V době uzávěrky tohoto čísla již rada z předložených
návrhů vybrala, redakce Informačního listu však
ještě nebyla oficielně vyrozuměna. Můžeme ale
potvrdit, že od příštího čísla název mít budeme.
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pokračování na str. 3

ze zasedání rady
Ze zasedání městské rady
dne 16. 4. 2003
l Rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku č.k. 4295, 4296 (Radotínská).
l Rada souhlasí se změnou využití garáže na
pozemku č.k. 5812 (Dr. Janského) na dílnu
s tím, že tato změna nabývá platnost až po
schválení změny územního plánu, se stavbou
rodinného domu na pozemku č.k. 1806, 1807
(Školní-Budějovická), s opravou oplocení parcely č.k. 2700 (do ulic Kladenská a Mostecká),
se stavbou rodinného domu na pozemku č.k.
2917/68 (Slunečná), upozorňuje SÚ, že před
započetím stavby je nutné zajistit přístupovou
komunikaci a ukládá pí starostce a místostarostovi Ing. Koubkovi projednat se stavebníky
příspěvek na rekonstrukci komunikace, souhlasí se změnou stavby před dokončením – RD
na pozemku č.k. 1693/13 (SATPO).

pozemek pro vybudování chráněné dílny
(družstvo invalidů) – komise vítá zájem družstva DIPRA, vytipovaný pozemek u mokropeského nádraží není připraven k zahájení
výstavby, doporučuje oslovit soukromé
majitele pozemků v lokalitě či kontaktovat
s podobnou žádostí Město Černošice za cca
půl roku, až bude vyhotovena zastavovací
studie,
parcelace lokality Vápenice, projekt silnice – komise připraví zadání pro vypracování regulační
zastavovací studie této lokality s ohledem na
pozemek v majetku města, silnici doporučuje
realizovat jednoetapově včetně povrchu s asfaltovým betonem,

komise má následující připomínky k dokumentaci pro územní řízení PLUS DISCONT:
chodník a veřejné osvětlení podél Radotínské
od ulice Sadové až po vyústění ulice U vodárny bude vybudován na náklady investora;
l Rada nesouhlasí s obnovou chaty č.e. 817 parkoviště musí obsahovat ostrůvky zeleně;
nutno umožnit budoucí rozvoj sousedních
na pozemku 3627 (osada Slunečná).
pozemků (rezerva pro komunikaci); na úrovni
l Rada souhlasí s těmito doporučeními komi- přechodu pro chodce realizovat chodník pro
se pro územní plánování a ukládá investiční- pěší směrem přímo ke vstupu do prodejny;
mu odboru informovat předkladatele předmět- tato výstavba musí být zkoordinována s pláných žádostí v souladu s rozhodnutím rady:
novaným mimoúrovňovým křížením silnice
zastavovací studie na Koutech – zařadit do II/115 s železniční tratí.
návrhu III. změny územního plánu Černošic, l Rada bere na vědomí tato doporučení kožádost o změnu územního plánu z rekreační mise pro územní plánování:
na čisté bydlení u parcely v osadě Slunečná přístup na pozemky za bývalým zahradnic– území chatové oblasti Slunečná je nutno tvím – cesta na pozemky má nedostatečné
řešit jako celek,
parametry; pro zástavbu v této oblasti bude
zpracována
regulační zastavovací studie
žádost o změnu parcelace pozemku v Klaúzemí,
denské ulici – komise nesouhlasí a navrhuje
změnit funkční využití celého tohoto trojúhelníku (ohraničený ulicemi Kladenská, Táborská, Chebská) z čistého bydlení na zeleň
a sportovní a rekreační plochu,

pozemky pro volně přístupné hřiště – bývalá
mezideponie zeminy u fotbalového hřiště
Mokropsy; trojúhelníkový pozemek ohraničený ulicemi Kladenská, Táborská, Chebská;

pokračování ze str. 2

úvodník
o tom, že tam něco připíchnul, byť věděl, kde
mne má hledat. No nic. Protože naše IQ splňuje zákonnou normu dospělosti, domluvili jsme
se, že si vzájemně vyjdeme vstříc a začneme
se scházet někde na půl cesty, což znamená asi
U zvonu. Konec konců, tam točí stejně dobré

pivo, a než zůstat u stolu sám, to raději udělám
pár kroků navíc. Ostatně, cesta do Unie také
nebude zrovna Prčická padesátka. Že to spolu
nesouvisí? No, uvidíme.
S pozdravem „je jaro, tak proč hrabat listí?“
Michal Strejček

3

ze zasedání rady
na Vráži jednat s majiteli soukromých po- l Rada souhlasí, aby pozemek č.parc. 2243/
46 (v ul. Sušická) byl i nadále využíván jako
zemků směrem k cihelně.
„dětský
plácek“; p. místostarosta Rádl zašle
l Rada navrhuje pro stavbu nové budovy
děkovný
dopis a nabídne pomoc technických
pošty využít pozemek za zimním stadionem.
služeb při údržbě.
l Rada pověřuje starostku a místostarostu
Rádla jednat s pí Kolářovou o případném l Rada navrhuje cenu k jednání o odprodeji
pozemku č.parc. 6192/8 (pozemek u nádraží
odprodeji hotelu Kazín.
v Mokropsích, kde je postaven objekt RZ) ve
l Rada ukládá TS obnovit stávající vodoteč výši 2 000 Kč/m².
v ul. Dobřichovické.
l Rada jmenuje na návrh školského výboru
l Rada souhlasí s vypracováním projektové do- tyto členy konkurzní komise pro konkurzní
kumentace na přeložku plynové přípojky k ob- řízení na ředitelku Mateřské školy Černošice,
jektu Městské policie Černošice za 4 000 Kč. Karlická 1170: Mgr. Vladimíra Ottomanská,
l Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo Mgr. Jitka Sokolová, Lucie Koubková.
na vypracování studie dešťové kanalizace l Rada souhlasí se jmenováním členů Rady
pro město Černošice s firmou JILEMNIC- školy za zřizovatele: JUDr. Tomáš Sokol,
KÝ PROJEKCE-PROPAGACE za cenu Ing. Vladimír Martínek, Milada Pajgrtová.
220 500 Kč (vč. DPH).
l Rada ukládá odboru správy majetku předl Rada bere na vědomí, že 11. 4. 2003 bylo za ložit návrh zřizovací listiny „Rady školy“.
účasti delegáta EU a Státního fondu ŽP předál Rada projednala přihlášky do MŠ a souhlano staveniště na kanalizační sběrač do ČOV.
sí s předloženým návrhem školského výboru,
l Rada bere na vědomí výsledek jednání potvrzuje přijetí navržených dětí.
investiční komise:
l Rada nesouhlasí s předloženým návrhem
Slunečná – investiční komise navrhuje spojit
smluv na dodávku tepla pro DPS a ukládá
projekty na ulice Slunečná, Karlická, Školní,
vedoucí DPS zajistit proškolení pracovníků
Fügnerova a Riegrova do jednoho projekčníDPS a strážníků MP na kontrolu a obsluhu
ho celku,
plynové kotelny v DPS.
Sadová – v ulici Sadové byla zahájena realizace chodníku (pravá strana při pohledu l Rada souhlasí s vytvořením parčíku u nové
do Prahy), investiční komise jmenovala služebny MP.
Ing. Holuba pro další projednávání s odbo- l Rada ukládá technickým službám vyčistit
rem investic,
lesík nad školou a vymýtit křoviny u komuoprava mostku Riegrova – investiční komise nikace.
navrhuje, aby oprava mostku v Riegrově ulici l Rada schvaluje konání veřejné sbírky na nábyla zahrnuta do celkové rekonstrukce Rie- kup hasičského vybavení pro sbor dobrovolných
grovy ulice, a to jak projekčně, tak i vlastní hasičů města; sbírka se bude konat formou:
realizace.
shromažďování finančních prostředků na
l Rada navrhuje, aby žadatelé o uzavření předem vyhlášený zvláštní bankovní účet
dohody o narovnání (duplicitní vlastnictví zřízený pro tento účel u České spořitelny a.s.,
pozemků č.parc. 5269/2 a 5271/2) odpraco- a to po dobu uvedenou v oznámení o konání
vali celkem 80 hodin dobrovolných prací pro sbírky,
město.
pokladničkami v místech určených k přijímání
příspěvků,
l Rada ukládá odboru správy majetku
prodloužit pronájem pozemků č.parc. 3925 prostředky na tento účet se budou shromažďoa části pozemku č.parc. 3935/1 (osada Habři- vat od dárců z celé České republiky, přijímány
ny) do vyřešení koncepce odvodu dešťových budou i dary z ciziny (např. od partnerských
vod, rozhodnutí o odprodeji bude učiněno do měst); sbírka bude zahájena 31. května 2003,
konce roku.
ukončena do 30. 5. 2006.

4

ze zasedání rady
l Rada ukládá Finančnímu odboru zřídit
zvláštní účet u České spořitelny a.s., shromáždit nutné podklady a podat Krajskému
úřadu oznámení o konání sbírky se všemi
náležitostmi v zákonné lhůtě. Rada rovněž
ukládá finančnímu odboru průběžně spolupracovat s p. Janem Prskavcem, pověřeným
jednat ve věci sbírky jménem města a zodpovědným za správu sbírky.
l Rada nesouhlasí s čerpáním finančních
prostředků z rozpočtu z položky „hasiči“ do
doby vyřešení koncepce organizace (vyjma
provozních nákladů).
l Rada souhlasí s přijetím nového člena
A. Kobranova do komise informatiky.
l Rada ukládá kanceláři starosty urychleně
předat vedoucí KS rozhodnutí zastupitelstva
o zrušení KS a ukládá vedoucí KS urychleně
dát výpověď mzdové účetní z důvodu rušení
organizace.
l Rada projednala dotaz p. Zamrazila – řešení chodníku v Radotínské ulici bylo zadáno
jako podmínka firmě PLUS DISCONT.
l Rada nesouhlasí s podáním návrhu na prohlášení konkurzu na UNION BANKU.
l Rada nesouhlasí se stavbou bytového domu firmy CMC.
l Rada ukládá Městské policii Černošice
uspořádat setkání se „šerify“ chatových osad
a přizvat Policii ČR a předsedu komise ŽP
(za město se zúčastní místostarosta Rádl).
l Rada ukládá pí Trlidové předložit seznam
domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu včetně adres majitelů.
l Rada ukládá místostarostovi Ing. Koubkovi připravit pro členy rady podklady k diskusi
– požadavky města na některé sporné úseky
rekonstrukce železniční tratě.
l Rada ukládá řediteli školy vypracovat do
3 měsíců projekt „Otevřené školy“.
l Rada ukládá komisi životního prostředí ve
spolupráci se školským výborem a řediteli
škol připravit a realizovat projekt ekologické
výchovy ve škole a školkách v Černošicích.
l Rada ukládá TS zařadit do plánu práce
opravu Říční ulice po pravé straně od přejezdu k ulici Dr. Janského.

l Rada ukládá černošickému oddělení odboru životního prostředí připravit dopis majitelům 2 pozemků v Kladenské ulici s výzvou
k úklidu svých pozemků.
l Rada souhlasí s podpisem dohody o spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu v omezeném rozsahu.

Ze zasedání městské rady
dne 29. 4. 2003
l Rada města jednala se zástupci Dlouhých
p. Ing. Bočanem a p. Ing. Smetákem a dospěla k názoru, že v současné době nebude
usilovat o směnu dalších pozemků na vybudování hřiště ke škole, neboť město nemá
dostatečné finanční prostředky.
l Rada souhlasí s rozšířením zahradního
domku u čp.198 na pozemku č.k. 537 (V Boroví) a upozorňuje na blízkost lesa – nutno
respektovat stanovisko odboru životního prostředí, souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku č.k. 1682/40 (Lada-jih), se stavbou rodinného domu na pozemku č.k. 4148,
4149, 4150 (Na Pískách) za předpokladu
souhlasného stanoviska dotčených sousedů,
s přístavbou rodinného domu čp. 1733 (Domažlická), s rozšířením kabelové sítě NN
(Na Višňovce, Lidická, Slunečná), s nástavbou rodinného domu na pozemku č.k. 1008
(Havlíčkova).
l Rada souhlasí se stanoviskem odboru investic a stavební komise a žádá předložení
typové projektové dokumentace firmy RD
Rýmařov ke stavbě rodinného domu (Mělnická).
l Rada jmenuje tyto členy komise pro
otevírání obálek a komise hodnotící pro
výběrové řízení Vodovod Topolská: A. Rádl,
Ing. Z. Vlček, Ing. L. Koubek, Ing. M. Čejka,
Ing. A. Pajgrt.
l Rada ukládá odboru investic, aby ve spolupráci s investiční komisí vybrali a oslovili
alespoň 8 firem na akci Kanalizace Topolská
a jmenuje tyto členy komise pro otevírání
obálek a komise hodnotící pro výběrové řízení: A. Rádl, Ing. Z. Vlček, Ing. L. Koubek,
Ing. M. Čejka, Ing. A. Pajgrt.
l Rada souhlasí, aby chataři z osady „Na
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ze zasedání rady
Vírku“ k opravě příjezdové komunikace použili vytěžený štěrk z koryta Berounky a práce
provedli svépomocí.
l Rada dospěla k závěru, že po pokládce
plynu nedošlo k navýšení nivelity vozovky
v ul. Zd. Lhoty a ukládá komisi dopravní
a bezpečnostní projednat umístění retardérů,
neboť je – vzhledem k její šířce – často používáno pro jízdu chodníku.
l Rada ukládá odboru investic zajistit řádné
dokončení prací včetně spojení asfaltových
povrchů po pokládce plynu.
l Rada souhlasí se změnou názvu ulice Majakovského zpět na ulici Máchova za předpokladu, že se změnou budou souhlasit všichni
trvale bydlící obyvatelé ulice Majakovského.
l Rada ukládá odboru správy majetku zapracovat do Zřizovací listiny rady školy navržené zástupce pedagogického sboru.
l Rada schválí Zřizovací listinu rady školy
po doplnění zástupců z řad rodičů.
l Rada vybrala nabídku p. Nikolského na
výměnu vodoměrů s prošlým cejchem.
l Rada ukládá odboru vodovodů a kanalizací
zajistit osazení zbývajících vodoměrů na staré přípojky (zrušení paušálů) v co nejkratším
čase.
l Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného
parkoviště pro vozidlo pošty.
l Rada ukládá TS zařadit do plánu práce
zhotovení vodorovného dopravního značení
„pozor, přechod pro chodce“ u přechodu pro
chodce před samoobsluhou U Vávry, vybudování zábradlí u zastávky autobusu před
samoobsluhou U Vávry ve směru od Prahy,
vybudování chodníků pro přechod pro chodce v ulici Vrážská a Kladenská.
l Rada ukládá TS zařadit do plánu práce vybudování chodníků pro přechod pro chodce
v ulici Kladenská,
umístění zrcadla na ulici Radotínské v zatáčce před přejezdem a osazení dopravního
značení „zákaz vjezdu vozidel nad 3 t “ v ulici
Smetanova (na žádost občanů) bylo zamítnuto
Policií ČR,
byl schválen návrh dopravní komise na osazení svislého dopravního značení „zákaz stání“
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u dolního vjezdu do MŠ po vybudování podélného stání podle návrhu dopravní komise.
l Rada ukládá odboru investic předložit minimálně 3 nabídky na zpracování projektové
dokumentace na dobudování veřejného osvětlení v Černošicích.
l Rada zohlední dopis rodičů dětí ze ZŠ ve
věci přidělení bytu pro pí učitelku Evu Hanzelkovou při dalším projednávání nakládání
s bytem v budově pošty.
l Rada nesouhlasí s převodem části agendy
pověřeného úřadu s rozšířenou působností na
město Roztoky.
l Rada souhlasí, aby Veletrh Černošice byl pořádán pod záštitou města a aby zde byl umístěn
jeden stánek města; rada žádá městskou policii a Sbor dobrovolných hasičů o pomoc při
organizaci, zajištění pořádku a ostrahy a TS
o zajištění odvozu odpadků.
l Rada souhlasí s pořádáním Dětského dne
7. 6. 2003.
l Rada ukládá investiční komisi připravit
projekty na program PHARE 2003 (rekonstrukce místních komunikací k podnikatelským objektům; rekonstrukce přístupových
cest k rekreačním objektům).
l Rada žádá aktuálně upřesňovat trasy vyvážení vytěženého materiálu z koryta řeky.
l Rada ukládá komisi ŽP vytipovat vhodná
místa pro umístění laviček.
l Rada ukládá TS zařadit do plánu práce
provedení nátěrů zábradlí u pomníku v Mokropsích.
l Rada bere na vědomí informace Ing. Dlouhého z Centra pro regionální rozvoj o distribuci finančních prostředků z Evropské
banky.
l Rada ukládá pí Ing. Kapalové zpracovat
předávací materiály ve věci zrušení Kulturního střediska Černošice.
l Rada rozhodla o rozšíření počítačové sítě
na cca 1⁄4 budovy úřadu (té nejpotřebnější)
v ceně cca 60 000 Kč.
l Rada schvaluje rozdělení všech příspěvků
na webové stránky města na úřední a obecní
část a jako kompetentní orgán ke komunikaci
s provozovatelem stránek určuje pro úřední
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část p. Ing. Sajdla, pro ostatní redakční radu.
l Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
Hvozdy na náklady spojené s umístěním
2 mentálně postižených občanů z Černošic
ve výši 10 000 Kč na jednu pacientku pro
tento rok.

l Rada ukládá komisi kultury a památek připravit konání Mariánské pouti v Černošicích.
l Rada konstatovala, že v tuto chvíli není
aktuální nabídka České realitní kanceláře na
výstavbu bytových domů, rodinných domů
levnějšího typu, případně výstavbu bytů ve
střešních nástavbách.

l Rada ukládá TS zařadit do plánu práce
l Rada opětovně ukládá pí Slabihoudkové
úklid obecního pozemku u Švarcavy a část
hledat alternativní řešení současného krizové- nákladů vyfakturovat žadatelce pí Tomsové
ho stavu čerpací stanice pohonných hmot TS. rada souhlasí se zněním dopisu s požadavky
l Rada souhlasí, aby program Klubu KINO byl města na některé sporné úseky rekonstrukce
v Informačních listech uveřejňován zdarma.
tratě a s jeho zasláním Českým drahám.

REFERENDUM O PŘISTOUPENÍ K EVROPSKÉ UNII

Referendum o přistoupení České republiky
k Evropské unii se uskuteční:
13. 6. 2003 od 14.00 do 22.00 hod.
14. 6. 2003 od 8.00 do 14.00 hod.
Hlasování se uskuteční v těchto hlasovacích
místnostech:
okrsek č. 1. Městský úřad Černošice; Riegrova 1209; Černošice
okrsek č. 2. Základní umělecká škola Černošice; Střední 403; Černošice
okrsek č. 3. Hasičská zbrojnice Mokropsy;
Srbská 999; Černošice
okrsek č. 4. Městské kulturní středisko Černošice; Mokropeská 1208; Černošice
Co s sebou do hlasovací místnosti:
Oprávněný občan po příchodu do místnosti
pro hlasování prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
Hlasovací průkazy:
Oprávněný občan může požádat o vydání hla-

sovacího průkazu ode dne vyhlášení referenda, a to osobně do okamžiku uzavření stálého
seznamu či zvláštního seznamu podle § 5 odst.
6 Zák. 114/2003 Sb., nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem
oprávněného občana, doručeným nejpozději
7 pracovních dnů přede dnem konání referenda tomu, kdo vede stálý seznam nebo zvláštní
seznam podle § 5 odst. 6 Zák. 114/2003 Sb.;
obecní úřad nebo zastupitelský úřad hlasovací
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem konání
hlasování předá přímo oprávněnému občanu
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem oprávněného
občana žádajícího o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněnému občanu zašle.
Hlasovací průkaz opravňuje ve dnech konání
referenda k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu v jakémkoliv okrsku na území České republiky.
Otázka pro referendum zní:
„Souhlasíte s tím, aby se Česká republika
stala podle smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii členským státem
Evropské unie?“

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuji výběrové řízení na funkci vedoucí nebo vedoucího odboru
kultury Městského úřadu Černošice.
Do náplně řídící práce vedoucího odboru
kultury bude patřit zejména:

chod městské knihovny a spolupráce s klubem čtenářů
chod městského kulturního střediska, organizace kulturních akcí jako koncertů, divadelních představení, pořádání kurzů
obsahová náplň www stránek města
chod informačního centra
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spolupráce se školami a školským odborem
koordinace spolkové činnosti a pomoc při organizaci této činnosti
grantová řízení, zjišťování informací o vypsaných grantech
propagace města
spolupráce s kluby turistů a s organizacemi
působícími na úseku cestovního ruchu
pořadatelství městských slavností
organizace soutěží pro děti
Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním
předpisem
Jiné požadavky: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, znalost práce na PC, tvůrčí
myšlení, schopnost organizovat, řídit a kontrolovat práci podřízených, komunikativnost,
vysoké pracovní nasazení, zájem na dalším
odborném růstu,
nástup od 1. července 2003
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
tři měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platová třída odpovídající druhu práce: 9
Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 6. 2003
Přihláška musí být podána písemně k rukám tajemníka Městského úřadu Černošice a musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul zájemce
datum a místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
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číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis zájemce
Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad
Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
František Dvořák,
tajemník Městského úřadu Černošice

Informace o radě školy
Od září 2003 začne pracovat v základní
škole rada školy. Bude složena z devíti členů
– tři zástupci budou jmenováni zřizovatelem
(MěÚ), tři zástupci budou voleni z řad pedagogických pracovníků a tři z řad rodičovské
veřejnosti (volba proběhne v červnu písemnou formou). O zřízení rady školy vydává
zřizovatel zřizovací listinu.
Rada školy by měla být prostředníkem komunikace mezi rodiči, školou a úřadem.
Ze zákona pro radu vyplývají určité povinnosti a náplň její práce, např. schvaluje
výroční zprávu školy, návrh rozpočtu, zprávu
o hospodaření. Vyjadřuje se ke koncepčním
záměrům rozvoje školy. Funkční období rady
je dvouleté.
Vladimíra Ottomanská

O způsobu práce městské rady
V předchozím čísle byli občané Černošic podrobně seznámeni s programovým prohlášením
rady města a s rozdělením kompetencí všech
radních v rámci činnosti úřadu včetně rozsahu
příslušných dílčích rozpočtů. K samotnému
způsobu práce městské rady, který byl nyní
zvolen, je pro úplnost ještě třeba uvést další
upřesnění.
Každý radní má vymezený okruh, za který v radě odpovídá, a je tedy jeho úkolem
přenášet rozhodnutí rady do příslušných
oblastí a naopak přenášet do rady podněty
z těchto oblastí. Radní při řešení konkrétních
problémů úzce spolupracují na jedné straně
s příslušnými odbory městského úřadu, které
přijatá rozhodnutí realizují, a na druhé straně
s odbornými komisemi, které se podílejí na
návrzích řešení.
Zejména odborné komise tak nyní mají
daleko významnější postavení. Do těchto
komisí měl každý radní právo jmenovat dva
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členy (pouze do komise pro IL to mohl být
jen jeden zástupce). Tyto komise by měly
prostřednictvím svého předsedy velmi úzce
komunikovat s radním, jehož kompetence se
přímo týká oblasti působnosti příslušné komise, takže pro něj fungují jako jakýsi konzultační tým. Předsedou každé komise je také
zcela striktně vždy nějaký zastupitel, a tím se
zároveň podařilo dosáhnout téměř úplného
zapojení všech zastupitelů do průběžného
řešení každodenních problémů města.
Tento poměrně náročný způsob práce, v širší
míře využívající právo rady zřizovat odborné
komise, byl zaveden především proto, aby širší
okruh občanů dostal možnost přicházet s náměty na řešení konkrétních problémů a aby
zpracovávání těchto námětů mělo nějakou
ucelenou a jednotnou formu. Konkrétní přijímaná rozhodnutí jsou tak proto téměř vždy
výsledkem širší diskuse na několika úrovních.
Tento postup sice na jedné straně možná někdy
prodlužuje rychlost řešení, ale na druhé straně
pozitivně přináší možnost, aby se ke konkrétnímu problému vyjádřilo více lidí. Ti tak mají
možnost proniknout hlouběji do konkrétních
problémů města, podrobně se s nimi seznámit
a uplatnit na ně svůj názor, přičemž je ovšem
třeba respektovat zásadu, že konečné rozhodnutí přísluší ze zákona pouze radě města jakožto volenému a kolektivnímu orgánu.
Pro občany to tedy znamená, že se v nejrůznějších záležitostech mohou obracet písemně
prostřednictvím podatelny městského úřadu
přímo na konkrétního radního, odpovědného za svěřenou oblast, a nebo na předsedu
příslušné odborné komise. Všechny došlé
podněty jsou pečlivě zpracovávány a radou
přijatá rozhodnutí jsou předána příslušným
odborům k realizaci.
Aleš Rádl

Kartónové krabice před vhozením do nádoby
na separovaný odpad složte nebo rozřízněte,
plastové lahve sešlápněte, čímž zmenšíte
jejich objem.
Tříděním odpadu přispějete k lepšímu využití kapacity sběrných nádob, zejména papíru.
V Černošicích je k dispozici 16 separačních
míst, která jsou osazena označenými nádobami na plast, papír a sklo.
Pokud zjistíte nedostatky ve svozu nebo
máte nový požadavek na umístění kontejnerů na separovaný odpad, sdělte to laskavě pracovníkům odboru životního prostředí
na tel. č.: 251 081 522 nebo 251 641 183.
Dále připomínáme:
Každý první čtvrtek v měsíci zdarma mohou
občané Černošic využít svoz papíru a hadrů
od svých domovů. Stačí jen vynést před svůj
dům a zavolat na tel. č.: 251 081 528 nebo
251 641 183 a nahlásit adresu (ulici a číslo
domu), kde se sběr nachází.
Sběr nebezpečných odpadů je pro občany
Města Černošic zdarma. I nadále funguje
sběr nebezpečných odpadů, a to v areálu TS
Topolská 660, Mokropsy vedle hasičárny.
Odpady, které jsou sbírány: barvy, baterie
všech druhů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetika,
léky, kyseliny, lepidla, nádobky od sprejů,
motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla,
teploměry, tuky, výbojky a zářivky, lednice,
televizory. Léky možno odložit i v lékárně
v Černošicích do kontejnerů. Baterie možno
odložit v samoobsluhách.

Poplatek za psa – upozornění!

Stále je možno zaplatit poplatek za psa v pokladně MěÚ, a to v pondělí a ve středu od
8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod.
V měsíci květnu budou rozesílány složenky
Separovaný sběr
Odbor životního prostředí zdvořile žádá poplatníkům, kteří poplatek nezaplatili. Záobyvatele Města Černošice o odkládání vyu- roveň žádáme všechny, kteří poplatek nezažitelného odpadu, tj. papírů, kartónů, plastu platili v minulém období, aby svůj dluh vůči
a skla nikoliv do kontejnerů (popelnic) na Městu uhradili co nejdříve. Miluše Lohrová.
běžný domovní odpad, ale do označených
Informace o pracích na Berounce
nádob na separovaný odpad.
Nevytříděný odpad v běžných kontejnerech Povodí Vltavy, státní podnik – závod Be(popelnicích) zabírá místo, kontejnery (popel- rounka připravuje v oblasti Černošic akce na
nice) jsou přeplněné a odpadky znečišťují okolí. odstranění následků povodně z 08/2002.
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Čištění koryta v podjezí jezu Mokropsy
v rozsahu od jezu nad Kazínskou skálu.
Čištění bude provedeno na původní dno
zaměřené v roce 1962. Získaný materiál
bude uložen na skládku určenou městem
Černošice.
V návaznosti na tuto akci bude prováděna
oprava pravého břehu Berounky a odstranění
nánosů u pravého břehu Berounky u restaurace „U Tetaurů“ v k.ú. Lipence.
Akce jsou projektově připraveny, výběrová
řízení na výběr zhotovitele budou zahájena
okamžitě po uvolnění finančních prostředků
Ministerstvem zemědělství ČR. V oblasti
působnosti pověřeného úřadu Černošice jsou
připravovány obdobné akce v k.ú. Dobřichovice a k.ú. Řevnice.
Bohumil NEKUT,
vedoucí provozního střediska Beroun

Co dělá odbor a komise životního prostředí, že je všude
takový nepořádek?
Nastalo jaro, a to je přesně to období, ve
kterém se smejčí, uklízí a čistí, ale také
vyhazuje z domácností vše nepotřebné.
Ne všichni však znají odpověď na staré
nerudovské „kam s ním“, a proto bychom
vás rádi upozornili na možnosti odvozu
přebytečných předmětů a zároveň vás požádali, abyste se víc zajímali o své okolí.
Zvýšený zájem pak rozhodně povede ke
zlepšení čistoty města Černošic, jež je
domovem většiny z nás a v nemalé míře
slouží k odpočinku a rekreaci velkého
množství chatařů.
K odložení nepotřebných předmětů slouží
vždy na jaře a na podzim systém mobilních
sběrných dvorů. Při jarní úklidové akci bylo
svezeno 87 tun odpadu. Příští akce bude na
podzim. Informace o místech konání přineseme v Informačních listech.
Další možností, jak snížit objem odpadu
z domácností, je jeho separace – třídění.
Na území Černošic je v součastné době 16
stanovišť s celkem 75 nádobami na plasty,
sklo a papír. Odvoz separovaného odpadu je
pravidelný týdenní a v letních měsících od
června do září posílen odvoz 2 x týdně.
Často vyčítáme svozové firmě, že odváží
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vytříděný sběr svozovým autem na směsný
odpad. Ano, stává se to, ale pouze tehdy, kdy
je do separovaného sběru přidán další odpad,
který tam nepatří. Pak nic jiného nezbývá,
neboť zejména znehodnocený papír, ale
i plast a sklo není možné opětovně vytřídit
a využít k recyklaci.
Chystáme se prohloubit větší spolupráci
s chataři. Sezveme šerify osad a dohodneme,
jak nejlépe zlikvidovat následky povodně
z loňského roku.
Komise životního prostředí si dala za úkol
posuzovat vzhled obce, údržbu její zeleně,
čistoty, upravenosti atp. Byli bychom velmi
rádi, aby se zasíláním námětů a připomínek
ke zvýšení čistoty a vzhledu města zapojili
i občané, kterým není lhostejný vzhled našeho města.
Závěrem vám chceme popřát hezké prožití
jara a spolu s vámi se chceme těšit z čistého
města Černošic.
Za odbor i komisi životního prostředí
Petelíková Renáta

K Centru Vráž
Jistě by se každému z nás líbilo, kdyby
naše město mělo jedno přirozené centrum
a pokud možno historické náměstí. Musíme
však vycházet z toho, že tomu tak není a již
nikdy nebude. Poválečný záměr – vybudovat
centrum na náměstí 5. května – byl možná
ve své době zajímavým nápadem, avšak další
rozvoj zástavby toto řešení vyloučil. Nyní
je již jasné, že naše město má přirozených
center několik a ta by měla být do budoucna
jako městská centra dobudována. Přirozená
městská centra by měla obsahovat, tak jako
je tomu i v jiných městech, jak obchody,
kanceláře a veřejná prostranství, tak i byty. Jedním z takových míst jednoznačně je
i právě zmíněná lokalita ohraničená ulicemi
Táborská, Vrážská a Mokropeská.
Na tomto místě by bylo vhodné také připomenout původní záměr vlastníků pozemků,
který v této lokalitě rada v roce 2001 zamítla,
a to z toho důvodu, že sestával ze supermarketu, občerstvení MacDonald, prodejny stavebnin a čerpací stanice pohonných hmot.
Z uvedených důvodů předchozí městská rada
a zastupitelstvo investiční záměr vybudovat
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Vrážské centrum přivítalo. Rada města studii
projednávala od jara roku 2002 a veřejně byl
tento záměr představen na zasedání zastupitelstva 19. 6. 2002. Na tomto zasedání pověřilo zastupitelstvo radu města ve věci jednání
s fy IBS Rokal a přípravy smlouvy s investorem, jelikož bylo nutné podrobně ošetřit postup, a to zejména otázku demolice stávající
budovy kulturního střediska a výstavby prostor pro další práci kulturního střediska (nyní
odbor kultury) – prostory budou ve vlastnictví města, včetně podílu pozemku pod budovou. Příprava smlouvy trvala i s ohledem na
loňské povodně delší dobu, než se předpokládalo, a tak byla projednána až na zasedání
zastupitelstva dne 31. 10. 2002, zde byla
presentována maketa stavby a předkládaný
projekt k územnímu rozhodnutí. Záměrem
se velice podrobně a opakovaně zabývala
i nová rada města a k projektu měla některé
připomínky, o nich bylo průběžně jednáno
s investorem. Jako nejproblematičtější se
zdál rozsah architektem navrhovaného kulturního zařízení, které obsahovalo zejména
velký sál s ochozy a další rozsáhlé prostory.
Rada města po vyhodnocení finanční situace města (viz článek pana radního Bureše
v minulém čísle) rozhodla o snížení rozsahu
prostor pro činnost kulturního zařízení na 3
prostorné třídy s odpovídajícím zázemím,
které bude možno vzájemně propojovat.
Nezanedbatelným kriteriem bylo i posouzení
budoucích provozních nákladů a zkušenosti
s obdobnými zařízeními v ostatních městech,
a to zejména jejich využitelnost a vytíženost.
Současně rada dojednala s investorem, že příspěvek městu na výstavbu kulturního zařízení
ve výši 3 mil. Kč bude městu uhrazen před
započetím výstavby jednotlivých etap.
Právě v době distribuce tohoto IL bude v Club
Kinu provedena prezentace celého záměru,
a tak zde pouze zmíním několik základních
údajů. Projekt centra Vráž tvoří soubor několika objektů. Směrem na Mokropsy by měly
stát čtyři viladomy, které by měly být plynulým přechodem od zástavby rodinnými domy
k centru, výška těchto domů je cca 9,7 m, což
je výška, jaké dosahují mnohé rodinné domy
v Černošicích. Samotný prostor náměstí tvoří
čtyři objekty, ve kterých by měly být plochy

pro kanceláře, banku, restauraci včetně sálu,
obchody, ordinace a kulturní zařízení, v části
vyšších podlaží byty. Část náměstí zůstane
s parkovou úpravou a bude zde umístěn stávající Vrážský pomník a dětské hřiště. Součástí
projektu je projekt sadových úprav. Projekt
zahrnuje i odpovídající počet parkovacích
míst, která nám v jiných částech města chybí.
Řešení napojení na stávající sítě je nedílnou
součástí projektu k územnímu rozhodnutí,
včetně doložení odpovídajících kapacit. Celková zastavěná plocha objektů činí 32 %. Jako
nejspornější se jeví umístění 65 bytů, a rozumím tomu, že tato otázka je opravdu citlivá,
ale po zkušenostech z mnoha měst a obcí
nejenom v našem okolí jsme došli k závěru,
že bez bytů nelze centrum – náměstí postavit,
jelikož výstavba pouze obchodů, ordinací atd.
je pro investory nenávratná. Při posuzování
záměru jsme vycházeli i z toho, že všechna
náměstí a přirozená centra se skládají z obytných domů v kombinaci s obchody a službami,
a ani my nechceme mít mrtvé centrum. Velice
nerada zde musím připomenout atmosféru
před započetím výstavby Domu s pečovatelskou službou, kde výstavba 39 bytů pro seniory měla také závažně ohrozit život v širokém
okolí. Sami posuďte, zda se tak stalo.
Další často diskutovanou otázkou je výška
objektů na náměstí. Některé opravdu dosahují výšky až cca 14 m a jsou opravdu
částečně třípatrové (střídavě odstupňované
dvoupatrové a třípatrové segmenty), avšak
i takto vysokých domů stojí v našem městě
několik. V architektonickém návrhu je i půdorysně malá dominanta, která dosahuje
výšky 17,2 m.
Rozumím tomu, že každá změna je citlivě
vnímána a je mi líto, že se veřejnost dříve
blíže neseznámila se záměrem, i když mnozí
se na projekt byli podívat. Dobrým nápadem
územně plánovací komise je prezentování záměrů na rozsáhlejší projekty například ve výkladních skříních obchodů. Věřím, že i soukromí vlastníci objektu nám k tomu dají svůj
souhlas. Oprávněnost připomínek k souladu
záměru s územním plánem by měl posoudit
Krajský úřad, ke kterému autoři otevřeného
dopisu podali návrh na obnovu řízení.
Jistě lze hovořit i o tom, jak bude vzniklé
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centrum ovlivňovat dopravu ve městě, ale
domnívám se, že s ohledem na to, že je umístěno u nejfrekventovanější silnice, po které
denně projíždí několik tisíc aut, nebude tento
vliv zásadní.
Každé architektonické ztvárnění má své
příznivce a odpůrce, návrh Centra Vráž je
zpracován jako moderní řešení centra města,
a i když se nám může toto pojetí zdát chladné,
odbornou veřejností je vysoce hodnoceno.
Věřím, že na Vráži vznikne centrum, které
přispěje svým rozsahem služeb ke zlepšení
kvality života obyvatel našeho města a stane
se i místem, kde se lidé budou rádi setkávat.

v prodejnách potravin, byly uloženy dvě pokuty po 1 000 Kč s tím, že při opakovaném
zjištění bude vedeno správní řízení
– uskutečnila se týdenní akce zaměřená na
kontrolu pohybu psů na veřejných prostranstvích, v rámci které byly uloženy 4 pokuty
po 200 Kč za pohyb psa bez vodítka a náhubku, dále bylo z celkem 35 kontrol zjištěno, že pouze v jedenácti případech měl pes
předepsanou známku a byl za něho zaplacen
příslušný poplatek
– s nástupem teplých večerů se vyskytlo
několik stížností na rušení nočního klidu,
způsobeného provozem zahrádek u restauHelena Langšádlová račních zařízení
– v součinnosti se stavebním úřadem se rozPolicejní svodka – květen
bíhá kontrolní akce zaměřená na zjišťování
– provedenými kontrolami byly zjištěny přípa- nepovolených stavebních činností v chatody prodeje alkoholických nápojů mladistvým vých osadách
V minulém čísle došlo při technické přípravě přehledu okruhů působnosti odborů MěÚ,
doplňujícího komentář k Programovému prohlášení rady, k záměně nadpisu sloupců
s příjmy a výdaji a k vypadnutí části tabulky. Za chybu se omlouvám, správný přehled
O. Hokr
uveřejňujeme ještě jednou:
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názory a ohlasy
Říkal mi Václav Klaus
„Na kulturu si musíme nejprve vydělat…“
Vzápětí tato silná myšlenka vyrazila pojistky
v celém baráku, televizní tvář se komicky pokroutila, aby posléze sublimovala do malé bílé
tečky uprostřed obrazovky. Dlouhé roky jsem
pociťoval následky tohoto mediálního kolapsu.
Trpěl jsem nejistotou, že nerozpoznám správnou chvíli, kdy se ten zázrak stane. Kdy už
konečně budeme mít všichni vyděláno tolik,
že i na kulturu něco zbyde. Ba co víc.
Při pozorování okolního světa jsem občas
měl dojem, že ten toužebně očekávaný okamžik už dávno nastal, ale mne minul bez
povšimnutí jako kometa letící vesmírem a já
musím čekat dalších sto let, než se na své
oběžné dráze zase přiblíží. Jenže to už budu
s největší pravděpodobností neoddělitelnou
součástí téhle planety, bez nejmenšího vlivu
na její fungování.
Obrat přišel ve chvíli, kdy jsem dal sbohem
ekonomickokulturnímu čekání na Godota
a navzdory poučkám bezděky vyryl patou do
písku u Berounky primitivní obrazec. Čeho
se mi léta nedostávalo, leželo náhle přede
mnou tak samozřejmě, bez nároku na cokoli, kromě čistého gesta tvoření. Písek vzala
voda, ale kdykoli to zkusím znovu, kouzlo
se opakuje.

Kouzlo otisků rukou v jeskyních jižní Francie,
tónů klavíru nad Bertramkou či barev vržených proti zdem berlínské schizofrenie. Bez
podmiňování materiální podporou, v sedmé
vrstvě šedé kůry mozkové, pracují miliony
buněk na tom, co se nazývá tvořivost. S její
pomocí pak ti, jimž bylo do vínku dáno nadání k zhmotňování myšlenek, modelují okolní
svět k obrazu svému, jenž zrcadlí právě úroveň jejich tvůrčího přetlaku a nadání. Průsečíkem aktivit těchto neklidných duší je potom
cosi, co jsme pojmenovali slovem kultura.
Věřím, že pro vznik a rozvoj kultury (a to
nejen ve smyslu uměleckém, či obecněji
veskrze pozitivním) je prvotní podmínkou jakási vnitřní potřeba tvoření. Pro někoho dar
boží, pro materialistickou část světa čistě genetická záležitost. Ať je to tak, či naopak, obě
tato vysvětlení mají jedno společné. Kultura
vzniká někde v nás. Představa, že je možno ji
implantovat z vnějšku, je mylná, a pokud se
tak stane, může být až nebezpečná. Důkazem
toho nechť jsou léta nedávno minulá, stejně
tak jako pro pamětníky zdvižená pravice třetí
říše či pro současníky ideologie komerce.
Jestliže se chceme vyvarovat těchto nebezpečí
a s kulturou národa to myslíme opravdu vážně, nemůžeme mechanicky budovat kulturní
svatostánky a ty pak administrativně naplňovat rozpočtovými položkami magistrátních
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úředníků. Nemůžeme doufat, že kulturnost
mládeže vzroste pauzami na cigárko mezi
povinnými školními koncerty a že společenská kvóta návštěvy Národního divadla
alespoň jednou za život nás oddělí od světa
„buranů“. Můžeme jen doufat, že již kulturními jsme a pak se snažit naplňovat sami sebou
okolní prostor, včetně míst k podpoře kultury
zvláště určených. Bez ohledu na to, zda jsme
samotnými protagonisty, či „pouhými“ diváky.
Jedině tak má investice do kultury smysl. Investice zbavená nádechu prevence před úpadkem, společenského makeupu a budovatelské
rozmařilosti. Investice vycházející ze skutečné úrovně naší individuální potřeby kultury,
nikoli tuto úroveň plošně vytvářející.
S potěšením musím konstatovat, že kapitola
programového prohlášení městské rady věnovaná službám kulturního charakteru tento
směr alespoň naznačuje, když ne konkrétně
formuluje. Takováto politická dohoda může
být pro některé občany s ohledem na jejich
patriotismus, privátní zájmy a setrvačnost
myšlení jistě obtížná, nicméně nezbytná.
Nezbytná proto, aby alespoň v této fázi
nastavila kulturním aktivitám mantinely
ekonomické podpory do rovnoprávného
stavu a tím otevřela prostor k efektivitě nejen
vynaložených finančních prostředků, ale především k efektivitě kultury samotné. Doba
rozdělení kulturních aktivit na outsidery
a vyvolené skončila. Rozhodnutí o zrušení
kulturního centra Vráž a městské knihovny
jako samostatných subjektů a jejich následné zařazení pod nově vzniklý odbor kultury,
jenž by měl integrovat mnohem více nežli
tyto dvě instituce, je v naší obci poměrně odvážným krokem, nicméně zřetelně ukazuje,
že zamýšlená transformace je myšlena zcela
vážně. Doufám jen, že následné kroky budou
v tomto duchu koncepčně ošetřeny a tím
maximálně eliminováno nebezpečí vzniku
dílčích segmentů bez jejich logické a především účelové provázanosti. Zatím se mi to tak
nejeví, ale možná je trochu brzo.
Nicméně urychlené vypracování koncepce
podpory kultury ze strany nově vzniklého
odboru ve spolupráci se zástupci kulturní
obce je žádoucí. Jestliže jsem od kulturní
komise něco očekával, pak to bylo právě
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toto. Namísto emotivních proklamací typu
„kulturák na Vráži si zbourat nedáme“ jsem
očekával fundované vysvětlení, proč má
smysl do něj každý rok nasypat z obecní
kasy bezmála půl milionu korun, nota bene
když většinu těchto peněz pohltí platy zaměstnanců. Možná dráždím bosou nohou
chřestýše, ale jenom pro zajímavost můžete
nalistovat kulturní program MěKS na tento
měsíc. Smutný příběh, že? Těch pár řádek
nás ročně stojí opravdu hodně. A to se bavíme jenom o penězích. O kultuře se totiž
v tomto případě nedá téměř mluvit a je na
výsost žádoucí něco s tím udělat. Tento
nelehký úkol předpokládá však povznesení
se nad zájmové tlaky, osobní vztahy, možná
i riziko politické kariéry. Předpokládá odvahu ke střetu s odlišnými názory a jako vždy
schopnost komunikace. Věřím, že tímto
vším současné vedení radnice disponuje. Vě-

kaleidoskop
řím, že z odboru kultury nebude neschopný
úřední moloch, a věřím, že všichni najdeme
v sobě dost kulturnosti k tomu, abychom nenapáchali více škod než užitku. Kdo se však
bojí, nesmí do lesa. Nebo snad do kultury?
S pozdravem Michal Strejček

Názor – o územním plánu
V současné době se záležitosti územního plánování opět dostávají více do popředí a ukazuje
se, že toto téma bude asi dominantnější, než se
by se očekávalo. Dovolím si proto na tuto problematiku transparentně vyjádřit svůj názor.
Nejprve je třeba si odpovědět na otázku, co
to územní plánování je. Je to regulace, která
nějakým způsobem a podle nějakých pravidel určuje majiteli nemovité hodnoty způsob,
jak ji může využívat a zprostředkovaně tak
definuje její hodnotu. Implicitně tedy platí,
že změny v těchto regulačních plánech mění
určité hodnoty.
Protože proti samotnému, zcela zřejmému
faktu, že jakýkoliv uzemní plán je vždy regulací a tedy z podstaty věci jakýmsi omezením
možnosti volně užívat soukromé vlastnictví,
u nás až dosud nikdo relevantně neprotestoval, je třeba chápat to tak, že právo územně
plánovat je, alespoň v Černošicích, právem
obecně přiznávaným a přijímaným.
Ptejme se tedy, komu je toto právo přiznáno
a jakým způsobem má být využito. Územní
plán je závazná vyhláška, kterou svým hlasováním schvalují či neschvalují zvolení zastupitelé, tedy lidé, kteří volbou získali mandát
formulovat zájmy svých voličů, ale rovněž
povinnost tyto zájmy obhajovat.
Pokud tedy není spor o to, že územní plán, tedy tato regulace, má existovat, nemá již smysl vést debatu o tom, zda tato regulace má být
větší či menší, protože v takovém případě má
být především prostě co nejlepší.
Nabízí se pochopitelně okamžitě otázka, co
je to nejlepší. Abychom na ni mohli odpovědět, musíme se vrátit k tomu, proč má být
vůbec nějaký územní plán tvořen.
Uzemní plán se dělá proto, aby předvídatelným způsobem skloubil a přesně vymezil
současné a budoucí možnosti území s požadavky, potřebami a zájmy především
těch lidí, kteří toto uzemí obývají a zaručil

a zprostředkoval jim tak určitou nárokovanou kvalitu života.
Právě proto, že musí existovat tato přímá
vazba mezi plánováním využití území a potřebami všech obyvatel, kteří dané území
obývají, je přijímání takového plánu delegováno na ty, kteří veřejnou volbou získali
právo zájmy těchto obyvatel formulovat
a zároveň povinnost je obhajovat.
Tato vazba je velmi důležitá ve chvíli, kdy
se začne jednat o tom, jak uzemní plán vytvořit, resp. jak ten existující měnit. Každý
zastupitel v takové chvíli musí velmi pečlivě
zkoumat, co je tím veřejným zájmem, který
je oprávněn formulovat a povinen obhajovat.
Jinak se proto asi bude zastupitel rozhodovat ve
chvíli, kdy většina jeho voličů jsou například
zemědělci, kteří mají zájem na zachování svého způsobu života, a jinak se bude rozhodovat
ve chvíli, kdy jeho voliči jsou naopak obchodníci s pozemky, kteří mají zájem své vlastnictví nabídnout k výstavbě. To je však extrémně
protikladný příklad. Ve skutečnosti jsou zájmy
voličů daleko diferencovanější a z pohledu
zastupitelů se rovnováha mezi těmito zájmy
zjišťuje nepoměrně komplikovaněji, protože
územní plán je posuzován vždy a zásadně
jako jeden celek. Musí proto brát v úvahu
vedle konkrétních privátních zájmů i současné
zájmy všech obyvatel území a eventuelně ještě
požadavky vznášené dalšími institucemi, které
rovněž mají právo vlivu na krajinotvorbu. Jen
v situaci o maličko lepší jsou pak ti zastupitelé,
kteří jasný postoj k územní problematice deklarovali již jako součást své nabídky voličům
ještě před svým zvolením.
Já sám, tedy jako jeden z těch zvolených
zastupitelů, který své názory sice již částečně
vyjádřil ve volebním programu, ale který si
také uvědomuje, že územní plánování je velmi živá a citlivá problematika, o které je třeba
vést trvalou diskusi, vidím aktuální problematiku našeho územního plánu následovně:
Tvorba či změny územního plánu a významná územní rozhodnutí jsou natolik veřejné
záležitosti, že k nim nelze přistupovat bez
toho, že by široké veřejnosti nebyla dána
možnost se s jednotlivými návrhy, ještě před
vlastním hlasováním zastupitelů, důkladně
seznamovat.
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Při změnách stávajících plánů je pro mě
důležitá zásada kontinuity rozvoje s přiměřeným respektem k danému stavu tak, aby
nedocházelo k nepředvídatelným změnám
v charakteru zástavby, neboť územní plán
se tvoří mimo jiné také proto, aby existovala alespoň elementární jistota stability
základních faktorů, ovlivňujících příslušné
nemovité hodnoty.
Pokud bude mezi zastupiteli nalezena dostatečná shoda v tom, že se město má ještě
dále stavebně rozšiřovat, nelze připustit,
aby budoucí investiční náklady na toto rozšíření byly v jakémkoliv směru přenášeny
na vrub města, protože finanční prostředky,
které město má, jsou tvořeny příspěvkem
za stávající trvalé obyvatele a jsou tedy určeny k využití v jejich prospěch a nikoliv ve
prospěch budoucích trvalých obyvatel. To je
velmi důležitá zásada, protože je třeba si uvědomit, že rozšířením vznikají náklady města
i bez ohledu na nutné investice a to už jen
tím, že se zvětší plocha, kterou je pak třeba
obhospodařovat (uklízet, sypat, osvětlovat,
a další náklady jsou ještě obsaženy v nárůstu
požadavků na kapacitu školy, školky, městské policie a TS), přičemž zvýšený příjem
odvozený z (teoretického) nárůstu obyvatel
tyto náklady zpravidla plně nepokrývá (237
nově postavených domů nemá dosud žádného trvale hlášeného obyvatele).
To, že je objektivním veřejným zájmem, aby
existoval určitý poměr plochy veřejně přístupných sportovišť a zelených ploch k rozsahu zastavěnosti, je neoddiskutovatelný fakt,
jehož zohlednění se musí stát standardní součástí jakéhokoliv územního rozhodování.
Nejsem však nijak nakloněn k občasným
návrhům umožnit v Černošicích další rozsáhlejší sídlištní typ zástavby výměnou za
doprovodné veřejně prospěšné investice,
protože těmto návrhům by musel předcházet
souhlas zastupitelstva s novým pojetím koncepce rozvoje Černošic.
Myslím také, že v případě nově navrhovaných komunikací mají zastupitelé plné právo
definovat veřejný zájem a stanovit, jaká má
být jejich minimální požadovaná šířka.
Stejně zřetelný je pro mne fakt, že město
potřebuje mít vyznačené plochy k podniká-
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ní v rozsahu přiměřeném velikosti a povaze
města tak, aby je mohly využít ty provozy,
které nyní své činnosti realizují na místech
k tomuto ne zcela optimálních.
Případné návrhy na směny některých pozemků lze z pozice města akceptovat jen v případě,
že město u takové směny dostatečně zohlední
všechny aspekty veřejného zájmu. Nelze v této souvislosti opominout, že městu je přiznáno právo územně rozhodovat, a toto právo má
zásadní vliv na obecnou využitelnost a tedy
(směnnou) hodnotu příslušných pozemků.
To, že pro charakter Černošic je nejvýhodnější model se třemi městskými centry, je myšlenka, se kterou se plně ztotožňuji s tím, že
v případě Černošic i Vráže je již o umístění
těchto center de facto rozhodnuto a v případě
Mokropes je k dispozici buď prostor před
současným nádražím anebo v blízkosti Masopustního náměstí.
Naopak se neztotožňuji se současným návrhem Českých drah posunout v souvislosti se
stavbou rychlostního koridoru Mokropeské
nádraží až k železničnímu mostu, zrušit dva
přejezdy a spojení obou částí města řešit
průjezdem kolem Monopolu, respektive
dojezdem až k budoucímu hlavnímu podjezdu pod tratí v prostoru u černošického
zahradnictví a pak teprve zpět, a na opačné
straně Mokropes pak pouze jakýmsi (možná)
nadjezdem Janského ulice nad tratí na jižním
konci současného Mokropeského nádraží. Při
vyjednávání s Českými drahami musí obec
podle mě sledovat především dva cíle: zachovat přímých propojení obou částí obce co nejvíce tak, aby budoucí zatížení komunikačních
tahů bylo odpovídající obsluhovanému území,
a zároveň maximálně eliminovat rušivý vliv
železniční i silniční dopravy na naše životní
prostředí (této problematice by veřejnost
rozhodně měla věnovat pozornost a využit
možnosti nahlédnout do příslušných plánů,
které jsou na městském úřadě k dispozici,
protože právě toto je záležitost, u které by
rada, resp. zastupitelstvo mělo mít silnou
zpětnou vazbu na ty, kterých se to týká, aby
bylo plně schopné prosazovat jednotný názor
obyvatel města).
Významná je také otázka budoucího rozvoje
území kolem břehu Berounky. Jsou k dis-
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pozici různá odborná doporučení směřující
povětšinou k tomu, abychom urychleně usilovali o ukončení stavebních aktivit určených
k rekreaci v tzv. aktivní zóně řeky a naopak
podporovali umísťování volných (sportovních) a oddechových ploch do tohoto území.
Ukončení stavebních aktivit v tomto prostoru
je logické, ale reálnou možnost fakticky
realizovat toto ukončování (rozuměj odstraňování) stavebních aktivit vidím v krátkém
časovém horizontu z finančních i legislativních důvodů dost problematicky. Doporučení
umísťovat sem volné sportovní a oddechové
plochy je však podle mne racionální a je třeba to podporovat.
Nevím, zda se mi podařilo postihnout v tomto textu všechny aktuální otázky, které se
v současné době v souvislosti s územním plánováním objevují, nicméně jsem se alespoň
pokusil zřetelně vymezit svou vlastní pozici,
se kterou k uvedené problematice přistupuji
a jen uvítám, když se na toto téma rozproudí
nějaká širší diskuse.
Pro úplnost si dovolím zopakovat stanoviska,
s nimiž jsme se já a někteří moji kolegové
ucházeli o mandát:
Územní plán neměnit postupně podle tlaku zájmových skupin či jednotlivců, ale
komplexně a kompetentně tak, aby vydržel
alespoň 10 let beze změn (jinak v podstatě
nemá smysl), s cílem vytvořit z Černošic
město se souvislou nadstandardní rezidenční
zástavbou a s odpovídající infrastrukturou
obchodu a služeb. Důsledně ochraňovat
zájmy černošických občanů při vyjednávání
s ČD o stavbě rychlodráhy. V územním plánu
zapracovat přísnější pohled na záplavové
území a tomu také musí odpovídat nově definované prostory pro další směry rozvoje
obce. Usilovat o vytvoření odpovídajících
městských center v místech s přirozenou
kumulací obyvatelstva. Usilovat o vybudování hřiště pro starší mládež a usilovat o co
nejširší sportovní zázemí pro školu. Iniciovat
zhodnocení územního plánu s ohledem na
možnost vytvoření podmínek pro podnikání
a využití stávajících rezerv.
Aleš Rádl

kolem projektu Centrum Vráž (otevřený
dopis v minulém čísle IL, petice občanů
podané na městský úřad či různé sousedské
spekulace), které jsou převážně reakcí na
článek „Informace o projektu Centrum Vráž“
v březnových IL.
Protože dění okolo Centra Vráž sleduji od
jeho počátku, rád bych se pokusil, a to v maximální míře s použitím faktů, podat o vývoji
a současném stavu tohoto projektu kompletní
informaci.
Začátkem minulého roku přichází na radnici
majitel firmy IBS-ROKAL, s.r.o., pan M. Pánek a představuje zde svůj projekt „Centrum
Vráž“. Jedním z problémů se ukazuje nutnost
zrušení stávajícího kulturního domu a hledání jiného řešení pro kulturu v této lokalitě.
Po dlouhých jednáních je konečně svoláno
zastupitelstvo (na 31. 10. 2002, tj. den před
volbami), které je se věnuje problematice
okolo uvedeného centra. Pan Michael Pánek představil zastupitelům maketu a studii
Centra Vráž a poté byla přijata smlouva,
která upravila vzájemné vztahy mezi městem
a shora uvedenou firmou. Důležité je si říci,
že součástí hlasování byl také souhlas s vydáním územního rozhodnutí na tuto stavbu, tj.
zastupitelé souhlasili s vybudováním tohoto
centra podle předložené makety a studie.
Za veřejnost bylo přítomno 5 občanů. V rámci
diskuse, která byla na programu až po schválení smlouvy a po schválení vydání územního
rozhodnutí, těchto pět přítomných občanů postupně vyjádřilo své pochybnosti o tom, zda
je tato smlouva opravdu pro město výhodná
a zda realizací plánovaných staveb nedojde ke
zhoršení životních podmínek lidí v blízkém
okolí, a dotazovali se přítomných zastupitelů,
zda jsou přesvědčeni, že takto závažná věc
byla s veřejností dostatečně projednána.
Paní starostkou bylo nám občanům – všetečkům vysvětleno, že projednáním s občany se
rozumí projednání příslušné záležitosti na
veřejném jednání zastupitelstva, takže informační povinnosti bylo učiněno zadost, a jeden ze zastupitelů se dokonce dle vlastních
slov „rděl studem, že o tak výhodné smlouvě
může mít někdo pochybnosti“.
Centrum Vráž.
A zde je podle našeho názoru příčina všech
V poslední době se objevují aktivity občanů následných problémů. Diskuse s občany o tak
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zásadní záležitosti by měla probíhat jinak, než
ji zařadit do programu narychlo svolaného
zastupitelstva a navíc až za bod, ve kterém je
smlouva, o které se má diskutovat, schválena!!
Jen kritizovat je však snadné, proto také
navrhujeme, jak by mohlo projednání s občany také vypadat: V informačních listech se
objevuje zpráva, že po celý příští měsíc bude
v kulturním domě na Vráži vystavena maketa
nového Centra Vráž, se všemi studiemi a textovými částmi. Občané se vyzývají, aby se
s tímto návrhem seznámili s tím, že koncem
měsíce proběhne veřejná diskuze s investorem a vedením města. Je to tak složité??
Ale konec fantaziím, vraťme se do reality.
Ochotu investora pana M. Pánka k jakýmkoliv diskuzím lze ilustrovat jeho výrokem na
zastupitelstvu: „Je to vlastně moje benevolence, že se tu s vámi vůbec bavím, protože
je to moje soukromá investice na mém soukromém pozemku“. To, že je pozemek určen
k zástavbě veřejně prospěšnými stavbami, je
pro investora jeho typu zřejmě nedůležitá
maličkost (pozn. navíc podle výpisu z katastru nemovitostí v této době vůbec uvedený
pozemek nevlastní!).
Dále už jde vše jak na běžícím pásu: 5. 11. vydává Rada města souhlas s vydáním územního
rozhodnutí, a to bez jakýchkoliv připomínek.
12. 11. bylo zvoleno nové vedení města.
Na druhé zasedání nové rady, které se koná
dne 27. 11., se pak dostavuje investor se
svým architektem, aby finálně dojednali
požadavky města na uspořádání kulturního
prostoru, který investor pro město podle
schválené smlouvy vybuduje a z jehož
konečné celkové ceny se dle dohodnuté
smlouvy budou odečítat 3 mil. Zbývající část
pak pochopitelně uhrazuje město. Nová rada
se v rámci této diskuse dovídá zcela novou
a neočekávanou informaci, že celková cena
předchozí radou dohodnutého obestavěného
prostoru bude 12 milionů s tím, že náklady
města po slevě tedy budou „pouze“ v řádu
9 mil. podle předložené dokumentace. Jedná
se o cca 6 metrů vysoký sál o 400 m², umístěný ve druhém patře komerční budovy. V přízemí této budovy je naplánována soukromá
kavárna investora. K realizaci tohoto projektu má dojít až v tzv. třetí etapě stavby, tedy
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až poté, co budou vybudovány a prodány
všechny okolní bytové domy, a kdy vlastně
záleží pouze na investorovi, zda třetí etapu
vůbec bude realizovat!
Touto informací se někteří radní cítí být zaskočeni a žádají odklad a projednání alespoň
v komisi pro kulturu, která by měla odpovědět na otázku, zda město takovýto prostor
skutečně potřebuje, jak ho bude využívat
a kolik bude stát provoz takového zařízení.
Tato komise však není až do konce roku svolána, nehledě na to, že investor na stavební
úřad předložil bezprostředně po tomto jednání žádost o vydání územního rozhodnutí,
k níž byla přiložena studie v původní, předchozím zastupitelstvem schválené podobě.
23. 12. je vydáno územní rozhodnutí na celý
komplex staveb označovaných jako „Centrum
Vráž“ a 31. 12. je toto rozhodnutí vyvěšeno
na úřední desku města, přímí sousedé vůbec
nejsou obesláni! Noví radní se domnívají, že
tento vývoj neodpovídá jejich požadavku celou věc ještě jednou důkladněji zvážit, a chtějí
situaci rychle řešit. Rada, která má tuto záležitost mít na programu, je však svolána až
na 16.1. Navíc se ukazuje, že možnost orgánů
města podat proti územnímu rozhodnutí odvolání není s ohledem na uzavřenou smlouvu
jednoduchá.
Proto se 15. 1. odvolává proti tomuto územnímu rozhodnutí občanské sdružení Společnost Černošice. Po dalších složitých, nyní již
třístranných jednáních, je 2. 4. uzavřen dodatek uvedené smlouvy, kdy je dohodnuto, že
investor složí při zahájení stavby ve prospěch
města 3 miliony Kč, a město se zavazuje, že
si posléze za tuto částku od investora kulturní
prostory v této cenové hladině koupí, pokud
budou vybudovány v provedení a termínu,
jak je uvedeno ve smlouvě (podle této varianty se nebude realizovat žádný sál, ale
3 učebny s příslušenstvím).
K tomuto řešení byl investor donucen pod hrozbou dlouhodobých odvolacích procesů. Poté
Společnost Černošice svoje odvolání stahuje
a územní rozhodnutí nabývá právní moci. Není
tedy pravda, jak uvádí p. Řehořová, že definitivní rozhodnutí o podobě chystané výstavby
ještě nepadlo. Naopak, stavby jsou v uvedeném
územním rozhodnutí velmi přesně popsány
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z hlediska pro občany nejdůležitějších parametrů: typy staveb, rozměry, výšky, vzdálenosti,
parkování atd.. Pravda, není ještě rozhodnuto,
jaké budou použity např. stropní nosníky, ale to
asi není to, co občany nejvíc zajímá.
Pro úplnost informujeme, že odvolání proti
uvedenému územnímu rozhodnutí podal také
pan Libor Koubek jako reprezentant Volby
pro město, který nesouhlasil s řešením dešťového odvodnění a dopravní obslužnosti. Po
dalších jednáních s investorem a zapracování
svých připomínek do celého projektu také on
své odvolání stáhnul.
V neposlední řadě je nutno uvést, že někteří
bývalí zastupitelé vyjadřují obavu, že schválené územní rozhodnutí neodpovídá studii,
která jim byla na zastupitelstvu 31. 10. předložena jako podklad pro jejich rozhodování.
Existuje zřejmá snaha investora postupně
měnit poměr administrativně obchodních
ploch k plochám obytným až ke konečnému
objemu 65 bytů, čímž se ovšem dostává
zřetelně do rozporu s platným územním
plánem!
Přesto bych však nechtěl končit tím, že už
se nedá nic dělat a že je to dle slov jednoho
nejmenovaného investorova fandy „HOTOVO“. Občané a zvláště sousedé stavby mají
možnost sledovat, zda v rámci stavebního
řízení odpovídá projektová dokumentace
schválenému územnímu rozhodnutí, zda se
postupuje podle minulým zastupitelstvem
schválené studie, lze podat návrh na zrušení vydaného územního rozhodnutí pro jeho
rozpory s platnými zákony, občané mohou
apelovat na jimi zvolené zastupitele, aby
4. 6. neschválili příslušnou změnu územního plánu, která „zlegalizuje“ oněch 65
bytů atd.
Ale hlavně – pro všechny příští akce je nutné
sledovat dění v obci, vyzvat toho, koho jste
volili, aby udělal vše pro to, aby rozsáhlejší
a zásadnější akce byly dostatečně veřejně
projednávány (např. se v blízké době chystá
realizace mimoúrovňových křížení se železnicí a již teď existuje několik zcela odlišných
řešení) nebo se osobně do těchto procesů
zapojit. Michal Jirout, Společnost Černošice

Drahá paní starostko, naši
zastupitelé,
rozhodla jsem se ozvat se zatím touto cestou,
jako občanka Černošic a jako matka dvouletého dítěte, která má kontakty na další matky
podobně starých dětí (a že jich je tu nemálo,
jistě aspoň tušíte), abych vás povzbudila k tomu, abyste se začali vážněji zabývat postavením hřiště pro malé děti.
Tuším, že hlavním problémem může být místo, parcela (předpokládám, že samotné postavení hřiště není finančně příliš náročné).
Jelikož jsem si prohlížela návrhy na rozšíření
ZŠ v Mokropsích, říkám si, že v rámci té velké plochy by neměl být problém najít místečko cca 12 x 10 m (oplocené) i pro ty nejmenší
děti. Proč bychom měli myslet jen na ty větší?
Chápu, že školky mají svoje hřiště, ale děti rády chodí na hřiště jen co začnou chodit. Navíc
spousta matek nedává hned své děti do školek
(zůstávají doma, školky jsou plné). Pokud
město propásne tuhle příležitost postavit dětské hřiště v rámci rozšíření ZŠ, kde pak bude
hledat lepší či vůbec nějaké místo?
Také jsem se už něco dozvěděla o plánech
vrážského kulturního centra. I zde by byla
výborná možnost postavení hřiště a podobného veřejného sportovně-kulturního zázemí.
Místo toho však slyším o dalších bytovkách!
To pak už ale začíná být velký nepoměr veřejného prostranství a občanské vybavenosti
ku zástavbě a počtu občanů!
Prosím vás o reakci na tento můj podnět.
Děkuji, Jitka Hřebcová

Vážená paní Hřebcová,
u školy v Mokropsích již jedno hřiště pro
malé děti je, včetně pískoviště a kolotoče,
nicméně Váš názor bude zohledněn při zpracování studie zástavby okolí nové školy. Další
malá hřiště – odpočinková zákoutí by měla
vzniknout rozptýleně po celém území města.
Na vytipování vhodných lokalit se již pracuje.
Jedno takové místo v nejbližší době vznikne
u služebny městské policie. S názorem, že by
tato hřiště měla být oplocená, se zcela neztotožňuji, ale toto je věcí další diskuse. K záměru Centum Vráž si dovolím vyjádřit se blíže
v dalším příspěvku.
Helena Langšádlová
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kaleidoskop
NEDEJTE ZLODĚJŮM ŠANCI

Opět se nám přiblížila sezóna letních radovánek
a dovolených, kdy mnozí z nás za zábavou a rekreací odcestují a nechají zde svá obydlí bez
dozoru. Tento čas každoročně nahrává všem
nenechavcům, kteří svoji snahu a úsilí věnují
krádežím. Z tohoto důvodu vám všem, kteří se
chystáte na dovolenou, si dovoluji udělit několik
málo rad, které mohou riziko vykradeného domu nebo bytu snížit.
1. Při odjezdu z domu nebo bytu řádně uzamkněte vstupní dveře a všechna okna.
2. Pokud jsou vstupní dveře např. u bytu opatřeny kukátkem, zabraňte tomu, aby bylo vidět
do bytu.
3. Na zvonky a schránky uvádějte pouze svá
příjmení v množném čísle a bez titulů.
4. Svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně
kontrolovat a vybírat poštovní schránku.
5. Je-li to možné, vytvořte zdání, že v domě
nebo v bytě je někdo přítomen. K tomuto je
možné využít elektronické spínací zařízení,

Až si pro mne přijdou Bavoráci

které podle nastavení např. rozsvítí světlo
nebo zapne televizi.
6. Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie. Uložte žebříky a jiné nástroje tak, aby je případný pachatel
nemohl použít k vloupání do vašeho domu.
7. Pokud v domě máte cenné věci a doklady, tyto uložte do bezpečnostní schránky nebo do
trezoru, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi.
8. Pokud máte byt nebo dům vybaven elektronickým bezpečnostním zařízením, zajistěte,
aby bylo napojeno na bezpečnostní službu,
která ve vašem objektu v případě poplachu
provede kontrolu. V případě města Černošice je možné toto zařízení napojit na službu
městské policie.
Všechna tato opatření přispějí ke snížení rizika
vloupání jen do určité míry. Toto riziko i za
použití té nejmodernější techniky bude stále
existovat. Jestliže si uvědomíme, že k vloupáním dochází zpravidla v dopoledních hodinách,
kdy jsou zloději nejméně nápadní, je možnost
jejich zadržení v případě použití elektronického
zabezpečení značně vysoká.
Gregor Dušička, Městská policie Černošice

Reklamní kampaň na podporu našeho vstupu do EU vrcholí. Rakouská důchodkyně, portugalský
rybář, španělská řidička autobusu, prostě ta naše „stará dobrá parta“, nás bezelstně vítají v exklusivním klubu úspěšných. Paní Evropa, oplodněna politickými změnami posledních let, chystá se
k porodu. Závěry lékařského summitu v Athénách jsou všeobecně známy – zdraví matky mírně
podlomené, jinak bez rizika. A jak je na tom samotný plod? Dle zpráv prosakujících z nejvyšších porodnických kruhů miminko nabralo na váze, poloha stabilizovaná. Poporodní komplikace
možno řešit normovanými potravinami. Pro opravdu krizovou situaci připraven sirotčí důchod.
Tak ještě vyjádření porodního koncilia, a je to. Nebo taky ne. Ostatně jeho členy jste i vy.
Nebylo by zodpovědné nechat se zastupovat, zvláště jedná-li se o prvorozence. Michal Strejček
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Výstavba náměstí v Černošicích na Vráži
Vzhledem k tomu, že kolem nově připravované výstavby náměstí na Vráži v Černošicích vznikla řada dohadů a neúplných
informací, dovolte mi, abych Vás jménem
společnosti IBS-Rokal, s.r.o. seznámil se
vznikem a současným stavem celého projektu. Společnost IBS-Rokal s.r.o. je společnost
se sídlem v Černošicích, která v současné
době dokončuje výstavbu 20 bytů v Letech
u Dobřichovic. Jedná se o výstavbu, která je
navržena arch. Starčevičem a která se potýkala s poměrně náročným úkolem začlenit
se do stávající velmi zachovalé a původní
vesnické zástavby. Myslím si, že se tento záměr autorovi projektu povedl. Stavba je sice
moderní a současná, ale respektuje okolní
ráz vesnické zástavby (to můžete nakonec
posoudit sami, pokud se podíváte do Letů
na náves). Celou tuto výstavbu jsme prováděli za pravidelných konzultací se starostou
Hudečkem a domnívám se, že je s výsledkem
naší práce spokojen. Stavba byla prováděna
jako ryze soukromý projekt financovaný ze
soukromých zdrojů.
Vzhledem k tomu, že část klientů se u nás
poptávala po bydlení v Černošicích, začali
jsme hledat pozemek, který by byl vhodný
na zástavbu byty, případně obchody. Nakonec jsme se dohodli s majiteli pozemku
mezi ulicemi Táborská, Mokropeská a Vrážská. Na pozemek jsme podepsali s majiteli
smlouvu o budoucí smlouvě kupní a začali
vyřizovat územní rozhodnutí. Zadáním pro
projektanty bylo vytvořit moderní náměstí
s kavárnou, restaurací, bankou, jedním větším a deseti menšími obchody, které by celé
náměstí lemovaly. Výstavba v dalších podlažích počítá s umístěním dvou lékařských
ordinací a několika kanceláří. V ostatních
prostorech by měly být umístěny byty. Co
se týká výšky výstavby, ta bude zhruba
stejná jako domy, které tvoří nové náměstí
v Dobřichovicích, tj. v části 9,6 m a v části
13 m. Sporným bodem, který se několikrát
projednával na městské radě a díky kterému
se celé projednávání protáhlo téměř o osm
měsíců, byla budoucí velikost kulturního

centra. To jsme se zavázali zakomponovat
do budoucí výstavby. Na jeho velikosti jsme
se po mnoha jednáních s představiteli města
shodli. Původně jsme počítali s vybudováním
důstojného polyfunkčního sálu včetně čtyř
učeben a vlastním sociálním zařízením. Tato
varianta v důsledku nedostatku finančních
prostředků ze strany města padla a město nyní požaduje vytvoření tří učeben s vlastním
sociálním zařízením. Výstavba počítá s vytvořením vydlážděného náměstí s určitým
podílem zeleně. Lavičky, osvětlení, chodníky
a nově vybudovaná parkovací místa jsou součástí projektu.
Vytvoření takového centra zrovna na Vráži
vychází z celkového uspořádání Černošic.
Jsou zde tři přirozené lokality, které jsou
sice navzájem propojené, ale každá má svoji
vlastní identitu. Vzdálenost těchto lokalit je
poměrně veliká na to, aby se v Černošicích
vytvořilo pouze jedno centrum. Z těchto
předpokladů jsme vycházeli při vytvoření
jednoho ze tří uvažovaných center. Dalším
přirozeným lokálním centrem je oblast
kolem kostela nebo kolem Slánky a další
lokální centrum se nabízí v Černošcích
– Mokropsech. Náměstí na Vráži vytvoří řadu pracovních míst pro obyvatele i možnost
pronajmout si prodejnu či kancelář v místě
bydliště, a věřím, že současným obyvatelům
zpříjemní život posezením v kavárně nebo
nákupem v obchodech, které budou v tomto
místě soustředěny. Věřím, že i starší lidé
přivítají umístění lékařů a příp. nové lékárny
v místě, kam se jednoduše dostanou.
Celá výstavba je opět ryze soukromá investice na soukromých pozemcích firmy IBS-Rokal, s.r.o. Na závěr bych Vás, pokud se obáváte, jak může takováto výstavba dopadnout,
pozval na prohlídku již dostavěných bytů
v Letech na návsi, nebo co se týká porovnání
výšky nové zástavby, na náměstí Palackého
v Dobřichovicích.
Ing. Michael Pánek

Návštěva z polské Lešnice
V týdnu od 11. 5. do 17. 5. se v Černošicích
uskutečnila návštěva dětí z polského města
Lešnice. Jednalo se o výměnný pobyt v souvislosti s loňskou návštěvou našich žáků
v Polsku.
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Do Černošic přijelo 36 dětí ze 4., 5. a 6. tříd
s učitelkami paní Mariou Wrobelovou, Iwonou Romanowskou a Natalií Szpylmou. Čtvrtým členem doprovodu byl Dr. Robert Rodak,
který studoval na Slovensku a uplatnil se tudíž
jako překladatel. Poláci přijeli vlastním autobusem, který využívali po celou dobu zdejšího
pobytu.
Děti byly ubytovány přímo v rodinách. Dospělí, včetně řidiče autobusu, v penzionu.
Stravování zajišťovala školní jídelna, kromě
snídaní a večeří, ty dostávaly děti u svých
hostitelů.
Po příjezdu a ubytování jsme se s polskou návštěvou setkali v místním Club Kinu, kde byli hosté slavnostně přivítáni paní starostkou.
Vystoupil dětský taneční soubor Pramínek
pod vedením paní M. Látalové a dále hudební skupina Timudej. Po malém pohoštění si
hosté odjeli odpočinout do svých dočasných
domovů.
V pondělí dopoledne hosté navštívili budovu
ZŠ v Mokropsích, kde se seznámili s historií
města, neformálně pobesedovali s paní starostkou, prohlédli si budovu školy a zúčastnili se vyučování v některých třídách. Po obědě
se vydali na procházku Černošicemi. Došli
k druhé budově naší školy, kde byl připraven
program – někdo se naučil českou písničku,
někdo si vyrobil přívěšek a někdo si vyzkoušel svou trefu v šipkách. Od školy se polské
děti společně s českými vydaly na pěší výlet
po okolí. Na závěr si na Višňovce opekly špekáčky. Poté přešly ještě do místního kostela
Panny Marie a poslechly si středověké písně
v podání dětského pěveckého sboru Chorus
Angelus.
V úterý hosté navštívili na Karlštejně hrad
a muzeum voskových figurín. Po obědě v restauraci Pod dračí skálou výlet pokračoval
do Koněpruských jeskyní. Dospělí ještě ten
večer zhlédli baletní představení Zkrocení zlé
ženy v Národním divadle v Praze.
Ve středu dopoledne proběhlo sportovní klání ve vybíjené, košíkové a fotbalu. Po obědě
odjela návštěva na Sv. Horu u Příbrami a do
Hornického muzea.
Ve čtvrtek čekala hosty prohlídka našeho
hlavního města. Kromě kulturních památek
ve středu Prahy se projeli lodí po Vltavě
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a nakoupili dárky. Pro mnohé bylo největší
atrakcí pražské metro. I tento den měli dospělí připraven ještě večerní program, muzikál Kleopatra v divadle Brodway.
V pátek navštívila celá polská skupina program pořádaný Ekologickým sdružením pro
děti Tereza. Program se odehrával v Prokopském údolí v Butovicích. Nedaleko Stodůlek
se nachází historické městečko Řepora, které
bylo další zastávkou polských hostů. Po návratu a pozdním obědě pro ně byla společně
s našimi dětmi připravena diskotéka v budově školy. Na závěr jsme se oficiálně rozloučili
a předali si drobné dárky včetně filmové a fotografické dokumentace celého pobytu.
V sobotu v 10 hodin dopoledne jsme naší
polské návštěvě popřáli šťastnou cestu a naposledy zamávali. Některé děti i dospělí se
neubránili dojetí. I to byl důkaz toho, že se
zde lešnickým líbilo a že budou mít na návštěvu v Černošicích hezké vzpomínky.
Daniela Mlčochová

Poděkování našim organizátorům a občanům:
Toto poděkování patří všem, kteří se podíleli
na organizaci polské návštěvy nebo nabídli
bezplatně své služby, či poskytli na své služby slevy i těm, kteří věnovali pro polské děti
dary.
Na ubytování dětí se podíleli rodiče Szipkovi, Zhoufovi, Dvořákovi, Kudějovi, Boháčovi, Nesvadbovi, Tíchovi, Rudolfovi, paní
Bošková a pan Rádl, Vávrovi, Ottomanští,
Meyerovi, Novotní, Orlitovi, Pešatovi, Kopečtí, Jerligovi a Sticzayovi, na ubytování
dospělých manželé Klimešovi.
Dále děkujeme vedoucí školní jídelny paní
Růženě Kočové a všem pracovnicím školní
jídelny, manželům Barchánkovým, paní
Marcele Látalové a tanečnímu souboru Pramínek, panu Ivanu Látalovi, hudební skupině
Timudej, paní Heleně Tuháčkové, pěveckému
sboru Chorus Angelus, manželům Chrobokovým, panu Martinu Zhoufovi, paní Heleně
Tychnové, panu Petrovi Kubínovi, manželům
Boháčovým, panu Petrovi Novému a v neposlední řadě všem učitelkám, učitelům a dalším
pracovníkům naší základní školy. Zároveň
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děkujeme MěÚ v Černošicích, v čele s paní Program zaměřujeme: na pohybový rozvoj
starostkou Langšádlovou, za spolupráci a fi- dětí, obohacený o různé akce, bruslení, plavání a cvičení v tělocvičně, na správný řečový
nanční příspěvek.
PhDr. Zdeněk Moucha CSc., ředitel školy projev dětí využitím říkanek, logopedické péče a kulturních pořadů. Měsíčně do naší školy
A poděkování od polských přátel: přijíždí divadla s různými pohádkami. Zatím
největší úspěch mělo vystoupení s živými
V Leśnici dne 19. května 2003
ptáky. Navštívíme i pražské PIDIVADLO.
Drazí přátelé
Jsme již zpátky v Leśnici, ale v myšlenkách Při besedě s hasiči se děti seznámily s jejich
jsme stále ještě v Černošicích mezi milými prací, výzbrojí a autem s vybavením a zážita pohostinnými lidmi tohoto města. Přivezli ky kreslily do výtvarné soutěže PO. Obdobná
jsme si s sebou mnoho zážitků a krásných akce se uskutečnila také s příslušníkem místvzpomínek, za které Vám srdečně děkuje- ní městské policie.
me. Jsme Vám vděční za vše, co jste pro Je jaro a je to vidět na prostředí v mateřské
naše děti i pro nás udělali. Budeme dlouho školce. Školka zkrásněla jarní výzdobou – malvzpomínat na náš pobyt v Černošicích, po- bou na oknech, výtvarnými výrobky a výkresy
hostinnost rodin, vedení a učitelů základní dětí.
školy. Děkujeme za výlety, prohlídku krásné Do konce roku plánujeme ještě několik
Prahy a mnoha památek, za výlet lodí po výletů – skanzen v Kouřimi, Koněpruské
Vltavě, za jízdu metrem, která pro většinu jeskyně a ZOO v Plzni. Koncem měsíce
z nás byla poprvé v životě. Také navštívená května se 26 starších dětí zúčastní desetidivadelní představení zůstanou pro nás ne- denního ozdravného pobytu na chatě Webzapomenutelnými zážitky. Jsme Vám velmi rovka v okrese Trutnov. Pobyt nám zajistila
vděční za spoustu Vašeho volného času, Asociace dětských domovů. Program je zde
který jste nám obětovali. Díky společným velmi bohatý: celodenní výlet na Safari ve
rozhovorům jsme měli příležitost seznámit Dvoře Králové, jízdy na koních, návštěva
se se systémem výuky v Čechách i s Vašimi ovčí farmy v Adršpachu, psího útulku, výlet
problémy, které jsou tak podobné našim. Dě- Tatrou 805 do vojenského bunkru. Nebude
ti také často vyprávěly o příjemném prostředí chybět ani koupání, sauna apod.
a pohostinnosti českých rodin a měly velkou Věříme, že tyto akce přispějí k fyzickému
radost z dárků, které dostaly. Nejsme schopni a psychickému rozvoji našich dětí, které
vyjmenovat zde vše, co jste pro nás během budou odcházet na prázdniny plny dojmů
našeho týdenního pobytu u Vás udělali, neboť a zážitků.
Alena Janovská, ředitelka školy
toho bylo velmi mnoho.
Ještě jednou srdečně děkujeme paní starostce, Proslýchá se, že…
vedení a učitelům školy, rodičům, kuchařkám Městští strážníci vznesli požadavek osadit
ze školní jídelny a VŠEM, kteří pomohli zor- v rámci rekonstrukce nové policejní stanice
pozemek, na němž se tato nachází, dětským
ganizovat náš krásný týden v Černošicích.
Iwona Romanowska, ředitelka školy v Leśni- pískovištěm. Zdůvodnění je prosté. Byli
ci, Maria Wróbel, Natalia Szpylma, Mgr. Mo- na ně zvyklí ze svého minulého stanoviště
natolik, že jeho přenesení údajně považují
nika Klosek, Robert Rodak – učitelé.
za
podstatnou součást úspěšné aklimatizace.
Přeložila paní Ing. Helena Tychnová
Poté bude pískoviště v areálu městské policie
využito k práci s mládeží předškolního věku
Jak se bavíme – MŠ Karlická
v rámci prevence boje proti kriminalitě.
v Černošicích
Radnice tento požadavek již prý podpořila
Naše mateřská škola se nezabývá nějakými a z rozpočtu města uvolnila finanční prostředzvláštními experimenty, ale snaží se dobře ky na nákup jedné kompletní sady dětských
připravovat děti na život v kolektivu a na lopatiček a tří různobarevných kyblíčků.
vstup do školy.
Zprávu zaznamenala Gloria Swanson
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hů na základě tohoto způsobu zviditelnění
Černošic je pak pro všechny jejich současné
i budoucí obyvatele přidanou hodnotou, která je bez ohledu na jejich individuální zájem
o samotný veletrh rozhodně ziskem. Ziskem
vylepšení image adresy na které bydlí, nebo
v budoucnu bydlet chtějí. To z čistě ekonomického hlediska může ve svém důsledku
přinést postupné vnější zhodnocování investic do vlastní nemovitosti, z hlediska společenského pak posílení pocitu ztotožnění se
Chcete vidět draka?
s místem, které jsme si vybrali k životu. A to
Pokud chcete vidět draka, jeďte do Brna. Po- rozhodně není málo.
S pozdravem „minimální podněty, maximální
kud se však chystáte na veletrh, přijeďte do
následky“ Michal Strejček
Černošic. Ve dnech 20. – 22. 6. 2003 se totiž
v našem městě uskuteční historicky první
Nedělní procházka geologicročník prodejního a kontraktačního veletrhu
služeb, obchodu, výroby a investičních pří- kou minulostí Černošic
ležitostí.
Trasa této nedělní procházky nás provede
Pod záštitou MěÚ Černošice a za přispění doklady dávné geologické minulosti ČernoSokola Černošice jej v prostorách zrekon- šic. Uvidíme sice jen kameny, skalky, hlínu
struovaného Clubu Kino pořádá Šiba, s.r.o. a písek, ale budou to hmatatelné a původní
Agency, jako výsledek snahy nabídnout doklady téměř půl miliardy let dlouhého
firmám prezentaci ve svém nejbližším okolí vývoje našeho města. Začneme u pizzerie
a tím se prosadit i na tomto regionálním trhu. s výzdobou ze suchých květů s první zaZáměr uspořádat tento veletrh pramení z prů- stávkou před 460 milióny let u železničního
zkumu a mnoha diskusí se subjekty podnika- mostu. Tam vystupují v Černošicích nejjícími v tomto regionu o možnosti prezentace starší usazeniny dna prvohorního ordovicnejen na velkých mezinárodních veletrzích kého moře. Hezky jsou vidět přímo z mostu.
po celé České republice, ale i předvedení Přes řeku proti hřišti je zároveň výhled na
svého potenciálu ve svém blízkém okolí. skalní plotnu, která je částí dna ještě o něJistě není bez zajímavosti nabídnout za vy- kolik set tisíc let starší. Když si slezeme
naložení minimálních nákladů své služby či
výrobky právě v tomto regionálním okruhu
a tím si opět o kousek pootevřít bránu do světa prosperity. Samotným návštěvníkům pak
jistě stojí za to tyto nabídky znát, ať již z profesionálního hlediska, nebo prostě jenom
z důvodu normální lidské zvědavosti. O tom,
že slovo veletrh není až tak nadnesené, jak by
se na první pohled mohlo zdát, svědčí mimo
jiné i velikost poskytnuté výstavní plochy. Ta
v sobě zahrnuje nejen samotný Club Kino
a přilehlou tělocvičnu, ale i venkovní prostor
včetně přístavby montované výstavní haly.
Tolik nabídka a pozvánka zároveň.
Takováto akce v našem městě má však ještě
jeden podstatný dopad. Černošice se začínají
chovat opravdu jako město regionálního významu. Přesah do širších společenských vzta-
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přímo ke skále a podíváme se zblízka, stanou se patrnými nerovnosti povrchu nebo
naopak hladké plochy okrajů jednotlivých
vrstev. Nerovnosti jsou zakonzervovaným
zčeřeným povrchem dna, hladké plochy
odpovídají obdobím nebo místům klidu.
Každá vrstva je zde několik mm až několik
cm silná a představuje vždy usazeninu z relativně neměnných podmínek. Ke dnu padal
někdy jemný písek nebo kal rozptýlený ve
vodě, jindy vápnité schránky živočichů mikroskopických i větších, nebo tam proudy
přinesly částečky hornin z okolí. Další desítky miliónů let se drobné částečky v každé takovéto vrstvě vlivem tlaku nadložních
hornin a chemického prostředí v klidu spojovaly, písek se měnil na pískovec, prach na
prachovec a jíl na břidlici.
Druhá zastávka bude po výstupu přes
kamenný most v Lavičkách, u cesty od
vstupu do osady k hospodě. Leží tam
prachovcová deska, na jejímž povrchu
jsou patrné stopy po lezení nějakých
mořských živočichů, snad červů po dně
tehdejšího moře. Deska pochází z vrstev
usazených na dně tehdejšího moře jen
o několik miliónů
let později než ty
u mostu. Odlomila se však teprve
relativně nedávno, poté co se do
této hloubky zařízla Berounka.
Z Laviček vystoupíme kousek Slunečnou
a dále vpravo Jahodovou ulicí ke třetí zastávce. Tady se jen podíváme na tvary povrchu. Směrem přes Vráž je krajina plochá.
V polovině devonského období, před 400 mil.
let, období rovného klidného mořského dna
v Černošicích totiž končí. Moře ustupuje,
zemská kůra se tu vrásní, zdvihá se hřeben
Brd a vzniká podlouhlá prohlubeň (barrandienská synklinála).Tehdy již zpevnělé staré
vrstvy se vynořují z moře. Spodnější vrstvy
se naklánějí a svrchnější vrásní bočními
tlaky od jihovýchodu a severozápadu, od
Cukráku. Když vrásnění asi před 280 mil.
let odeznělo, nastalo v Černošicích období
poměrného klidu. Většinou tu byla souš, jen

před koncem druhohor přerušená záplavou
mělkého moře. V mladších třetihorách se na
zdejší parovině objevuje stále se měnící systém rovinných řek a mělkých jezer. Protože
v této době převažoval celkový výzdvih celé
zdejší krajiny o několik set metrů, provázený
odnosem, nejsou v okolí Černošic z tohoto
dlouhého období zachovány téměř žádné
zbytky kromě mladotřetihorních říčních a jezerních štěrkopísků v okolí Sulavy. (Ty ještě
uvidíme.) A výsledkem těchto stovky miliónů
let trvajících procesů je rovina, kterou máme
dnes na Vráži.
Na druhou stranu, dolů k řece, se naopak
krajina vlní. To je zase výsledek z posledního přibližně milionu let, kdy již existovaly
Berounka a Vltava, které se spolu se svými
přítoky postupně zařezávaly až do dnešní
hloubky. Na závětrných svazích zářezů se
pak usazoval navátý prach ze širokého okolí.
Například pod Kladenskou ulicí překračujeme někdy až desetimetrové závěje čtvrtohorního spraše. (To vědí nejen geologové, ale
i tamní stavebníci.)
Pokračujeme Mokropeskou ul. a novou zástavbou projdeme mezi hospodami U Lípy
a U Zvonu a Rybníčkami dolů k pile na
konci Karlštejnské ulice. Karlštejnskou
přejdeme a hned odbočíme cestou doprava nahoru na Kulivou horu. Hned za
odbočkou je čtvrtá zastávka. V lese jsou
obnažené bloky diabasu. To je ztuhlá láva
podmořského sopečného výlevu a ukazuje,
že úplná selanka to tady nebyla ani před
430 mil. let.
Po cestě vyjdeme za myslivnu až na zelenou značku a po ní se doprava vrátíme
do Černošic. Když se cesta hned za Višňovkou zařízne do úvozu, zastavíme se
popáté. Hned za cestou je tam odkrytý
žlutý písek, který se usadil v mladších
třetihorách, někdy mezi 10 a 5 mil. let, na
dně sladkovodního jezera, o kterém jsme
se zmínili již výše. Později, po vyschnutí
jezera a zániku tehdejší říční sítě, dostal
písek žlutou barvu od vysrážených sloučenin železa.
Níže pod ohybem vpravo u cesty je zastávka
poslední. Jsou tu v sesouvající se hlíně úlom-

25

kaleidoskop
ky břidlic, jílovců a prachovců z vrstev dna
asi 440 mil. let starého.
Prošli jsme Černošicemi od mostu na
Višňovku, to bylo napříč asi 0,5 km usazenin, souvisle vznikajících v průběhu
20 mil. let. Byla to v Černošicích podle
dnešních měřítek klidná doba. Leželi
jsme na dně mělkého moře, tehdy v jižním mírném pásmu. A vespod i kilometr
podobných usazenin – už 50 miliónů let
předtím totéž. A nad tím byl někdy i další kilometr usazenin – usazoval se ještě
asi 50 miliónů let. O tom však nemáme
přímo v Černošicích hmatatelné doklady.
Museli bychom z doby ordoviku po proudu času přes Solopisky nebo Vonoklasy
se silurskými až k Roblínu s devonskými
usazeninami.
Přímé doklady z období mezi lety 420 mil.
př. n. l. a 10 mil. př. n. l. v Černošicích
a okolí nejsou. Ovšem tvar krajiny a poloha
obnažených vrstev přesto ukazuje, že se tady
leccos dělo.
Pak už sejdeme kolem kostela k nádraží
a jsme zpět v současnosti.
Poznatky z tohoto výletu nám umožní rozjímat o relativnosti časových měřítek lidského
života a o stopách, které lze na Zemi zanechat.
Sáhli jsme si na nejstarší povrchové útvary,
které v Černošicích vznikly. (Vznikly ovšem
z úlomků hornin už tehdy mnohem starších.
Jak ten čas letí.)
O. Hokr

Jubilanti
Marie Kahudová
Stanislav Panýrek
Václav Štefek
Jiří Příhoda
Michael Boček
Anna Frýbertová
Marcela Vlachová

90 let
90 let
90 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Dne 26. května vzpomeneme bolestného
10. výročí, co zemřel náš jediný, hodný, pracovitý, nenahraditelný a všemi milovaný syn
Ing. Josef Cajthaml ve věku 32 let. Všem přátelům, spolužákům, kamarádům a známým,
kteří uctí tichou vzpomínkou, děkujeme.
S láskou a bolestí vzpomíná dcera Tereza
s maminkou. Kdo jste ho znali, nezapomeňte.

kultura a sport
Sportovní den
Mokropeská mateřská škola pořádá v sobotu
14. 6. 2003 na zahradě školky Sportovní den
na oslavu svátku všech dětí.
Soutěží se mohou zúčastnit pouze celé rodinné týmy ve složení dva dospělí (nejlépe
maminka a tatínek) a děti, z nichž alespoň
jedno je mladší 7 let. Zápis účastníků je
v 9.30 hodin. Závodění začne v 10.00 hodin.
Pro sportovní týmy bude připraveno mnoho
soutěžních disciplín, občerstvení, opékání
buřtů a pro vítěze zajímavé ceny.
Po skončení závodění je pro všechny děti při-
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praveno zajímavé představení s nafukovacími balónky a kouzly. Srdečně zveme všechny
děti a jejich rodiny.

Divadlo v mokropeské školce

Mokropeská mateřská školka zve všechny
malé diváky na divadelní představení, která
se konají v naší školce:
13. 6. v pátek v 9.00 hodin O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
24. 6. v úterý v 10.00 hodin KOUZELNICKÉ
PŘEDSTAVENÍ VÝLET DO ZEMĚ KOUZEL
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na
dítě. Dospělí vstupné dobrovolné.

kultura a sport
Dobřichovice
Sobota 7. června na nádvoří a v sále rezidence Křížovníků – Kulturní sprška k výročí 750
let Dobřichovic. Program plný hudby, tance
a divadla začne ve 14. hod a potrvá dlouho
do noci.
Sobota 21. června 19 hod. v Karlickém kostele – sólový houslový recitál LUKÁŠE KUTY.

Letní tábor pro děti a mládež
v Černošicích – 22. ročník

3 týdny od 30. června do 18. července 2003,
účast možná i jen na části tábora.
Vyberte si z nabízených činností to, co
vás zajímá, baví: modelářství letecké,
plastikové, papírové, angličtinu a němčinu, počítače, vyjížďky na koních,
výuku hry na kytaru, RC škola (výuka
létání s radiem řízenými modely), cvičení, sport, hry, koupání... Těšíme se na
shledání. Sdružení „S dětmi a pro děti“,
tel: 251 643 091, 605 545 615, e-mail:
l.apeltauer@volny.cz
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