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úvodník
Naplaveniny
Před lety, když jsem se přistěhovala do Černošic,
získalo pro mě to krásné české slovo nový význam.
Naplavenina, nebo také náplava či náplavka, v místní
mluvě značí toho, kdo je ve městě nováček, přivandrovalec, prostě člověk, jenž ještě dostatečně nezná běh
světa na černošickém písečku.
Tenkrát nebylo sporu. Patřila jsem očividně mezi naplaveniny (někteří starousedlíci vyslovovali ten
výraz s lehkým nádechem despektu). Jak ale roky
běží, začíná mě trápit otázka: kým jsem právě teď?
Kde leží hranice, na které se z naplaveniny stává
usedlík, potažmo starousedlík? Pro mnohé, kdo sem
přibyli teprve v nedávné době, jsou moje černošické
prožitky stejně vzdálené jako pravěk – přesto se nemůžu ubránit intenzivnímu pocitu naplaveniny, když
poslouchám vzpomínky svých sousedů a přátel. Na
faráře, který sloužil mše v černošickém kostele před
půlstoletím. Na doktory a učitele, co je už před dvaceti lety pochovali. Na architekty či stavitele, jejichž
vkus utvářel charakter Černošic ještě před válkou.
A na spoustu dalších, kteří dávno a dávno zmizeli
někde ve světě.
Otázka, co vlastně usedlíka odlišuje od přivandrovalce, by mohla zůstat pouze v řečnické rovině, kdyby
nebylo vývoje posledních let. V důsledku stavebního
boomu totiž dochází v Černošicích k zajímavému
úkazu. Počet rodinných domů díky nové výstavbě po
dlouhé době začíná převažovat nad počtem chat v katastru města. Do nových obydlí se „naplavují“ a nadále „naplavovat“ budou stovky nových Černošičanů.
Neznám přesné statistiky, ale vsadím se, že brzy
budou oproti „skalním“ starousedlíkům v přesile. Už
nyní je jejich hlas mocně slyšet.
Každý přistěhovalec si s sebou do nového bydliště
na stěhovacím voze přiváží představy i zkušenosti
z míst, kde žil dřív. Vzhledem k tomu, že do Černošic
přicházejí „emigranti“ (snad si jako jedna z nich mohu dovolit použít to označení bez urážky) zejména
z Prahy, máme se co ohánět. Je těžké konkurovat
hlavnímu městu, jeho vybavenosti a rozpočtu. Plány
a představy nových obyvatel ovšem již dnes ovlivňují

úvodník
vzhled Černošic a mění zaběhnutý chod věcí,
Vraťme se nakonec ke starousedlíkům a naplaveninám. V extrémním případě lze říct, že
jemuž byli zvyklí ostatní zdejší lidé.
Věřme, že někdejší obyvatelé velkoměsta kdo se v Černošicích nenarodil, zůstane naplase rychle adaptují na maloměstskou realitu, veninou navěky. Budiž. Osobně se ovšem klozatímco starousedlíci se smíří s tím, že v Čer- ním spíš k názoru, že naplaveninou přestává
nošicích to „dřív chodilo jinak“ a přejmou od být ten, kdo se dokáže s městem sžít, pochopit
nových spoluobčanů to dobré. Pakliže ne, jeho potřeby a omezit svůj zájem ve prospěch
můžeme se těšit na lokální konflikt, který celku. A usedlíkem se stává každý, kdo je
se nás všech dotkne víc než válka v Iráku. ochoten bez nároku na honorář investovat do
města díl svého času a energie – ať už formou
Koneckonců, vzájemných výpadů o příliš
odborné práce, vymýcením roští vně hranice
sousedské politice na jedné straně a pedantvlastního pozemku či vytvářením dobrých
sky manažerských manýrách na straně druhé
mezilidských vztahů.
Martina Řehořová
jsme již v komunální politice byli svědky.

ze zasedání rady
Ze schůze městské rady
dne 20. 8. 2003
• Rada města souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku parc. č. 1691/11, parc. č.
2217, parc. č. 1682/75, parc. č. 5766, parc.
č. 1682/85, č. k. 5125/16, 29, 30, 86, parc. č.
1694/12, parc. č. 4141/4.
• Rada města souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu čp. 81 na pozemku parc.
č. 102, 103, 104 (Komenského), se stavebními úpravami na čp. 458 a 459 na pozemku
č. k. 2998/1, 2, s přístavbou rodinného domu
čp. 1631, se stavbou bazénu na pozemku
parc. č. 4099/25.
• Rada města souhlasí s osazením navigačních nosičů v ulici Radotínská za předpokladu, že realizaci poutače bude předcházet
oprava oplocení a úklid pozemku dle předchozí dohody a žádá o stanovisko komisi
dopravní a bezpečnostní.
• Rada města souhlasí s rozšířením telekomunikační sítě v ulici Budějovické
• Rada města souhlasí s přestavbou chaty na
rodinný dům na pozemku parc. č. 2356.
• Rada města souhlasí se změnou stavby před

dokončením na pozemku parc. č. 107/1 a na
poz. parc. č. 1960/1, 2.
• Rada města souhlasí se stavbou komunikace na pozemku parc. č. 2742/4 za podmínky,
že propust dešťové kanalizace bude DN 400
a komunikace a sítě budou předány městu.
• Rada města souhlasí s dělením pozemku
parc. č. 1571, 1572, parc. č. 846/1, 846/48–64,
nesouhlasí s dělením pozemku parc. č. 3753
– nutno vyřešit přístupovou komunikaci.
• Rada města nesouhlasí s umístěním čerpací
stanice pohonných hmot na pozemku 4271/1.
• Rada města ukládá k vyřízení vedoucímu
odboru investic Ing. Hájkovi stížnost na stav
úvozu a komunikace před čp. 1367 v Komenského ulici.
• Rada města ukládá stavební komisi prověřit situaci odtoku dešťových vod k parcelám
131/1 a 131/2.
• Rada města bere na vědomí návrh na změnu územního plánu pro pozemek č. k. 3754,
3532, 3533, 3534, materiály budou zařazeny
do podkladů pro III. změnu ÚP.
• Rada města souhlasí s vyřazením pozemku
č. kat. 4457/1 z funkčního využití „veřejně
prospěšné stavby – soc. služby“ a doporučuje
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ze zasedání rady
při III. změně ÚP změnu funkčního využití
na „všeobecně obytné plochy“.

v ulici Dr. Janského firmu Kříž – nabídková
cena 150 372 Kč.

• Rada města bere na vědomí žádost o změnu
regulativů k ÚP týkající se údržby a úprav rekreačních objektů, materiál bude zařazen do
podkladů pro III. změnu ÚP a ukládá odboru
investic odpovědět na připomínky.

• Rada města schvaluje rozdělení finančních
prostředků získaných z veřejné sbírky obce
Rousínov ve výši 104 tis. Kč dle návrhu sociální komise.

• Rada města žádá komisi dopravní a bezpečnostní projednat žádost o pročištění dešťových
vpustí v ul. Havlíčkova a dokončení úpravy
asfaltem v úseku mezi ul. Jiráskova – Bezručova a připravit podklady pro odpověď.
• Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
náhrady na úpravy vjezdu k čp. 343 ve výši
3 413 Kč a ukládá finančnímu odboru proplatit schválenou částku.
• Ve věci stížnosti na stav komunikace Mokropeská v její dolní části rada města doporučuje pisateli obrátit se ve věci poškození
vozidla na vedoucí odboru správy majetku pí
Muzikářovou (finanční náhrada bude řešena
z pojištění MěÚ) a ukládá TS provést úpravy
komunikace v nezbytné míře; komunikace
Mokropeská je zařazena do plánu úprav
komunikací.
• Rada města žádá Ing. Piláta prověřit situaci s úpravou chodníku v ulici Mostecké,
Kladenské (poskytnutí materiálu na tuto
úpravu) a navrhnout řešení.
• Rada města určuje jako prováděcí firmu
na dostavbu K+V v Mokropsích firmu
Stavitelství Řehoř – nabídková cena vč. DPH
2 696 501,90 Kč.
• Rada města ukládá odboru investic předložit ještě alespoň jednu nabídku na provedení
přeložky plynové přípojky k objektu městské
policie.
• Rada města určuje k provedení kanalizační
přípojky k objektu městské policie firmu Kříž
– nabídková cena 34 332 Kč.
• Rada města určuje k provedení vodovodu
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• Město Černošice souhlasí s návrhem
smlouvy o zřízení věcného břemene a doporučuje zastupitelstvu ke schválení (vodovodní
a kanalizační řad na pozemku č. parc. 2742/4
v k. ú. Černošice).
• Rada města ukládá finančnímu výboru
projednat nabídku na odprodej pozemku č. k.
500/8 a 500/2 – u čističky (dle PK).
• Rada města rozhodla, že nemá zájem
o koupi části domu čp. 368 a pozemku v ulici Střední.
• Rada města důrazně žádá firmu Stavitelství
Řehoř, aby v termínu do 1 měsíce uvedla
stavební dvůr u nádraží Mokropsy do přijatelného stavu; v opačném případě dojde k vypovězení nájemní smlouvy
• Rada města jmenuje členy komise státní památkové péče: Ing. Martina Stárka, Ing. arch.
Annu Schránilovou, Ing. Lenku Duškovou.
• Rada města rozhodla, že instalaci nouzového
osvětlení a pronájmu kuchyně v DPS bude řešit po schůzce vedoucí DPS pí Mgr. Řepové se
zástupci finančního výboru a pí starostkou.
• Rada města souhlasí s provedením odvodnění ul. Ke Švarcavě dle návrhu Ing. Piláta
(žadatelka se bude podílet na nákladech ve
výši 15 000 Kč).
• Rada města schvaluje nákup 3 velkoobjemových kontejnerů pro chatové osady
Radost, V Topolí, Na cípu.
• Rada města rozhodne o výběru firmy na
přemístění původního měřícího zařízení
z rozvaděče STE do nově vybudovaného rozvaděče měření na hranici ČOV po obdržení
nabídky firmy Elektro Štika.

informace z radnice
• Rada města bere na vědomí závěry analýzy
firmy Aquaconsult k pronájmu sítě vodovodu
a kanalizace v Černošicích, problémem se
bude dále zabývat po uzávěrce termínu pro
podání nabídek na pronájem.
• Rada města ukládá odboru správy majetku
konzultovat s právníkem problém připojení
domu čp. 798 na nový vodovodní řad.
• Rada města schvaluje finanční dar pro pořádání dětské sportovní olympiády dle požadavku MŠ 2, max. ve výši 10 000 Kč pro všechny
akce do konce r. 2003 na úkor všeobecné rezervy a doporučuje pí ředitelce, aby o finanční
příspěvky na tyto akce žádala v rámci grantových řízení města a krajského úřadu.
• Rada města bere na vědomí podanou žádost
na Krajský úřad Středočeského kraje o náhradu dotace na školská zařízení za měsíc únor
2003, blokovaných v Union Bance, ve výši
60 300 Kč.
• Rada města nesouhlasí s umístěním reklamní plachty na zábradlí v Komenského ulici
proti železničnímu přejezdu a doporučuje
žadateli vytipovat vhodnější místo.
• Rada města pověřuje vedoucího odboru kultury sjednáním krátkodobých pronájmů MěKS
a vybíráním peněz za tyto služby (krátkodobým
pronájmem se rozumí doba do 7 kalendářních
dnů); rada města souhlasí s výší nájmu ve stejných sazbách, jako je účtovalo MěKS a ukládá
finančnímu odboru vypracovat návrh nového
ceníku za pronájem místností v MěKS.
• Rada města souhlasí s pronájmem klubov-

ny č. 6 v MěKS do konce kalendářního roku
a pověřuje vedoucího odboru kultury vypracováním příslušné smlouvy.
• Rada města ukládá technickým službám
vyklidit a uklidit sklípek Městské knihovny.
• Rada města ukládá odboru dopravy projednat, v jakém rozsahu bude prováděna oprava
komunikace mezi Černošicemi a Radotínem.
• Rada města bere na vědomí, že ve dnech
15. – 17. 8. 2003 navštívila naše město skupina zástupců partnerského města Lešnice.
• Rada města ukládá kanceláři starosty,
oddělení krizového řízení, odboru životního
prostředí a Sdružení dobrovolných hasičů
Mokropsy předložit seznam požadavků na
bezúplatný převod vyřazovaného materiálu
od Armády ČR pro potřeby krizového řízení.
• Rada města souhlasí s provedením rekonstrukce kotelny domě v Riegrově ulici – město se bude podílet 3⁄4 na celkových finančních
nákladech na plynofikaci kotelny; rada města
ukládá odboru investic urychleně prověřit, zda
nelze na tuto rekonstrukci získat dotaci, a finančnímu odboru připravit úpravu rozpočtu.
• Rada města ukládá investiční komisi připravit plán plynofikace objektů v majetku obce.
• Rada města ukládá školskému výboru projednat návrh projektu ředitele ZŠ Černošice
„Otevřená škola“.
• Rada města bere na vědomí, že byla poskytnuta dotace Ministerstva zemědělství ČR na
vodovod Topolská.

Informace o jednání mezi městem a ČD o problematice
spojené s dopravním řešením, souvisejícím s výstavbou
III. rychlostního koridoru
Dne 16. 7. uspořádala městská rada veřejné
projednávání připravovaného projektu ČD na
výstavbu III. rychlostního koridoru a na související dopravní řešení, které se bude týkat
našeho města.

Debata, která probíhala ve zcela zaplněném Club kině, byla velmi otevřená
(místy i mírně bouřlivá), nicméně probíhala
v pracovním duchu, a myslím, že i bez nadměrných osobních emocí. Nejspornějším
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informace z radnice
místem, o kterém se také vedla nejobsáhlejší
diskuse, bylo poněkud neočekávané řešení
příjezdu do Černošic, kde dráha umísťovala
v jednom úseku silnici II/115 a trať do jedné
osy. Tedy silnici nad trať. Toto řešení, které
by z hlediska dráhy bylo výhodné, protože
obě komunikační trasy by byly vedeny po
drážním pozemku, bylo naopak občany shledáno jako nadměrně zatěžující a zcela jednohlasně zazněl požadavek na to, aby silnice
II/115 v úseku od vodárny (od současného
podchodu směrem ke kostelu) až ke Slánce
vedla souběžně s tratí a v její úrovni, přičemž
ze strany od ulice Sadové je požadována dostatečně účinná protihluková stěna a ze strany
ulice Komenského zakrytí půltunelem. Nové
propojení spodní části Černošic a stávající
silnice II/115 pak bylo v této souvislosti
požadováno parametrovaným podjezdem pod
současným tělesem dráhy v místech, kde se
ulice U Vodárny nejvíce přibližuje k tělesu
trati. Sem má být také přes stávající proluku
svedena komunikace II/115, a to bez ohledu
na to, zda hlavní spojení s Radotínem nakonec povede v celém úseku až do Radotína
pod Staňkovkou, či zůstane zachováno v současné trase.
Tyto požadavky si tři přítomní radní (paní
starostka a její dva zástupci) řádně zaznamenali a na nejbližším jednání se zástupci
dráhy byly předloženy jako konečné stanovisko města. Po delší debatě, která věru
nebyla snadná, zástupci investora i zástupci
projektanta přislíbili, že uvedené požadavky
akceptují poté, co budou s tímto stanoviskem
seznámeny jejich nadřízené orgány.
Po těchto jednáních zpracovala pro Informační list k uvedené problematice paní starostka následující souhrnné stanovisko:
„Jsem si vědoma, že kromě zátěže v průběhu stavby samotné jsou dalšími rizikovými
faktory dostatečná prostupnost mezi částmi
obce nad kolejemi a pod kolejemi, a v ne-
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poslední řadě technické řešení v úseku trati
rovnoběžném s ulicí Sadovou, kde by mělo
být do zářezu rovnoběžně s tratí umístěno
i těleso komunikace. Z uvedených poznatků,
ale i na základě reakcí občanů při prezentaci
projektu jsme do stanoviska města zahrnuli zejména požadavek, aby v úrovni ulice
Sadová bylo vedení tratě a komunikace ve
stejné úrovni a bylo alespoň částečně zakryto tunelem. Pro toto místo požadujeme
doložit již projekt pro územní rozhodnutí
řezy navrhovaného řešení. V místě ulice
U Vodárny by měl být sjezd a podjezd pod
tratí. Doposud nebylo definitivně rozhodnuto, zda v tomto místě bude komunikace
II/115 svedena na stávající komunikaci do
Radotína, či zda nově povede po stávajícím tělese tratě pod Staňkovkou. U ulice
Topolská by měl být průjezdný podchod, který by měl nahradit rušené přejezdy v ulicích
Kazínská a Říční. Výraznou změnou bude
i posunutí mokropeské zastávky směrem
na Všenory, těsně za stávající přejezd v ul.
Dr. Janského. Na tomto místě požadujeme
provedení terénních úprav ke zpřístupnění
zastávky. (Odtěžení zeminy z nezastavěného
cípu a vybudování parkovacích ploch v prostoru od současného nádraží směrem k nové
zastávce.) Město vzneslo i požadavek na vypracování hlukové studie, studie emisí a dopravní studie. Na celou stavbu bude vypracována studie vlivu stavby na životní prostředí
(EIA). Dále s dráhami jednáme o možnosti
vyústění podchodu pod černošickým nádražím až do ulice Karlštejnská, neboť zde
v současné době dochází při příjezdu vlaků
k častým kolizím mezi automobily a chodci.
Přes uvedená rizika se domnívám, že již sám
fakt, že naším městem prochází železnice,
je přínosem, považuji tuto formu hromadné
dopravy za nejvhodnější. Navrhovaná intenzifikace tratě přinese zkrácení intervalů mezi
jednotlivými spoji, mělo by dojít k rekon-
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strukci železničního spodku a kompletní výměně železničního svršku, což by mělo, snad
i s postupnou výměnou železničních vagónů,
přinést postupné zvyšování komfortu pro
cestující, a poté nezbývá než doufat, že tuto formu dopravy bude využívat co nejvíce
našich obyvatel. Uvedená opatření budou
mít i nezanedbatelný vliv z hlediska hluku
a vibrací v blízkosti trati, ty by se měly díky
pružnějšímu drážnímu svršku výrazně snížit.
Projekt počítá se stavbou hlukových bariér
podél tratě uvnitř města, a tam kde budou
přes zmíněná opatření překračovány hygienické limity, budou na náklady Českých
drah instalována protihluková okna. I toto
považuji za posun, jelikož doposud provoz
dráhy způsobuje několikanásobná překročení hlukových limitů. Nezanedbatelné je
i to, že všechny podchody budou řešeny jako
bezbarierové.“ Tolik paní starostka.
V současné době obdrželo město od investora i od projektanta dopis se sdělením,
že požadavky města budou akceptovány. To
znamená, že projekt k územnímu řízení bude zpracován podle požadavků, které město
písemně zaslalo. Pouze v případě požadavku
na prodloužení podchodu od nádraží do ulice
Karlštejnská to podmiňují finanční participací města (jedná se o cca 15 mil. Kč).
Myslím, že každý účastník několika veřejných debat, které se jakkoliv dotýkaly
tématu jak řešit dopravu v našem městě,
si nakonec musel odnést jeden poznatek.
V Černošicích snad kromě dlouhého tunelu,
který by začínal u Staňkovky a vyúsťoval
někde před Dobřichovicemi, není k dispozici žádné řešení, které by problém průjezdu
silniční dopravy skrz město skutečně řešilo
k všeobecné spokojenosti a nebylo jen jeho
přenesením o kus dál, takříkajíc před jiné
dveře. Za těchto okolností je tedy pouze
možné ponechat vedení silnice II/115 v zá-

sadě ve stávající trase s tím, že nově bude
řešen jen ten krátký úsek, který bezprostředně souvisí s mimoúrovňovým křížením trati.
Určitým pozitivem zde může být, že velmi
frekventovaná silnice, která dnes vede volně
mezi obytnými domy, sice i nadále povede
totožným územím, ale bude z obou stran
zakryta protihlukovými barierami, zatímco dopravní frekvence na úseku silnice
Radotínské od betonárky k současnému
přejezdu trati, tedy na úseku, který vede
na dotčeném území prakticky kolem týchž
domů, ale z druhé strany, bude omezena na
minimum.
Město by se však teď mělo ze všech sil zaměřit na prosazení takových opatření, která
by Černošice jako celek maximálně ochránila od nadměrné dopravy. A je-li myšlenka na
podtunelování celých Černošic příliš odvážná a náročná, pak bychom měli alespoň začít
intenzivněji a hlasitěji vznášet požadavek na
přeložení silnice II/115 směrem na Ořech,
tak jak to již někde v plánech existuje. Je
totiž evidentní, že celkovou kvalitu bydlení
v Černošicích mohou zásadně ohrozit asi jen
tři faktory: rozsáhlejší výstavba sídlištního
typu, nevhodné umístění staveb výrobního
charakteru a špatně řešená doprava.
Před prvními dvěma riziky se myslím nakonec dokážeme ochránit i sami, ale při dopravním řešení bude nutná součinnost s řadou
dalších subjektů, přičemž po zkušenostech,
které jsem získal při projednávání záležitostí
spojených s železničním koridorem, jsem
pochopil, že naprostá většina dotčených obcí
si hodlá hájit zcela výlučně jen svoje zájmy
zcela bez ohledu na ostatní. Není však jediný
důvod pro to, aby se Černošice nechovaly
naprosto stejně. Určitý úspěch, kterého jsme
nyní při vyjednávání s dráhou dosáhli, by
nám v tom měl být povzbuzením.
Helena Langšádlová, starostka
Aleš Rádl, místostarosta

7

informace z radnice
Postup městské policie při zajišťování veřejného pořádku ve městě
Dle zákona o obcích, § 35, odst. 2, obce
v samostatné působnosti ve svém územním
obvodu pečují o uspokojování potřeb občanů
mimo jiné i na úseku veřejného pořádku.
K tomuto účelu zřizují dle ustanovení § 84,
odst. 2, pís. s) zákona o obcích obecní policii, kterou je možno v současnosti přímo
úkolovat.
Obecní (městská) policie se při své činnosti
řídí ústavou, zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, do kterých jsou
zahrnuty zejména obecně závazné vyhlášky
a nařízení obcí (měst) a krajů. Dále se při své
činnosti též řídí žebříčkem hodnot společnosti, který je nastaven v posloupnosti: život,
zdraví a majetek. Toto v praxi znamená, že
jestliže strážník provádí např. odstraňování
vraku a je mu nahlášena rvačka mezi sousedy,
která je v našem městě takřka denním jevem,
prioritně provede zákrok tam, kde je ohroženo zdraví. Jiná věc by byla, kdyby se jednalo
např. o vrak, který tvoří překážku provozu na
pozemní komunikaci a přímo ohrožuje účastníky provozu. Toto rozhodnutí záleží pak na
každém konkrétním strážníkovi.
Pokud strážník městské policie sám zjistí
nebo je mu oznámena skutečnost nebo podezření z páchání protiprávního jednání, je povinen dle zákonných norem provést zákrok,
úkon nebo jiné opatření. Zákrok nebo jiné
opatření je též povinen provést i mimo službu, a to za podmínek stanovených zákonem.
To znamená, že nesmí být pod vlivem léků
nebo jiných látek, které snižují jeho schopnost jednat atd.
Pokud je tedy takováto skutečnost strážníkovi známa a nebrání-li tomu jiný zákonný
důvod, je strážník oprávněn některé záležitosti řešit na místě v blokovém řízení. Přesný
výčet těchto oprávnění je stanoven § 86, odst.
d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Vše
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ostatní je strážník povinen oznamovat příslušným správním orgánům, které jsou ze
zákona povinny se věcí dále zabývat.
Oprávnění strážníků byla do konce roku 2002 soustředěna do jednoho právního
předpisu. Od 1. 1. 2003 je v platnosti novela
zákona o obecní policii, ze které byla některá
oprávnění přesunuta do právních předpisů speciálních. V tomto bych zmínil např.
oprávnění zastavovat vozidla. Toto oprávnění
bylo ze zákona o obecní policii přesunuto
do zákona o provozu vozidel na pozemních
komunikacích. Dále strážníci pracují se zákonem o přestupcích, zákonem o živnostenském podnikání, trestním zákonem, trestním
řádem, zákonem o pozemních komunikacích,
zákonem o Policii ČR atd. Z tohoto důvodu
mohu říci, že strážníci v současné době postupují dle celé škály zákonných norem a jejich práce se tím stává mnohem složitější.
V případě vraků je dnes právní norma
nastavena tak, že vrakem je dle ustanovení
§ 19, odst. 2, pís. g) zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích vozidlo, které
je trvale technicky nezpůsobilé k provozu
a není opatřeno SPZ nebo které je zjevně
trvale nezpůsobilé k provozu. Takové vozidlo
je povinen na výzvu vlastníka komunikace
vlastník vraku odstranit, a to do dvou měsíců
od doručení výzvy. Neučiní-li tak, odstraní
jej po této době vlastník komunikace na náklady vlastníka vraku, je-li znám.
V našem městě by měl odstraňování vozidel provádět vlastník komunikace, a to
prostřednictvím příslušného odboru MÚ,
neboť výzva vlastníkovi vraku je správním
úkonem. Jde tudíž o formu rozhodnutí, což
není městská policie v současnosti pověřena
provádět. Městská policie by měla výskyt
vraku tomuto odboru oznamovat, jako tomu
bylo v minulosti, a po uplynutí zákonné doby

informace z radnice
dvou měsíců na žádost tohoto odboru vrak
odstranit. Z důvodu toho, že k odstranění
vraků nedocházelo, vložila se do tohoto problému opět městská policie a okrajově, mimo
svoji povinnost, se tímto problémem zabývá
a vraky odstraňuje. Okrajovou tuto činnost
nazývám proto, že v tomto městě je mnoho
dalších problémů, které přímo spadají do
působnosti městské policie, a jde zpravidla
o závažnější protiprávní jednání.
Gregor Dušička, vedoucí MP Černošice

Akce kontejnery podzim 2003
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 do 14.00 hod.
v těchto ulicích a termínech:

Co do kontejnerů nepatří:
sklo, plasty, papír
železný šrot – možno odevzdat hasičům
Mokropsy
lednice – nebezpečný odpad – zdarma do
technických služeb
barvy, ředidla a jiné chemikálie – zdarma
do technických služeb
bioodpad – větve, tráva apod. – sváží se
každé pondělí v biopytlích, které lze
zakoupit na MěÚ nebo v technických
službách
Prosíme občany, aby odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

11. 10. 2003
Vráž – Dobřichovická (u trafostanice)
Černošice – Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice – Radotínská – Sadová
Černošice – v Kosině
12. 10. 2003
Černošice – Poštovní
Mokropsy – u pekárny
Vráž – Husova – Majakovského
Vráž – Slunečná u kontejnerů na plasty
18. 10. 2003
Mokropeská – roh na Višňovce
Vráž – samoobsluha u trafiky
Vráž – U Mašitů
Mokropsy – Šeříková
19. 10. 2003
Mokropsy – Dr. Janského
Černošice – Libušina
Černošice – Karlická
Černošice – u kostela
25. 10. 2003 chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách

Z deníku městské policie
Dne 27. 8. 2003 v podvečerních hodinách
byla městská policie požádána o pomoc při
pátrání po mladíkovi, který se má pohybovat v Černošicích u lávky. Dále nám bylo
sděleno, že mladík je pořezaný na zápěstích.
Hlídka městské policie ve spolupráci s PČR
tohoto mladíka nalezla po upozornění občanů
až za lávkou v Praze 5–Lipencích. Mladíka
ihned ošetřil lékař. Tomuto také mladík sdělil,
že se pořezal sám z nešťastné lásky.
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Dne 4. 9. 2003 ve 14.30 hod. byla městské
policii oznámena dopravní nehoda v ulici
Vrážská. Po příjezdu na místo hlídka zjistila,
že při nehodě nebyl nikdo zraněn. Došlo zde
však k úniku paliva a z tohoto důvodu byl
na místo přivolán hasičský záchranný sbor.
Příčinou dopravní nehody byla nedovolená
rychlost – viz. foto.

Nabídka pronájmu prostor MěKS
Město Černošice nabízí k dlouhodobým
i krátkodobým pronájmům prostory v budově Městského kulturního střediska na adrese
Mokropeská 1208, Černošice. K dispozici je
až 120 m² plochy pro dlouhodobý pronájem
s vlastním vchodem a parkovacími místy.
Bližší informace poskytne P. Blaženín na
č. tel. 251 641 116 nebo 602 200 817
Osobní návštěva zájemců je vítána. Termín
je třeba dohodnout na uvedených tel. číslech.
Nabídky adresujte na: Městský úřad Černošice Odbor kultury, Riegrova 1209, 252 28
Černošice

K rubrice Naši jubilanti
Minulý měsíc jsme obdrželi stížnost na
porušování zákona o ochraně osobních údajů uveřejněním jména a věku v této rubrice.
Domnívali jsme se, že naše seniory potěší, že
město nezapomíná na krásný věk, kterého se
dožili, a spolu s ostatními občany města jim
i tímto způsobem popřejeme k narozeninám.

Městská policie bude od 1. 10. 2003 plošně
v celém městě kontrolovat placení místního
poplatku ze psů. Tento poplatek je povinen
platit každý majitel psa staršího 6 měsíců,
a to v místě svého trvalého bydliště. Z tohoto
důvodu bude prověřeno i případné placení
poplatku v jiné obci či městě. Nepřihlášení
psa k poplatkové povinnosti bude postihováno v daňovém řízení, které provede obec,
a lze zde uložit značně vysoké sankce.
Současně s tímto bude prováděna kontrola
místní vyhlášky č. 23 města Černošice, zaměřená na volné pobíhání psů.
Gregor Dušička, Městská policie Černošice
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Jedná se o zavedenou a podle ohlasu mnoha občanů i očekávanou a milou rubriku.
Rádi bychom však předešli dalším stížnostem, a proto prosíme ty z Vás, kterým se nelíbí, že by mohli být uveřejněni v rubrice Naši
jubilanti s uvedením jména a věku, aby nám
své námitky sdělili buď osobně nebo písemně
na adresu městského úřadu nebo telefonicky na čísle 251 081 530, slečna Kolářová.
Děkujeme za spolupráci a věříme, že i nadále
tato rubrika bude milou připomínkou životních jubileí našich spoluobčanů.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář
starosty

Posílání obecních zpráv
pomocí SMS
V dubnových IL byla uveřejněna zpráva
o úmyslu městského úřadu zavést posílání
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obecních zpráv ve formě SMS na mobilní
telefony občanů Černošic a tím též částečně nahradit absenci městského rozhlasu.
V současnosti jsme shromáždili POUHÝCH
25 ZÁJEMCŮ o tuto BEZPLATNOU službu,
což nám připadne stěží uvěřitelné a máme za
to, že jde o omyl.

fonu, na který chtějí zprávy zasílat. Čísla
svých mobilních telefonů spolu se jménem
a adresou posílejte prosím na městský úřad
sl. asistentce starostky Markétě Kolářové
buď běžnou poštou, nebo poštou elektronickou na adresu:

Město tedy znovu vyzývá všechny zájemce o nahlášení čísla svého mobilního tele-

resu redakce IL (papírově či elektronicky),
uvedenou v tiráži tohoto listu.

starosta@mestocernosice.cz, anebo na ad-

Odpověď rady na dopisy pana Štechy
Vážený pane Štecho, aby bylo možné naši veřejnou diskusi ukončit, pověřila mě městská rada,
abych na všechny Vaše otázky stručně a zcela neosobně odpověděl. Pro lepší přehled jsem vše,
co z Vašich dvou dopisů lze vnímat jako otázku, seřadil a očísloval, odpověď vždy následuje.

První dopis
1. Neuvěřitelný nepořádek na obecních pozemcích, na silnicích, cestách, lesních zákoutích, zahradách! Rozházené odpadky,
které někdo dovezl autem.
Je třeba přesně rozlišovat. Za pořádek
vždy odpovídá majitel pozemku. Na pozemcích města se uklízí jednak prostřednictvím
specializované firmy (silnice se zpevněným
povrchem), černé skládky likvidují Technické
služby. Nespecifikovaný nepořádek jsme se
pokusili uklidit ve spolupráci s lidmi, kteří
mezi tímto žijí. Je možné specializovanou firmu požádat o rozšíření její úklidové nabídky
o metařskou četu, což je však dosti nákladné
a bylo by pak nutné něco zase omezit (příspěvek na kulturu, pro starší občany, pro
sportovce či pro hasiče).
Za nepořádek na soukromých pozemcích
odpovídají vlastníci a v případě, že to přesáhne určitou mez, lze požádat úřad o zjednání nápravy prostřednictvím nařízení, které
pak bude ve spolupráci s dalšími orgány
státní moci vymáháno.
2. V době procházky a přednášky však zrovna někdo vypustil do vodoteče fekálie,
někdo jiný zapálil mokré listí.
Takový případ je třeba neprodleně hlásit

městské policii, která vše zdokumentuje na
videokameru a předá odboru pro životní prostředí k dalšímu řešení.
3. Nejenom v Libušině ulici se povalovala
polorozpadlá auta, hrdě označená jménem
majitele.
Je třeba vědět, že ne každé polorozpadlé
auto lze označit velmi přesně definovaným
pojmem „vrak“.
4. Polopopadané zídky hrozily zavalením
cestiček.
Pokud někde, dle názoru veřejnosti, polorozpadlá zídka ohrožuje bezpečnost chodců,
je třeba se obrátit na stavební úřad, který
bude v rozsahu svých kompetencí konat.
5. Díry v silnici se daly měřit na decimetry…
Z tohoto důvodu definovala rada a zastupitelstvo silniční síť jako svoji hlavní investiční
prioritu.
6. Má ale obec vůbec chuť hledat netradiční
jiná řešení? Něco udělat navíc?
Ano, má. a) Prodáváme všechna nevýnosová aktiva a získané prostředky směřujeme
do investic. b) Více prostředků věnujeme na
technické služby. c) Spolupracujeme s profesionální úklidovou firmou. d) Pořádáme akce,
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které umožňují širší veřejnosti více se zapojit
do zlepšování životního prostředí ve městě.
7. Včera jsem byl svědkem, jak dva mladíci
ve svých starších, ale rychlých autech na
hlavní silnici do Solopisk se bavili tím, že
zastavili a prudce akcelerovali.
Chování účastníků silničního provozu, které je v rozporu s pravidly silničního provozu,
řeší státní dopravní policie. O součinnost při
řešení lze z operativních důvodů požádat
i naši městskou policii.
8. Jenom ten úřad by to nemusel tak nechat
neuklizené. Úklid státní komunikace nepatří pod kompetence Obecního úřadu (?),
ale lze včas urgovat a nakonec sestoupit ze
své výše a zařídit to vlastními prostředky.
Úklid prostřednictvím specializované společnosti, který hradíme z vlastních prostředků, probíhá cyklicky vždy po třech měsících
a zahrnuje i státní silnice na území města.
Tento cyklus lze v případě, že bude vyhodnocen jako neúnosně dlouhý, i zkrátit.
Požádat zaměstnance úřadu, aby se po
pracovní době nebo v době svého menšího
pracovního vytížení odebrali uklízet město, se
mi jeví jako nerealizovatelné. Dělají to pouze
pracovníci zařazení do odboru technických
služeb, kteří to mají v popisu práce.
9. Obec musí být iniciátorem. Nikoli pouhým přikazovatelem a vyhlašovatelem
omezení a vyhlášek, které nakonec stejně
nikdo nekontroluje. Návrh akce: Stydíte
se za své okolí? Tak mu pomožte! Tak se
o něj postarejte! Zameťte si před prahem.
Rozšiřte svůj horizont!
Obec je iniciátorem. 11. 4. 2003 byla zorganizována akce „Úklid města ke Dni Země“,
zúčastnilo se třicet lidí. Příští rok to snad bude alespoň o maličko lepší.
10. I ty fekálie se dají řešit: kontrola, ta
otravně opakovaná, snad přinutí notorického smradlavce se připojit. Slyšel jsem,
že i obecní domy nejsou připojeny. Je to
pravda? Je to možné?
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Ano, u domů, které mají zkolaudovanou
jímku, lze provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod tak, že si kontrolní
pracovník nechá předložit doklady potvrzující pravidelný odvoz. Dosud se tato kontrola
neprováděla, protože není legislativně dořešeno, jak by se mělo postupovat v případě, že
kontrolovaný subjekt nebude spolupracovat.
Obec vlastní celkem 8 objektů, 7 z nich
je řádně připojeno a jeden (menší a starší
rodinný domeček v ulici Na Slunečné) připojen není.
11. Úředníci, kteří jistě pracují velmi zodpovědně a vytíženě, ale „jen“ sedí a sedí
a úřadují a úřadují. Z hlediska občana se
příliš nezměnilo. Mohli by jednou týdně
poznat obec (omlouvám se těm, kteří to
dělají a neví se o nich) a projít se po obci
a obyčejně, vlídně a normálně promluvit
s lidmi o pořádku. Upozornit občany, že
pořádek je vizitka obce, snaha o krok do
kulturnějšího prostředí, které nakonec
potěší všechny.
Úředníci vykonávají svou činnost na základě pracovní smlouvy, která přesně vymezuje
jejich povinnosti. Vedení úřadu nemá k dispozici žádný nástroj, kterým by bylo možné
zaměstnancům v pracovním poměru uložit
tento druh činnosti, neboť v pracovní době
musí být vytíženi činností, která odpovídá
jejich zařazení, a po skončení pracovní doby
jsou občany města jako kdokoliv jiný a do
činnosti spojené s důraznějším prosazováním
pořádku se mohou zapojit pouze na základě
svého volného rozhodnutí. Tak jako kdokoliv
jiný.
V rámci struktury úřadu mají pořádek na
starosti Technické služby, městská policie,
odbor životního prostředí a okrajově pak také
VaK, odbor dopravní a stavební úřad.
Technické služby pravidelně monitorují
v rámci svého pohybu po městě černé skládky, zábory chodníků, zanesené vodoteče, nebezpečné výmoly atd. O těchto zjištěních pak

informace z radnice
pravidelně podávají zprávu a podle priority
závažnost informace a personální kapacity je
voleno řešení.
Městská policie řeší všechny prohřešky
veřejnosti proti vyhlášce o veřejném pořádku
a ve spolupráci s odborem dopravním pak
řeší i zapomenuté vraky.
Odbor životního prostředí má na starosti
řešení rozsáhlé agendy, rovněž spojené s veřejným pořádkem (pálení listí, vypouštění
fekálií atd.).
V rámci preventivní a osvětové činnosti
(která je zde patrně myšlena) je pak z pozice
úřadu s veřejností komunikováno souhrnně,
a to prostřednictvím IL – za úřad to činní
paní Petelíková a paní Slabihoudková, za
radu města pak radní Řehoř, který má v radě
agendu životního prostředí na starosti, a za
zastupitele pak Ing. Manda, který je předsedou komise pro životní prostředí. Vedení
úřadu zde zatím nevidí zřetelnou absenci
aktivity, v opačném případě je vedení úřadu
připraveno více se do popularizace ochrany
ŽP zapojit.
12. Jen chtít a začít. Nehledat odpověď proč
to nejde, ale opačně hledat cestu, aby to
šlo! Jak jednoduché!
Město chce, město začalo, město hledá, jak
by to šlo. Jednoduché to rozhodně není.
13. Musí nás někdo upozornit! Proč ne
obecní úředník sstoupivší z výše svého
úřadu. On je totiž placen námi a nám by
měl poskytovat servis. Obecný dojem, že
úřad je od toho, aby úřadoval, omezoval,
přikazoval, je mylný. Úřad je služba se
vším, co v dobrém smyslu tohoto slova
k tomu patří.
Povinnosti úřadu a úředníků jsou přesně
specifikovány příslušnými zákony (zejména
zákonem 312/2002 Sb., § 16, dále pak zákoníkem práce, příslušnou pracovní smlouvou
a částečně i zákonem o obcích). Není bez
zajímavosti vědět, že tyto zákony (zejména

ten první) vedle přesně vyspecifikovaných
povinností poskytují úředníkům i poměrně
rozsáhlou ochranu, takže není vůbec snadné
nahradit úředníka, který neodpovídá svým
pracovním výkonem nárokům na profesionalitu, rychlost a výkonnost, jiným. Taková je na
základě většinové vůle současná realita a je
třeba ji respektovat.
14. Nevím, zda v Černošicích existuje dům
nebo sklep, který nebyl vykraden. Auto,
kterému nebylo alespoň jednou rozbito
okno, ukradena rezerva. Co s tím?
Majitelé domů se mohou připojit na bezpečnostní pult, který provozuje naše MP,
dojezdová doba je v celých Černošicích
maximálně 5 minut. Auta mají být vybavena
alarmem, nebo by měla parkovat na soukromých pozemcích za plotem. Tam, kde to nelze,
je třeba se spolehnout na pozornost sousedů
a podezřelou činnost okamžitě hlásit. Není
v silách MP privátně celou noc střežit
všechna venku zaparkovaná auta v celých
Černošicích.
Každopádně ale platí, že dle sdělení plukovníka Pelce (velitel okresu Praha-západ) je
v Černošicích v současnosti nejmenší nápad
trestné činnosti z celého Dolního Poberouní.
15. Možná častější „americké pomalé noční
a předranní projíždění městem“ by třeba
odradilo trapné drobné lapky.
Dle sdělení MP je tato činnost pravidelně
vykonávána.
16. …vyhláška, která prý už zase zpětně platí
(pálit se může jen suché a jen tehdy, když
neohrožuje životní prostředí – omlouvám
se za nepřesnou citaci, ale ten logický
nesmysl je evidentní a asi neodpovídá
současnému zákonu o ochraně životního
prostředí). Nakonec kdo bude určovat, že
to klestí, listí a zbytky byly dostatečně
suché?
Ano, tato vyhláška platí a bez obav ze
sankce ze strany úřadu lze pálit pouze suchou dřevní hmotu. V současné době se vede
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diskuse, zda do této vyhlášky zapracovat
možnost kontroly pomocí „kouřoměrů“, které
vytvořilo Ministerstvo životního prostředí. Je
to takový kartónový papír, kde je jedna řada
prostřižených okének a jedna řada okének
stupňovitě ztmavených. Kontrolující úředník
přikládá tento kartónek mezi posuzovaný
kouř a své oko a podle shody na barevné škále určuje míru zasažení životního prostředí.
Asi tak od prostředku této stupnice již lze udělovat pokutu. V této věci však dosud nepadlo
konečné rozhodnutí.
17. Když omezuji druhé, bráním jim v jejich
činnosti, práci a rekreaci a negativně
ovlivňuji jejich pocity, třeba jenom tím,
že dávám najevo, že okolí mě nezajímá,
chovám se hanebně!
Ten, kdo se cítí takto omezen, by se měl
neprodleně obrátit o pomoc na příslušného
kompetentního úředníka, v případě jeho nečinnosti na vedení úřadu.
18. Zkusme se povznést, obrazně i fyzicky,
a vidět sami sebe z nadhledu. Zkusme
s tím něco udělat! Nešlo by s tím něco
více udělat?
Z hlediska občanů by nepochybně šlo chovat se ke svému okolí odpovědněji, účastnit
se dobrovolně úklidových akcí a aktivněji se
zajímat o nepořádek kolem sebe.
Z hlediska obce je možné ještě více zintenzivnit výchovnou a osvětovou činnost,
přidělit na veřejný pořídek více prostředků
(tedy ubrat jinde) a zároveň zpřísnit represivní opatření (tedy udělovat více větších pokut
a dále rozšířit městskou policii).
V souvislosti se schvalováním rozpočtu budou zastupitelé moci zvážit obě možnosti.

Druhý dopis pana Štechy
Vážený pane místostarosto!
Děkuji za otevřený dopis uveřejněný v Informačním listě – červenec 2003. Bohužel v dopise neodpovídáte ani na jednu moji otázku.
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Ptal jsem se, zda má obec přehled, kdo je
a kdo není připojen na kanalizace v místě,
kde je zavedena, a co obec dělá, aby obyvatele přesvědčila, aby se připojili. Dále, zda
všechny domy patřící obci jsou již připojeny.
Psal jsem, že každý by měl být zodpovědný
za své nejbližší okolí a „procházka zastupitelů“ jednou týdně s konkrétním oslovením
občanů by jistě fungovala. Nakonec jsem
se mimo jiné ptal, proč policie i MÚ tolerují
několik let zaparkované a často jménem majitele i označené vraky aut na ulicích.
Určitě se shodneme, že cíl máme stejný, ale
věta z Vašeho dopisu – „Když člověk chce
pohnout světem, musí nejprve pohnout sám
sebou“, je úžasná. Jako bych ji někde, kdysi
dříve, slyšel…
O pořádek se musí starat placený a kontrolovaný profesionál. Sebelépe míněné brigády
nic nevyřeší.
Je hezké, že se mě snažíte vychovávat. Píšete: Zúčastněte se úklidových akcí, dávejte
podněty policii atd. Vaše role je však jiná.
Místostarosta a všichni zaměstnanci MÚ
a volení zastupitelé jsou na svých místech,
aby pracovali pro obec a pro občany, kteří je
platí ze svých daní. Vím, že to jistě víte, ale
Vaše odpověď to nenaznačuje.
Podněty podané policii na nepořádek sousedů v obci jako jsou Černošice, se blíží udání. Každý se zná s každým a nikdo nechce jít
do konfliktu se sousedy a kontrolní role MÚ
je proto nezastupitelná.
„Procházky“ obcí a rozhovor s obyvateli
nahradí nefungující vyhlášky, pokuty i jiné
sankce. Také se seznámíte s občany.
Píšete, že jste si i na policii ověřil, že jsem
nepodal žádný podnět, žádnou stížnost. 10. 7.
jsem na dopravní odbor poslal podnět na zřízení zpomalovacího pásu v místě, kde se ulice V Horce kříží s pěší uličkou. Zatím žádná
odpověď. Asi je ještě čas?! Dopis, který jsem
poslal před několika měsíci IL a starostce na

informace z radnice
vědomí (29. 3. 2003), je takovou stížností
i podnětem s návodem na řešení. Bohužel
konkrétní odpověď žádná.
Abych podpořil Vaše ověřování okolo mé
rodiny: za bolševismu jsme spolu se sousedy kopali na vlastní náklady sto metrů pro
elektrický kabel, abychom nekazili ovzduší
lokálním topením, později na stejnou vzdálenost i kanalizaci. Moje žena jezdila na
skautské tábory, byla v redakci minulého
Černošického zpravodaje a s dcerou pomáhala při povodních. Nakonec na vlastní náklad
(s přispěním materiálu zámkové dlažby od
MÚ) položíme dlažbu na chodník, který je
u našeho pozemku.
Nemohu přijmout Vaši nabídku ucházet
se o členství v komisi pro životní prostředí.
Nemoc mi to nedovoluje. Energie ubývá
a stačím pouze plnit své povinnosti profesora
na VŠUP a pracovat na publikacích o architektuře.
Nechci dál korespondovat, nejde mi o konfrontaci a nejsem grafomanský kverulant.
Stejně tak jako Vy chci, aby Černošice byly
město k příjemnému žití.
S pozdravem Pavel Štecha

Ke druhému dopisu
19. Ptal jsem se, zda má obec přehled, kdo je
a kdo není připojen na kanalizace v místě, kde je zavedena, a co obec dělá, aby
obyvatele přesvědčila, aby se připojili.
Obec má přehled o tom, kdo je připojen.
Zdokumentování nemovitostí ve stávající
zástavbě, které připojeny nejsou, není dosud
k dispozici.
V případě nových staveb vyžaduje obec
vždy vybudování či napojení na kanalizaci.
Je to podmínka k vydání stavebního povolení. Tento požadavek byl dříve nahrazován
vyměřením příspěvku na vybudování kanalizace, což bylo z pohledu stavebníka možná
paradoxně výhodnější.

K současnému postupu opravňuje obec
ustanovení zák. 274/2001 Sb., § 3, odst. 8,
který umožňuje uložit vlastníkům nemovitosti
povinnost připojit se, je-li to technicky možné.
O tom, je-li to technicky možné, rozhoduje
úřad. Slabinou tohoto ustanovení zákona je,
že nijak neřeší sankční postup v případě neuposlechnutí výzvy, takže je poměrně obtížné
ho aplikovat na stávající nemovitosti. Obec by
patrně musela přípojku vybudovat na vlastní
náklady a od povinné osoby pak soudně vymáhat náhradu. Obavám se, že tyto částky v řádu
desetitisíců by se vymáhaly od dotčených osob,
které patrně nemají ani 600 Kč na fekální vůz,
velmi zdlouhavě. Tento poměrně drsný postup
v Černošicích ještě uplatněn nebyl.
20. Dále, zda všechny domy patřící obci jsou
již připojeny.
Z 8 objektů je 7 připojeno (v tom nepřipojeném žijí dvě trvale hlášené osoby).
21. Psal jsem, že každý by měl být zodpovědný za své nejbližší okolí a „procházka
zastupitelů“ jednou týdně s konkrétním
oslovením občanů by jistě fungovala.
Ano, každý by měl být zodpovědný za své
nejbližší okolí, a já doufám, že si to také
každý uvědomuje. Způsob, jak zastupitelé získávají podněty ze svého okolí, je věcí každého
zastupitele. Ti zastupitelé, které osobně znám,
ke svému pověření přistupují zodpovědně
a se svým okolím pravidelně komunikují.
Naprostá většina zastupitelů také poměrně
aktivně pracuje v odborných komisích, kde
mohou aktuálně uplatňovat náměty, které
získali z nejrůznějších kontaktů s veřejností.
Z hlediska veřejnosti je možná užitečné vědět,
kdo pracuje v jaké komisi a obracet pak přímo na něho (bylo zveřejněno v IL). Nebo lze
uplatnit výběr zastupitele podle volební strany či podle územní příslušnosti. Každopádně
by se mělo jednat o plynulý dialog, tedy
oboustrannou verbální aktivitu.
A ještě pro přesnost: v prvním dopise tato
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každotýdenní „pravidelná procházka“ nebyla
požadována od zastupitelů, ale od úředníků
města, což není totéž.
22. Nakonec jsem se mimo jiné ptal, proč
policie i MÚ tolerují několik let zaparkované a často jménem majitele i označené
vraky aut na ulicích.
Pojem vrak je přesně definovaný pojem
a jeho odstranění je spojeno s celou řadou
administrativních úkonů, takže od identifikace automobilu jako „vraku“ k jeho odvezení (na náklady města) si vyžaduje dobu tří
měsíců minimálně. Dle sdělení MP jsou na
území města nyní dva úředně uznané vraky,
na jejichž odstranění se intenzivně pracuje.
Pokud někdo bezpečně ví o dalších, je třeba
informovat MP.
V případě dlouhodobě zaparkovaných aut
se v souvislosti s prováděním celoplošného
úklidu nabízí možnost nechat je odtáhnout
poté, co bude do uklízené ulice umístěna
mobilní značka „zákaz zastavení“.
23. věta… „když člověk chce pohnout světem, musí nejprve pohnout sám sebou“,
je úžasná. Jako bych ji někde, kdysi dříve, slyšel…
Jedná se o volný citát z Konfucia (čínský
filozof, který žil cca 551–479 let před n. l.)
24. O pořádek se musí starat placený a kontrolovaný profesionál. Sebelépe míněné
brigády nic nevyřeší.
Z tohoto důvodu byla v obci přede dvěma
lety zavedena městská policie. Současné vedení obce tuto složku MÚ významně finančně
podporuje a snaží se zlepšit podmínky pro
její činnost. Činnost městské policie může
kontrolovat každý, kdo se na ni obrátil, a současně je její činnost pravidelně kontrolována
a vyhodnocována ze strany starostky a odpovědného radního, kteří rovněž vyhodnocují
případné stížnosti na MP.
Tradice příležitostné kolektivní dobrovolné
práce pro obec je v Čechách mnohem delší
než těch minulých čtyřicet let trapných „sub-
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otniků“ a „brigád“. Znám řadu obcí, kde si
tímto způsobem již za první republiky postavili školu nebo vodovod. (V Mokropsech se
před válkou takto například postavilo hřiště
na kopanou.) Ochota dobrovolně se občas
zúčastnit nějaké práce ve prospěch širšího
celku je vždy především osvědčením vlastní
loajality k tomuto celku. Myslím si, že pokud město nelitovalo prostředků, aby oživilo
takové tradice jako jsou Masopust anebo
Mariánská pouť, mělo by se pokusit oživit i ty
tradice, které občanům města dávají možnost
vyjádřit svou loajalitu s městem, ve kterém
žijí, tím, že pro ně něco udělají.
25. Píšete: Zúčastněte se úklidových akcí,
dávejte podněty policii atd. Vaše role
je však jiná. Místostarosta a všichni
zaměstnanci MÚ a volení zastupitelé
jsou na svých místech, aby pracovali pro
obec a pro občany, kteří je platí ze svých
daní.
Role starosty, jeho zástupce i zastupitelů
je přesně definována zákonem o obcích.
Činnost úředníků je pak přesně vymezena
jejich pracovní smlouvou a zákony souvisejícími. Pravomoci starosty a jeho zástupců
jsou shrnuty pod paragrafy 103 až 108.
V pravomoci zastupitelů je pak zejména
schvalování finančních a majetkových záležitostí, územního plánu, podzákonných
norem, základní organizace úřadu a dalších
záležitostí přesně vyjmenovaných v § 84.
Každopádně však nemají pravomoc k exekutivnímu jednání. Tato pravomoc přísluší
pouze úřadu jako takovému.
Členové rady i zastupitelé jsou placeni
z prostředků města a jejich odměna se s ohledem na čas, který si práce pro město vyžaduje, pohybuje v symbolickém pásmu. Plat
starostky a jejích zástupců odpovídá platu,
který je obvyklý u měst s tímto počtem obyvatel. Jsem přesvědčen, že všichni zastupitelé
pracují pro občany podle svého nejlepšího
svědomí.

informace z radnice
Úředníci se dělí na ty, kteří vykonávají
státní správu a na ty, kteří vykonávají úkony
v rozsahu samosprávné působnosti. Těm prvním do toho příliš mluvit nelze, ti druzí více
spadají pod pravomoc rady města.
U obou druhů úředníků lze bez problému
dohlížet na jejich profesionalitu, ochotu,
rychlost a poctivost. V případě, že jsou zde
shledány nedostatky, lze věc operativně řešit
(požádat o vysvětlení, požádat o přešetření,
odvolat vedoucího, sloučit odbory, požádat
tajemníka o udělení výtky či snížení osobního
hodnocení). Současná rada města se snaží
vystačit s minimem úředníků a spíš dohlížet
na jejich dostatečné vytížení během pracovní
doby, protože většinu z těchto úředníků zde
u nás umístěných platíme z našeho rozpočtu
a personální rozšíření úřadu by si vyžádalo
snížení prostředků například na investice.
26. Podněty podané policii na nepořádek
sousedů v obci jako jsou Černošice se
blíží udání. Každý se zná s každým a nikdo nechce jít do konfliktu se sousedy
a kontrolní role MÚ je proto nezastupitelná.
Nevím, zda z pohledu dotčeného hříšníka je
nějaký rozdíl v tom, zda stěžovatel informuje
zastupitele nebo přímo městskou polici či
odbor životního prostředí. Z hlediska řešení
problému se jedná pouze o zdržení, protože
sám zastupitel nemůže problém nijak konkrétně a aktuálně řešit a musí takový podnět předat dál. Pouze v případě, že problém je možné
zobecnit, může později navrhnout přijetí či
modifikaci příslušné vyhlášky. Jinak městská
policie i odbor ŽP přijímá a vyhodnocuje informace od zastupitelů naprosto stejně jako
od kteréhokoliv jiného občana.
27. 10. 7. jsem na dopravní odbor poslal
podnět na zřízení zpomalovacího pásu
v místě, kde se ulice V Horce kříží s pěší
uličkou. Zatím žádná odpověď. Asi je
ještě čas?!

Všechny podněty tohoto druhu jsou standardně předávány k projednání do komise
dopravní a bezpečnostní. Nejbližší zasedání je 2. 9. 2003. Doporučení této komise
rada vyhodnotí a rozhodne. Obecně platí,
že tyto pásy se umísťují na frekventované
ulice, které nejsou v síti státních silnic, a to
do míst před přechody či do blízkosti škol,
školek či sociálních zařízení či na vjezdu
do klidových zón, přičemž se předpokládá, že souběžně platí alespoň dvě z těchto
okolností.
28. Dopis, který jsem poslal před několika měsíci IL a starostce na vědomí(29. 3. 2003), je takovou stížností
i podnětem s návodem na řešení. Bohužel konkrétní odpověď žádná.
Váš dopis ze dne 29. 3. 2003 je dle mého
názoru spíš obecným upozorněním na určité
negativní jevy, které se podílejí na celkové kvalitě životního prostředí v Černošicích,
a obecnou odpověď jste na něj dostal.
29. „Procházky“ obcí a rozhovor s obyvateli
nahradí nefungující vyhlášky, pokuty
i jiné sankce. Také se seznámíte s občany.
Procházky, tedy jakási preventivní osvěta
šířená k tomu ochotnými zastupiteli, jistě
mohou mít svůj význam, a já předpokládám, že každý ze zastupitelů má svůj vlastní
způsob, jak se stýkat s veřejností a sbírat
podněty.
Tím, že tato forma komunikace může zcela
nahradit vyhlášky, tedy podzákonné normy,
si však nejsem jist. Každopádně si netroufnu
navrhnout jejich zrušení a nahrazení uvedeným instrumentem. Silněji cítím poptávku
veřejnosti po důraznějším vymáhání schválených pravidel.
30. Abych podpořil Vaše ověřování okolo
mé rodiny:
Úřad si o Vaší rodině nezjišťoval vůbec
nic, protože k tomu nebyl žádný důvod.
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informace z radnice
K tomuto se v jisté míře přistupuje pouze
v případě žadatelů o zvláštní zacházení
(např. soc. dávky). Já jsem si ve Vašem
případě jen prověřil, zda jste na konkrétní
nešvary příslušným způsobem upozornil

kompetentního úředníka. A to jen proto,
abych si v případě jeho nečinnosti nechal
vysvětlit důvody, což je s ohledem na moji
funkci místostarosty v moji kontrolní pravomoci.
Aleš Rádl, místostarosta města

názory a ohlasy
Pronajmu vodovod, zn. Slušné zacházení

Stručnou informaci o zamýšleném pronájmu černošického vodovodu a kanalizace jste
z pera starostky četli už předminule. Abyste
si mohli udělat vlastní úsudek o této veledůležité záležitosti, nabízíme další související
informace. Tentokrát budou spíš technického
rázu. O konkrétnější podobě smlouvy je prý
předčasné mluvit, jak nám vysvětlili dva členové Rady města. Výběr pronajímatele zatím
nebyl ukončen a současný návrh smlouvy
je orientační a vychází z obdobných smluv
v jiných obcích. Věřme tedy, že příště se nedozvíme, že je naopak pozdě.

Co je tedy předmětem pronájmu: všechno
začíná za Radotínem, kde si kupujeme od
Pražských vodovodů a kanalizací asi polovinu potřebné vody, tam se také nachází tzv.
předávací místo s vodoměrem. Nedaleko na
poli je vrt, ze kterého čerpáme asi 15 % vody,
poblíž betonárky je druhý vrt, který pokrývá
spotřebu ze zbylých 35 %. K tomu ještě patří
přečerpávací stanice, kde se voda ze všech tří
zdrojů míchá, chloruje, kontroluje a čerpá do
vodojemu na Vráži a menšího vodojemu na
Kosině. Pro vaši informaci všechno to spojují
roury o průměru asi pětadvacet centimetrů.
Z vodojemů do našich domů putuje voda
slabšími řady, zhruba tak mezi šesti a patnácti centimetry v průměru, je jich kolem padesáti kilometrů. To je tedy hardware. A jak to
funguje?
Za normálních okolností stačí všechno
kontrolovat, odebírat vzorky, zapisovat, hlídat, zda není ve vodojemech vody moc nebo
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málo. Dále se občas zřizují přípojky, montují
vodoměry a jednou za šest let by se měly
vyměňovat. Pak už jen odečítat vodoměry,
fakturovat, posílat upomínky, neplatičům
zastavovat vodu a pak ji znovu pouštět. Ve
skutečnosti město vodu dlužníkovi zavírá jen
velmi výjimečně – jednak to často ani nejde,
jednak je město příliš měkké. Od soukromého pronajímatele se taková vlídnost rozhodně
čekat nedá.
Za okolností nenormálních je třeba opravovat poruchy, což u nás vlastně není nic nenormálního není. Praskají nejen staré řady,
ale třeba i ty z osmdesátých let, postavené
z vadného materiálu. Urgentní opravy město činí zčásti dodavatelsky – například firma
pana Kříže je najatá, aby držela neustálou
pohotovost.
Za mimořádně nenormálních okolností,
což je případ Černošic, je ještě nutné dávat
postupně do pořádku zmatek pod zemí, neboť
v některých ulicích leží více než jeden vodovodní řad, ba někdy více než dva vodovodní
řady, přičemž všemi nebo některými proudí
voda a domy jsou napojené na různé z nich.
Aby toho nebylo málo, řady jsou propojené
neznámým množstvím spojek, takže uzavřít
některý není jen tak. Kdybyste chtěli vědět,
jak je to ve vaší ulici, zeptejte se pamětníků,
protože s plány to není tak slavné.
Za rok spotřebujeme čtvrt kolem čtvrt milionu kubíků vody, ale v horkých letních dnech
to je až 1 800 kubíků denně.
Kanalizace funguje obdobně leč inverzně –

názory a ohlasy
navíc zde je jen přečerpávací jímka a čerpadla pro ulice, kde kanalizace není gravitační
nýbrž tlaková, a dále čistička odpadních vod.
Jak víte, dnes to všechno má na starosti paní inženýrka Zímová, jedna paní fakturantka
a dva páni údržbáři v zelených montérkách,
které asi potkáváte, jak brázdí Černošice
v postarším pickupu. Město na provozu vodovodu nikdy nechtělo vydělávat, smyslem
bylo dodávat co nejlevnější vodu.

Záměrem města je pronajmout toto všechno
na pět let soukromé firmě, která bude nákup
vody i provozní režii hradit z toho, co vybere
od nás odběratelů. Kromě toho musí nájemce
dostat zpět 5 300 000, které zaplatí jednorázově předem za pětiletý pronájem. Plus svůj
zisk. K ceně milion a kousek za rok pronájmu
přišla Rada analýzou hospodaření z posledních čtyř let, kdy se rozdíl mezi příjmy
a provozními náklady pohyboval v rozpětí půl
milionu ztráty až 1,8 milionu zisku, v úvahu
bylo vzato i to, že cena pražské vody se může
měnit, stejně jako počet a cena laboratorních
odběrů, cena za ukládání kalů, cena elektřiny,
poroste daň státu za odběr vody z vrtů atd.
Zájemci o pronájem na navržené podmínky
reagují protikladně, například jeden z nich
upozorňuje, že náklady byly podhodnoceny,
jiný nabízí o milion víc.
Pokud jde o délku pronájmu, podle obecných zvyklostí je doba pěti let neobvykle
krátká, většinou bývá dvojnásobná, někdy
až 25 let. Město si takto chce nechat volnější

ruce pro nové zvážení, zároveň dává dalšímu
zastupitelstvu šanci na změnu. Na druhé straně je otázka, zda nestoupá riziko, že nájemce
bude mít tendenci páchat provizoria namísto
dlouhodobě fungujících řešení. Jinými slovy,
zda při kratším pronájmu pronajatý majetek
rychleji „nevybydlí.“
Jelikož potrubí i ostatní technologie zůstanou v majetku města, bude muset smlouva o pronájmu vyřešit mnoho potenciálně
konfliktních otázek budoucího fungování,
zejména jasně rozdělit povinnosti vlastníka
a provozovatele. Musíme dopředu vědět co
se stane vždy, když provozovatel zatelefonuje
na úřad, že „ve Školní vám prasklo potrubí!“
Je to oprava, kterou hradí provozovatel nebo
rekonstrukce čili investice hrazená vlastníkem? Už proto, že právě třeba ve Školní je
potrubí nekvalitní a ví se to. Někdy je lepší
věc opravit, jindy je racionálnější koupit novou. Bylo by kontraproduktivní, kdyby řešení
konkrétních situací a problémů spotřebovávala víc času a sil městských zaměstnanců, než
kolik nás dnes stojí provozování vodovodu.
Bez detailního vyřešení tohoto bodu nemá
smysl vodovod pronajímat. K problému se
tedy vraťme, až práce na podmínkách smlouvy pokročí.
Jelikož se Černošicemi šíří i názor, že
pronájem je jen předstupněm dalšího kroku – totiž vodovody po čase prodat, a že právě
provozní konflikty mezi městem a budoucího
pronajimatele tomu mají napomoci, zeptali
jsme se na to starostky. Ta konstatovala, že
Rada společně zastává jasné stanovisko, že
nic takového nemá v úmyslu, protože bychom
se od toho okamžiku stali nevolníky, závislými na budoucí cenové libovůli vlastníka.
Pro vaši informaci, v této chvíli projevily zájem čtyři firmy a to Vodohospodářská
společnost Benešov (ve které mimochodem
pracuje pan Paták, náš bývalý správce vodovodu), Aquaconsult (černošická firma, která
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názory a ohlasy
provozuje několik vodovodů v okolí), Stavokomplet z Brandýsa (zaměřená spíš na realizace vodních staveb) a EnviCon z Lovosic,
(která má graficky nejhezčí desky). Nejde
o klasické výběrové řízení, takže město se
bude rozhodovat svobodnou úvahou.
A proč se to všechno vlastně dělá? Konkrétní smysl pronájmu sice autoři tohoto článku
obhajovat neumí, akceptují obecný argument,
že specializovaná firma má šanci vykonávat
práci profesionálněji – už proto,že zákony
a normy o provozování vodovodů se stále
komplikují a zpřísňují. Obecně též jistě platí,
že co nemusí vykonávat stát (či obec), to by
také vykonávat neměl.
Radek Bajgar
Daniela Gottelová

Památný strom
Takto bylo nazváno stručné oznámení
paní starostky ve Zpravodaji o vysazení
stromu u příležitosti zahájení nového tisíciletí. Jednalo se o jedli vznešenou či stříbrnou
a byla vysazena mezi KS a památníkem obětí
válek. V závěru článečku bylo vysloveno
očekávání, jak krásný strom nám za sto let
bude zdobit naši obec. Nebude! Někomu
překážel. Někdo jej v posledním srpnovém
týdnu 2003 zavraždil.
Ing. Jan Sláma

Ráda bych dodala
několik připomínek týkajících se ostře kritické odpovědi pana místopředsedy Rádla na
dopis pana Štechy.
Unikátní rada pana místopředsedy, jak
zbavit Černošice nepořádku, mně důvěrně
připomněla neblahé doby vlády komunistů, kdy jsme byli svoláváni na podobné
akce jako „úklid města ke Dni Země“, kterou navrhuje pan místopředseda. Hodně
se nás tehdy sešlo, někdo z přesvědčení,
někdo proto, že jinak by se musel zúčastnit podobné akce v místě pracoviště, což
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byl můj případ. A samozřejmě jsem musela odevzdat potvrzení zaměstnavateli.
Výmluva na 40leté nastřádané celkové zanedbání je nepatřičná. Tehdy ještě fungovaly chodníky i s obrubníky, nebyly rozjeté a obsazené parkujícími auty, z nichž
ne všechna jsou pojízdná. Nejezdila
těžkotonážní nákladní auta od ohavných
velkostaveb, aby dokonale zničila silnice
a přilehlé chodníky. Občané byli tehdy
pyšni na vzorně upravené předzahrádky
a zahrady a zodpovídali i za své chodníky
a procházky obcí byly potěšením. Dnes
se dívám přes střechy parkujících aut na
vysoké dřevěné neprůhledné ploty, takže
nikdo nevidí do zahrad, na dvorky a někde
bohužel brání i výhledu do kraje. O to víc
mile překvapují výjimky. Nikdo, kdo to
neví, by neuhodl, že může být autoopravna
pana Coky na místě, kde je vidět dokonale
upravená předzahrádka a vjezd jako do
parku. A není to jediné místo toho druhu,
ale proklatě ubývají.
Poslední věc, o které bych ráda promluvila, jsou schody začínající v ulici V Horce
a vedoucí jednak na nádraží, jednak do kostela a na hřbitov. Jsou doslova v havarijním
stavu, ale na jejich opravu zřejmě nebyly
peníze, které se potom kupodivu našly na
pozoruhodné dílo podzemního vrtu pod
nimi, aby mohl být v konečné fázi zaveden
plyn dvěma či třem domácnostem. Aby to
snad nevypadalo, že se pro stav schodů
nic neudělalo, byl nasypán drobný štěrk na
místě mezi schody, což první déšť spláchl
tak šikovně, že v zimě budou schody skoro
neschůdné. Kdo by zodpovídal za případný
úraz v těchto místech?
Končím konstatováním, že velice pochybuji, že by pomohla profesionální firma s vysokovýkonnou technikou s celoplošnými úklidy
(viz str. 10 min. čísla).
Mgr. Olga Krasilo

kaleidoskop
Z oddílu ledního hokeje
Konečně jsme se dočkali a vyrobili pro
naše družstva vlastní led. Hokejová sezóna
2003/2004 byla zahájena 4. září.
Naše radost je trochu ovlivněna výkonem
staršího typu chlazení, které nedokáže vyrobit
led při teplotách nad 25 °C. Modernizace tohoto chlazení nemohla být zahrnuta do výstavby
zastřešení a samostatně je finančně tak nákladná, že bylo naprosto nemožné, aby ji sportovní
klub jakkoli započal, lépe dokončil, před
zahájením letošní sezóny. Finanční náročnost
v tomto případě, kdy je třeba zrekonstruovat
strojovnu, rozvod chlazení pod plochou i samotnou plochu, dosahuje výše 10 000 000 Kč.

Dorost – Krajská liga:
19.10 Černošice – HK Lev Slaný v 16.30 hod.
Muži ,,B“:
11.10 Černošice – Hvozdnice v 16.30 hod.
25.10 Černošice – Mníšek v 16.30 hod.
1.11 Černošice – Solopisky v 16.30 hod.
Muži „A“ – Krajský přebor Prahy:
5.10 Černošice – HC Spei Praha v 16.30 hod.
19.10 Černošice – Comet Praha v 19.00 hod.
Srdečně zveme všechny příznivce černošického hokeje.
Miroslav Slapnička

Nové občanské sdružení
Vážení černošičtí spoluobčané,

Tento zápor vyvažují klady, kdy v měsících září a říjnu nemusí oddíl ledního hokeje
skupovat hodiny pro trénink svých hráčů na
okolních stadionech. Což mnohokrát znamenalo trénovat např. v Příbrami, Mělníce,
Benešově, v pozdních večerních hodinách
u starších kategorií hráčů, či naopak uvolňování dětí z výuky v hodinách dopoledních
u kategorií žákovských.

dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali k účasti v nově vzniklém občanském sdružení KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
MĚSTA ČERNOŠICE. Poslední významnou pohnutkou k jeho založení bylo poněkud bouřlivé setkání občanů, které se
konalo v Club kinu 16. 7. 2003 u příležitosti
prezentace posledního návrhu silničního
přemostění trati.

Oddíl ledního hokeje pořádá nábor
chlapců, dívek ročníků 92, 93, 94, 95,
96 a 97. Vždy v pondělí od 16.00 hod. na
ZS Černošicích. Bližší informace na tel.
721 903 997 u pí Šalamounové

Chceme se proto stát neopominutelnými
účastníky územního a stavebního řízení při
zamýšlené výstavbě železničního koridoru
a navazujících dopravních staveb na území města Černošice. Chceme pomáhat při
hledání způsobů minimalizace negativních
dopadů na životní prostředí a v souladu se
zájmy občanů dbát na to, aby při stavbě
železničního koridoru a souvisejících stavbách byly dodržovány zákony, vyhlášky
a nařízení vlády z oblasti životního prostředí, zejména:
Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb., ve
znění zákona 123/1998 Sb.
Zákon o právu na informace o životním prostředí č. 128/1998 Sb., ve znění zákona
č. 132/2000 Sb.
Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.

Veřejné bruslení začne v měsíci říjnu.
Hodiny pro něj budou vyvěšeny na rozpisu
ledů na vývěskách SK. Další informace na tel.
čísle 251 643 395 u p. Kysely, vedoucího ZS.
Termíny utkání pro měsíc říjen na ZS
Černošice:
4. a 5. třídy – Krajský přebor:
11.10 Černošice – HC Kladno v 10.00 hod.
19.10 Černošice – Letci Letňany v 10.00 hod.
Mladší a starší žáci – Krajský přebor:
18.10 Černošice – HC Roudnice v 9.00
a 11.00 hod.
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kaleidoskop
Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se
stanoví imisní limity, podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení
kvality ovzduší.
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění zákonů
č. 132/2000 Sb. a č. 100/2001 Sb.
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.
Naší prioritou je rovněž nalezení definitivního řešení silniční dopravy v rekreační
oblasti a intravilánu města Černošice. Při této
činnosti hodláme usilovat o omezení, případně vyloučení tranzitní, zejména nákladní
dopravy z dotčeného území a o zachování
vlídného a kultivovaného prostředí v tradiční
rekreační oblasti. Popudem k ustavení tohoto
občanského sdružení byly opakované prezen-

tace návrhů, které zpravidla necitlivě zasahovaly do kvality životního prostředí v katastru
města. I při této své činnosti budeme dbát na
dodržování platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v oblasti životního prostředí.
Občanské sdružení Kvalitní životní
prostředí města Černošice je právnickou
osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR a má IČO 26641879. Členem tohoto
sdružení se může stát každá fyzická nebo
právnická osoba, která souhlasí s cílem
a posláním sdružení a chce se aktivně podílet na jejich realizaci. Roční příspěvek,
určený ke krytí nejnutnějších expertních
a administrativních činností, je 100 Kč na
osobu, důchodci 50 Kč.

Zveme proto srdečně všechny zájemce o členství, kterým leží na srdci životní prostředí
a osud dopravní infrastruktury Černošic, k účasti na prvním plenárním shromáždění
občanského sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice, které se koná v sále
restaurace Monopol ve středu 15. října 2003 v 18.30, kde budou k dispozici stanovy
sdružení, přihlášky atp.
Podepsán ustavující výbor ve složení: RnDr. Jan Pretel CSc., Eugen Tchýn, MBA Pavel
Křivonožka, Ing. Karel Holub, Ing. Miroslav Špaček, František Müller, Gerik Císař

Spolu v Černošicích žije
V srpnovém čísle IL jsme vás informovali o tom, že bylo v Černošicích
založeno občanské sdružení Spolu a také
o tom, jaké jsou cíle tohoto sdružení.
Dnes můžeme říci, že Spolu začalo žít.
Jeho členové se sešli ke dvěma schůzkám
a dohodli se, že prvním úkolem bude vybudování veřejného dětského hřiště. Uvědomujeme si, že to nebude úkol snadný,
ale věříme, že s podporou městského
úřadu a sponzorů, se nám podaří vytvořit
v obci místo, kde si děti pohrají, rodiče
poklábosí a kde se případně mohou konat i nějaké akce pro děti. Zatím jsme si
vytipovali pozemek, který dle územního
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plánu vyhovuje našemu záměru, pokusíme se získat potřebné peníze a posléze
i přiložíme ruku k dílu.
Nechceme však čekat na dětské hřiště
podle našich představ – oplocené, bezpečné, udržované – se založenýma rukama
a tak jsme se zatím zaměřili na hřiště před
ZŠ Mokropsy. Sešli jsme se zde jednoho
sobotního odpoledne, sbírali odpadky, trhali plevel. Naše 4hodinová práce nebyla
téměř vidět a tak se sem ještě vrátíme.
Vyzveme ke spolupráci i Technické služby,
děti a jejich rodiče. Myslíme si, že prostředí, v němž se děti pohybují, podstatně
ovlivňuje jejich pocity a názory. Chtěli

kaleidoskop

Spolu

Velké křoví …

bychom, aby se Černošice staly vlídným
uklizeným městečkem s místy, na kterých
se budeme rádi scházet. A jsme připraveni
pro to i něco udělat. Žije zde mnoho rodin s dětmi (rodiny se třemi dětmi nejsou
ničím neobvyklým, jen ve sdružení je pět

… malí zahradníci

takových) a jejich potřeby by měly být
respektovány.
O činnosti sdružení Spolu se můžete dozvědět více na webových stránkách cernosice.osobe.cz.
Za občanské sdružení Daniela Göttelová
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kaleidoskop
Malí fotbalisté se radovali

Fotbalová přípravka SK Černošice zahájila sezónu dvěma výhrami: 14:0 nad Chotčí a 3:1
nad Dobrovízem.

Zločin ve školce
Dne 8. 9. došlo v mateřské školce v Husově ulici k nepříjemné situaci. Známé recidivistce E. K. se podařilo proniknout přes plot
na pozemek školky, kde svým vtíravým chováním nebezpečně ohrožovala mravní výchovu hrajících si malých dětí. Ředitelka školky
však ani na okamžik nezaváhala a neprodleně přivolala hlídku místní policie. Po krátké
potyčce mezi strážníky a výše jmenovanou
byla narušitelka před zraky vyděšených dětí
údajně strčena do pytle a odvezena k lékaři
z důvodu zjištění jejího zdravotního stavu.
Podezření na možnou nakažlivou chorobu se
nepotvrdilo a tak strážníkům nezbývalo než
pachatelku propustit na svobodu. Dle našeho
zjištění se však dotyčná v místě svého trva-
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lého bydliště dlouho nezdržela a krátce po
propuštění se vydala směrem k ZŠ v Mokropsích. Naposledy byla spatřena pod stolem
zahradní restaurace „U Libuše“ ve společnosti psa neznámé rasy.
Pro IL zaznamenala Gloria Swanson

Oldo, díky!
Vážení čtenáři. Již několik let dostáváte
pravidelně každý měsíc do svých dopisních
schránek Informační List. Ačkoli jsou Vaše
reakce na uveřejněné příspěvky různorodé, mají přesto jedno společné. Týkají se
vždy obsahu. To je samozřejmě v pořádku,
a jsme rádi, že Informační List je stále nejen čten, ale v některých rodinách dokonce
i archivován. Snad jako jedna z mnoha stop

kaleidoskop
černošické historie. Málokdo si však již
uvědomuje, že každé vydání je výsledkem
nejen práce redakční rady, ale i lidí, kteří
zajišťují tzv. výrobu. Lidí, kteří se starají
o to, abyste Informační List obdrželi včas
a v co možná nejlepší kvalitě. Jedním z nich
je i pan Oldřich Pechar z Radotína, který
každé číslo kompletně zalomí, zajistí jazykovou korekturu a následně odešle do tisku.
V tomto čísle mám konečně dobrou příležitost nerespektovat jeho vrozenou skromnost
a nejen za redakci, ale i za čtenáře a především občany města Černošice mu upřímně
poděkovat. Tou dobrou příležitostí je jeho
finanční dar mokropeským hasičům na
nákup nového hasicího vozu. Výše obnosu
není důležitá. Důležitý je fakt, že ač je pan
Pechar sám již mnoho let upoután na invalidní vozík, dokáže přesto zcela nezištně a bez

teatrálních gest přispět tam, kde si myslí, že
je to potřeba. Přispět tam, kde mnozí jiní,
vozící se v poměrně exklusivnějších invalidních vozítkách, ani netuší, že nějací hasiči
v Mokropsích existují. Oldo, díky, ať ti ten
nový komín dobře slouží!
Za redakční radu IL Michal Strejček

Naši jubilanti
Hedvika Mašková
Elfrída Krausová
Václav Malý
Jarmila Kosová
Miroslav Provazník
Ludmila Kesslerová
Růžena Strunová

101 let
91 let
90 let
80 let
80 let
75 let
75 let

Blahopřejeme

kultura a sport
Pozvánka na flétnový recitál Jaroslava Pelikána
V ZUŠ dne 20. 10. 2003 v 18 hodin zazní díla W. A. Mozarta, G. Foure.
Flétnista opery Národního divadla Jaroslav
Pelikán (1970) studoval na pražské konzervatoři kompozici u prof. Felda a flétnovou
hru u prof. Jana Riedlbaucha, na Akademii
múzických umění se soustředil na flétnu
(žák prof. Válka a Čecha). V letech 1992–93
vyučoval na konzervatoři a hrál v orchestru
a v dechovém kvintetu v Brazílii. Doma je
členem několika komorních souborů, s nimiž
se úspěšně zúčastnil několika soutěží.
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kultura a sport
Soutěž stavitelů plastikových modelů letadel a bojové techniky
Model klub Černošice pořádá pro Vás tradiční podzimní soutěž stavitelů plastikových modelů letadel a bojové techniky v sobotu 4. října
2003 v Základní škole v Dolních Mokropsích.
Soutěž je veřejná pro všechna měřítka
a všechny věkové kategorie. K tomu doprovodné soutěže: letouny JUDr. Zdeňka
LHOTY, letouny Jiřího MAŇÁKA DFC,
letouny NATO, bojová technika NATO.

Časový program:
7.30–9.00 přejímka modelů
cca 15.00 vyvěšení výsledků, čas na protesty
15.30 vyhlášení výsledků, vítězů a závěr
prohlídka modelů do 9.30 a po dokončení
bodování
informace a přihlášky: tel.: 251 643 091,
605 545 615, e-mail l.apeltauer@volny.cz

Kultura v Dobřichovicích

sobota 4. října v 19 hod. v Sále Dr. Fürsta
– Šansonový recitál
LUDĚK KANDA zpívá písně E. Piaf,
J. Brela, Y. Montanda, Ch. Aznavoura,
A. Pugačevy, Z. Merty, V. Kopty,
P. Hapky a P. Žáka. Klavírní doprovod
Natália MOROZOVA.
16. října, čtvrtek, v 10.00 hod. v Sále
Dr. Fürsta – Představení pro školkáčky
a školáčky
DIVADLO ŽLUTÝ KOPEC – O dvou
Maryčkách

18. října v sobotu v 19. hod. v Sále
Dr. Fürsta – koncert
MARACA – fascinující world music nejenom v lykijském jazyce
25. října, sobota, v 15. hod. v Sále
Dr. Fürsta – Divadlo pro děti
DIVADÉLKO KRAB – Jak medvědi
vařili – loutková pohádka o tom, co se
může stát, když dva medvědi chtějí posnídat…
Jste v Dobřichovicích vítáni!

Městská knihovna
Městská knihovna v Riegrově ulici
Vás srdečně zve k návštěvě a vyplnění dotazníku za účelem zkvalitnění
našich služeb. Dále bych si dovolil
upozornit na možnost přístupu na
internet. Toto připojení se budeme
snažit v dohledné době vylepšit
a zavést příznivější cenu za pobyt na
internetu.
Otevírací doba:
pondělí 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00
středa
9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00
čtvrtek 12.30 – 16.00

P. Blaženín
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Nové knihy ve starých regálech

kultura a sport

„Surfovat na internetu v městské knihovně není dnes žádný problém. Do budoucna chystáme
změnu připojení na síť, takže cena za tuto službu by se měla výrazně snížit.“ říká paní
knihovnice, Irena Šilhánková.

Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích:
Joane HARRISOVÁ: Ostružinové víno – román
Franz HERRE: Císařovna Evženie – životopis
Elizabeth CHADWICKOVÁ: Králova msta
– historický román
Dieter KREUTZKAMP: Kouzlo Austrálie
– reportáže a zážitky z cest
Martin KŘÍŽ: Jaké oči má Asie? – fotografická publikace
Robert LUDLUM: Protokol Sigma – špionážní román
Bárbara MUJICA: Frida – životní drama
slavné mexické malířky
Allan a Barbara PEASEOVI: Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
– vztahy mezi muži a ženami

Vladimír PLEŠINGER: Anděl v Ďábelských
horách – cestopis, Venezuela
Pavel TOUFAR: Česká Sibiř. Tajemnou
českou krajinou – legendy, báje, záhady
a otazníky
Pro dětské čtenáře:
Enid BLYTONOVÁ: Tajemství podivných
vzkazů – detektivní příběh
Róbert ČEMAN: Vesmír – rekordy – astronomická encyklopedie
Zuzana FRANCKOVÁ: Pejsci, psi a hafani
– příběhy o psech
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kultura a sport
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kultura a sport
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kukátko
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