vám popřáli do
Nového roku 2005 hodně zdraví, dobré
přátele, pokoj v duši a také tolik potřebné
štěstí. Zároveň se těšíme na Vaše příspěvky, které vždy obohatí stránky Vašeho
Informačního listu.
Redakce
Uzávěrka příštího čísla
je ve středu 14. ledna
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56. schůze rady města
dne 10. listopadu 2004

• rada města souhlasí s umožněním provizorního parkování pro ubytovací kapacitu
u areálu zimního stadionu na pozemku č. k.
487/3 u ulice Karlštejnská za podmínky, že
sportovní klub provede opravu ulice Fügnerova (cca 4 m³ betonu) – touto opravou
umožní bezpečný průjezd automobilů podél
vozidel stojících u ZS a v termínu do dubna
2005 zajistí osázení zeleně dle kolaudačního
protokolu
• rada města souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN v ul. Slunečná 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 provozovny u čp. 582 v Černošicích (Srbská)
• rada města souhlasí s nabídkou firmy ELTODO EG, a. s., na úpravu veřejného osvětlení na Masopustním náměstí a doporučuje
řešení v souvislosti s celkovými náklady na
rekonstrukci Masopustního náměstí
• rada města doporučuje investici – dokončení komunikací a veřejného osvětlení
v ulici Měsíční – zahrnout do rozpočtu pro
rok 2005
• rada města ukládá místostarostovi Rádlovi
dále jednat s Ing. P. Brabcem a Ing. Klánem
o smlouvě o nájmu pozemku – budoucí
hřiště v ul. Radotínské
• rada města konstatuje, že položení živičného povrchu na vozovku části ulice Pod
Hladkou skálou není v současné době zařazeno do plánu práce.
(Pokračování na straně 13)

Na titulní straně: Anna Ducháčková s pamětním diplomem, který jí bude připomínat, že
se stala pětitisící obyvatelkou Černošic
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Stav životního prostředí je věcí každého z nás

V tomto posledním letošním čísle Informačního listu bych se ráda
v krátkém ohlédnutí vrátila k tomu, jaké změny v uplynulých patnácti
letech nastaly z pohledu města v oblasti životního prostředí. A ze
všeho nejdříve bych věnovala několik slov stavu ovzduší. Počátkem
devadesátých let byla velkým zdrojem jeho znečistění lokální topeniště jednotlivých rodinných domů a tradiční folklór černošických
podzimů – pálení listí. Ani dnes není situace ideální, nicméně plynofikace dokončená před dvěma lety umožnila majitelům většiny objektů
přechod na vytápění méně zatěžující životní prostředí a navíc, mnozí
z nás už respektují fakt, že plasty ani komunální odpad do lokálních topenišť ani na zahradní
ohniště prostě nepatří.
V současné době město připravuje vyhlášku, na jejímž základě bude moci být posuzován dým
vycházející z komínů. Její účinnost však lze považovat za spornou už jen proto, že s ní bude moci
být pracováno pouze za denního světla. Pálení listí a ostatního zahradního odpadu se snažíme
předcházet na jedné straně nabídkou svozu bioodpadu, na straně druhé i represivní činností
prostřednictvím městské policie. To, co zatím ovlivnit nelze, je znečisťování ovzduší našeho
města výfukovými zplodinami. Auta jsou sice vybavována kvalitnějším spalováním, ale jejich
počet nesporně vzrůstá.
A nyní krátce k vodám. Uskutečnila se rozsáhlá výstavba kanalizace, na kterou je v současné
době napojena většina objektů v našem městě. Rekonstrukcí přivaděče a čistírny jsme dosáhli
toho, že odpadní vody vypouštěné zpět do řeky dosahují velice dobrých parametrů. Kvalita vody
v Berounce se celkově zlepšila i podle celostátně sledovaných kritérií. Slabou stránkou v této
oblasti je však likvidace odpadních vod z rekreačních objektů, zejména v samé blízkosti řeky.
Starost nám dělá v posledních měsících potok Švarcava, z něhož zcela zmizela voda a příčinu se
doposud nepodařila zjistit. A to i přes opakovaná šetření vodohospodářů.
V uplynulých letech se nám podařilo odstranit několik rozsáhlých černých skládek, na likvidaci největší z nich, v Habřinách, jsme obdrželi i státní dotaci. Nově zakládané skládky se snažíme
likvidovat hned v počátcích a je těžko pochopitelné, že si je často zakládají obyvatelé v blízkosti
domů. Přestože systém platby za odpady formou místního poplatku byl v počátku bouřlivě diskutován, praxe ukázala, že nyní, kdy musí každý, včetně vlastníka rekreačního objektu, za odpad
zaplatit, vedl ke snížení počtu černých skládek.
Za zásadní považuji, v jakém rozsahu se v uplynulých letech podařilo zavést systém třídění
odpadu. Kromě třídění plastů, skla a papírů jsou sbírány staré textilie, použité baterie a léky,
v areálu technických služeb lze odevzdat i ostatní nebezpečný odpad. Město zajišťuje dvakrát do
roka sběr velkoobjemového odpadu a naši hasiči sbírají průběžně kovový odpad. Počátkem roku
budou po městě umístěny nové odpadkové koše na psí exkrementy.
Uvedené informace jsou pouze rámcovým, nikoliv vyčerpávajícím posouzením stavu životního prostředí. Za město si sice dovoluji vyjádřit připravenost přispívat k jeho dalšímu zlepšování,
nicméně především na každém z nás záleží, jak bude naše životní prostředí vypadat. Zda budeme spalovat jen to, co je vhodné, nebudeme vypouštět odpadní vody mimo kanalizaci, budeme
třídit odpad i uklízet exkrementy po našich psech.
Závěrem mi prosím dovolte, abych vám všem popřála mnoho spokojenosti a úspěchů v roce 2005,
Helena Langšádlová, starostka
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Zpráva ze zasedání městského zastupitelstva

Dne 15. prosince proběhlo v tradičně zimně mrazivém sále
hotelu Slánka 14. zasedání městského zastupitelstva. Na programu byly vesměs body, které nevyvolávají velký zájem veřejnosti, takže se dostavila jen jedna obyvatelka města. Ovšem
ani zastupitelé se tentokrát nemohli pochlubit bezchybnou
docházkou, neboť se jich k jednání sešla jen těsná nadpoloviční většina.
Adventně naladění se promítl jednak rostoucí objem skuzastupitelé nejprve tečně svezeného odpadu a jednak státem
rozhodli o předřazení bodu „různé“ na neustále se zvyšující vyměřovaná daň za
začátek jednání, aby jediné zástupky- skládkovné.
ni veřejnosti bylo umožněno
Finanční blok
vystoupit už v úvodu jednání
Zastupitelé dále přijali dvě
a nemusela tak se svým podrozpočtová opatření a návrh
nětem v „sibiřské“ teplotě sálu
rozpočtového provizoria na
čekat až do konce jednání.
příští rok. Důvodem k tomu, že
Následoval zhruba čtyřicetiještě nebyl předložen rozpočet
minutový projev, který se přena rok 2005 v konečné podobě,
kvapení zastupitelé neodhodlali
je snaha vyčkat na skutečnou
přerušit. Během tohoto expozé
podobu závěrečného účtu za
byli „informováni“ o řadě přírok 2004 a také skutečnost, že některé
hod, jichž byla tato obyvatelka města
očekávané finanční transfery ve prospěch
účastna a o celé škále jejich privátních
města byly závislé na schválení konečné
pocitů s těmito příhodami nějak souvipodoby státního rozpočtu. V tomto fisejícími. V následné asi desetiminutové
nančním bloku zastupitelé rovněž vzali
diskusi se zastupitelé nakonec shodli, že
na vědomí rozpočtový výhled na roky
smyslem příspěvku byla patrně snaha
2005–2007, který byl připravován ve snaze
vznést požadavek, aby ve vyhlášce č. 23
utlumit v tomto období dluhové zatížení
v článku č. 4 byl zrušen odstavec č. 6 (poměsta při zachování dostatečné investiční
vinnost vodit psa po městě na vodítku).
aktivity.
Tento návrh si jeden ze zastupitelů osvoBezproblémové dohody
jil a předložil ke hlasování. Pro jeho přiNásledoval bezproblémový blok dohod
jetí (zrušení článku) byli dva zastupitelé,
zbývajících deset bylo proti, takže návrh o věcných břemenech přijímaných v sounebyl přijat. Tím byl bod různé ukončen vislosti s výstavbou telekomunikačních
a rozvodných sítí.
a následoval řádný program.
Prodej pozemků prošel
Poplatek bude vyšší
Zastupitelé rovněž vyslovili souhlas
Zastupitelé se rozhodli zvýšit poplatek
za svoz tuhého komunálního odpadu na s prodejem několika drobných pozemků
492 Kč. Důvodem k tomu byla skutečnost, a souhlas s prodejem jednoho většího pože do kalkulace nákladů svozu odpadu zemku zařazeného do tzv. IV. etapy pro-
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deje pozemků. Tento stavební pozemek ve
svahu nad Dobřichovickou ulicí o celkové
výměře 900 metrů čtverečních byl nabízen
opakovaně obálkovou metodou k prodeji.
Ve třetím kole se podařilo dosáhnout ceny
900 Kč. Vzhledem k poloze tohoto pozemku byla zastupitelstvem cena považována
za přiměřenou.
Hledá se přijatelné řešení
Zastupitelé naopak nesouhlasili s koupí pozemku v části ulice Fügnerova za
vlastníkem požadovanou částku a uložili radě města a investičnímu odboru
hledat přijatelnější řešení. Tuto část
pozemku pod stávající komunikací má
město zájem získat do vlastnictví proto,
že předpokladem k získání finančních
prostředků z dotace od fondu PHARE na
rekonstrukci této ulice je úplný vlastnický
vztah města. Prakticky všechny pozemky
pod komunikacemi však zatím město od
jejich stávajících vlastníků získalo darem,
protože z pohledu stávajících vlastníků
jsou tyto pozemky zcela nevyužitelné.
Podle schváleného postupu je bezplatné
převedení dokonce podmínka k zařazení
komunikace do plánu rekonstrukcí. Řešení, které se nabízí, tedy směřuje k posunu
komunikace mimo tento zhruba metrový
pás v soukromém vlastnictví nebo vynechání celého úseku z plánu rekonstrukce
s následným požadavkem na údržbu směrem ke stávajícímu vlastníkovi.
Jediný zádrhel
Jediný bod, u kterého se zadrhlo jinak
vcelku bezproblémové hlasování zastupitelstva, se týkal smlouvy o výstavbě
nových bytových jednotek prováděné
formou střešní nástavby na stávající budově v Riegrově ulici č 1061, 1062. Jedná
se o dlouhodobě připravovaný projekt,

který byl zahájen již předchozím zastupitelstvem. Podstatou tohoto projektu je, že
vlastník budovy umožní vybudování několika malometrážních bytů na střeše budovy a výměnou za to obdrží, po zahájení
výstavby, částku 700 tis Kč (zhruba 39 tisíc
na jednu stávající bytovou jednotku) k investičnímu použití (kotelna, fasáda atd.).
Současné zastupitelstvo rozhodlo však
zároveň o privatizaci objektu a družstvo
BARTON, které se za účelem nástavby
na základě předchozích souhlasných stanovisek zastupitelstva již ustavilo, mělo
zájem tuto novou skutečnost promítnout
do modifikované smlouvy o výstavbě tak,
aby všechny vlastnické vztahy k bytovým jednotkám po ukončení privatizace
a realizace nástavby měly stejnou formu.
S ohledem na to, že jeden zastupitel byl
proti této modifikaci smlouvy a jeden
se v hlasování zdržel rozhodnutí nebyl
návrh přijat. Tím možná nechtěně došlo
k tomu, že i nadále platí smlouva, kterou
město podepsalo na základě dřívějšího
jednomyslného rozhodnutí zastupitelstva
č. 5 z 18. 6. 2003 (bod 4.4) a na základě
něhož dochází k nepříliš výhodné kombinaci družstevního a osobního vlastnictví
v jedné budově. Je tedy pravděpodobné,
že se městské zastupitelstvo bude tímto
nepřijatým návrhem ještě jednou v budoucnu zabývat.
Příště zřejmě v únoru
Vzhledem k malé bezkonfliktnosti projednávaných bodů mělo toto zasedání
svižný průběh a bylo ukončeno již po deváté hodině večerní, takže nakonec i těch
dvanáct zodpovědných zastupitelů ještě
mohlo také případně stihnout večerní
televizní program. Příští zasedání se předpokládá v druhé polovině února.
Aleš rádl, místostarosta
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Veřejné projednání návrhu konceptu územního plánu
Dne 7. prosince proběhlo v MěKS veřejné projednání návrhu konceptu Územního plánu města Černošice. Tato změna ÚP se projednává jako tzv. třístupňová, tedy koncept, návrh, zadání a poté schválení.
S návrhem konceptu bylo možné seznámit se na městském úřadu. Informace o datu veřejného projednání byla na internetových stránkách
města umístěna od 2. listopadu do 3. prosince.
Do návrhu jsou zahr- formací“ patrně bylo příslušným způsobem
nuty změny, které sou- ovlivnit případného čtenáře.
visejí s vyhodnocením
Návrh konceptu ÚP Města Černošice je vypovodně v roce 2002, dále změny, které byly staven na Stavebním úřadu, Riegrova 1209, lze
z důvodu důkladnějšího prověření přesunuty ho najít i na internetových stránkách města na
z návrhu změny ÚP č. 2 a rovněž návrhy, které adrese http://www.mestocernosice.cz/up.
byly na základě veřejného oznámení podány
Tyto zavádějící nepřesnosti je třeba uvést na
individuálně. Všechny podněty, které byly
pravou míru. Není pravda, že předkládaný kontakto shromážděny, byly následně zahrnuty do
cept ÚP počítá s nějakou „masivní výstavbou.“
průzkumu a rozboru území, které vlastnímu
Některé v letáčku jmenované lokality byly totiž
návrhu konceptu předcházely. Návrh konceptu
z konceptu vyřazeny a u zbývajících je podmínpak vychází z výsledku těchto průzkumů a rozkou parcelace od 2000 do 2500 m². V některých
borů, z projednání podnětů v územně plánovací
lokalitách se dokonce počítá s tím, že tam bude
komisi a z projednání v radě města.
umožněna stavba jen jednoho domu. Tím páVeřejného projednání konceptu se zúčastnil dem není ani pravda, že koncept předpokládá
architekt pověřený přípravou návrhu, vedoucí nějaký výrazný nárůst počtu obyvatel.
stavebního úřadu a místostarosta města. Z řad
Již schválený ÚP z roku 1996 předpokládal,
veřejnosti se dostavilo okolo padesáti občanů. po zastavění nově definovaných stavebních
Projednávání konceptu návrhu ÚP si po celou lokalit, nárůst z tehdejších 3500 na zhruba šest
dobu udrželo klidný a věcný charakter, který tisíc obyvatel (není bez zajímavosti, že právě
odolal i trapnému pokusu jednoho obzvlášť na základě této skutečnosti se do Černošic
militantně naladěného ekoaktivisty učinit z pro- přistěhovala také řada dnešních kritiků tohoto
jednávání konceptu jakousi estrádu či neméně ÚP). Současný návrh tuto hranici nijak výrazně
trapnému pokusu jiného aktivisty o přeměnu neposouvá.
tohoto setkání v jakýsi politický mítink.
Nikoho tedy asi v tomto kontextu nepřekvapí,
Mimo dotazů, které se vztahovaly k upřesnění že i informace sdružení o tom, že k vybudováněkterých jednotlivostí, se většina dotazů týkala ní „lesoparku“ bude třeba předmětný pozemek
návrhu posílit u části lesa mezi ulicí Karlštejn- vyjmout z ochranného statutu „pozemek plnící
skou a Vráží rekreační funkci formou zahrnutí funkci lesa“ není pravdivá. Lesní pozemek,
tohoto území do ÚP jako „lesoparku.“
o kterém je řeč, je nyní zařazen do podkategorie
Jak se později vysvětlilo, řada tazatelů čer- lesů příměstských se zvýšenou rekreační funkcí
pala podněty ke svým dotazům z informací a na tom není třeba nic měnit.
uvedených v letáčku, který byl krátce předtím
Podstata návrhu, který je obsažen v návrhu
distribuován do domácností jedním občanským konceptu ÚP, tedy není v tom, že by nějakým
sdružením. Bohužel však letáček, mimo privát- skrytým způsobem a oklikou směřoval k mýceního stanoviska členů tohoto sdružení k nějaké ní lesa za účelem umožnění individuální výstavkonkrétní záležitosti, obsahoval většinou i in- by, jak se ono OS patrně snaží někomu namlouformace, které nemají oporu v prokazatelných vat, ale v tom, jak definovat pojem „rekreační
skutečnostech a jediným smyslem těchto „in- funkce.“ Zda je to stav, kdy v lese jsou upravené
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cesty i s nějakými lavičkami nebo stav, kdy projít takovým lesem lze jen s obtížemi a možná
i s bezpečnostním rizikem, neboť spodní patro
lesa je souvisle zarostlé nálety, které nezodpovědným lidem slouží i jako odkladiště tuhého
a tekutého odpadu tak, jak je to v řadě okolních
lesíků včetně tohoto možné vidět.
Nemyslím, že by zastupitelé města chtěli někomu nutně vnucovat svou představu pojmu
„rekreační funkce lesa,“ která je, jak se zatím
zdá, bližší spíše té podobě lesíka s upravenými
cestami a lavičkami. Je ale nadevší pochybnost
zřejmé, a na veřejném projednávání konceptu
to také bylo ze strany zástupců OS jasně řečeno,
že pojem „obrana lesa“ v názvu tohoto sdružení
je v tomto případě třeba chápat především jako

„obranu práva vlastníka lesa zcela volně hospodařit se svým majetkem včetně rozsáhlé těžby
dřevní hmoty.“ A to je v případě ekologických
sdružení posun velmi neobvyklý a dosud prakticky nevídaný.
Další postup ve věci ÚP bude následující: Do
16. prosince bylo možné podávat připomínky
k návrhu konceptu. Relevance těchto připomínek bude vyhodnocena a případně zapracována
do návrhu zadání ÚP, který bude opět veřejně
projednán a následně předložen zastupitelům.
Pak bude návrh dále postoupen dotčeným orgánům státní správy a po obdržení příslušných
stanovisek bude zpracovaný ÚP předložen zastupitelům ke schválení.
Aleš Rádl, místostarosta

Řada černošických domácností našla nedávno
ve svých poštovních schránkách brčálově zelený
letáček, který se určitým způsobem vyjadřuje
k problematice případného zřízení lesoparku na
území města. Protože z textu letáčku vyplývá
zřejmá snaha autorů navodit dojem, že se v tomto
případě jedná o nějakou nekalou a svévolnou akci vedení města, je záhodno si připomenout, jaký
je skutečný příběh této naší „malé lesní aféry.“
Dne 18. 6. 2003 na 5. zasedání zastupitelstva
města, které bylo převážně věnováno záležitostem územního plánování, byla v bodě 3.4.
uvedena informace o návrhu zřídit v lesním
pozemku 4108/1 lesopark. Zastupitelé následně
dvaceti hlasy (všichni přítomní) odsouhlasili
záměr získat za tímto účelem předmětný pozemek do vlastnictví města a souhlasili s návrhem
nabídnout současným vlastníkům (Lesy Steinských) výměnou stejnou výměru jiného lesního
pozemku, který sice je ve vlastnictví města, ale
ke zřízení lesoparku je nevhodný (Staňkova).
Společnost Lesy Steinských byla následně se
záměrem města seznámena a spočítala si celkovou hodnotu svých pohledávek za městem
(pohledávky této společnosti za městem vznikly
v letech 1992–1998 a město je dle dohody mělo
hradit nemovitým majetkem). Současně si společnost spočítala poměrnou hodnotu lesních
pozemků nabízených ke směně a došla k následujícímu závěru:

a) hodnota nabízených pozemků sotva stačí na
úhradu dříve vzniklých pohledávek,
b) zájmu města získat část pozemku 4108/1 do
vlastnictví za účelem zřízení lesoparku lze
vyhovět pouze tak, že na jiné části tohoto
pozemku bude společnosti Lesy Steinských
umožněno bonitnější využití. V tomto smyslu
pak dala podnět ke změně územního plánu.
Podnět ke změně ÚP na pozemku 4108/1,
který podala společnost Lesy Steinských, byl
městskou radou vyhodnocen jako neakceptovatelný a nebyl zařazen ani do seznamu pozemků
určených k provedení průzkumů a rozborů ani
do následného návrhu konceptu.
Do návrhu konceptu byl následně zařazen
pouze návrh na zřízení „lesoparku“ v části
pozemku 4108/1, který vycházel z původního
v zastupitelstvu města projednaného návrhu.
K realizaci tohoto návrhu není třeba předmětný pozemek vyjímat z kategorie lesních
pozemků a neznamená to ani, že by se zde bezprostředně po případném schválení ÚP začaly
budovat cestičky, inženýrské sítě apod. Otvírá
se tím jen eventuální možnost případně hledat,
společně s vlastníky, pro tuto část lesa takovou
formu, která bude konsenzuálněji odpovídat
„rekreační funkci,“ tedy specifickému kategorizačnímu zařazení tohoto lesíka.
Aleš Rádl, místostarosta

Naše malá lesní aféra
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Strategie města Černošice

I naše město si tak, jako ostatní města
v republice, muselo se vstupem do Evropské
unie osvojit nové termíny související s nově
požadovanými pravidly resp. „taktikou v boji“
o dotační tituly. Jedním z těchto termínů je i tzv.
strategie, což se dá zjednodušeně popsat tak, že
město si definuje dlouhodobé a konsensuální
směry svého rozvoje, tyto směry popíše a stanoví si jednotlivé kroky při jejich naplňování.
Při tvorbě této strategie se dá postupovat tak,
že tvůrci strategie odděleně komunikují na
kuriálním principu s jednotlivými segmenty
společnosti (stručně řečeno vydefinují se jednotlivé skupiny – vlastníci pozemků, investoři,
sportovci, podnikatelé, rekreanti atd.), a ty se
požádají o jednouché stanovení vlastních priorit souvisejících s rozvojem města. Výsledné
informace se pak přenesou do konečné podoby
„strategie rozvoje“. Dá se však postupovat i tak,
že se kompilátoři strategie souhrnným dotazem
obrátí na všechny občany municipality.
V našem městě byl zvolen druhý postup
– souhrnný dotaz – a před časem byl do všech
domácností spolu s Informačním listem doručen dotazník, který obsahoval Komisí pro
stanovení strategie města již předpřipravené
základní teze strategického rozvoje s žádostí
o vyjádření, případně doplnění. Dotazník byl
číslován a distribuován podle přesného klíče

tak, aby bylo možné jednak zajistit, že každá
domácnost odpovídá skutečně jen jednou
a aby navíc bylo možné stanovit, zda jsou v celém městě preference rozvoje totožné či zda se
nějak lokálně liší.
Nyní tedy veřejnosti předkládáme konečnou
podobu návrhu „strategie města,“ která obsahuje jak podněty vzešlé z Komise pro přípravu
strategie, tak zohledňuje poměrnou váhu
jednotlivých připomínek z řad občanů našeho
města. K návrhu strategie se na svém příštím
jednání vyjádří ještě zastupitelé města a poté
bude konečná podoba zaslána na středočeský
krajský úřad a využívána jako podklad při
žádostech o jednotlivé dotace. Tyto žádosti
směřované na fondy EU by totiž nadále již
měly být v souladu se schválenou celkovou
koncepcí strategie rozvoje města.
Aleš Rádl, místostarosta
Akční plán: Posláním akčního plánu je
převedení strategie do běžného každodenního
života. Je zaměřen na realizaci cílů přijatých
pro období let 2005–2006. Před koncem uvedeného období by měla být prověřena úroveň
naplnění přijatých cílů a následně by měly být
v rámci identifikovaných záměrů dopřesněny
stávající nesplněné cíle a naformulovány cíle
nové, odrážející změny, které v tomto období
nastaly.

Opatření pro oblast: Lidské zdroje a občanská vybavenost
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Opatření pro oblast: Životní prostředí, vzhled města, cestovní ruch
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56. schůze rady města
dne 10. listopadu 2004

antény na objektu DPS (na náklady žadatele)

• rada města konstatuje, že náklady na pořízení 3 ks poštovních schránek si mohou ná• rada města souhlasí se stavbou RD na po- jemníci objektu čp. 228 uhradit z vlastních
zemku č.k. 2686/62, 2686/82
prostředků
• rada města souhlasí s dělením pozemku • rada města souhlasí s poskytnutím příPK 126/1 v Černošicích (Topolská) a do- spěvku ve výši 28 934 Kč (+ DPH) na vyporučuje na pozemcích určených ke stavbě budování části vodovodu a kanalizace k RD
RD umístit domy co nejblíže komunikace čp. 1067 (ul. Ibišková) s ohledem na to, že se
Topolská
jedná o vodovodní řad
• rada města souhlasí se stavbou studny na • I. rada města bere na vědomí informaci
pozemku parc.č. 5125/43 – Kaštanová
o komunikaci Slunečná; II. rada konstatuje,
že
stavební povolení zajišťovala firma SU• rada města souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.č. 1734/9 v Černošicích (Mok- DOP a nedošlo tedy ze strany vedoucího
OISM Ing. Hájka k pochybení; III. rada
ropeská)
ukládá OISM předat věc právničce města
• rada města souhlasí s přijetím nabídky
JUDr. Petrové a požadovat na firmě SUDOP
společnosti CITYPLAN na vypracování PD
smluvní pokutu
parkoviště v ulici Dr. Janského (u bývalého
•
rada města žádá investiční komisi o odůKomexu) ve výši 21 500 Kč a požaduje provodnění
návrhu na plynofikaci kotelny MŠ 1
jekt rozšířit ještě o část komunikace Dr. JanKarlická
ského od pomníku směrem k řece
• rada města souhlasí s přijetím nabídky • rada města souhlasí s realizací odbočky
firmy AVOZ na vypracování PD kanalizace kanalizace z ulice Slunečná do ulice Javorová dle návrhu žadatele
a vodovodu v ul. Fr. Kocourka
• rada města požaduje předložit k nabídce • rada města doporučuje zastupitelstvu ke
firmy ELTODO další nabídky na vybudo- schválení Smlouvu o zřízení věcného břevání veřejného osvětlení v lok. Lada-sever mene – vedení veřejné telekomunikační sítě
na pozemku č.parc. 1934 v k. ú. Černošice
v Černošicích
•
rada města doporučuje zastupitelstvu
• rada města revokuje své předchozí
ke
schválení Dohodu o budoucí smlouvě
rozhodnutí č. usn. 2.1.32. z 55. schůze
o
zřízení
věcného břemene – vedení veřejné
rady konané 27. 10. 2004, souhlasí s vytelekomunikační
sítě na pozemku PK 716/1
budováním gravitační kanalizace v ulici
v
k.
ú.
Černošice
Ukrajinská, Zd. Lhoty s ohledem na to, že
(Dokončení ze strany 2)

zde lze realizovat přeložku NN v nákladech 99 tis.; v ulici Nádražní trvá na svém
původním rozhodnutí (vybudovat kanalizaci tlakovou provedenou protlakem)
s ohledem na to, že zde nelze realizovat
přeložku sítí

• rada města doporučuje zastupitelstvu
ke schválení Dohodu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – vedení veřejné
telekomunikační sítě na pozemcích parc. č.
107/3, parc. č. 395, PK 181/4 a PK 204 v k. ú.
Černošice

• rada města souhlasí s umístěním satelitní • rada města souhlasí, vzhledem ke zvýšení
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sazby DPH z 5 na 19 procent u těchto služeb,
se zvýšením místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 492 Kč/osobu/rok pro rok
2005 a ukládá finančnímu odboru připravit
dodatek příslušné vyhlášky ke schválení zastupitelstvem města
• rada města souhlasí s podpisem dodatku
smlouvy č. 1 ke smlouvě o odborné a technické pomoci a o dílo č. 25/8/2004-4 předloženým firmou AQUACONSULT
• rada města konstatuje, že město v současné době nemá dostatek finančních prostředků na hrazení nákladů odbočení z vodovodního řadu; dotace z MZ, kterou město
obdrželo, je určena pouze na vybudování
vodovodního řadu; investorem přípojky i na
veřejném pozemku je dle zákona o vodovodech a kanalizacích je vlastník připojované
nemovitosti
• I. rada města bere na vědomí informaci
o počtu nově osazených vodoměrů (na místo paušálních plateb); II. rada požaduje zvýšit počet měsíčně montovaných vodoměrů
• rada města rozhodla, že pracovníci odboru VaK – p. Rejlek, p. Louda, p. Škvor budou
od 1. 12. 2004 přeřazeni pod vedení odboru technické služby; pí Nekolná bude od
1. 12. 2004 zařazena pod vedení finančního
odboru
• I. rada města souhlasí s použitím znaku města na emisi zápalkových nálepek
v nákladu 300 ks pro sběratele-filumenisty
firmou Zápalka, Ing. Milena Palková, Plzeň;
II. rada nesouhlasí s nákupem propagačních
zápalek se znakem města
• rada města ukládá vedoucí TS projednat
s Ing. Čejkou o posouzení, zda k poškození
betonové desky došlo při asfaltování vozovky v ulici V Dubině
• rada města souhlasí s poskytnutím 60 m²
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zámkové dlažby pro vybudování chodníku
před nemovitostí č.p. 163
• rada města ukládá vedoucí TS připravit
komplexní návrh na vybudování veřejného
osvětlení v ulici Karlštejnská, Havlíčkova
a K lesíku (vše včetně cenových nabídek)
• I. rada města schvaluje dopravní a bezpečnostní komisí navržený postup při projednávání žádostí o umístění reklamních ploch:
Zamítat žádosti o umístění reklamních
zařízení na sloupech v křižovatkách, v nepřehledných zatáčkách, u železničního přejezdu a v jejich těsné blízkosti; na sloupech,
kde jsou nebo budou umístěny dopravní
značky; žádosti o umístění reklamních
ploch větších než 0,6 m² odkázat na stavební
řízení; všechny žádosti posuzovat individuálně, vyžadovat stanovisko dopravní a bezp.
komise, současně nechat projednávat umístění reklamních ploch s Policií ČR v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích;
II. rada žádá TS předložit návrh řešení
prodloužení stávajícího parkoviště u školy
v ulici K Lesíku pro podélné stání; III. rada
souhlasí s umístěním odkládacích schránek
pro doručovatelky na rohu ulic Chebská
a Kladenská a u trafiky u nádraží Černošice; IV. rada pověřuje TS umístěním značky
zákaz vjezdu všech motorových vozidel
u vchodu do skateparku a OISM stanovením provozního řádu skateparku
• rada města ukládá komisi stavební
a územního plánování vytipovat vhodný
pozemek pro možné vybudování víceúčelového objektu pro hasiče a městskou policii
• rada města konstatuje, že otázka služebního vozidla MP, které je ve špatném stavu,
bude řešena v rámci rozpočtu na rok 2005
• rada města souhlasí s nákupem repasované promítačky pro černošické kino a zároveň doporučuje vedoucímu odboru kultury
oslovit možné sponzory

z radnice
• rada města souhlasí s prezentací města
Černošice v publikaci Středočeský kraj za
cenu 16 600 Kč

posoudit možnost získání pozemku bývalého Svazarmu do vlastnictví města; IV. rada
města žádá OISM informovat školskou ko• rada města souhlasí s nákupen www mo- misi o projektu Centra Vráž – prostor, které
dulu pro městskou knihovnu za 16 000 Kč. by měly být ve vlastnictví města (kulturní
Díky tomuto modulu si budou moci čtenáři středisko); V. rada souhlasí s navrženou výší
z domova, rezervovat, objednat knihy, nebo odměn ředitelům školských zařízení v Čerse jen informovat jestli jsou požadované nošicích
knihy k dispozici.
• rada města souhlasí s podpisem smlou• rada města souhlasí s pronájmem učebny vy o dílo – poskytování služeb připojení
č. 9 v MěKS od 15. 9. 04 do 30. 6. 05 p. P. Hok internetu pro komunitní síť Caplan – OS
krovi za 10 000 Kč
DolniBerounka.Net
• rada města ukládá odboru dopravy
zajistit zveřejnění nařízení č. 2/2004, kte- • rada města schválila návrh pamětní merým vymezuje úseky silnic, na kterých se daile autora p. Mašaty

v rámci spravovaného území nezajišťuje • rada města souhlasí s nákupem vánočního
sjízdnost a schůdnost odstraňováním osvětlení na část komunikace Karlštejnská
sněhu a náledí (podle § 12 odst. 1 a § 12 m rada města bere na vědomí, že slavnostodst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ní vítání občánků se uskuteční dne 12. 12.
– obecní zřízení)
2004 od 14.30 hod. a 15.30 v sále ZUŠ
• rada města souhlasí s podpisem smlouvy Černošice
o zajištění reklamních a propagačních slu• rada města souhlasí s proplacením náklažeb – HOCHTIEF VSB a.s.
dů na opravu chodníku před nemovitostí
• rada města souhlasí přeřazením zaměstnanců DPS pod odbor kancelář starosty od p. Adama
1. 12. 2004

• rada města bere na vědomí informace
o jednání s ředitelem SŽDC p. Komárkem
a ukládá informovat firmu CITY PLAN

• I. rada města souhlasí s provedením odborného hydrogeologického průzkumu toku
Švarcavy (ztráta vody u objektu bývalého
zdravotního střediska); II. rada souhlasí, aby
správní řízení (napojení na kanalizaci objektů u Švarcavy), která zahájil odbor VaK,
dokončil stavební úřad

• rada města potvrzuje své původní rozhodnutí a vybrala na provedení přeložky
kanalizace Pod Višňovkou nabídku firmy
Stavitelství Řehoř; p. Řehoř se zdržel hlaso- • rada města žádá komisi dopravní a bezvání
pečnostní předložit návrh na výšení bezpečnosti na komunikaci Dr. Janského – jako
Zápis z jednání školské komise
možnost
projednat umístění informační tadne 2. 11. 2004
bule s textem upozorňujícím na dodržování
• I. rada města bere na vědomí, že ze školzóny s rychlostí 40km/hod.
ské komise na vlastní žádost odstupuje pí
V. Boháčová; II. rada souhlasí s příspěvkem • rada města bere na vědomí, že obřadní síň
Základní škole na předvánoční prezentační (svatební síň) byla zřízena v sále Základní
akci ve výši 18 000 Kč; III. rada ukládá OISM umělecké školy Černošice

15

z radnice

57. schůze rady města
dne 24. listopadu 2004
• rada města souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN v ul. Mánesova 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 rodinného
domu na pozemku parc.č. 2917/142 v Černošicích (Lada-jih)
• I. rada města souhlasí se stavbou hlubinných
vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku parc.
č. 2686/62, 82 v Černošicích (Berounská); II.
rada požaduje, aby ke stavebnímu řízení byl
předložen hydrogeologický posudek, který
prokáže, že navrhovaná stavba neovlivní
hydrogeologické poměry v okolí vrtu
• I. rada města ukládá OISM ve věci přístavby
samoobsluhy čp. 1054 (Bobík) svolat schůzku s Ing. Arch. Bucharem a přizvat zástupce
České pošty, p. Myslivečka, zástupce města;
II. rada ukládá OISM informovat o termínu
jednání členy rady města
• I. rada města ukládá TS zařadit budování
chodníku v ulici Radotínská před čp. 1010
do plánu práce včetně vyřešení odvodnění;
II. rada ukládá TS prověřit, zda není možno
odvést dešťové vody pod komunikací směrem
k řece
• rada města ukládá OISM prověřit nutnost
vybudování tlakové kanalizační přípojky
k RD čp. 628 (Na Drahách)
• I. rada města ukládá TS provést odtěžení
nerovnosti pozemku na křižovatce ulic Mokropeská a Na Ladech; II. rada ukládá OISM
prověřit zda komunikace Mokropeská bude
v tomto úseku dosahovat územním plánem
stanovené šíře 11 m
• rada města souhlasí s proplacením nákladů
na opravu hasičské zbrojnice Černošice-Ra-
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dotínská (město obdrželo pojistné plnění na
tuto opravu)

• I. rada města bere na vědomí a souhlasí
s podpisem dodatku smlouvy; II. rada ukládá
OISM svolat kontrolní den a prověřit kvalitu
komunikací zejména ulici Jasmínová – za radu města se zúčastní p. Adam
• rada města souhlasí s podpisem smlouvy
o smlouvě budoucí – věcné břemeno (nová
telefonní síť Voskovcova, Werichova)
• rada města ruší zadávací řízení na akci Dostavba kanalizační a vodovodní sítě v Černošicích
• rada města souhlasí s prodloužením nájemních smluv na byty v DPS
• rada města ukládá OISM předložit znalecký
posudek ve věci posouzení PD na přečerpávací stanici – kanalizace Topolská – JUDr. Váchovi a dále jednat
• rada města bere na vědomí a souhlasí
s podpisem dodatku smlouvy – kanalizace
Topolská – s firmou ZEPRIS
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení koupi pozemku č. k. 497 v ul. Fügnerova (215 m²) za cenu 465 Kč/m²
• rada města souhlasí s realizací komunikace Topolská v úseku od areálu Technických
služeb k ul. Kyjevská, který bude realizován
místo dešťové kanalizace v ulici Jasmínová
• rada města trvá na svém rozhodnutí
– chodník v ulici Radotínská – a ukládá OISM
odpovědět pí Hulíkové na dopis
• rada města ukládá OISM projednat odstranění cedulí umístěných v chodníku (rekonstrukce komunikace Dr. Janského – STRABAG)
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene – vedení veřejné telekomunikační
sítě v ul. Táborská na pozemku č. parc. 2704/1
v k. ú. Černošice
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení Smlouvu o zřízení věcného břeme-

z radnice
ne – vedení veřejné telekomunikační sítě na
pozemku č. parc. 1785 v k. ú. Černošice
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí týkající se rozšíření věcného břemene na
pozemku č. parc. 2668/2 a s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích č. parc.
2701, 2702/20 a 2668/2 v k. ú. Černošice
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – kabelové vedení VN
a NN Černošice Centrum Vráž I. Etapa (ul.
Táborská, Domažlická) na pozemcích č. parc.
1734/35, 1840/1 a 2914 v k. ú. Černošice
a ukládá OISM jednat o výši úplaty za zřízení
věcného břemene
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – kabelové vedení VN
(22 kV) pro novou trafostanici TS ELTRAF
a následné kabelové vedení NN (1kV) pro
novou zástavbu rodinných domů v lokalitě
Černošice-Rybníčky na pozemcích č. parc. PK
172/13 a PK 193/1 v k. ú. Černošice a ukládá
OISM jednat o výši úplaty za zřízení věcného
břemene
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení Dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku PK 538/5 v k. ú.
Černošice
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene – vedení veřejné telekomunikační sítě v ul.
Čapkova – Mokropeská na pozemcích č.parc.
1693/18, 1693/17, 1694/19, 1694/18, 1691/2,
1692 a 1695 v k. ú. Černošice
• rada města ukládá OISM prověřit, zda se
na uvedený pozemek nevztahují omezení vyplývající z ÚPD a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení prodej pozemku č. parc. 3469/1
o výměře 40 m² v k. ú. Černošice manželům
Flegerovým za cenu 400 Kč/m²

• rada města nesouhlasí s přijetím daru pozemku č. parc. 5125/89 v k. ú. Černošice konstatuje, že podle předem stanovených pravidel přebírá město do vlastnictví pozemky pod
komunikacemi pouze jsou-li darovány včetně
vybudovaných a zkolaudovaných komunikací,
které jsou v souladu s ÚP
• rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení odprodej pozemků 1585/3 a 1584/2
manželům Miladě a Vladislavu Mašatovým
za cenu 915 Kč/m²
• rada ukládá OISM projednat se zpracovatelem ÚPD zahrnutí pozemků města č. kat. 61/
3-13 v lokalitě Na Pískách do návrhu změny
územního plánu jako plochy čistě obytné
m rada města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení odprodej 3/12 spoluvlastnického
podílu města Černošice na nemovitosti
– rodinném domě č. p. 368 v ul. Střední panu
MUDr. Jiřímu Poňkovi
• rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit rozpočtové provizorium pro rok
2005
• I. rada města doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení soubor rozpočtových
opatření č. 7 (zohledňuje výhradně přijaté
dotace), 8 (řeší snížení čerpání úvěru v letošním roce, zreálnění daňových příjmů, již
schválenou koupi domu v Karlštejnské ul.
a práce v ul. Dr. Janského a pokrytí zejména
mzdových nákladů MP v souvislosti se zvýšenými výdaji za pohotovostní, noční a víkendové přesčasové služby; II. rada schvaluje
soubor rozpočtových opatření č. 9
• rada města bere na vědomí návrh rozpočtového výhledu na r. 2004–7 a doporučuje projednat jej na zasedání zastupitelstva města
• rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení návrh nové vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• rada města bere na vědomí informaci
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o postoupení pohledávky za Karlem Tatarem a pověřuje p. místostarostu spolupráci
s Ing. Koppem a JUDr. Petrovou dalším jednáním ve věci postoupení pohledávky
• rada města vybrala na zrušení části vodovodního řadu v ul. K Dubu nabídku firmy
AQUACONSULT s. r. o. v ceně 43 800 Kč
• I. rada města souhlasí se zřízením věcných
břemen pro vedení tlakové kanalizační přípojky přes pozemek č. parc. 6206 – koryto
Švarcavy (povinný) pro nemovitosti č.p. 237,
266, 269 a 271 (oprávněné) a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení; II. rada ukládá
OISM vypracovat, na základě písemné žádosti vlastníků výše uvedených nemovitostí,
smlouvy o věcném břemeni pro výše uvedené
případy
• rada města trvá na svém usnesení číslo 3.4.
z 50. schůze konané dne 1. 9. 2004 (Odvolání
proti rozhodnutí odboru V+K o připojení na
kanalizaci)
• rada města nesouhlasí s umístěním uvítacích cedulí

Z komise dopravní a bezpečnostní

• I. rada města ukládá odboru dopravy projednat realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na ulici Dr. Janského navržená
k bodům 1–3 (co nejdříve vybudovat schválený zvýšený přechod přes ulici dr. Janského
u křižovatky se Školní směrem do Mokropes;
zřídit osvětlený přechod pro chodce v místě
ukončení chodníku na straně přivrácené
k trati (v blízkosti křižovatky s Puškinovou);
označit obě krajnice vozovky bílou čarou; II.
rada žádá p. tajemníka projednat s příslušným pracovníkem správy dopravní železniční cesty opatření navržená k bodu 4 (požádat
České dráhy o bezpečné oddělení trati od
silnice v souladu s normou
• rada města pověřuje TS vyznačením dopravní značky V 12b (žluté zkřížené čáry)
v prostoru parkovacího pásu před vjezd
k domu č.p. 1071 na ulici Dr. Janského
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• rada města pověřuje odbor technických
služeb prověřit s firmou Eltodo možnost
provizorního doplnění lamp na neosvětlená
místa v Mokropeské ulici
• rada města souhlasí s návrhem na zvýšení
ceny inzerátu na poslední straně obálky Informačních listů na 1 200 Kč (stálým inzerentům,
kteří si nechají svůj inzerát otisknout alespoň
šestkrát za sebou může být poskytnuta 10 %
sleva)
• rada města souhlasí s převodem 250 000 Kč
na účet mikroregionu Dolní Berounka. Mikroregion získal dotaci z EU na nákup počítačů, které budou v městských budovách sloužit
veřejnosti (podle projektu se bude 85 % částky
vracet městu po jejím obdržení od EU); rada
pověřuje p. místostarostu vytipovat vhodná
místa pro umístění počítačů
• rada města bere na vědomí, že mikroregion
Dolní Berounka připravuje k podání grant na
„rozhledny Karlštejnska“ a pověřuje vedoucího odboru kultury prověřit umístění vyhlídky
na Staňkovce s ohledem na přírodní rezervaci
a případně jednat ve věci podání grantu na
rozhledny s mikroregionem Dolní Berounka
• rada města nesouhlasí s nákupem monitoringu tisku pro město Černošice za 3 500 Kč
měsíčně
• rada města souhlasí s vytvořením správní
aplikace pro zvláštní internetovou prezentaci
historie Černošic v ceně maximálně 8 tisíc Kč
• rada města souhlasí s příspěvkem na provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby ve
výši 5 000 Kč
• rada města ukládá pí starostce projednat
nabídky městských hodin a jejich umístění
s Ing. Arch. Bucharem
• rada města pověřuje p. místostarostu účastí
na veřejném projednání 4. změny ÚPD dne
7. 12. 2004 od 17.00 v sále Kulturního střediska Černošice.

z radnice

Černošice přivítaly pětitisícího obyvatele
„Už je nás pět tisíc,“ mohla konstatovat starostka Černošic Helena Langšádlová, když
13. prosince na městském úřadu předávala jedenatřicetileté Anně Ducháčkové originální pamětní diplom pětitisícího obyvatele města a finanční dar připravený pro tuto
slavnostní příležitost. „Mám z toho opravdu velkou radost,“ dodala starostka. A že
takto zakulacené číslo padlo právě na maminku šestiletého Martina a dvanáctiletého
Pavla? Úplně náhodou, neboť do Černošic, kde se jí vždy velice líbilo, jezdila za prarodiči celá léta, teprve nyní se ale přihlásila k trvalému pobytu a hned se stala slavnou.
„Velice mě to překvapilo, nikdo mi předem nic nehlásil, s nikým jsem nemluvila.
Až najednou přišel dopis se strohým oznámením a pak už návštěva na městském
úřadu,“ svěřila se paní Anna.
A teď trocha čísel. Překročení hranice pěti tisíc obyvatel se projeví pozitivně při přerozdělování daňových příjmů města ze státního rozpočtu, a to zvýšením koeficientu
velikostních kategorií obcí ze současných 0,5977 na 0,6150 s platností od roku 2006.
Pro příklad: v roce 2003 byly daňové příjmy do rozpočtu obce zhruba 41 mil. korun,
se zvýšeným koeficientem by to bylo 42,187 mil. korun (přírůstek 1,187 mil.).
(sj)

Anna Ducháčková přijímá z rukou starostky města Heleny Langšádlové gratulaci a diplom
pro pětitisícího obyvatele Černošic.
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Nařízení Města Černošice o stavební uzávěře komunikací
Rada města Černošice usnesením č. 2.2.6. z 55. schůze rady konané 27. 10. 2004 vydává,
v souladu se zákonem o obcích a zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), toto nařízení obce: Stavební uzávěra se vyhlašuje pro asfaltové stavby, místní komunikace (viz tabulka). Oblast dotčená uzávěrou je vymezena v grafické příloze (viz následující
strana). Ve vymezeném území se zakazuje provádění veškerých staveb včetně připojení na veřejnou stokovou síť, vodovodní řad, plynový řad, rozvody elektrické energie, provádění změn
užívání staveb, provádění změn dokončených staveb a změn staveb ještě před jejich dokončením. Výjimky ze zákazů může, v odůvodněných případech, povolit rada města. V případech
náhlých havárií staveb je oprávněn povolit výjimku starosta nebo jeho zástupce.
Toto nařízení obce bylo vyhlášeno vyvěšením na úřední desce městského úřadu dne
8. 12. 2004. Nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Seznam komunikací, na které se vztahuje nařízení obce č. 1/2004 o stavební uzávěře
Ulice
Alešova
Mánesova
Bezručova
Sv. Čecha
Arbesova
Jahodová
Sadová
V Zahrádkách
Strakonická
Mělnická
Jablonecká
Kutnohorská
Nymburská
Boleslavská
V Boroví
Lesní
V Dubině
Dr. Janského
Jasmínová I., II.
Madridská
Kyjevská
Chilská
Kubánská
Ke Hřišti
Masopustní náměstí
Topolská
Kazínská
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úsek
úsek
úsek
úsek
úsek

Nerudova – Smetanova
Husova – Smetanova
Husova – Tyršova
Nerudova – Smetanova
Husova – Smetanova

úsek Vrážská – Školní

úsek od ul. Polská ke školce

Uzávěra
4 roky uzávěra
4 roky uzávěra
4 roky uzávěra
4 roky uzávěra
4 roky uzávěra
4 roky uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
4 roky uzávěra
4 roky uzávěra
4 roky uzávěra
4 roky uzávěra
4 roky uzávěra
4 roky uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra
5 let uzávěra

z radnice

Z mapky Černošic
s vyznačenými
ulicemi, pro které
platí stavební uzávěra,
je patrné, že se daří
záměr rekonstruovat
komunikace
rovnoměrně po celém
území města.
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Reprezentační sál Zemanova letohrádku praskal ve švech

Říjnová obnovená premiéra vítání nových
černošických občánků měla už v prosinci
pokračování. V současné době reprezentační
prostor města – hlavní sál zrekonstruovaného
secesního Zemanova letohrádku, sídla Základní umělecké školy – přitom doslova praskal ve
švech. Starostka města Helena Langšádlová tu
totiž 12. prosince přivítala hned dvě skupiny
těch nejmenších kluků a holčiček.
O půl třetí odpoledne to byli Žofie Beáta
Hulíková, Matyáš Havlík, David Pitra, Adam
Jochman, Jan Vysoký, Daniel Janáš, Maxim Křížek, Lucie Janoušková a Jan Helikar. O hodinu
později to pak byli Michal Werner, Nikola Karenovicsová, Šimon Voseček, Štěpán Schrötter,
Eliška Jílková, Eliška Bartošová, Anna Marková,
David Andrle a Ondřej Kačírek.
„Vážení rodiče, narození dítěte je pro vás
nejkrásnějším okamžikem. A budete to právě
vy, kteří pro něj budete vzorem. Bude opakovat
vaše slova, ale i napodobovat vaše činy. Věřím,
že se vám podaří vašim dětem předat vše dobré, vaše dovednosti i všechny životní zkušenosti,“ uvedla při slavnostní příležitosti starostka
(js)
města.

Ke skvělé atmosféře vítání nových občánků přispěli svým krátkým kulturním pásmem i žáci
Základní umělecké školy.
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Medaile města bude předávána při významných příležitostech

Město Černošice bude při slavnostních příležitostech udělovat pamětní medaili. Autorem návrhu medaile, který už městská rada schválila, je Ladislav Mašata, sochař medailér, který se věnuje tvorbě v nízkém reliéfu, tedy medailím, vyznamenáním a mincím,
a také volné exteriérové plastice. Vytvořil státní vyznamenání za hrdinství, medaile pro
prezidentskou kancelář, pro ministerstvo zahraničí, T. G. Masaryka a další. Zúčastňuje
se aktivně medailérského dění, v disciplíně medaile vystavoval na světových výstavách
v Británii, Holandsku či Švýcarsku. „Charakteristické pro město je vynikající architektura,
proto jsem do medaile zpracoval motivy krásných černošických vil zakomponovaných do
zeleně, aby tak byla navozena atmosféra rekreační obce,“ upřesnil výtvarník.
„Město by rádo předávalo pamětní medaile jak nově narozeným občánkům, tak obyvatelům města při jiných významných příležitostech. Podobné medaile má mnoho jiných
měst. Domníváme se, že to bude hezká památka, návrh je velmi pěkný a jeho reliéf přesně
(js)
charakterizuje Černošice,“ dodala starostka města Helena Langšádlová.

Avers

Revers
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Černošice přivítaly ekonomické odborníky z Albánie
Skupinu ekonomických odborníků z Albánie přivítala počátkem prosince v Černošicích
starostka Helena Langšádlová. Mezi experty z fondu pro rozvoj Albánie, nezávislé organizace, působící v oblasti investic směřujících do krajů, byli i dva představitelé komun (po
našem obcí), tedy vlastně starostové, které především zajímaly problémy samosprávy.
Albánským odborníkům se samozřejmě dostalo také odborných informací. Vedoucí finančního odboru Ing. Petr Kopp je zasvětil do tajů rozpočtu města, do jeho příjmů a výdajů
i do problematiky financování přeneseného výkonu státní správy. Přidal i čísla optimistická,
neboť v loňském roce skončilo hospodaření města zhruba třímilionovým ziskem a z dosavadního vývoje lze předpokládat, že i letošní rozpočet bude mírně ziskový.
Pro albánské odborníky byly zajímavé i informace tajemníka městského úřadu Bc. Františka Dvořáka, který hovořil o podstatě fungování státní správy. Přiblížil hostům činnost
obcí v oblasti tzv. samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti, kterou obce vykonávají jménem státu a za stát a která je předmětem častých sporů mezi obcemi a státem.
Svůj podrobný výklad však, na rozdíl od svého předřečníka, nezakončil tak optimisticky.
„Jestliže se uvedený systém zdá hostům složitý, tak je mohu ubezpečit, že našim občanům se
(js)
zdá složitý rovněž,“ konstatoval tajemník.

Albánští hosté sice pozorně vyslechli odborné příspěvky svých hostitelů, nicméně ve chvíli, kdy
padla otázka, proč má městský úřad dvě sídla, přišlo na řadu grafické znázornění v podání
tajemníka městského úřadu Bc. Františka Dvořáka (snímek vlevo nahoře).
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Kysané zelí nejvyšší kvality má značku Zneller

Už šestadvacátý ročník degustačního klání nazvaného Mokropeské zelí, které se konalo
11. prosince, zná své vítěze i poražené. Vlastně o poražených se nedá mluvit, originální
diplom totiž dostali všichni a za pouhý rok si to rozdají znovu. A to už, jak dokládá tablo
dosavadních vítězů, může být pořadí úplně opačné.
I když se to může zdát zbytečné, neboť kdo
by neznal dnes už slavnou mokropeskou degustaci kysaného zelí vlastní výroby tradičně
pořádanou v restauraci U Králů, začneme
trochou historie. Na rozdíl od redaktorky Večerníku Praha, která na akci nemohla chybět
a neznalým Pražanům musela dopodrobna
popsat originální klání od skromných počátků
až do současnosti, se proto můžeme soustředit
jen na fakta.

někdy skvělého, někdy méně podařeného
zelí, bylo dvaadvacet. A aby byla zachována
naprostá legitimnost soutěže, složila porota
následující přísahu:
„Slavnostně prohlašujeme, že budeme ke své
čestné povinnosti přistupovat s největší zodpovědností, pečlivostí a rozvahou, abychom ani
v nejmenším nepoškodili úsilí soutěžících. Se
vzorky na jazyku budeme ctít péči, s níž bylo
zelí krouháno, nakládáno a ošetřováno, i odvahu,
s níž bylo kradeno… Budeme všude tvrdit, že
mokropeské zelí je dobré, i kdyby nám po něm
zítra bylo špatně.“

Vše začalo v sedmdesátých letech, kdy se
pár místních u piva pohádalo, kdo má nejlepší
nakládané zelí. Slovo dalo slovo, každý přinesl
svůj vzorek a ochutnávalo se. Ale co to je za
A teď už se sluší dát slovo samotnému předsoutěž bez nezávislých posuzovatelů? A tak sedovi soutěže Viktoru Jassikovi. „Začal jsem
v roce 1974 vznikla už oficiální soutěž a o ví- soutěžit v osmdesátém čtvrtém a dvakrát se mi
tězi rozhodovala tříčlenná porota.
podařilo vyhrát. Dnes už soutěží i můj syn, ale
Na tom nejposlednějším, šestadvacátém roč- tradiční rodinný recept nemáme. Kromě cibule,
níku, rozhodovala porota pětičlenná a vzorků kmínu a soli se nic jiného nepřidává. Nezáleží

Porotci zleva Ing. Borek Omáčka, Tomáš Kepka, Robert Hejcman a František Kocourek skládají
přísahu do rukou předsedy poroty Zdeňka Nekoly (uprostřed).
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Soutěž porotců
Je to vlastně soutěž porotců. I tady nemilosrdná statistika zjistila, kdo kolik vzorků
správně přiřkl tomu správnému autorovi.
A výsledek?
1. místo – Ing. Borek Omáčka
2. místo – Kepka Tomáš
3. místo – Nekola Zdeněk
4. místo – Hejcman Robert
5. místo – Kocourek František
Řekli byste, že profesionální šéfkuchař ze
známého pražského hotelu skončí až čtvrtý?

Soutěž týmů
Klání o nejlepší nakládané zelí tříčlenných
družstev mělo následující pořadí:
1. místo – Kaplička
2. místo – Podtraťáci
3. místo – Kelly Family
4. místo – Nadtraťáci
Všechna uvedená čísla pocházejí z „čarodějVítěz Zdeňek Zneller s pohárem nad hlavou.
nické dílny“ jednoho z hlavních organizátorů
proto tolik na receptu, jako na kvalitě zelí. Ně- a jediného statistika soutěže Vládi Kocourka,
kdo je má hodně slané, někdo málo výrazné, jiný který je poté v nabitém sále restaurace U Kráhodně rozměklé. Musí ale být tak akorát…“ svě- lů při vyhlašování vítězů patřičně opepřil
(js)
skvělým komentářem.
řil se úspěšný soutěžící i organizátor.

A nyní trochu čísel
Soutěž hlavní
Porota hodnotila 22 vzorků. Určila, že nejlepší nakládané zelí, samozřejmě jen pro tento
rok, neboť konkurence už zbrojí na ročník příští,
mají tito borci:
1. místo – Zneller Zdeněk
2. místo – Petelík Petr
3. místo – Besser Pavel
Na opačném konci tabulky, nicméně s diplomem, skončilo zelí Králíka Antonína.

Soutěž poznávací
V soutěži poznávací, ve které měli poznat
svůj „výrobek“ sami autoři, to nedopadlo nijak
slavně. Z dvaadvaceti jich uspělo pouhých devět. Že by se bdělé porotě podařilo odstranit ze
vzorků všechna poznávací znamínka?

Vláďa Kocourek za „úřednickým“ stolem.
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V černošické základní škole bylo opravdu čemu tleskat
Ukázky aerobiku, míčových her a módní přehlídku v nové školní hale, dále pohádky, básničky a písničky pro radost i ukázky tvořivosti dětí v prostorách školy – to vše mohli slyšet
a vidět návštěvníci, kteří sem 16. prosince zavítali na akci nazvanou Ať ruce tleskají. „Název
byl vybrán dobře, neboť bylo čemu tleskat. Děti byly perfektní, bezvadné, vystoupení byla
velice hezká, rodiče byli potěšeni, jak mají šikovné děti. Byla tady spousta obrázků, tvůrčí
dílny, kde si děti mohly vyrobit různé dárkové předměty na Vánoce pro ty, které mají rády,
rodiče si mohli nakoupit spoustu věcí, které tady byly nabízeny. Byly to výrobky všech dětí
(js)
z celé školy, myslím, že všichni byli spokojeni,“ uvedla jedna z organizátorek akce.
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Než mohli policisté pomoci, obyvatel domu zemřel
Devětadvacátého listopadu v dopoledních hodinách byla hlídka městské policie
přivolána na Vráž. Volající, který už na policisty čekal, jim předal klíče od sousedního
domu a dopis, ve kterém jej soused žádá o přivolání policie. Protože se volající bál
o život a zdraví svého souseda, hlídka odemkla dům a vnikla dovnitř. Majitel domu,
kterého uvnitř skutečně nalezla, však už nejevil žádné známky života. Na místo byl
přivolán lékař a Policie České republiky.
Zloděj své dílo nedokončil – 23. listopadu v podvečerních hodinách došlo k pokusu vloupání do rodinného domu v ulici Pražská. Nezvaný host se pokusil proniknout do objektu zadní stranou pozemku, a to oknem dětského pokoje. Nakonec však
zmizel přes sousední zahrady, aniž by se do objektu dostal. Věc byla předána Policii
České republiky.
Neznámý se vyděsil a uprchl – 25. listopadu v podvečerních hodinách bylo městské policii oznámeno, že na pozemku cukrárny Mašinka se skrývá muž. Na dotaz, co
tam dělá, reagoval útěkem. Uprchlík byl vzápětí zadržen hlídkou městské policie na
černošickém vlakovém nádraží a předán Policii České republiky k dalšímu šetření.
Dopravní nehoda skončila zraněním – Za uplynulý měsíc bylo Městské policii

Dopravní nehodu na křižovatce ulic Vrážská – Mokropeská zavinilo porušení pravidla
o přednosti v jízdě. Srážka, která se stala 13. prosince, se naštěstí obešla bez zranění.
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Černošice oznámeno čtrnáct dopravních nehod. Dvě nejzávažnější se staly 13. prosince. K první nehodě došlo kolem sedmé hodiny ranní na křižovatce ulic Vrážská
– Mokropeská, kde řidič jedoucí z Mokropeské nedal přednost v jízdě motorovému
vozidlu přijíždějícímu od Dobřichovic. Tato nehoda se obešla bez zranění. Provoz
tu byl plně obnoven po dvou hodinách. Druhá nehoda se stala ve 23.30 v ulici Radotínská, kde řidič osobního motorového vozidla přehlédl ženu, která šla směrem
od Radotína po pravé straně vozovky. Po srážce byla žena se zraněním převezena
k ošetření do motolské nemocnice. Nehoda nadále zůstává v šetření Policie České
republiky.
A znovu apel na přednost v jízdě – V pěti dalších případech bylo příčinou dopravních nehod nedání přednosti v jízdě. Z tohoto důvodu chci opětovně upozornit
řidiče, že v našem městě platí na většině místních komunikacích přednost vozidel
přijíždějících z pravé strany.
Mokropeskou provozovnu vykradli – 14. prosince v ranních hodinách došlo k vloupání do provozovny potravin v Mokropsech. Událost byla bezodkladně oznámena
Gregor Dušička, městská policie
Policii České republiky, která celou událost šetří.

Veřejná sbírka na zakoupení hasičského vozu stale běží
Sté výročí založení našeho hasičského
sboru v roce 2003 bylo důvodem nejen
k oslavám, ale i k zamyšlení, jak do budoucna zajistit odpovídající podmínky pro naši
práci tak, abychom byli schopni pomáhat
všude, kde toho bude třeba.
Největším problémem, se kterým se potýkáme, je zastaralé technické vybavení. Vozy,
se kterými jezdíme k požárům, patří spíše
mezi veterány. Již několik let se sice spolu
se starostkou města snažíme tento problém
řešit, nicméně jak všichni víme, městský
rozpočet je limitovaný a neumožňuje vyčlenit několikamilionovou částku na nákup
nového hasičského automobilu. V loňském
roce se sice nemalým nákladem podařilo zakoupit „jen“ osmnáct let starou cisternovou
liazku, do budoucna je však nutno počítat
s potřebou opravdu moderního vozu. Městská rada na své 14. schůzi 16. dubna 2003
proto rozhodla o vypsání veřejné sbírky,
která by měla shromáždit finanční prostředky na nákup nového hasičského automobilu
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Nebylo by to poprvé, kdy by vybavení
pro hasiče v našem městě bylo zakoupeno
z prostředků shromážděných formou veřejné sbírky (např. sanitní vůz Škoda v roce
1945). A tak věříme, že stejně jako naši předchůdci si i naši dnešní spoluobčané uvědomí, co pro jejich bezpečí znamenají hasiči
dobře připravení po všech stránkách, tedy
i technické, a podle svých možností přispějí
do pokladniček v hasičské zbrojnici v Mokropsích, na městském úřadě nebo přímo na
konto městským úřadem pro tento účel zřízené: č. ú. 35-388063349/0800. Od zahájení
veřejné sbírky bylo zatím vybráno 53 tisíc
korun. O jejím dalším průběhu budeme
pravidelně informovat na našem webu a na
stránkách Informačního listu. Věříme, že
se nám podaří shromáždit takovou částku,
která městu významně pomůže při nákupu
moderního hasičského vozu splňujícímu
nároky na požární ochranu v Černošicích.
Další informace: Ing. Petr Vágner, hospodář
SDH Černošice – Mokropsy, tel.: 724 060 151,
hasici@sdhmokropsy.cz.
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Psí výkaly trápí obyvatele, město i pejskaře samotné
Nejen Černošice, ale mnohá další města řeší problém, jak donutit pejskaře, aby po svých miláčcích uklízeli. Městští strážníci sice mohou za přestupek proti veřejnému pořádku, tedy za znečištění veřejného prostranství, uložit pokutu až tisíc korun, nicméně nemohou být všude. A všude
nejsou ani koše určené na psí exkrementy. I když to zní paradoxně, k řešení tohoto problému
chtějí přispět sami pejskaři, čehož dokladem je i následující příspěvek Mgr. Andrei Rajmové:
„Nedovedu si představit, že bych se svým psem šla na procházku bez obligatorního pytlíku, ale
připadám si v Černošicích jako ojedinělý úkaz. Psí výkaly jsou všude v neuvěřitelném množství.
Protože máme malé štěně, jsme nuceni v našem okolí uklízet i po psech jiných majitelů, neboť je
to pro něj nebezpečné. A to je nic v porovnání s malými dětmi,“ říká paní Rejmová. „Na mírnou
obranu pejskařů jde ale fakt, že město tuto aktivitu příliš nepodporuje. V Mokropsích žádné koše
na psí výkaly nejsou a zodpovědný pejskař jde pak třeba hodinu na procházku s pytlíkem v ruce.
Pokud chceme město zkulturnit, je třeba začít řešit i tuto problematiku. Instalovat městem síť
odpadkových košů na exkrementy, pak začít na pejskaře apelovat a posléze je i postihovat,“ míní
majitelka psa. „Pokud košů bude jen omezené množství, bylo by dobré vytipovat nejčastější „pejskařské trasy“ a koše instalovat především tam. Určitě zpočátku bude jejich využívání a zneužívání
spíše testovací, ale mohlo by to přispět k tomu, aby se lidé naučili koše používat. Pokud budou
koše někde na frekventovaných ulicích, kde jsou sice potřeba, ale kam pejskaři zavítají sporadicky,
tak to bude bráno, jako že to k ničemu není,“ dodává pisatelka.
Odpovídá starostka města Helena Langšádlová:
Opakovaně vyzýváme obyvatele města, aby po svých psech uklízeli a udržovali tak veřejné
i soukromé plochy čisté. Snažíme se také v co největší míře zamezit volnému pobíhání psů po obci, což k udržování čistoty rovněž přispívá. A problém s koši? Již před několika lety jsme v centru
města nechali dva takové koše instalovat, ale příliš se to neosvědčilo. Nejenže je pejskaři nepoužívali, sloužily spíše jako koše odpadkové, ale z nepochopitelných důvodů lidé ukradli i pověšené
papírové sáčky. Přesto se o to znovu pokusíme.
Odpovídá vedoucí odboru Technických služeb Ing. Blanka Filová:
Město zatím zakoupilo deset košů na psí exkrementy. Pět by jich mělo být v Černošicích a pět
v Mokropsích. Mohly by být třeba i podél řeky v místech, kde by měly být lavičky. Je však problém, kam koše konkrétně umístit. A to hned ze dvou důvodů. Protože košů je zatím jen deset, je
třeba vytipovat místa, kde budou splňovat svůj účel, tedy místa, kam lidé se svými pejsky nejvíce
chodí. Tato místa mohou být ve vlastnictví města, ale mohou být i v soukromém vlastnictví. A tady je problém druhý, neboť majitelé těchto pozemků s tím musí souhlasit. Jelikož v zimním období koše instalovat nemůžeme, bylo by dobré využít čas a požádat obyvatele města, aby s námi
v tomto směru spolupracovali a místa, kde by koše na psí exkrementy měly být instalovány, sami
doporučili. My pak budeme jednat dál. A co se týče sáčků, které jsou mimochodem velice drahé,
může být návodem postup úřadu v České Lípě, kde je vydávají na třech pevných místech. Chovatelé psů si tam mohou papírové sáčky vyzvednout na odboru životního prostředí, na finančním
odboru a na stanici městské policie.
Vážení čtenáři, chcete-li pomoci při hledání příhodných míst pro umístění košů na psí exkrementy
a zároveň navrhnout způsob vydávání papírových sáčků, odpovězte na níže uvedené otázky a vyplněný dotazník pošlete či osobně doručte na MěÚ Černošice, Riegrova 1209. Na obálku prosím
nezapomeňte napsat heslo KOŠE. Své odpovědi můžete poslat i na emailovou adresu Informačního
listu uvedenou v tiráži.
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Na kterých místech Černošic by měly být umístěny koše
na psí exkrementy?

Měly by být papírové sáčky na exkrementy přímo u košů?

Měly by se papírové sáčky zdarma vydávat jen na
určitých místech?

Vrážskou ulici by měly rozdělit sloupky, navrhuje čtenář
Čtenář doporučuje: „Rovný úsek silnice na Vráži si mnozí motoristé pletou se závodní
dráhou. Na radnici nyní zřejmě soudí, že situaci vyřešili, když rychlost v obci snížili na 40
kilometrů za hodinu. Co se ale změnilo? Poctiví řidiči, kteří dříve jezdili padesátkou, jezdí
čtyřicítkou, ti „skoro“ poctiví jezdili dříve něco nad padesát, dnes trochu nad čtyřicet. Ani
jedni ani druzí nejsou z hlediska bezpečnosti problémem. Skutečným problémem jsou piráti, kteří jezdí po Vráži i devadesátkou a často a nebezpečně předjíždějí ty, kteří omezení
rychlosti dodržují,“ píše čtenář Karel Breiter a hned navrhuje řešení: „Jediným způsobem,
jak je umravnit, je skutečně fyzicky jim zabránit v předjíždění. Že to jde, jsem se přesvědčil
v obci Petrohrad, kterou prochází silnice I. třídy Praha – Karlovy Vary. V celé obci platí
zákaz předjíždění, silnice je rozdělena nikoliv pouze bílou čarou, ale po celé délce obce
i sloupky zapuštěnými do vozovky, přechody mají uprostřed vozovky ostrůvek chráněný
z obou stran masivními zábranami. Taková úprava by mě být na Vráži od horního konce
černošických serpentin až po transformátor.“
Odpovídá starostka města Helena Langšádlová:
My jsme nechali zpracovat odbornou firmou generel dopravy Města Černošice, který
doporučuje trochu jiné dopravní řešení. V lokalitě na Vráži u samoobsluhy, tedy v místě
dopravně nejcitlivějším, počítáme s vybudování kruhového objezdu. Ten by měl nejen
zbrzdit řidiče, kteří výrazným způsobem porušují dopravní předpisy, ale měl by i přispět
k bezpečnosti dopravy v tomto místě vůbec. Domníváme se, že jakákoli dopravní opatření
nelze realizovat podle jednotlivých laických názorů, ale až po konzultaci s odborníky. A ti
(js)
už řešení pro kritická místa zpracovali.
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Informace ze zasedání Bezpečnostní rady

Dne 25. listopadu 2004 se uskutečnilo 5. jednání Bezpečnostní rady města Černošice.
Rada je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Černošice.

Rada na svém jednání mimo jiné schválila
statut a jednací řád krizového štábu a plán svolání a svozu členů krizového štábu. Vzala na
vědomí zprávu o postupu prací u vybraných
úkolů pro krizový plán Středočeského kraje
za obec s rozšířenou působností Černošice
a schválila změnu harmonogramu rozpracování vybraných úkolů. Rada rovněž vzala na
vědomí zprávu návrhu rozpočtu v kapitole
krizové řízení na rok 2005.
Rada dále vzala na vědomí informaci velitele
stanice Hasičské záchranné služby v Řevnicích
o stavu prostředků pro varování osob ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice. Na teritoriu obce je 47 sirén
s různým způsobem ovládání, které jsou pravidelně přezkušovány vždy první středu v měsíci
a podléhají pravidelné údržbě. Po každé akustické zkoušce je podáváno hlášení pracovištěm
ochrany obyvatelstva a havarijního a krizového plánování Hasičské záchranné službě na
krajské ředitelství v Kladně, kde jsou přijímána
opatření k okamžitému odstranění nedostatků.
Dálkové ovládání je řízeno z GŘ HZS a z operačního pracoviště KŘ HZS v Kladně. Sirény
lze dálkově spouštět hromadně, skupinově
nebo individuálně.

Ředitel Policie ČR Praha-západ upozornil,
že při varování osob je nutné počítat i s mimořádným způsobem vyrozumívání, kdy bude stávající systém nefunkční, a potom je třeba
využít i fyzický způsob vyrozumívání. Dále je
nutné, aby složky integrovaného záchranného
systému se o tuto činnost podělily a hlavně
byly vzájemně informovány.
Ředitel Záchranné služby zdůraznil nutnost
informovat záchrannou službu s předstihem
o spuštění systému varování, aby byl zajištěn
dostatečný časový předstih pro přípravu na
evakuaci a další odbornou činnost.
Na základě doporučení členů Bezpečnostní
rady budou do plánu vyrozumění obcí doplněny emailové adresy obecních úřadů a seznamy
zaslány složkám Integrovaného záchranného
systému i v elektronické podobě.

Na základě těchto informací Bezpečnostní rada žádá Hasičskou záchrannou službu
o nástin způsobu varování osob v obcích,
kde nejsou instalovány sirény, a způsobu
přenosu informací o krizové situaci na obce
a k jednotlivým občanům. Ukládá tajemníkovi Bezpečnostní rady předat tyto informace
na obce ve správním území ORP Černošice.
Starostka města zdůraznila, že signál všeo- Rada dále požaduje, aby v případě využití
becná výstraha, který je v současné době po- sirén k varování obyvatelstva byly o nebezužíván, neinformuje o druhu nebezpečí, které pečí neprodleně informovány i ostatní složky
právě hrozí. Současně vznesla otázku, jakým Integrovaného záchranného systému.
způsobem budou varovány obce, které nemají
Velitel stanice HZS v Řevnicích dále inve svém obvodu umístěny sirény. Požádala ve- formoval o změně ředitele Hasičského zálitele stanice, aby přednesl na HZS požadavek chranného sboru se sídlem v Kladně a ředitel
o vypracování manuálu na vyrozumívání obcí
Záchranné služby krátce pohovořil o činv případě použití tohoto signálu a stanovení
nosti Záchranné služby Praha-venkov, která
odpovědnosti za včasné poskytnutí nejnutvznikla sloučením ZS Praha-východ a ZS
nějších informací. Některé obce nemají místní
Praha-západ. Operační středisko se buduje
rozhlas a je nutno nalézt jiné způsoby inforv Jesenici.
Upraveno ze zápisu z 5. jednání BR
mování obyvatelstva.
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Velký zájem vzbudila výstava umělecké tvořivosti Art Černošice 2004, která se koncem listopadu
konala v sále restaurace Jedličkovy Lázně. Obrázky, fotografie, výrobky ze dřeva, korálků či hlíny
šly i dobře na odbyt, neboť výstava byla prodejní.
(js)

Značné oblibě se mezi sportovními celebritami těší černošický zimní stadion. Za jediný prosincový
týden si přijeli zahrát hokejový „přáteláček“ hned třikrát jedni z nejslavnějších fotbalistů naší
historie. Zleva Pepu Chovance, Láďu Vízka a Horsta Siegla jsme však místo na ledě zastihli už jen
u piva v restauraci u stadionu.
(js)
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Kazínské fotbalové srdce nikdy nepřestalo bít

Je sobotní odpoledne 10. srpna neblahého roku 2002. Na krásném trávníku SK Kazín se právě
dohrává 22. ročník turnaje memoriálu Václava Lajna. Nikdo z přítomných však netuší, že za
pár dní bude hladina Berounky čtyři metry nad hrací plochou. Stalo se a následky řádění živlu
byly katastrofální. Zoufalství a pocit bezmocnosti byly v tu chvíli nevyslovitelné, všechna dosavadní práce byla znehodnocena. Povodeň zničila nový trávník, pobořila šatny i zázemí.
Už příští sobotu se však na hřišti sešlo rozbíhat novou sezónu, což se především
na třicet brigádníků – hráčů a příznivců díky všenorskému SK a SDK Vonoklasy,
klubu. Kdo sám nebyl postižen povodní ale i ostatním klubům z okresu podařilo.
a měl volné ruce, kolečko nebo lopatu, při- Ještě v průběhu podzimu ČMFS zajistil
šel a pomáhal. To byl první impuls, první bezplatně pomocí speciální linky základní
rekonstrukci hrací plochy – provzdušnění,
doplnění pískem, dosetí a zválcování trávníku. Ozvali se i první sponzoři (místní
pobočka ODS přispěla 35 tisíci), Městský
úřad Černošice navýšil roční dotaci na mládež (60 tisíc). Rozhodující však bylo jednání
s Českou pojišťovnou, neboť celkové plnění
ve výši 2 050 tis. korun k lednu 2003 bylo
základním kamenem, na kterém se mohlo
začít kreslit a projektovat. Návrhů a nápadů
bylo mnoho, ostrých polemik a sporů ještě
víc, však by stěny restaurace U Králů mohly
vyprávět.

Berounka hřiště doslova zdevastovala.

Nastalo jaro 2003 a čas vlastní výstavby. Rozdíl mezi plánovanými náklady
(2 800 tis.) a prostředky, které byly k dispozici, vyplnila vlastní brigádní činnost. Od
2. dubna dostaly věci rychlý spád, zapojili se
drobní řemeslníci a místní firmy, pomáhali
kamarádi a známí. Přednostně byla dokončena a vybavena sportovní část objektu a 6.
září se na Kazíně hrál první mistrovský
zápas. V říjnu pak byla zprovozněna klubová restaurace s kompletním vybavením
a terasou. Některé drobné dokončující práce, zprovoznění plynové přípojky a terénní
úpravy okolo objektu, byly vzhledem k nadcházející zimě převedeny do roku 2004.

naděje, že kazínské srdce ještě bije. Během
dvou víkendů odvozili z plochy hřiště okolo
dvanácti set koleček písku, kamení a všeho
ostatního, co „stará řeka“ přinesla. Pak přišla
na řadu zničená budova. Vše použitelné se
odstrojilo, demontována byla i konstrukce
budovy. Všichni si ale kladli otázku jak dál,
Výbor SK by chtěl touto cestou poděkovat
kde se bude hrát, a hlavně za co bude obnovšem, kdož se jakýmkoli způsobem podíleli
ven chod klubu.
na obnově činnosti fotbalového klubu SK
Bez ohledu na potíže však výbor SK začal Kazín. Jmenovitě pak za průběžnou vzor-
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nou péči o hrací plochu Petrovi a Miroslavu
Blažkovým, Václavu Davidovi, Tomáši a Janovi Mandovým, Petrovi Starému, Petrovi
Tenkrátovi, a dále za pomoc při výstavbě
nového zázemí Stavebninám pana Buka, Jiřímu Vošahlíkovi, Jaroslavu Knytlovi, Jindřichu Matouškovi, Milanu Musilovi a Milanu
a Vladimíru Voskovým.

Hráči i funkcionáři pevně věří, že v novém
roce se za rozhodujícího přispění a ve spolupráci s Městem Černošice podaří v areálu
SK obnovit kurt na míčové hry, který by tak,
jako nedávno otevřený skatepark, rozšířil
nabídku pro využití volného času především
mládeže a zkrášlil tuto část naší obce. Ale
Výbor SK Kazín
o tom až příště.

Kabiny po ničivé povodni (snímek nahoře) a po rekonstrukci.
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Památkově chráněná hájovna Na Stráži z roku 1924
Pozoruhodnou stavbou Horních Černošic je
památkově chráněná hájovna Na Stráži (viz tajenka minulé křížovky) stojící severozápadně od
města u lesní cesty. Název napovídá, že tu kdysi
byla střežena zemská stezka. Hájovnu si v roce
1924 nechal postavit majitel zbraslavského panství
– podnikatel a mecenáš Cyril rytíř Bartoň z Dobenína. Autorství projektu bývá připisováno význačnému architektu slovenského
původu Dušanu Jurkovičovi,
a to podle osobitého charakteru stavby ovlivněné lidovým
stavitelstvím a v souvislosti
s jeho činností pro Bartoně
v Novém Městě nad Metují
a na Zbraslavi. Pod původní
plánovou dokumentací myslivny je podepsán pražský stavitel Otakar Nypl
(Nyppl, Nýpl), který v letech 1909–11 realizoval
Jurkovičovi návrhy na přestavbu zámku v Novém
Městě nad Metují a podílel se na obnově někdejšího konventu na Zbraslavi v roce 1924.
Přátelský vztah Nypla s Bartoněm je zřejmý
z osobní korespondence, uložené ve Státním

oblastním archivu v Praze. Ve vztahu k myslivně
byla však zatím nalezena pouze jediná Nyplova
korespondence, adresovaná dne 12. 6. 1925 veleváženému pánu panu Cyrilovi Bartoňovi z Dobenína do lázní Sliač. Pohled zhotovený z fotografie
zachycuje na čelní straně budovu myslivny v jejím původním stavu. Na protější straně je psáno:
„Posílám poslední snímek myslivny ohrazené nyní
poněkud vysokým plotem tyčkovým. Je tu stále hezky. V hluboké úctě oddaný O. Nypl.“
Stavba myslivny byla započata 31. 7. 1924 a „dokončena ve
stavu obývatelném dne 20. října
1924“. Architektura s užitím přírodního materiálu je založena
na souhře řezbářských motivů,
detailů a živé barevnosti. Reprezentativnost stavby s odkazem na majitele zbraslavského panství
určují jeho iniciály CBD ve štítu kolem oválných
oken a deska s erbem zasazená v kamenné podezdívce. Pod erbem je okenní otvor s mříží s letopočtem 1924.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Pouzdro na meč; úroveň v počítačových hrách – B. Defenzíva; druh ořechů
– C. Uherský vojenský jezdec (řidč.); část ruky; loterie – D. Muž. hlas; zájmeno; franc. herec
– E. Ozdobit vánoční stromek; psina – F. Angl. kterýkoli; mezery; špaň. řeka – G. Číslovka; psí
plemeno – H. Skot; šiřitel čínské kulturní revoluce – I. Orgán zraku; pytlácké pasti – J. Předložka; černý pták – K. Domácké žen. jméno; cizí žen. jméno – L. Kruhová stavba; české autobusy – M. V tento den; Brit; skvrny na stropě – N. Plevel; okřídlenec; býv. pražský podnik
– O. Rozená; strejcové – P. Pryskyřice; zkr. mistrovství světa; býv. slov. fotbalista – R. Promyšlena do detailu; značka cigaret – S. Značka limonády; jeden z Gottwaldových karlínských
kluků; supertřída.
SVISLE: 1. Spojení; střední obránce ve fotbale; dřívější akademický titul – 2. Tání; odvod tuku;
podpora – 3. První část tajenky – 4. Italsky vida!; části obličejů; něm. člen určitý; Balkánec
– 5. Angl. spojka; podmořský útes; název písmene; ostýchavě – 6. Ženský zpěv. hlas; zde; odlívaná; latinsky 1051 – 7. Otec Vinnetoua; sportovní zkratka; násobeno; na toto místo – 8. Lesní
zvíře; angl. suchý; chem. zn. americia; povlak na peřinu – 9. Název písmene; Shakespearův
král; druh černošského městského zpěvu; koloniální pán – 10. Začátek druhé tajenky
– 11. Pražská firma, spravující veřejné osvětlení a dopr. signalizaci; býv. země Rakousko-Uher-

ska; zušlechtěná železa – 12. Jméno zpěvačky Machálkové; topinky; žen. jméno.

Nápověda: F. any – N. PSO – P. Pucher – S. RC – 9. tuan – 11. Eltodo.
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Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Černošice bude 21. ledna
Ředitel Základní školy Černošice vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Černošice pro školní rok 2005–2006. Zápis všech dětí se uskuteční dne 21. ledna 2005 od 13.00
do 18.30 hod. v budově ZŠ Černošice, Komenského 77. Zapsány budou děti narozené v době od 1. 9. 1998 do 31. 8. 1999. Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte a doklad o trvalém
bydlišti v Černošicích. Přednostně budou zapsány děti s trvalým bydlištěm v Černošicích
PhDr. Zdeněk Moucha, CSc., v. r., ředitel školy
a děti s trvalým bydlištěm ve Vonoklasech.

Všeobecná zdravotní hledá v Černošicích kancelář
ÚP VZP Praha-západ hledá v Černošicích kancelář pro svoji nově otevíranou expozituru. Požadavkem je místnost zhruba 20 metrů čtverečních s příslušenstvím a samostatnou
telefonní linkou. Expozitura bude provozována v pracovních dnech a musí být dostupná
i osobám s omezeným pohybem. Nabídky písemně na adresu: Jankovcova 1566/2b, 170 00
S pozdravem J. Krtička, ředitel ÚP VZP Praha-západ
Praha 7 – Holešovice.

Obchodní kanceláře pro zákazníky Středočeské energetické
Ve stávajícím objektu Středočeské energetické v ulici Zd. Lhoty začala od 1. prosince 2004
sloužit zákazníkům SčE Obchodní kancelář – Elektromontáže. Zákazník SčE může v této
kanceláři podat žádost o připojení, změnu sazby a v podstatě provádět všechny úkony, které
byl dříve zvyklý provádět na služebně Středočeské energetické. Provozní doba kanceláře je
stanovena takto:
Pondělí: 8.00 – 15.00 Úterý: 8.00 – 15.00 Středa: 8.00 – 17.00 Čtvrtek: 8.00 – 14.00
Pátek: 8.00 – 14.00
Adresa: Obchodní kancelář – Elektromontáže, s. r. o., smluvní partner Středočeské energetické a. s., ulice Zd. Lhoty čp. 1009, 252 28 Černošice. Telefonické a faxové spojení: přímá
(red)
linka 242 410 601, fax. linka 242 410 602. E-mail: ok@elektromontazesro.cz.

Transformace Krajské hospodářské komory Střední Čechy
Krajská hospodářská komora Střední Čechy se dočkala úplné transformace. V okresech
Beroun, Nymburk, Praha-východ a Praha-západ se změnila právní subjektivita OHK,
v ostatních okresech jen forma začlenění OHK do KHK. Krajská hospodářská komora
Střední Čechy se stala komorou zapsanou již přímo v obchodním rejstříku, členové HK ČR
prostřednictvím OHK okresů Beroun, Nymburk, Praha-východ a Praha-západ, tedy v podstatě členové těchto okresních komor, se stali přímo členy krajské komory.
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Oblast Praha-západ, Podskalská 19, 128 25
Praha 2, tel.: 221 982 237, tel./fax.: 221 982 432, www.hkpz.cz, ohk@hkpz.cz

Poděkování za obětavou a nezištnou pomoc
Město Černošice děkuje členkám Českého červeného kříže za obětavou a nezištnou
pomoc při organizování a sběru humanitární pomoci pro Diakonii Broumov, pořádanou
(red)
dne 23. listopadu na MěÚ Černošice.
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Český červený kříž děkuje dárcům krve
V Obecním domě na Smíchově se 29. listopadu 2004 uskutečnilo předávání medailí profesora Janského pro Prahu 4, 5 a Prahu-západ, při kterém opět spolupracovaly naše sestry. Vidět
tolik dárců pohromadě a vědět, že jejich krev zachránila mnoho životů, byl opravdu zážitek.
Zvláště když mezi nimi byli i dárci černošičtí. Tentokrát to byly naše členky – sestra Vlasta
Holejšovská z DPS a sestra Ivana Kadeřábková z Vráže. Za muže to byl pan Miroslav Meca,
který nám peče každý den v pekárně Veselý výborné housky. Blahopřejeme a děkujeme. Poděkování však patří i ostatním dárcům. Věříme, že i oni si brzy přijdou pro některou z medailí.
Výbor ČČK
Přejeme všem našim spoluobčanům mnoho zdraví a moc hezké Vánoce.

kultura

V Základní umělecké škole zazní skladby Bacha a Brahmse

V koncertním sále Základní umělecké školy v Černošicích zazní 5. ledna Francouzská suita E dur BWW 817
Johanna Sebastiana Bacha a Koncert D dur op. 77 pro
housle a orchestr Johannesa Brahmse. Interprety budou
Václav Polívka (housle) a Jan Polívka (klavír). Začátek
koncertu je v 18 hodin. Václav Polívka je členem souboru Chorea Bohemica a skupiny Jagabab, zaměřené
na hudbu gotiky a renesance. Vyučuje na ZUŠ v Černošicích, kde působí i jako umělecký vedoucí souboru
Pramínek a Dětského pěveckého kvarteta. Jan Polívka
je od roku 2003 dirigentem komorního smyčcového orchestru Main Kammerorchester ve
(red)
Frankfurtu nad Mohanem.

Na děti čekala pohádka i dárek od starostky města

Pohádka o líných strašidlech
plná komických situací a veselých písniček pobavila 6. prosince v sále místního ClubKina
kluky a holčičky z černošických
mateřských škol. Ale nejen to.
Na mikulášské setkání s dětmi
sem zavítala i starostka města
Helena Langšádlová. Samozřejmě že i s drobným čokoládovým dárkem pro každého
z malých diváků. (js)

Černošičtí hasiči zvou na svůj tradiční ples
Hasiči Černošice pořádají tradiční hasičský ples, který se bude konat 29. ledna v sále hotelu
Starosta Sboru Oldřich Kačírek
Slánka. Začátek je ve 20 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
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ClubKino oslavil své druhé narozeniny
V sobotu 27. listopadu černošický ClubKino mohutně slavil druhé výročí svého působení. Slavnostní atmosféru navodila už u vchodu darovaná sklenička šampaňského
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a všemožnými efekty bohatě nasvícená budova. Gratulantů bylo mnoho a všichni se
shodli, že bez Joži Barchánka „by tu nic nebylo.“ Nevím, kolik je panu Barchánkovi,
ale ten den slavil skutečně druhé narozeniny a náramně si to užil – staral se totiž,
aby v clubu vše perfektně fungovalo. ClubKino si ke svým „narozkám“ nadělil nové
internetové stránky www.clubkino.cz, a to od autorů městského webu. Dnes už tento
kulturní stánek bereme u nás v Černošicích jaksi samozřejmě, ale je nutné si neustále připomínat, že tomu tak v minulosti nebylo. To ostatně připomínají pár let staré
přiložené fotografie. Ještě bych rád černošickým chtěl připomenout, že celá budova
kina a Sokola pochází z dílny význačného českého architekta Jaroslava Frölicha, žáka
Jana Kotěry, zakladatele moderní české architektury, kterému Černošice vděčí za dvě
krásné kulturní památky. Napadají mě ještě spousty věcí, které by se daly napsat, ale
to není důležité. Vše se dá vyjádřit dvěma slovy – Jožo děkujem.
Za Černošice kulturnější Pavel Blaženín

Nové promítačky zkvalitní obraz i zvuk
Promítačky z padesátých let minulého století v černošickém ClubKinu dosloužily.
V poslední době už byly značně poruchové, a navíc by nezvládly promítat filmy distribučních společností, které od nového roku přešly na jiný zvukový systém. Vedení
ClubKina se proto koncem roku obrátilo na městskou radu, neboť celé promítací zařízení je majetkem města, s žádostí o zakoupení novějších repasovaných strojů, které
by vyhovovaly současným nárokům. Rada rozhodla, že pro tento účel vyčlení 225 tisíc
korun. Nově zakoupené repasované promítací zařízení zkvalitní nejen obraz, ale především zvuk, který nyní bude v kvalitě Dolby SR (jen pro představu, nové promítačky
podobné kvality by stály 1 400 000 korun). Provozovatel ClubKina Josef Barchánek
chystá v budoucnu i nákup kvalitnějšího promítacího plátna. Vážení přátelé, přijďte se
podívat do kina a přesvědčte se sami. Závěrem bych chtěl poděkovat našim voleným
zástupcům za rychlou pomoc černošickému kinu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Ples v ClubKinu nejen pro farníky
Farní ples nejen pro farníky se uskuteční 8. ledna od 19.30 v černošickém ClubKinu,
Fügnerova 269. K tanci i poslechu zahraje skupina Gambit. Vstupné činí 150 korun.
Vstupenky lze zakoupit ve stavebninách Černošice, Petr Pánek, tel.: 603 519 083. (red)

Pozvánka do kostela na první koncert v novém roce
V neděli 2. ledna vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích pěvecký soubor sv. Jiří z Vraného s programem vánočních koled a melodií, které zazní za doprovodu flétny, kytar a varhan. Všichni tak můžeme znovu
prožít nedávnou atmosféru Vánoc a v poslední třetině programu si společně
zazpívat známé koledy. Začátek je v 16 hodin. Koncert je benefiční a výtěžek bude věnován na opravu poškozené střechy a krovů černošického kostela.
Hezký kulturní a společenský zážitek přeje Lumír Apeltauer
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Společně s modlitbou do roku 2005
Program novoročního setkávání křesťanů v Černošicích a v Radotíně:
Téma Kristus – jediný základ církve, 1. list Korintským 3.
Středa 5. ledna, 19 hodin – Církev bratrská, Černošice, modlitebna Topolská 523, kázat
bude Ema Blažková, farářka církve čs. husitské.
Pátek 21. ledna, 17 hodin – Církev římskokatolická, Radotín, kostel sv. Petra a Pavla,
kázat bude Lydie Mamulová, farářka církve českobratrské evangelické.
K zamyšlení nad slovem Bible a ke společným modlitbám srdečně zvou duchovní místních
církví.

Pohádka O dvanácti měsíčkách v černošickém MěKS
Odbor kultury zve všechny milovníky
pohádek v pátek 28. ledna od 10 hodin
do sálu MěKS Mokropeská 1208 na pohádku O dvanácti měsíčkách. Čeká na vás
úsměvně laděná zimní pohádka na klasické motivy, kde moudří vládci přírody dopomohou spravedlnosti a hodné Marušce
ke svatbě s Honzou. Účinkuje divadélko
Romaneto, délka představení je 45 minut.
Vstupné činí 40 korun.
(pb)

Odbor kultury doporučuje návštěvu ClubKina
4. ledna – Horem pádem – česká filmová tragikomedie (intimní příběhy několika lidí
o osudovém ztrácení a nalézání lásek, přátelství, rodin, rodičů a dětí navzájem). Režie: Hřebejk, Jarchovský. Hrají: J. Tříska, J. Macháček, P. Forman, P. Liška, J. Dušek, K.
Boková, J. Budař. Po shlédnutí filmu následuje beseda s režisérem Janem Hřebejkem.
Vstupné 60 Kč, začátek ve 20.00.
21. ledna – klubový večer – PPS aneb Pavla Petráková – Slancová uvádí… Druhý
z pravidelných večerů s PPS, jejími dokumentárními filmy a hosty. Tentokráte pánové
Medkové. Hostem večera bude Ivan Medek. Dialog o dědečkovi A. Slavíčkovi, nevl.
dědečkovi T. G. M., otci generálu R. Medkovi, bratru Mikulášovi, Hlasu Ameriky, práci
kancléře u prezidenta Havla, o nové knížce úvah nazvané O čem přemýšlím. Vstupné
80 Kč, začátek ve 20.30.
29. ledna – Dětský karneval od 14 hodin v tělocvičně a ClubKinu, Fügnerova 269.
29. ledna – Sokolský ples od 20 hodin v ClubKinu a tělocvičně, Fügnerova 269,
tel.: 2 5164 0397.
26. února – První Školní ples v ClubKinu. K tanci a poslechu zahraje skupina Funny
Dance Band (stand., pop, latin., jazz, disko), uvidíte vystoupení tanečního souboru
Pramínek pod vedením Marcely Látalové, čeká vás bohatá tombola a vůbec příjemný
večer. Cena vstupenky činí 150 Kč, začátek je v 19.30. Svojí účastí podpoříte nákup
nových počítačů pro základní školu.
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Šiba pořádá soutěžní přehlídku mladých kapel
Firma Šiba, s.r.o., (výroba pouzder a příslušenství na hudební nástroje, pódiové systémy,
hlediště, jeviště, tribuny) a ClubKino Černošice pořádají soutěžní přehlídku mladých kapel
nazvanou Šiba Music Chance. První ročník soutěžní přehlídky se v ClubKinu uskuteční v průběhu ledna až května 2005. Soutěžní klání budou rozdělena do zhruba pěti večerů. Kapely bude
hodnotit nejen odborná porota, ale důležitý bude i hlas diváků. Úspěšná kapela z každého kola se
pak představí 7. května na finálovém večeru, ze kterého vyjde kapela vítězná. Ta bude mít možnost natočit promo CD v profesionálním studiu a vystoupí 21. května na druhém černošickém
Bigbeatovém dunění po boku takových kapel, jakými jsou Škwor, Krucipusk, Prohrála v kartách,
Deliqent atd.
Informace a přihlášky na tel.: 251 640 550, mail: info@clubkino.cz
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KT Swing Band to v Černošicích pořádně rozjel

Tak to tu ještě nebylo! V sobotu 11. prosince jsme zažili úžasný večer s velkým swingovým
orchestrem. K poslechu hrál KT
Swing Band, dříve orchestr Václava Zelinky.

Nejstarší člen orchestru René
Keller hrával už v padesátých
letech v bigbandech u Vlastimila
Kloce a Zdeňka Bartáka. Za bicí
soupravou seděl Rudolf Výborný,
který je členem Vlachova orchestru od roku 1966 až do dnešních
dnů, kdy jej vede pan Dřevikovský, současně je též profesorem hry na bicí nástroje na státní konzervatoři. Téměř všichni
hudebníci mají vyšší hudební vzdělání, ať už vojenskou hudební školu v Roudnici, Ježkovu
konzervatoř v Praze či státní konzervatoř v Praze. Kapelník KT Swing Bandu Oldřich Průša
s kolegou z trombónové sekce absolvoval u prof. Hejdy na státní konzervatoři v roce 1967.
Všichni hudebníci během let hráli ve všech kapelách, které v Praze existovaly, ať už to byl
již zmíněný Zdeněk Barták, Karel Vlach, Ladislav Bezubka, Václav Hybš atd. Někteří členové
dodnes učí na základních uměleckých školách. Orchestr sestavený s ostřílených muzikantů
to v Černošicích pořádně rozjel. Lidé se skvěle bavili, ostatně nejpádnějším důkazem bylo
setrvání mladých rockerů, kteří se původně v clubu zastavili prý jen na drink. Velkých ovací
se dostalo i zpěvákům, především Milan Černohouz, který zpíval mnoho let s orchestrem
Gustava Broma.
Závěrem bych chtěl poděkovat skvělému publiku za účast a za slova díků, která jsem
orchestru tlumočil. Pokud vše dobře dopadne, setkáme se zase v podobném složení v ClubKinu příští prosinec či možná již v létě na černošické Mariánské pouti. Pokud se chcete
o tomto bigbandu dozvědět víc, navštivte http://bigband-vz.hyperlink.cz/default.htm
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Kultura v Dobřichovicích
Dobřichovické mžení v Sále MUDr. Fürsta v lednu 2005.
15. ledna, sobota v 19 hodin – Divadlo pro větší a dospělé diváky. Divadelní spolek Křoví
uvede bláznivou frašku podle Vlasty Buriana a E. A. Longena Hajný usnul v lese. Hra
o myslivcích a myšlení a pytlácích a piklení v podání amatérského souboru s živou hudbou a zpěvy, množná i s jedním psem. Barevný, širokoúhlý špektákl.
22. ledna, sobota v 15 hodin – Divadlo pro děti. Divadlo Krab uvede klasickou pohádku
H. Ch. Andersena Císařovy nové šaty v netradičním pojetí alternativního divadélka,
které se nám představilo už s několika pohádkami o různých zvířátkách. Toto nejnovější
představení bude trošku jiné. A přece v něm nebude chybět spousta hezkých písniček
a netradičních loutek.
Přijďte se podívat a poslouchat!
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
CONNELLY, Michael: Temné proudy – detektivka; COOK, Robin: Záchvat – román z lékařského prostředí; DALRYMPLE, William: Město džinů – rok v Dillí; DEVÁTÁ, Ivanka: Pravé domácí;
FORSYTH, Frederick: Žádné stopy – povídky; FRANCIS, Dick: Až za hrob; FRÝBOVÁ, Zdena:
Dvě dámy v tísni; FUKS, Ladislav: Obraz Martina Blaskowitze – válečný román; GORDON,
Noah: Ranhojič; MÁRQUEZ, G. G.: Žít, abych mohl vyprávět – román; MINOVÁ, Anchee: Byla
jsem madam Mao – historický román; OBERMANNOVÁ, Irena: Matky to chtěj taky; STEEL,
Danielle: Strážný anděl – román; SZPILMAN, Wladyslaw: Pianista – román ze 2. sv. války

Pro studenty a náročnější čtenáře:
Co daly naše země Evropě a lidstvu – 1.–3. díl; Důvěrný prostor. Nová dálka – umění pražské secese; Obecní dům v Praze – historie a rekonstrukce; Tematická encyklopedie Larousse
– 1.–6. díl; BURGETT, Donald R.: Sedm cest do pekla – 2. sv. válka; CALLEC, Christian: Encyklopedie vína; HEINOVÁ, Alena: Sluníčko Mařenka Rosůlková – životopis; HRUBEŠ, Josef:
Pražské domy vyprávějí; JOHNSON, Paul: Dějiny židovského národa; KOSEK, Jan: Člověk je
(ne)tvor společenský – kapitoly ze sociální psychologie; KOTEK, Josef: Dějiny české populární
hudby a zpěvu; MAREK, Vlastimil: Návod na použití člověka; SAMELOVÁ, Gerti: Sedm Tibeťanek. Tajemství chuti do života; SPENCEROVI, John a Anne: Země – svět záhad a mystérií;
TÄNDZIN, Taši: Tändzin a Šerpové Everestu. Osudy několika generací šerpských lezců

Pro děti a mládež:
ALLENDE, Isabel: Království Zlatého draka – dobrodružný příběh; FRIEDRICH, Joachim:
Klobása 007 a SMS; HRNČÍŘ, Svatopluk: Vynálezy pana Semtamťuka; KAHOUN, Jiří: Moucha roku, Ustrašená strašidla; LAMBOVÁ, Kathryn: Holky jsou ze Saturnu, Klíč k určování
kluků; LANCZOVÁ, Lenka: Prázdniny pro zaláskované – dívčí román; LHOTOVÁ, Dagmar:
Preclíková chaloupka; LNĚNIČKOVÁ, Jitka: České země v době obrození, České země v době
osvícení, České země 1848–1918; PILAŘ, Radek: Dětem; STONIŠ, Miroslav: Kluci jedna radost; ŠRUT, Pavel: Pavouček Pája

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.

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.

inzerce
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