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Černošice a školky
Jednou z charakteristik, kterými se naše město odlišuje od
městeček obdobné velikosti a významu, je nebývalá plodnost. Zatímco republika jako celek podle demografických
výzkumů již několik let pozvolna vymírá, v Černošicích se
jen málokdo pozastaví nad rodinou se čtyřmi dětmi – máme
jich tu celou řadu. Možná je počet rodících se potomků vysoký zásluhou silné křesťanské komunity, která zde žije, možná
jde o prostý důsledek faktu, že bydlení v těsném sousedství
Brd a zároveň v dosahu pražských kulturních i vzdělávacích
příležitostí je pro rodiny s dětmi vcelku optimální.
Dlouhodobá populační hojnost v Černošicích je bezesporu pozitivním jevem. Přináší s sebou ovšem i některé komplikace. V uplynulých letech jsme se například pravidelně
setkávali s převisem poptávky po mateřských školách nad
reálným počtem míst, která lze obsadit ve třídách tří černošických školek. Umisťování dětí dříve probíhalo následovně:
žádosti zájemců o přijetí shromáždil a posoudil prostřednictvím školské komise zřizovatel – městský úřad, jemuž tento
systém umožňoval přesuny dětí mezi školkami tak, aby byli
umístěni vybraní žadatelé. Přednostně se přijímaly děti starší a přihlášené k trvalému pobytu. Děti, jejichž matky byly
na mateřské dovolené s dalším dítětem, měly (s výjimkou
předškoláků) předem smůlu. Objevily se pokusy řešit situaci
obsazením jednoho místa ve školce dvěma uchazeči, kteří
docházeli střídavě, tyto snahy však neměly zásadní význam.
Každoročně nebylo uspokojeno dvacet až třicet žádostí. Část
odmítnutých zájemců pak dojížděla do nenaplněných školek
v okolních obcích.
V letošním roce se situace změnila hned v několika ohledech.
Než se však pustíme do změn, připomeňme si některá čísla.
Podle údajů z matriky je v Černošicích přihlášeno k trvalému pobytu 221 dětí ve věku odpovídajícím docházce
do mateřské školy, tedy ročníky narození 1997 až 2000.
Odečteme-li poměrnou část ročníku 2000 za děti, kterým
v září ještě nebudou tři roky a poměrnou část ročníku 1997
za děti, které v šesti letech nastoupí do základní školy,
můžeme počet potenciálních zájemců o docházku do MŠ
odhadnout přibližně na 160, přičemž tento počet nezahrnuje
děti, které zde nemají trvalé bydliště. Celková kapacita tří již
zmíněných mateřských škol je 130 míst. Na tomto počtu má
největší podíl školka v Karlické ulici (75 míst), zbytek připadá téměř rovným dílem na mokropeskou školku v Topolské
a Vrážskou v Husově ulici.
K vyrovnání nabídky a poptávky zjevně ani letos nedošlo.
Co se tedy změnilo? Předně všechna školská zařízení, tedy
pokračování na str. 3

ze zasedání rady
Ze zasedání rady dne
19. 3. 2003
l Rada ukládá odboru investic předložit alespoň
3 nabídky na zpracování projektové dokumentace komplexní rekonstrukce ulic Školní, Karlické,
Fügnerovy (včetně úpravy parkoviště u Švarcavy) a Riegrovy (včetně opravy mostku); zadat
vcelku, jako zakázku většího rozsahu.
l Rada ukládá odboru investic požádat Státní
fond životního prostředí o dotaci na plynofikaci obecních objektů.
l Rada ukládá komisi územního plánování
vytipovat vhodné místo pro umístění „volně
přístupného hřiště“.
l Rada souhlasí se stavbou rodinných domů
na pozemcích č.k. 1436/3 (ul. Mánesova),
2704/5 (pod Táborskou), 1682/32 (Lada-střed)
a 1051/8 (Bezručova).

l Rada souhlasí s přístavbami RD čp. 1238
(ul. Mokropeská), 1052 (ul. Zdeňka Lhoty),
255 (ul. Karlštejnská) a s demolicí přístavby
RD čp. 107 (Komenského ul.).
l Rada nesouhlasí s navrhovanou přístavbou
chaty v osadě Slunečná – v současné době
platný územní plán tuto změnu neumožňuje.
l Rada důrazně žádá odbor investic zkontaktovat všechny stavební firmy, které ukládaly zeminu na deponii materiálu (výkopků)
v Mokropsích u hřiště a vyzvat je k odstranění zeminy.
l Rada ukládá TS zajistit odvoz odpadu ze
skládky zeminy v Mokropsích a rozhrnutí
zbylého materiálu (zeminy); vysvahování
bude konzultováno s komisí ŽP.
l Rada města nesouhlasí se změnou využití
pozemků v osadě Slunečná z rekreačního na

pokračování ze str. 2

úvodník
i naše mateřské školky, ze zákona získala k 1. lednu 2003 právní subjektivitu. Město tím ztratilo
většinu vlivu na obsazování míst v MŠ. Nyní
o jednotlivých žádostech rozhoduje ředitel(-ka)
školky, město vstupuje do procesu rozhodování
pouze v předškolním zařízení, kde vznikne převis
poptávky. Nový systém neumožňuje přesuny žadatelů mezi jednotlivými MŠ, v letošním roce proto
došlo k paradoxní situaci, kdy školky v Karlické
a Husově ulici uspokojily všechny zájemce o přijetí včetně tříletých, zatímco školka v Topolské, kde
se na 8 volných míst sešlo 32 žádostí, byla nucena
odmítnout i podstatně starší žadatele.

vilách. Nad školkou v Husově ulici zase už léta
visí Damoklův meč nedořešené restituce. Navíc
v letošním roce mnoho rodičů nebylo s novým
systémem umisťování dětí do MŠ ještě obeznámeno a lze očekávat, že v budoucnu se jedním
z faktorů důležitých při volbě školky stane – obdobně jako u jiných typů škol – i pravděpodobnost přijetí dítěte.

Jakým způsobem lze do budoucna řešit nedostatek míst v černošických MŠ? Město má v úmyslu
zvýšit kapacitu školky v Karlické ulici o jednu
třídu, resp. o 18 míst, tento záměr však v současné době není schopno podpořit miliónem korun
potřebným
na vnitřní rekonstrukci objektu. Má-li
Letošní zápis dokázal, že nový systém otevírá
určitý prostor pro konkurenci mezi mateřskými se tedy situace v dohledné době zásadně změnit,
školkami. Enormní zájem o školku v Topolské lze musí do hry vstoupit soukromé aktivity. Fakt, že
vysvětlovat třeba tak, že rodiče pozitivně vnímají tato soukromá zařízení se v našem regionu již zanabídku nadstandardních aktivit otevřených pro čala objevovat, je druhou zásadní změnou poslední
veřejnost (v tomto případě např. častá divadelní doby. V Radotíně v minulém školním roce zahájipředstavení, výstavy či službu hlídání dětí). Ne- lo činnost dětské centrum Petrklíč (mimochodem,
bylo by ovšem fér hodnotit úroveň školky pouze polovinu jeho kapacity naplňují černošické děti),
podle letošního zájmu rodičů. V Černošicích v Černošicích začíná působit soukromá jazyková
nevstupují jednotlivé MŠ na trh ve stejné situaci. školka. Věřme, že tyto vlaštovky nebudou posledNapříklad školka v Karlické ulici jen těžko může ní. Skutečné konkurence se totiž dočkáme teprve
prostředím konkurovat ostatním dvěma zaříze- tehdy, až bude míst ve školkách víc než zájemců
ním, která jsou umístěna v někdejších rodinných o ně.
Martina Řehořová
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ze zasedání rady
čisté bydlení; je nutno zpracovat regulační
plán zástavby území.
l Rada bere na vědomí stanovy bytového družstva (nástavby bytového domu
Riegrova).
l Rada potvrzuje pořadí uchazečů dle výsledků výběrového řízení na dodavatele na
přivaděč k ČOV:
1. EKIS

cena včetně DPH 16 729 446,90 Kč

2. PRAGIS, a.s.
cena včetně DPH 17 115 937, – Kč
3. SSAŽ, a.s.
cena včetně DPH 17 325 237,56 Kč
l Rada odkládá rozhodnutí ve věci žádosti
o odkoupení pozemků v osadě Habřiny do doby vyřešení koncepce odvodu dešťových vod.
l Rada ukládá odboru správy majetku
vytipovat vhodné pozemky ke směně za
pozemky v lokalitě u školy v Mokropsích
a vyvolat jednání s pí Neumannovou za účasti místostarosty Ing. Koubka a pana radního
Ing. Bureše.
l Rada ukládá odboru správy majetku zjistit vlastnické vztahy k pozemkům na konci
Husovy ulice (sklady).
l Rada souhlasí s použitím znaku města ve
Zlatých stránkách, vydávaných společností
Mediatel, s.r.o.
l Rada na základě výběrového řízení souhlasí s přijetím p. Milana Dušičky na místo
strážníka Městské policie v Černošicích.
l Rada schvaluje umístění pí Klečatské do
DPS s úpravou nájemní smlouvy na dobu 3 let.
l Rada bere na vědomí výši nákladů na provoz jídelny v DPS, které pro DPS nepřesahují
4 Kč/hod. a ukládá pí Řepové informovat o nákladech na využívání jídelny obyvatele DPS.
l Rada schvaluje výši sazby za pronájem
jídelny v DPS 120 Kč/hod. a při každé započaté hodině 50 Kč a zároveň souhlasí s prominutím této částky Klubu důchodců.
l Rada souhlasí se zřízením živnostenského listu pro DPS na činnost „Praní, žehlení,
opravy a údržba oděvů, bytového textilu
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a osobního zboží“ (vyprání prádla 35 Kč/kg;
za vyprání a vyžehlení 40 Kč/kg).
l Rada vydává Nařízení rady města
Černošice č. 1/2003 o stanovení podmínek
sběru hlemýždě zahradního, nařízení je platné pro celé území správního obvodu města
Černošice (bývalý okres Praha-západ).
l Rada města nesouhlasí s provedením úklidu uliček v osadě V Topolí na náklady města;
z výpisu katastru nemovitostí vyplývá, že
uvedená komunikace není ve vlastnictví
města. (TS mohou navézt štěrk, který si
chataři zaplatí, a práce provedou chataři na
vlastní náklady.).
l Rada schvaluje žádost ZŠ Černošice o příspěvek – návštěva polských dětí – a souhlasí
uhradit část nákladů do výše 30 000 Kč z kapitoly místní správa.
l Rada souhlasí se změnou ceny inzerce
v Černošických informačních listech na
50 Kč za 1/16 stánky.
l Rada ukládá finančnímu odboru uhradit
příspěvek města Regionu Dolní Berounka ve
výši 10 Kč za 1 obyvatele.
l Rada ukládá odboru dopravy provést kontrolu plateb za umístěná reklamní, informační
a propagační zařízení a současně vyzývá SÚ
ke kontrole, zda všechna reklamní, informační a propagační zařízení byla umístěna
v souladu ze zákonem č. 50/1976.
l Rada ukládá TS zajistit průchodnost pro
pěší po pravé straně ulice Fügnerova (ve
směru od ul. Karlštejnské).
l Rada ukládá investičnímu odboru a TS,
aby nově vybudované chodníky měly bezbariérový přístup a stávající byly jako bezbariérové upraveny do konce roku 2003.
l Rada jmenuje (místo p. Látala) pí Miladu Mašatovou předsedkyní komise kultury a památek.
l Rada ukládá komisi ÚZP zpracovat zadání pro vypracování zastavovací studie
pro lokalitu pod Mokropeským nádražím
včetně začlenění objektu pro Družstvo invalidů a dojednat zpracování studie na fakultě
architektury; rada ukládá místostarostovi
Ing. Koubkovi a pí starostce jednat s Českými dráhami o pronájmu či odprodeji pozemku u Mokropeského nádraží.

ze zasedání rady
l Rada k 1. 4. 2003 ruší funkci architektky
města a ukládá stavební komisi posuzovat
při projednávání žádostí stavebníků zejména:
soulad návrhu s územním plánem, půdorysné umístění stavby na pozemku a vzdálenosti, barvu fasády, barvu krytiny, zastavěnou
a zpevněnou plochu, výšku objektu, napojení
na sítě a přilehlé komunikace, výšku a typ
oplocení, výškové umístění stavby a případnou výšku nájezdu.
l Rada ukládá odboru správy majetku připravit seznam pozemků určených k zástavbě
rodinnými domy, kde již proběhlo dělení,
a komisi ÚZP stanovit pro výše uvedené pozemky podmínky pro umístění staveb.
l Rada souhlasí s podpisem smlouvy s exekutorem.
l Rada ukládá komisi informatiky doplnění
www stránek města www.acein.cz .
l Petice obyvatel Sadové ulice byla předána
investiční komisi pro zapracování do plánu
investičních akcí.
l Rada pověřuje firmu Europrojekt zapracováním úprav navržených komisí územního
plánování do návrhu 2. změny územního
plánu sídelního útvaru Černošice.
l Rada ukládá odboru investic urychleně
předložit zastupitelstvu ke schválení návrh
2. změny územního plánu sídelního útvaru
Černošice.
l Rada ukládá odboru investic předložit
zastupitelstvu návrh zrušit platnost současného územního plánu v inundačním pásmu
a následně zahájit zpracování nového územního plánu v tomto území s ohledem na zapracování hranice aktivní zóny vodního toku
a hranici záplavového území.
l Rada předává k řešení Stavebnímu úřadu
problém 2 nedostavěných domů Kladenské
ulici.
l Rada souhlasí s těžbou koryta Berounky
firmou Ekospol služby, s.r.o. po ukončení těžby, kterou bude provádět Povodí
Vltavy.
l Rada souhlasí s tím, aby Město Černošice
podalo návrh na konkurz na Union banku.

Ze zasedání rady
dne 2. 4. 2003
l Radní Ing. Karel Bureš informoval o záměru podat žádost o dotaci na Krajský úřad
Středočeského kraje ve výši 35 mil. Kč na
obnovu komunikací Slunečná a Topolská.
l Rada nesouhlasí se změnou užívání garáže
č.k. 5812 v kat. úz. Černošice (Dr. Janského)
na truhlářskou dílnu, navrhovaná změna je
v rozporu se současně platným územním
plánem.
l Rada souhlasí se stavbou bazénu a terasy na pozemku č.k. 3029/3, se stavbou
garáže na pozemku č.k. 4507/7 (Topolská),
s přístavbou a výstavbou dílny na pozemku
č.k. 2618/2 (Dr. Janského), s nástavba RD
čp. 1336 na pozemku č.k. 2728 (ul. Školní),
se stavbou rodinného domu na pozemku
č.k. 2819/8, 9, 10, 52, 75 (ul. Mokropeská),
s demolicí chaty č.e. 01096 na pozemku
č.k. 2060 (Pražská), se stavebními úpravami
u čp. 1080 (Riegrova), s přístavbou garáže na
pozemku č.k. 1232 (Husova ul.), s dodatečným povolením přístavby RD na č.k. 1660/2
(Lipová ul.) a doporučuje SÚ využít sankce
dle stavebního zákona.
l Rada nesouhlasí s odtěžením povrchu komunikace Fr. Kocourka – bude řešeno v rámci komplexního řešení dešťové kanalizace.
l Rada města žádá odbor správy majetku
o doplnění údajů, o jakou plochu pozemku
pod komunikacemi se jedná ve věci dělení pozemku č.k. 2917/35 – komunikace
Jabloňová, a nesouhlasí s příspěvkem na
vybudování přípojek inž. sítí.
l Rada nesouhlasí s vrácením příspěvku na
plynovou přípojku (Jahodová ul.).
l Rada města ukládá investičnímu odboru
připravit podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v lokalitě
Stará Vráž (po podání žádosti na lokalitu
Topolská).
l Rada města předává k projednání komisi
územního plánování žádosti o změny využití
pozemků v lokalitě „Kouty“ a vše znovu projedná v rámci III. změny územního plánu.
l Rada města nesouhlasí se změnou užívání
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informace z radnice
garáže (V Kosině 1329); autodílna, která by
byla využívána pro podnikatelské účely, je
v této oblasti v rozporu s územním plánem.
l Rada města souhlasí se směnou pozemků
v lokalitě Žatecká – Kladenská.
l Rada města souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na dobudování části
vodovodu v ul. Dr. Janského Ing. Voženílkem
(za 14 000,– Kč).
l Rada města předává petici občanů z ulice
Erbenova k projednání komisi investiční.
l Rada města vybrala 6 zájemců o byt v plánované nástavbě bytového domu v Riegrově
ulici, kteří mají trvalé bydliště v Černošicích;
rada ukládá odboru investic vyzvat ostatní
zájemce, aby odůvodnili svou žádost, proč
chtějí bydlet v Černošicích.
l Rada města nesouhlasí s odprodejem části
pozemku PK č.k. 272/1.
l Rada souhlasí s pronájmem prostor ordinace v DPS Farní charitě Neratovice na
dobu určitou (1 rok) za 1 600 Kč/měs. za
podmínky provozování pečovatelské služby
a stacionáře; zároveň bude organizace upozorněna, že za tuto částku nebude možno
dále v pronájmu pokračovat.
l Rada města schvaluje umístění pana M.
Wünsche do DPS.
l Rada města souhlasí s provozováním sběrny šatstva pro čistírnu v Mokropsích v DPS.
l Rada města schvaluje nákup sady 12 osobních tísňových bezdrátových tlačítek pro klienty DPS v ceně 21 200 Kč a jejich poskytování formou služby za 50 Kč měsíčně.
l Rada města nesouhlasí s poskytnutím daru pro Centrum pro zdravotně postižených
Středočeského kraje.
l Rada města souhlasí se zakoupením přívěsu pro motorový člun pro Sbor dobrovolných hasičů II. (Mokropsy) za smluvní cenu
90 000 Kč včetně DPH.
l Rada města pověřuje upřesněním rozsahu
vybudování veřejného osvětlení a přístupového chodníku u stavby prodejny PLUS
DISKONT komisi územního plánování a navržené řešení již nebude projednávat.
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l Rada města souhlasí se zrušením veřejné
obchodní soutěže na zakázku – celkové zajištění likvidace odpadů v městě Černošice
a ukládá odboru životního prostředí (oddělení Černošice) a komisi životního prostředí
důkladně připravit zadání soutěže s využitím
zkušeností z průběhu předchozí soutěže.
l Rada města ukládá odboru vodovodů a kanalizací nabídnout instalatérským firmám
v Černošicích spolupráci na výměně vodoměrů s prošlým cejchem.
l Rada města ukládá odboru vodovodů a kanalizací předložit do 1 měsíce seznam odběratelů (přípojek), kde dosud není instalován
vodoměr, včetně informace o tom, proč nebyl
vodoměr dosud nainstalován.
l Rada města schvaluje koupi kontejneru či
stavební buňky k vrážskému vodojemu jako
skladu materiálu na opravy řádů, přípojek
a materiálu potřebného při osazování vodoměrů a přípojek (bez oken) v ceně do 30 tis. Kč.
l Rada města nesouhlasí s provedením
úklidu uliček v lokalitě Na Drahách (Dolní
Mokropsy) na náklady města; z výpisu katastru nemovitostí vyplývá, že uvedená komunikace není ve vlastnictví města (ulička může
být opravena pouze na náklady majitele).
l Rada města souhlasí s vyčleněním oddělení
sociálních věcí Černošice z odboru dům s pečovatelskou službou a s jeho začleněním pod
odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Přijaté
opatření nabývá účinnosti 1. května 2003.).
l Rada města nesouhlasí se zakoupením leteckých snímků z povodní v srpnu 2002.
l Rada města ukládá odboru správy majetku
jednat s p. Vošalíkem ve věci darování pozemku pod komunikací Šeříková.
l Rada města ukládá odboru dopravy urgovat obnovení přechodů pro chodce na komunikacích II. a III. tř. a TS provést obnovu
přechodů na místních komunikacích.
l Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
ke smlouvě Vráž-centrum.
l Rada města ukládá odboru správy majetku
urgovat u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odpověď na dotaz ve věci
restitučního sporu o budovu MŠ Husova.

ze zasedání zastupitelstva
l Rada města ukládá odboru životního prostředí vyzvat provozovatele zimního stadionu Ze zasedání městského zak předložení dokladů prokazujících bezpečné stupitelstva dne 11. 4. 2003
nakládání s chladícím médiem.
Městské zastupitelstvo
l Rada města ukládá odboru dopravy podat schválilo předložený návrh smlouvy o směžádost na Státní fond dopravní infrastruktu- ně pozemků dosud ve vlastnictví Ivana
ry o dotaci na dobudování cyklostezky na Dlouhého a Mariny Novákové za pozemky
Radotín pro rok 2005.
dosud ve vlastnictví města Černošice, vše
l Rada města ukládá TS zařadit do plánu v lokalitě ul. Žatecká – Kladenská a návrh
činnosti i opravu a vymalování autobusových smlouvy o směně pozemků dosud ve vlastnictví Zdeňka Myslivečka a Marie Landové
zastávek do června 2003.
za pozemky dosud ve vlastnictví města
l Rada města ukládá městské policii zjistit,
Černošice, vše v lokalitě ul. Mokropeská
zda byli pokutováni všichni viníci, kteří způuložilo radě města řešit pohledávku u UNIsobili požáry vypalováním trávy.
ON BANKY následujícími variantami:
l Rada města ukládá městské policii, aby
ve spolupráci s hasiči prováděla pravidelnou pokračovat v jednání na kompenzaci většiny
kontrolu v chatových oblastech v souvislosti (cca 80 %) zmrazených prostředků od ministerstva financí
s nepovoleným ukládáním odpadů.
odprodat pohledávku města za nejméně 42 %
l Rada města pověřuje místostarostu protistraně, která bude kreditně přijatelná
Ing. Koubka jednáním s ČD ohledně využití a jejíž finanční plnění bude promptní
pozemku u Mokropeského nádraží např. pro
využít výplaty zákonného pojištění vkladů,
účely parkoviště.
minimalizace ztráty na cca 12 %, resp. cca
l Rada města ukládá komisi územního 800 000 Kč.
plánování vytipovat pozemek na umístění
budovy pošty.
Změny účtů po krachu
l Rada města souhlasí s vypsáním sbírky
na zakoupení hasičského vozidla pro Sbor
dobrovolných hasičů Mokropsy a ukládá
finančnímu odboru požádat Krajský úřad
o povolení sbírky.

l Rada města ukládá komisi územního plánování vytipovat vhodný pozemek k umístění
chráněné dílny Družstva invalidů.
l Rada města ukládá k projednání komisi
dopravní dopis Ing. Tomáše Zelinky CSc. ve
věci dopravního řešení komunikace Gorkého.
l Rada města souhlasí s vypovězením stávající HS s ČVUT – prof. Polertem na vypracování studie dešťové kanalizace a navrhuje na
základě posudku Ing. Krejcara uzavřít novou
smlouvu s Ing. Radko Jilemnickým (cena
studie 210 tis. Kč; termín 3,5 měsíce).

Union banky

Prosíme občany, aby platby za služby poskytnuté městem, případně správní a jiné poplatky, nezasílali na účty města vedené v Union
bance a.s. (kód banky 3400), ale zásadně na
nová čísla účtů města zřízených po pádu
Union banky a.s. u České spořitelny a.s.
správní poplatky, pokuty, doplatky za MŠ,
poplatky za služby TS, poplatky za psy na
000019-0388063349/0800 – příjmový
poplatek za odvoz komunálního odpadu na
030015-0388063349/0800 – popelnice
úhradu vodného a stočného na
040010-0388063349/0800 – vodné
úhradu za montáž vodoměrů na
009021-0388063349/0800 – hospodářská činnost

l Rada města ukládá odboru životního pro- Vrácení vysoušečů
středí připravit podklady pro udělení pokuty Žádáme všechny občany, kteří mají zapůjčeny
za znečištění životního prostředí na pozem- vysoušeče, aby je vrátili nejpozději do 23. 5.
cích bývalého zahradnictví.
2003 do Technických služeb, Topolská 660.
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Vysoušeče zapůjčilo partnerské město z Polska a město Černošice je musí podle dohody
vrátit. Část vysoušečů je v majetku města
a bude možné si je opět vypůjčit.
Renáta Petelíková, Technické služby města
Černošice, Topolská 660, tel: 251 641 183,
e-mail: sopr@mestocernosice.cz

Nabídka možnosti elektronického střežení objektů.
Městská policie Černošice v rámci prevence
kriminality města Černošice a na základě
oprávnění přispívat k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku dle ustanovení § 2 zákona
č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů nabízí všem osobám,
které mají objekt nebo provozovnu v katastru
města Černošice, možnost napojení bezpečnostního systému na městskou policii.
Všechny potřebné informace získáte na tel.
č. 605 255 450.

sahu služby, které stanoví zákon č. 257/2001
o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb, který stanovuje povinnost knihovnám
zapsaným v evidenci knihoven poskytovat
i rozsáhlé informační služby, změna byla
v případě knihovny konzultována s vedoucí
odboru knihoven na Ministerstvu kultury.
Z uvedených důvodů zastupitelstvo rozhodlo
o zrušení současných organizací a zařazení
jimi vykonávaných činností pod nově zřizovaný odbor města, který pravděpodobně
ponese název „odbor kultury“.
Činnosti budou vykonávány na stejných místech jako doposud, avšak předpokládáme, že
ve vyšší kvalitě a rozmanitosti. Náplní nově
zřizovaného odboru by měly být zejména
tyto činnosti:

knihovní služby, informační centrum, pořádání besed pro děti a dospělé, autorská čtení
i dětských autorů, vydávání pohlednic, kalendářů, publikací a upomínkových předmětů,
propagace města a regionu Dolní Berounka,
Ke zrušení příspěvkové organiklub čtenářů, spolupráce se školami, distribuzace Kulturní středisko a organi- ce vstupenek, divadelní představení, pořádání
besed, smlouvy s lektory – kurzy, dny dětí,
zační složky Městská knihovna
spolková činnost, grantové informace, paV posledních týdnech se na mě obrátilo něko- mátky, informace na www, městské slavnosti,
lik občanů s žádostí, abychom nerušili uve- masopust, pouť, partnerská města, spolupráce
dené organizace, a tak si zde dovolím uvést
s turisty, grantové řízení v oblasti kultury.
věc na pravou míru. Rada svým rozhodnutím,
Věříme,
že dojde i k úspoře finančních propozději potvrzeným zastupitelstvem, rozhodně nechtěla omezit činnost, kterou uvedené středků, které budou použity na grantové
organizace doposud vykonávaly, ale naopak. řízení v oblasti kultury.
Po mnoha dlouhých projednáváních jak
Helena Langšádlová
v kulturní komisi, tak i na Radě města bylo
konstatováno, že rozsah a kvalita služeb, tak Programové prohlášení Rady
jak jsou doposud poskytovány, neodpovídají
množství finančních prostředků, které jsou města Černošice
z rozpočtu města na tyto účely vyčleňovány, Cílem koaliční spolupráce při vedení města
a to i ve srovnání s ostatními obcemi, jejichž Černošice je dostat výdaje města do nově
zařízení pracují taktéž v nikoliv ideálních definované vzájemné rovnováhy při soupodmínkách. Pro doplnění, z letošního roz- časném zapracování programových priorit
počtu bylo počítáno s částkou 480 tis. Kč všech zúčastněných volebních uskupení.
u kulturního střediska a 580 Kč u knihovny, K zabezpečení realizace jednotlivých volebavšak na nákup knih je z této z této částky ních priorit je preferován vyrovnaný rozpovyčleněno pouhých 50 tis. Kč, zbytek po- čet, přednostně využívající možnosti města
hltí provozní a zejména mzdové náklady. a připouštějící pouze omezené zadlužení ve
Pro upřesnění ještě uvádím, že knihovna prospěch investiční výstavby, kryté zbytným
neposkytuje v současné době v plném roz- majetkem města určeným u něhož je možné
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přistoupit úplatnému postoupení na jiný Cíl: na služby tohoto charakteru vydávat do
subjekt, případně tou částí budoucích dispo- budoucna cca 1,5 % disponibilního rozpočtu.
nibilních příjmů určených na infrastrukturní
Služby komunálního charakteru
investice.
V segmentu služeb komunálního charakteru
Veřejné služby
je cílem udržení jejich přiměřené ziskovosti
Veřejné služby, které město poskytuje v roce a zároveň příprava a postupná realizace jejich
2003:
částečného vyvedení z rozsahu působnosti
služby sociálního charakteru, DPS, sociální města (s výjimkou dopravní obslužnosti) za
celospolečensky výhodných a přijatelných
podpora: 1 006 tis. Kč (2,11 %)
podmínek. Příspěvek na dopravní obslužnost
služby kulturního charakteru, MěKS, knihov- pak přizpůsobit potřebám dynamického rozna: 1 036 tis. Kč (2,17 %)
voje města.
služby komunálního charakteru, služby spo- Cíl: Udržet ziskovost těchto služeb na takové
jené s likvidací odpadů, dopravní obslužnost, úrovni, aby se z jejich výnosu pokryly nábytové hospodářství: 1 276 tis. Kč
klady na služby spojené s podporou sociálně
služby spojené s obsluhou města, Technické slabších, seniorů a mládeže.
služby, veřejné osvětlení, peče o zeleň 6 659
Služby spojené s obsluhou města
tis. Kč (14,01 %)
S ohledem na zvyšující se potřeby města je
služby spojené s podporou rozvoje mládeže,
cílem rozsah těchto služeb rozšiřovat a záropodpora volnočasových aktivit dětí a sportu
veň jejich důslednou kontrolou usilovat o je400 tis. Kč (0,84 %)
jich maximální efektivitu. Zapojit Technické
Celkem dává město v roce 2003 na veřejné služby do investičních plánů spojených s doslužby: 7 825 tis. Kč = 16,5 %.
budováním infrastruktury města.

Služby sociálního charakteru

Cíl: Na služby tohoto charakteru vydávat do
budoucna cca 15 % disponibilního rozpočtu.

Cílem je upravit finanční rozsah těchto
služeb, a to především dosažením samofinacovatelnosti provozu DPS. Rozsah ostatních
služeb neomezovat, iniciovat však komplexní
komunikaci všech poskytovatelů sociálních
služeb s cílem dosažení větší integrity poskytované podpory a tím i výrazně většího
efektu pro konkrétní občany města.
Cíl: na služby tohoto charakteru vydávat do
budoucna cca 1,5 % disponibilního rozpočtu.

S ohledem na přibývající počet dětí je cílem
zvýšit rozsah takto poskytovaného příspěvku
tak, aby všechny druhy volnočasových aktivit byly v zásadě zrovnoprávněny.

Služby kulturního charakteru

Infrastrukturní investice

Současný stav, kdy je celý příspěvek města
využit výlučně na zajištění personální obsluhy obou institucí, změnit. Sloučením obou
institucí a věnováním zvýšené pozornosti
schopnosti aktivního přístupu obslužného
personálu ke svěřeným úkolům dosáhnout
stavu, kdy minimálně polovina příspěvku
v současném rozsahu bude využita přímo
k aktivní podpoře nabídky kulturního rozvoje
formou grantového příspěvku, a to především
v segmentu mládeže do 18 let.

Infrastrukturní investice jsou investice, které
město věnuje na výstavbu základní občanské
vybavenosti.

Služby spojené s podporou
rozvoje mládeže

Cíl: na služby tohoto charakteru vydávat do
budoucna cca 1,2 % disponibilního rozpočtu.

Celkem dává město na infrastrukturní investice v rozpočtovém roce 2003 částku
15 768 tis. Kč (bez započítání dotace a částky 16 300 tis. Kč jako zde nezapočítávaný
doplatek za již dokončené akce) = 33,2 %.
Postupně zvyšovat procentní podíl této kapitoly na celkovém objemu uvolňovaných
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prostředků, a to především s využitím prostředků získaných z prodeje jiného zbytného
majetku města. Trvale monitorovat a usilovat
o všechny dotační tituly. Ve volebním období
2002 až 2004 vybudovat: přivaděč ČOV, voda a kanalizace Mokropsy, voda a kanalizace
V Topolské, budova nové školy s tělocvičnou, silnice: páteřní komunikace Janského,
Karlická, Fügnerova, Mokropeská, Střední,
Slunečná.

Školství

Celkové náklady města na školství v roce
2003: 6 933 tis. Kč = 14,6 %.
Cílem je vytvořit podmínky k realizaci
projektu Otevřená škola, tj. ve spolupráci
s vedením školy nabídnout školní prostory
k intenzivnějšímu využití a zároveň zapojit
širší veřejnost do problematiky spojené
s provozem školy. Intenzivně pracovat na
projektu dostavby školní budovy a přilehlé
Cíl: na infrastrukturní investice věnovat bě- tělocvičny.
hem čtyř let částku minimálně 130 milionů
Kč, včetně získaných dotací. Zvýšit podíl Cíl: na služby tohoto charakteru vydávat do
těchto výdajů na disponibilním rozpočtu na budoucna 15 % disponibilního rozpočtu.
Bezpečnost
minimálně cca 37 % bez započítávání dotací
při zachování současného rozsahu disponi- Celkové náklady města na bezpečnost v roce
bilního rozpočtu s tím, že za minimální roční 2003: 3 053 tis. Kč = 6,4 %.
příděl na investice z vlastních zdrojů považujeme 17 mil. Kč i v případě negativního Cílem je vytvořit kvalitní a plně profesionální jednotku městské policie v rozsahu
vývoje budoucích daňových výnosů.
jednoho policisty na 1 000 obyvatel a poSlužby veřejné a státní správy
loprofesionální kvalitně vybavený hasičský
Celkové náklady města v roce 2003: 13 836 a záchranářský sbor, který bude schopen adekvátně reagovat na krizové situace a zároveň
tis. Kč = 29,1 %.
poskytovat rozsáhlé služby na poli prevence.
Cílem města je dále pokračovat ve formování
efektivního a úsporného úřednického apará- Městskou polici řídit tak, aby její přínos pro
tu, a to právě v tom v rozsahu, který bude město byl zcela zřetelný a byla schopna dosanezbytně nutný k základnímu zajištění dobře hovat částečné samofinancovatelnosti.
fungující veřejné a státní správy dominantně Bezpečnost obyvatel dále zajišťovat prostředorientované na potřeby obyvatel. Investovat nictvím promyšleného dopravního značení
do kvalitního počítačového vybavení a trva- a rozsáhlejšího osvětlování problematických
lého vzdělávání úředníků. Vyvíjet maximální míst (přechodů a křižovatek).
iniciativu směřující k potlačení některých
Cíl: na služby tohoto charakteru vydávat do
negativních projevů nedostatečné osobní
budoucna 6 % disponibilního rozpočtu.
integrity odpovědných úředníků. Využívat
Vnější vztahy
audit pracovních výkonů k optimalizaci rozložení pracovních sil a případně s využitím Komunikace s občany. Prezentace obce (inněkterých technických prostředků dosáhnout formační listy, www stránky, brožury, videa,
maximálního využívání pracovního času.
pohlednice, kulturní akce pořádané městem,
Organizovat práce na takových změnách kontakty s partnerskými městy, kontakty
územního plánu, které budou odrážet ak- v rámci regionu), vztahy s rekreanty, kontaktuální potřeby města zohledňující přírodní ty s krajským úřadem, kontakty se Svazem
realitu a budou současně vytvářet podmínky měst a obcí.
k dalšímu rozvoji města (parkovací plochy, Celkové náklady města na vnější vztahy v roplochy k podnikání, městská centra, spor- ce 2003: 115 tis. Kč = 0,2 %
tovní centra).
Cílem je věnovat se rozvoji vnějších vztahů
Cíl: na služby tohoto charakteru vydávat do intenzivněji než v minulosti a na zabezpečení
budoucna cca 24,8 % disponibilního rozpoč- vnějších vztahů v nově specifikovaném roztu.
sahu poskytovat větší finanční krytí.
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Cíl: na služby tohoto charakteru vydávat do
budoucna 1 % disponibilního rozpočtu.

odpovídá vůli zastupitelů umožnit příslušný
rozsah čerpání finančních prostředků. To je
významné rozhodnutí, protože předpokládá,
K programovému prohlášení
že je třeba na minimum omezit výdaje, které
Na třetím zasedání zastupitelstva předložila nelze aktuálně ovlivňovat. Respektive to
rada města své programové prohlášení a toto znamená, že v případě, že by požadavky na
prohlášení bylo schváleno s jednou absencí finanční krytí některých činností překračovšemi přítomnými zastupiteli. Cílem je učinit valy navrhované rámce, bude třeba jasně říci,
rozhodování rady města do budoucna před- že je to možné jen za předpokladu, že bude
vídatelným a srozumitelným. Je to zároveň nalezena vůle využít k tomu nějaký jednorákrok, kterým se radní a zastupitelé přihlásili zový příjem.
ke své odpovědnosti za plnění svých volebVeřejné služby
ních programů. Prohlášení je koncipováno
Veřejné
služby
tvoří celkem rozsáhlý komtak, aby definovalo kolik prostředků bude do
plex
činností.
Jsou
však nejproblematičtější
budoucna uvolňováno ve prospěch jednotliz hlediska hledání nějaké elementární spravých činností města.
vedlnosti při rozdělování prostředků. Služby
Z každé stokoruny, kterou občané našeho v oblasti kultury, volnočasových aktivit mláměsta zaplatili na daních, je 75 Kč odevzdá- deže či služby sociální konzumuje z podstaty
no do rozpočtu státu a o jejich užití rozho- věci jen určitá a to dokonce poměrně úzká
duje 200 poslanců, kteří byli zvoleni v par- skupina obyvatel. Město by se však nemělo
lamentních volbách. 25 korun je přeposláno
zříkat své dílčí odpovědnosti spolupodílet se
do rozpočtu našeho města, aby o jejich užití
na zvyšování kvality života některých svých
rozhodlo 21 zastupitelů, kteří byli zvolení
obyvatel přímou finanční podporou jejich
v komunálních volbách.
aktivit. Naší snahou v tomto případě bylo
Oněch 21 zastupitelů pak o užití peněz musí z finančního pohledu tyto aktivity alespoň
rozhodnout v souladu s prioritami, s nimiž se zrovnoprávnit.
ucházeli o svůj mandát. Legitimita politicV případě veřejných služeb spojených s kokých sporů spočívá právě v odlišném názoru
munální problematikou převládl názor, že
na rozsah prostředků, které se na jednotlivé
tyto služby mají být za a) ziskové, a to v tom
druhy činností mají uvolňovat a koaliční
rozsahu, v jakém by byly tvořeny opravné
spolupráce je naopak hledáním optimálního
fondy, a za b) že není nutné, aby všechny tyto
bodu, na němž je možná shoda. Předkládané
služby byly poskytovány přímo městem.
programové prohlášení je v přijaté podobě
výsledkem koaličního přístupu, jehož cílem Naopak v případě služeb spojených s obslubylo všechny priority skloubit a dát jim jas- hou města byl akceptován názor, že nikdo
jiný to za nás neudělá a že je třeba se zaměřit
nou tvář.
Důležitým faktem při našem rozhodování na maximální využití možností již existující
o užití těchto peněz je také to, že své pro- instituce. Prostředky investované do obsluhy
středky město získává pouze za své občany města také nejlépe odpovídají základnímu
přihlášené k trvalému pobytu. Jsou to tedy požadavku na uvolňování finančních propeníze, které naopak mají být využity ve středků města. Totiž, aby byly využity pro co
prospěch zvýšení kvality života těchto sou- nejširší okruh obyvatel.
Infrastrukturní investice
časných trvalých obyvatel. Tedy ve prospěch
obyvatel, kteří mají podle zákona výlučné Tyto investice byly ve všech volebních
právo své obecní zastupitele volit.
programech tou základní prioritou a tomu
Pro potřeby větší srozumitelnosti byly také odpovídá připravenost poskytnout jim
jednotlivé činnosti, které město vykonává, dostatečné finanční krytí. Tyto investice jsou
přesně specifikovány a jejich podíl na spo- dokonce natolik prioritní záležitostí, že poutřebě rozpočtu byl vyjádřen procentem, které ze zde je připuštěno případné využití pevně
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zafixované částky, a především ve prospěch
těchto investic je směrováno přednostní využití prostředků získaných za prodej jiného
zbytného majetku. V programovém prohlášení jsou vyjmenovány některé investiční
priority a seznam investičních priorit bude
každoročně sestavován ve spolupráci s investiční komisí současně se sestavováním
rozpočtu. K tomuto řešení se přistupuje
proto, aby uvolňování prostředků mělo nějakou ucelenou koncepci a nebylo jen reakcí
na aktuálně vznášené požadavky podepřené
příslušným petičním archem.

Služby veřejné a státní správy
Z hlediska vynakládaných prostředků jsou
výdaje na státní a veřejnou správu hned na
druhém místě. Tyto služby však město zajišťovat musí, neboť jsou vlastně jeho základní
náplní a většina výdajů je pevně zafixována,
neboť je tvořena mzdovými náklady. Přesto
má zastupitelstvo snahu právě zde hledat případné rezervy, které by umožnily lépe využít
prostředky a zároveň dosáhnout jistých úspor.
Součástí veřejné a státní správy je také příprava územního plánu.

Požární ochrana je brána velmi vážně a snahou města je připravit takové podmínky, aby
její fungování odpovídalo požadavkům na
poloprofesionální sbor. Z toho důvodu se
počítá s plným propojením obou současných jednotek. Požární ochrana je chápána
jako příliš vážná a odpovědná záležitost na
to, aby se při její organizaci mohly brát
ohledy na případné reziduální personální
animozity, jejichž důsledky by nebyly
shodné s požadavky na plnou efektivitu.
Z hlediska rozpočtu je důležité, že na zajištění bezpečnosti definuje nějakou pevnou
částku, jejíž rozdělení pak bude činěno
v součinnosti s oběma složkami.

Vnější vztahy

Je to nově definovaný pojem, který byl až
doposud poněkud opomíjen. Zahrnuje veškerou komunikaci úřadu a města se svým
okolím. Naší snahou je, aby byla tato komunikace daleko intenzivnější a mnohostrannější a zahrnujeme do ní kromě mediálních
prezentací i organizaci městských slavností
či kontakty s velmi široce chápaným okolím. Je to důležitý prvek budování sdílené
identity a pozitivního patriotismu. Kvalitní
Školství
komunikace města s občany a se svým okoŠkolství bylo pro většinu kandidátů do za- lím je nenahraditelným příspěvkem k vytvostupitelstva druhou prioritou a tomu také od- ření pevného vztahu důvěry, od níž se odvíjí
povídá připravenost k uvolňování finančních celá řada dalších důležitých vzájemných
prostředků ve velmi slušném rozsahu. Naší interakcí.
Aleš Rádl
snahou je rozvíjet možnosti vzdělávání pro
naše děti a zároveň školu (míněno budovu) Vážení občané,
daleko více zapojit do života obce, a to ve
V současné době se v našem městě, ale
formě nabídky alternativních prostor pro neji v okolních obcích, rozšířilo vykrádání morůznější rozvíjející aktivity poskytované na
torových vozidel, ze kterých pachatelé těchkomerčním základě. Zároveň bychom chtěli
to krádeží odnášejí hlavně věci ponechané
do problematiky spojené s rozvojem školství
na sedadlech, autorádia, ale i věci uložené
daleko více zapojit veřejnost a proto jsme
v zavazadlovém prostoru. Tento druh trestné
iniciovali vznik „rady školy“.
činnosti je jen velmi obtížně odhalitelný
Bezpečnost
a pachatelé těchto krádeží jsou zpravidla
Prvky bezpečnosti, které jsou organizovány dobře organizovaní. Z tohoto důvodu je zde
městem, jsou tvořeny městskou policií a jed- velmi důležitá prevence, jejíž zásady bych
notkou požární ochrany. Městská policie je vám chtěl připomenout.
schopna se na svém financování významně 1) Zamykejte vždy své auto.
podílet svojí doplňkovou činnosti a snahou
města je dosáhnout bez navyšování pro- 2) Nenechávejte klíčky v nehlídaném voze.
středků doporučovaného stavu 1 policisty na 3) Parkujte nejlépe v garáži nebo na oplo1 000 obyvatel.
ceném pozemku, pokud toto není možné,
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ponechávejte své vozidlo na dobře osvětleném a přehledném místě.

Akce úklid města ke
Dni Země

4) Cenné věci, autorádia, tašky, atd. ponechaAkce se uskutečnila 12. 4. 2003 (vyšel článek
né na odiv v autě (na sedačkách) zloděje
v Informačních listech a byly vylepeny plapřímo přitahují, proto pokud je ve vozidle
káty) na třech stanovištích a to:
musíte nechat, uzamkněte je v zavazadlopod jezem v Mokropsích
vém prostoru.
na Vráži u samoobsluhy
5) Při parkování vždy používejte mechanické
Na višňovce
zábranné prostředky (např. uzamykání voRáno bylo dosti mrazivé, sešlo se nás dobrolantu) ke ztížení odcizení vozidla.
volníků, kterým není lhostejný nepořádek po
Toto jsou jen hlavní zásady, jak snížit riziko obci, asi 15.
vloupání a krádeží vozidel. Na našem trhu V Mokropsích jsme uklidili přilehlé ulice od jejsou však i další prostředky, které se dají zu až k nádraží, posbíralo se asi 20 pytlů odpadrůznými způsoby kombinovat a znesnadňují ků, hlavně papíry, plastové a skleněné lahve.
zlodějům auta odcizit a vykrádat. Jsou to
Na Višňovce byla uklizena louka a přilehlé
např. různé imobilizéry, sirény, čidla reagu- lesíky. Nasbíraly se tři hromady odpadků,
jící na zásah do prostoru nebo na změnu po- hlavně součástky od automobilů. (Při troše
lohy vašeho vozidla, atd. Toto je však vyšším dobré vůle by schopný automechanik z Višstandardem. Všechny tyto systémy jsou však ňovky možná i odjel.)
schopny zaručit ochranu vozidel jen do určité
Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že
míry. Je důležitá také všímavost občanů a při příští akce na zkrášlení našeho města bude
sebemenším podezření z možné krádeže vo- mít u občanů ještě větší ohlas, a sejde se nás
lat ihned policii.
Gregor Dušička, daleko víc.
Renáta Petelíková,
Městská policie Černošice
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odpovědný za dodržování tiskového zákona.

Mateřská škola Černošice – Mokropsy Předseda redakční rady zajišťuje technický
nabízí placenou službu hlídání dětí
a organizační chod periodika. Redaktoři
Vzhledem k naplněné kapacitě školky lze tuto službu využít pouze v případě, že některé
dítě zapsané k docházce do školky z nějakého důvodu nepřijde (nemoc, dovolená, hory
atd.). Pokud byste měli zájem tuto službu
využít, je nutné vždy se předem telefonicky
dohodnout s vedením školky, zda je ve školce
volné místo k dispozici v termínu, který požadujete. Na hlídání můžeme přijmout pouze
takový počet dětí, který odpovídá nepřítomným dětem pro ten den. Počet dětí ve školce
nikdy nesmí překročit danou hygienickou
kapacitu.

Statut Informačních listů
Rada města Černošice schválila 5. března
statut Informačních listů, jehož součástí
jsou také koncepce časopisu a pravidla práce redakce. Tím se náš informační list stal
opravdovým orgánem města a také dostal řád
obsah a způsob přípravy časopisu.
Dále je zveřejněno schválené znění statutu
a podstatné části materiálu s koncepcí obsahu a provozu časopisu.

Statut informačního listu
MěÚ – Černošice
Úloha Informačního listu
XXX – informační list (dále jen list), jehož
vydatelem je Městský úřad Černošice, je
zřízen jako měsíčník sloužící jednak k nezávislému informování o veškerých tématech,
souvisejících s kvalitou života a bydlení
v Černošicích, zejména pak spojených se
správou veřejného prostoru, s řízením města
a s jeho krátkodobým i dlouhodobým rozvojem, a dále sloužící jako prostor pro svobodnou komunikaci mezi Městským úřadem
Černošice a občany města Černošice.
Redakční rada
Redakční rada je městskou radou zřízena jako komise. Předseda a členové redakční rady
jsou jmenováni / odvoláváni městskou radou.
Předseda redakční rady je vydavateli přímo
odpovědný za dodržování statutu listu a je

listu pracují bezplatně a nejsou zaměstnanci
města.
Chod redakce
Vnitřní struktura redakce a způsob jejího
fungování je v kompetenci redakční rady
listu a řídí se vnitřními pravidly listu. Obsah
listu a chod redakce jsou popsány v materiálu
„Koncepce obsahu a provozu informačního
listu“.
Financování listu
List je koncipován jako neziskový a veškerý
případný zisk je reinvestován do jeho dalšího
rozvoje. Jeho provoz je zajištěn finančními
prostředky, jejichž výše je městskou radou
stanovena na jeden kalendářní rok jakožto samostatná kapitola rozpočtu města. Finanční
prostředky z vlastních komerčních aktivit
(inzerce, reklama, sponzoring) jsou neoddělitelnou součástí rozpočtu listu. Změna
způsobu využití finančního rozpočtu podléhá
souhlasnému stanovisku rady města. Vedení
účetnictví a kontrolu hospodaření provádí
městský úřad v součinnosti s redakční radou
listu. List je občanům Černošic distribuován
zdarma.
Autorská práva
Autorská práva vztahující se k názvu, logu
a grafické úpravě informačního listu jsou ve
vlastnictví města Černošice.
Pozn.: XXX – název informačního listu vzejde
z veřejné soutěže.
Koncepce obsahu informačního listu MěÚ
Černošice vychází ze dvou základních potřeb:
1. Informační servis pro občany ze strany
Městského úřadu, místních organizací
a spolků.
2. Poskytnutí prostoru pro vyjádření nezávislého názoru občanů k životu města.
Struktura obsahu je dělena na tyto základní
celky:
Titulní strana – Název, logo, číslo a datum
vydání, obrazový podtisk, obsahová anonce.
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Úvodník – redakčně nebo externě zpracovaný sloupec (pevný formát), tematicky
zaměřený na podstatný problém, událost či
aktuální dění v obci.
Informace z radnice – úřední zprávy MěÚ,
vyjádření členů zastupitelstva k problematice
města (bez redakčních úprav).
Názory a ohlasy – individuální ohlasy a názory občanů, reflexe a redakční komentáře.
Fórum – oficiální stanoviska politických
stran, církví, místních organizací a spolků
– (bez redakčních úprav).
Kultura, sport – redakčně zpracované příspěvky mapující kulturní a sportovní aktivity v obci.
Kaleidoskop – redakční spektrum krátkých
zpráv, zajímavostí, upozornění, glos atd.
Reportáž – aktuální redakční publicistika.
Rozhovor – individuální úhel pohledu k aktuální problematice města.
Inzerce – placený prostor podnikatelů, firem
a jiných aktivit.
Kukátko – tematická obrazová „příloha“.
Koncepce provozu respektuje statut listu
jakožto kombinaci profesionální povinnosti
informovat a dobrovolnosti aktivovat. Tato
dvě hlediska se ve výše uvedené obsahové
struktuře odráží hlavně ve způsobu naplňování
jednotlivých rubrik. To v krajních bodech znamená na jedné straně poskytnutí „neredakčního“ prostoru Městskému úřadu a zastupitelům
města, na straně druhé poskytnutí stejného
prostoru i samotným občanům města.
Redakční rada zasedá pravidelně jednou
měsíčně vždy při redakční uzávěrce čísla.
Zároveň stanoví rámcový obsah čísla následujícího.
Datum vydání a data uzávěrky čísla pro příspěvky a redakční uzávěrky jsou stanoveny
redakční radou s ohledem na technické podmínky vydání. Uzávěrka čísla je odsouhlasena redakční radou. Po redakční uzávěrce je
nepřípustné jakýmkoli způsobem a z jakékoli
strany zasahovat do obsahu čísla. S obsahem
čísla je následně seznámena městská rada.
Práce v redakční radě je činností dobro-
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volnou, proto dodržování této koncepce je
především věcí cti a svědomí samotných
redaktorů.

Něco se udělat dá, něco ne
Komise dopravní a bezpečnostní se na svém
březnovém jednání zabývala mimo jiné celou
řadou podnětů od čtenářů Informačních listů.
Za podněty děkujeme. Na základě některých
z nich komise doporučila radě provést určitá
opatření, další jsou zařazeny do seznamu
změn navrhovaných v delším časovém horizontu, jiné se realizovat nedají. Na všechny
dopisy bude postupně odpovězeno, nestihnu
to však ve lhůtě 30 dnů, za což se omlouvám.
Na tomto místě bych se rád obecně zastavil
u dvou druhů podnětů.
Řada z vás navrhuje provést radikální opatření
ke zvýšení bezpečnosti při přecházení Vrážské
ulice, ať už dole u nádraží, v zatáčkách či nahoře na Vráži. Je pravdou, že na této komunikaci je celá řada velmi nebezpečných míst.
Možnosti úřadu jsou zde však bohužel silně
omezeny tím, že jde o silnici II. třídy, která
není spravována městem. Veškerá opatření
musí být schválena dalšími orgány, a některá
na těchto silnicích zásadně povolována nejsou
– např. zpomalovací prahy či šikany. Chceme
prosadit zřízení dvou nových přechodů pro
chodce přes tuto komunikaci při křižovatkách s ulicemi Liberecká a Kladenská. Dále
navrhujeme nové vyznačení a kvalitní osvětlení všech přechodů, zvýraznění přechodu
na Vráži výstražným vodorovným značením
a zřízením úseku měřené rychlosti na vrážské
rovince. Další opatření budou navrhována
průběžně, náměty nadále přijímáme.
Druhou oblastí jsou časté návrhy na opravu
silnic, nejlépe novým asfaltovým povrchem.
Naše komise na ně nemůže zodpovědně reagovat tím, že navrhne radě realizaci těchto
požadavků. Každému se samozřejmě zdá
nejdůležitější ta ulice, ve které bydlí nebo
po které denně jezdí. Víme však také, že
na opravu všech ulic prostě nemáme a že
musíme vytvořit objektivní žebříček priorit.
Z dopravního hlediska můžeme samozřejmě
vytipovat nejfrekventovanější komunikace,
které by měly být zrekonstruovány přednostně. Budou zpracovány projekty realizace ně-
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kterých „páteřních“ komunikací – Fügnerovy,
Kladenské, Slunečné, Mokropeské, Školní…
Je zde však druhé, neméně důležité hledisko
– s budováním povrchů vozovek musí být
spojeno také řešení odvodu dešťové vody
z výše položených míst obce. Komplexní
návrh pořadí rekonstrukce ulic může být
sestaven teprve v návaznosti na realistickou
studii řešení dešťové kanalizace v Černošicích – a tu v tuto chvíli ještě nemáme.
Samuel Truschka, předseda komise

Městský rozhlas dosloužil
Po více něž čtyřiceti letech věrné služby
tuto nedávno definitivně vypověděl městský
rozhlas – mistrovské to dílo mladého socialistického elektronkového průmyslu padesátých let, vyrobené s fortelem a technologií,
zděděnými po prohnilém kapitalismu let
předválečných. Odešel tiše, příliš stár na to,
aby mohl dále rozdávat radost a poučení,
však příliš mlád na to, aby vzbudil zájem
pracovníků technického musea. Dnes se můžeme setkat s jeho tělesnými pozůstatky pod
schody budovy městského úřadu, kde čekají
na důstojné odeslání na tu cestu poslední.
Kdekoho napadne: Co budeme dělat? Je to
opravdu konec pravidelného výskytu vkusné
a nevtíravé znělky, následované hlasem oblíbeného moderátora, sdělujícího občanům
důležité události z obecního života, a to rovnou nadvakrát? Marně budou děti i občané
zralejšího věku tisknout o víkendech ucha
na okenní tabulky v dychtivém očekávání
známých tónů…?
Ano. Alespoň pro tento rok se v napjatém
(přesněji přepjatém) městském rozpočtu prostředky na pořízení nového rozhlasu nenajdou.
A v příštích letech? Popravdě, to by se musela
prokázat smysluplnost tohoto informačního
kanálu vzhledem k jeho nemalým pořizovacím nákladům. A to je úkol širšího záběru,
vyžadující i porovnání s ostatními možnostmi
a potřebami komunikace, zvážení jejich souvislostí, možností, ceny, dalších důvodů k jejich existenci, omezení atd. atp. Tímto vším
se zabývá tzv. „informační strategie“ města,
která je právě ve stadiu svého vzniku a ve své
konečné podobě by měla vymezit základní
směry rozvoje informačního systému města.

Protože i městský rozhlas, blahé paměti, spolutvořil informační systém města, v jisté době dokonce jako jeho nejvýznamnější složka.
V takovém pojetí informačního systému má
obec několik různých informačních kanálů:
– Kromě nyní již neexistujícího rozhlasu je
to zejména Internetová stránka obce, poskytující dnes asi nejkomplexnější souhrn
aktuálních informací jak úřední, tak i společenské povahy. Je pravdou, že se jedná o typ
komunikace blízký spíše mladším lidem,
tato situace se však může rychle změnit (jak
ukazuje vývoj v kapitalismem prohnilejších
částech Evropy, o zámoří již vůbec nemluvě).
Technologie se vyvíjí takovým tempem, že
dnes již nemusí být problémem ani „přirozený“ monopol nejmenovaného „přirozeného“
poskytovatele telekomunikačních služeb,
činící u nás internetovou komunikaci pro
běžné rodiny obtížně dostupnou. Menším
problémem je také vzhledem k možnostem
nepříliš uspokojivý současný stav městských
stránek, na jehož změně se však již též intensivně pracuje.
– Dalším kanálem je samotný Informační list,
který právě čtete.
– Povaze zaniklého rozhlasu je asi nejbližší
cílená forma okamžitého informování pomocí textových zpráv na mobilních telefonech
(SMS), jejíž zavedení v Černošicích se
právě zvažuje (viz oznámení v tomto čísle).
V současnosti probíhá sběr telefonních čísel
případných zájemců o tuto službu, zatím mezi občany Černošic, není však vyloučeno, že
by se tato služba mohla v budoucnu rozšířit
na celý region. Mobilní telefon má dnes již
pomalu každý a krátké textové pasáže patří
k běžným formám jeho užití.
– Neměli bychom také zapomínat na tradiční
media typu televize – asi před deseti lety proběhnuvší vybavení řady domů v obci kabely
však, bohužel, skončilo ve ztracenu, čímž
jsme, mimo jiné, přišli o jedinečnou možnost místního – obecního televizního kanálu
(představme si jen pravidelný pořad „Volejte
starostovi“ jako doplněk nedělního oběda
černošických rodin).
– Tradičními doplňkovými informačními
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kanály jsou úřední vývěska, nástěnky, tlampačem vybavené projíždějící policejní auto
(oceňované zejména během povodní) apod.
– Zvláštní kapitolou je pak Informační středisko města, jehož zřízení se v současnosti
připravuje. Informační středisko by mělo být
především podporou roli vstupní brány regionu, kterou svým pověřením Černošice mají,
mělo by však také integrovat služby městské
knihovny, kulturního střediska a vůbec být
základním komunikačním bodem města,
v němž se integruje komunikace s občany
a návštěvníky regionu. V pojetí budoucího
vývoje se v informačním středisku soustředí
řízení rozvoje veškerých “občanských” komunikačních kanálů. Zřízení Informačního
střediska tak bude znamenat důležitý zlom
v pojetí vztahu města ku svému okolí, tolik
nás odlišující od běžného evropského standardu. I tomuto důležitému tématu bude
v příštích číslech Informačního listu věnována náležitá a samostatná pozornost.
Opustil nás náš městský rozhlas…
Václav Řepa

Posílání obecních zpráv
pomocí SMS

jichž typickou „představitelkou“ je i Sadová
ulice. Tato snaha vyústila v loňském pololetí
následovně:
a) bylo provedeno geodetické zaměření
stávající bahnité plochy s tak poetickým
názvem
b) byl vypracován projekt nově navržené
komunikace se dvěma chodníky, s odvodněním do stávající dešťové kanalizace v Radotínské ulici a s povrchem pro dopravní
zatížení třídy VI. Tento projekt byl schválen
autorizovaným inženýrem ČKAIT.
c) nebylo provedeno zařazení kompletní rekonstrukce Sadové ulice do plánu investic,
protože odhadovaná cena dle výkazu výměr vysoce překračovala loňské finanční
možnosti obce.
Aby byla vyřešena opravdu zoufalá situace
zejména občanů žijících v nejnižším bodě
ulice, položila firma Stavitelství Řehoř, spol.
s r.o. nejprve rouru pro budoucí dešťové
odkanalizování vozovky. To samo pochopitelně nijak nepomohlo a proto, jakmile letos
skončily mrazy, tatáž firma začala budovat
na nižší straně ulice chodník, jehož výškové
poměry plně respektují niveletu danou projektem a jehož obrubníky kopírují budoucí
úroveň vozovky. Tento chodník bude cca 150
metrů dlouhý a společně s uvažovaným zjednosměrněním Sadové ulice (aby nebyl zničen
a zabahněn zde tak oblíbeným otáčením aut)
nám umožní aspoň částečně lidskou chůzi.
Je též bohužel tím jediným, co lze za peníze,
které byly k dispozici, očekávat do té doby,
než bude odsouhlaseno financování kompletní akce v rámci plánu investic. Poněkud
tajuplná dešťová roura dojde svého naplnění
až poté, co bude povrch vozovky upraven na
nebahnitý a bude vyspádován do projektovaných kanalizačních vpustí.

Městský úřad zvažuje zavést posílání obecních zpráv ve formě SMS na mobilní telefony
občanů Černošic a tím též částečně nahradit
absenci městského rozhlasu (k tomu viz článek předchozí).
Město vyzývá všechny zájemce o tuto bezplatnou službu o nahlášení čísla svého
mobilního telefonu, 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
starosta@mestocernosice.cz, anebo na adresu redakce IL (papírově či elektronicky) Tímto článkem se jakožto přímý a dosti dobuvedenou v tiráži tohoto listu.
V. Řepa ře zasvěcený účastník zrodu celé této akce
snažím doposud těžce zkoušeným spoluobyJeště k Sadové ulici…
vatelům v podstatě sdělit prostý fakt: v brzBěhem mého čtyřletého působení v radě ké době budeme mít v Sadové ulici kus pěkměsta jsem se s ostatními kolegy mimo jiné ného chodníku a věci se dle všech příznaků
zasazoval o změnu stylu provádění oprav ubírají dále správným směrem (za tichého
a rekonstrukcí městských komunikací, je- čvachtání).
Karel Holub
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Dění okolo černošické radnice jsem přestal sledovat, tedy se omlouvám, že se budu
ptát velmi laicky a „obyvatelsky“. Začněme
komunikacemi: které ulice, kdy a v jakém
pořadí by měly projít rekonstrukcí?
Poměrně obšírný a věcný článek na toto téma
sepsal Aleš Pajgrt v posledních listech. Takže
jenom pro upřesnění: Byl již zadán projekt
na rekonstrukci Slunečné, další výběrové
řízení na zpracování projektů ulic Fügnerova,
Riegrova, Karlická a Školní je právě v běhu.
Všechny tyto silnice jsou plánovány v provedení kategorie I, tj. asfaltobetonový povrch
včetně podpovrchové dešťové kanalizace.
A to je věc, která veškeré aktivity tohoto
druhu trochu brzdí, protože studie koncepce
dešťové kanalizace není zatím zpracována.
Z důvodů zejména dlouhých termínů zpracování, ale i vysoké ceny jsme vypověděli
smlouvu ČVUT na toto téma a zakázku zadali soukromé společnosti, takže v polovině
léta bychom už měli vědět, na čem jsme.
Kromě toho chceme připravit kompletní soupis silnic včetně pořadí, v jakém by měly být
zrekonstruovány a předpokládaným rokem
realizace. To by se mělo odehrát v několika
etapách. Pro první etapu jsou silnice již vytipovány, z hlavy Vám neřeknu, které další
kromě výše jmenovaných to jsou, vesměs
aspoň trochu souvisí s povodněmi. Na realizaci tohoto záměru připravujeme s Alešem
Pajgrtem a s pomocí odborné firmy zadání
pro žádost na financování z evropských
strukturálních fondů tj. dotaci ve výši cca
5 milionů eur. Je to sice trochu drzost, ale nic
tím neztratíme, a pokud by to vyšlo, tak to
v našich podmínkách jenom zasyčí, ale my se
pohneme kus dopředu…

FOTO: Vendula Fantová

Písemný rozhovor s místostarostou Liborem Koubkem

Druhý místostarosta
ing. arch. Libor Koubek

jednoznačné řešení, takže neumím říci např.:
Silnice slavnostně otevřeme přešmiknutím
pásky dne 11. 10. 2003 ve 12.00. Tedy ani
hodinu, ani den, ani měsíc, ba ani rok Vám
neřeknu, dokud nebudeme mít přislíbené
finance z dotací. Z rozpočtu města by to
samozřejmě trvalo desítky let, než bychom
splatili tento, více než půl století kumulovaný
dluh. Takže i ten zmíněný soupis bude pouze
vycházet z určitých předpokladů, např. že se
ročně podaří získat xy milionů z dotací na
rekonstrukce silnic. A co se týče samotného
zpracování toho soupisu, tam o konkrétním
termínu mluvit můžeme, ale jistě chápete, že
to není priorita číslo jedna, takže řekněme, že
do konce tohoto roku to bude na papíře. Tady
bych chtěl zmínit, že pokud by se obyvatelé
Promiňte, neodpověděl jste na otázku některých ulic chtěli zdravě naštvat a spolu„kdy“. Kdy se lidé těch pěti vybraných ulic financovat významnou částkou rekonstrukci
prakticky dočkají? A kdy si ti ostatní ale- své ulice, tak to samozřejmě budeme vítat
a patřičná ulice dostane prioritu.
spoň přečtou onen soupis ulic s pořadím
Velmi konkrétní otázku „Kdy už se s tou
a letopočtem?
Nezlobte se, ale řešíme zde rovnici o několi- naší rozbahněnou ulicí, sakra, něco uděka neznámých, která, jak jistě chápete, nemá lá?“ jsem vyslechl zrovna před tímto roz-
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hovorem, a Vy ji určitě dostáváte mnohem
častěji. Proto chci najít srozumitelnou
odpověď. Mohla by znít třeba takto? „Milá
paní, zvolili jsme pět důležitých ulic a ty
chceme udělat bez kompromisů, včetně
dešťových kanálů. Ale bude to stát peníze,
které nemáme a mnoho, mnoho let mít nebudeme, nestane-li se zázrak v podobě nějakých hodně mimořádných dotací. Takže
na Vaši ulici bohužel zatím zapomeňte.
Možná se časem dostanete na seznam, ale
upřímně vzato, o ten si stejně můžete jedině
tak otřít na nádraží boty od bláta.“
I tak se to dá říci, ale jsem optimista, takže
věřím, že se dotace postupně podaří získat,
ale nejsem idealista ani populista, abych
odpověděl: Paní, za pár měsíců to bude…
Považoval bych za velký úspěch, kdyby za
tři roky byla hotova kvalitně čtvrtina silnic.

ulice Dr. Janského, která nepatří městu,
nýbrž Středočeskému kraji?
Na rekonstrukci ulice Dr. Janského je již
zpracován projekt z minulého roku a jsou
přislíbeny peníze na rekonstrukci v hodnotě
cca 9 mil. Kč. Ale kvůli loňským povodním
došlo ke změně priorit a přidělení peněz se
zatím odsunulo, což já vítám… Vím, že to zní
divně, protože Dr. Janského je v tak katastrofálním stavu… Ale projekt je podle mého názoru špatně, neboť opět neřeší co s dešťovou
vodou. Odvodnění je řešeno vsakováním, což
funguje za sucha či drobných přeháněk, ale
každý větší déšť znamená, že bude zčásti nebo zcela zaplavena vodou. Nebo jinak řečeno,
budeme ji muset zase rozkopat, až budeme
řešit, jak dostat vodu na druhou stranu trati.
No a v nejhorším případě se může stát, že po
vydatném zimním dešti dojde k jejímu podmáčení, následné silné mrazy dokonají dílo
zkázy a my budeme tam, kde jsme byli, resp.
Jaké fondy a jaké dotace na rekonstruk- tam kde jsme dnes.
ci silnic máte na mysli?
Takže se zpracovává nový projekt? Ona
Předvstupní fondy EU SAPARD a ISPA,
ta
ulice
opravdu v katastrofální stavu je
které jsou určeny pro obnovu venkovské
a
nejméně
třetina obyvatel se jí při cestě
infrastruktury a životní prostředí. Tyto fondy
domů
nemůže
vyhnout.
příští rok skončí, a rádi bychom ještě využili
jejich některých výhod oproti fondům člen- Myslím, že snad není třeba zpracovat nový
ských zemí unie.
projekt, jen je třeba jej doplnit o propustky
a zkoordinovat s projektem optimalizace žeJeště se mám zeptat na celkem vítané
lezniční trati, která všechny původní a dnes
provizorní penetrování povrchů vlastními zničené propustky plánuje obnovit.
silami (TS). Od podzimu se nic neděje. Je
Změňme tedy téma – nikde není psáno,
to proto, že po zimě se ještě nezačalo, nebo
že
až
budeme mít asfalt, budeme šťastnější.
jste i od této metody upustili?
Na
co
jiného hezkého se můžeme v ČernoTechnické služby mohou vlastními silami
šicích
těšit
třeba během tohoto roku?
maximálně odbagrovat svršek cesty a navézt
patřičnou vrstvu štěrku. Ale nedají už povrch Můžete se těšit na krásný nový kanalizační
do roviny resp. příslušného spádu, nezhutní přivaděč, vodotěsný a bez vyskakujících
těžkým válcem a neaplikují vlastní prolití deklů! A také pokud každý začne pečovat
penetrací. To musí udělat odborná firma, ji- o okolí svého plotu … a město chce v tomto
nak to nebude stát za moc. Ale samozřejmě jít příkladem, možná jste si již všimli, že
chceme v těchto stabilizacích povrchů ulic Technické služby prořezávají a zušlechťují
pokračovat a TS k tomu využívat, kde to jen obecní pozemky, ale mějte trpělivost – víte
půjde. Tím samozřejmě nechci říci, že TS sami, jak bylo vše zanedbané … tak se můodvádějí špatnou práci, naopak si myslím, že žete těšit na mnohem lepší pocit a Černošice
si zaslouží ocenění za práci, kterou v posled- krásnější!
ních měsících pro město odvádějí.
Zeptám se Vás osobně. Za ten půlrok
Jak se vyvíjejí jednání o rekonstrukci
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práce na radnici jste možná poznal, že věci
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jsou složitější, než jste si představoval. Co
byste si dnes, s onou novou zkušeností, realisticky přál, aby se podařilo do konce volebního období? Ale napište to prosím tak,
abychom se k tomu mohli jednou vrátit.
Nikdy jsem si nepředstavoval, že věci půjdou jednoduše. Přál bych si, aby se povedla
přístavba školy s tělocvičnou a atletickým
250 m oválem, několik dalších volně přístupných hřišť, pár vzorových silnic ve vysoké kvalitě a většina ulic se stabilizovaným
povrchem, strategie rozvoje města, kvalitní
územní plán včetně klíčových generelů tak,
jak jsem o tom kdesi psal… Tak bych byl
spokojen asi nejen já sám, ale všichni trochu
soudní občané. Rejpalů a hnidopichů bude
vždycky dost, všem se člověk nezavděčí. A na
závěr chci ještě jednou zdůraznit, že nejsem
a nechci být politik, takže co se podaří se
podaří, ostatní bude muset počkat, až budou
peníze, těch je na rozvoj v rozpočtu zoufale
málo, takže říkám na rovinu, že když selžou
dotace, moc toho nenaděláme. Vyvinu samozřejmě maximální úsilí, abychom jich získali
co nejvíc, ale pokud mi bude někdo jednou
ometat o nos co jsme nesplnili, řeknu jenom
vítejte – tady máte štafetový kolík a teď to
zkuste vy.

zvu může být vzhledem k obsahu dovádění
nepřesné. Nepropadl však nekonstruktivní
chmuře a ihned začal pracovat na přípravě
nového názvu.
Na ukázku následuje několik pracovních
idejí názvů typu „Zkratka“, tak jak průběžně
vznikaly:
DSA PUS k PMO O při PZ v M – Dobrovolný Sbor Amatérských a Profesionálních
Umělců Sdružených k Pouťovým a Masopustním Oslavám Organizovaným při Požární
Zbrojnici v Mokropsích.
SAP HM JUP SK PAM a i jiným účelům O při
HZ v M – Svaz Amatérských i Profesionálních Herců a Muzikantů a Jiných Uměleckých
Profesí Sdružených k Poutím a Masopusům
a i jiným účelům Organizovaným při Hasičské
Zbrojnici v Mokropsích
DSM při HZS PIJU RAD SK – Dobrovolný
Sbor Maškar při Hasičské Zbrojnici Mokropsy
Podporovaný I Jinými Umělci Renomovanými
A Deponovanými Sem K nám.
Výstižný nový název se rodí, jak je ilustrováno, těžce, a sdružení uvítá, pokud by čtenáři
a i jiní černošičtí občané přišli s nějakým
nápadem.

Děkuji za šikovnou odpověď, kterou
jste všechny, kdo by na posloupnost kroků
měli jiný názor než Vy, předem odsunul
mezi rejpaly a hnidopichy.
No když to tak berete… Ale tak to zrovna
myšleno nebylo.
Tento rozhovor proběhl na žádost pana
Koubka formou e-mailů.
Ptal se Radek Bajgar

Hledání výstižného názvu
Masopustní a pouťová dovádění v Černošicích nikdy neproběhla bez účasti rozmanitých složek skupiny lidového dovádění
kolem Kabaretu Břéti Slováčka. V roce
právě uplynulém však principála této bandy
přepadla pochybnost ze zaběhnutého jména
skupiny. Uvědomil si, že vystoupení nikdy
nebyla pravým kabaretem, a začal si dokonce
myslet, že samotné principálovo jméno v ná-
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názory a ohlasy
Otevřený dopis paní starostce
Vážená paní starostko,
informace Martiny Řehořové o projektu Centrum Vráž v dubnovém čísle Informačních
listů vnesla nové poznatky do dosud rozporuplných zpráv a vedla některé vrážské občany
k tomu, aby se blíže zajímali o další otázky,
které jsou ve zmíněném článku buď jenom
nadhozeny, nebo nejsou zmíněny vůbec.
Kupodivu píchli do vosího hnízda a místo
jasného racionálního dialogu se setkávají se
vzedmutými emocemi, mlžením i autoritářskou neústupností.
O co tedy jde? Územně identifikační registr
Ministerstva pro místní rozvoj ČR uvádí,
že Černošice mají 4 632 obyvatele. K tomu,
aby město dosáhlo hranice 5 000 obyvatel,
která předpokládá větší přísun prostředků
do obecní truhlice, a tím větší možnosti při
řešení neodkladných potřeb, chybí 368 duší.
Jak je získat? Přirozenou aktivitou a ochotou
starousedlíků zvyšovat demografickou křivku těžko. Černošice svou polohou přitahují
nové obyvatele, avšak přes všechnu horečnatou výstavbu se ke kýžené metě 5 000 obyvatel blíží jen loudavě. Ani všichni zájemci
o bydlení v Černošicích, zejména mladí lidé,
nejsou vždy natolik finančně zdatní, aby se
mohli okamžitě pustit do soukromé výstavby
byť skromného rodinného domku. Člověk
proto nemusí být kouzelník, aby uhodl, čím
je idea IBS Rokal, s.r.o., pro Městský úřad
Černošice lákavá: Centrum Vráž se svou
šedesátkou bytů může počet obyvatel rázem
zvýšit o 180 a více obyvatel.
Až potud by bylo všechno v pořádku, kdyby
šlo o kus zeleného drnu zvící jeden a půl až
dva hektary v nedominantní poloze, a nikoli
o pozemek vymezený ulicemi Táborská,
Vrážská a Mokropeská a volejbalovým areálem. Kdo si to nedovede představit, může
si na tu plochu přemístit čtyři družstevní
„bytovky“ z Vrážské ulice pod restaurací Pod
lípou: je v nich dohromady 48 bytů a jednotlivé objekty nedosahují 12 metrů výšky. Zde
by tedy mělo být na 60 bytů a nejvyšší objekt
by byl skoro osmnáctimetrový! Na malém
prostoru by tak vznikla obrovská, zcela
dominantní hmota podobná panelákovým
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králikárnám, které za reálného socialismu
zhyzdily vzhled mnoha historických měst.
Těžko bychom hledali město, které by dnes
chtělo spáchat podobnou urbanistickou sebevraždu.
Investiční záměr však má další, mnohem
závažnější „ale“. Jak už uvedla Martina
Řehořová, územní plán Černošic označuje
uvedenou lokalitu pro výstavbu Centra Vráž
jako plochu určenou pro veřejně prospěšné
stavby a ke komerčnímu využití typu obchod,
administrativa, veřejné stravování a ubytování (ve smyslu „ubytovací služby“, což je něco
jiného než bytová zástavba). Proti záměru respektujícímu územní plán a charakter okolní
zástavby by jistě nikdo neměl námitky, spíše
naopak. V loňském roce se podobný projekt
objevil a ti, kdo jej viděli, shodně tvrdí, že je
zaujal a že se jim dokonce líbil.
Současný investiční záměr, který by se však
mohl realizovat až po změně územního plánu
a se souhlasem majitelů sousedních nemovitostí, otvírá i další otázky: vozový park v tak
již zahuštěných Černošicích, zvýšený minimálně o 60 aut, by při současné dopravní obslužnosti vyžadoval nejen parkovací místa na
Vráži, ale i dole v obci, zejména v blízkosti
železniční zastávky. K budoucnosti kulturního domu už řekla své Martina Řehořová.
Jak je z uvedeného patrné, celá věc žádá,
aby se diskuze o bytí a nebytí Centra Vráž
v intencích firmy IBS Rokal, s.r.o., stala věcí
veřejnou, aby byla vytvořena maketa Centra
a okolní zástavby, aby byly veřejně vyvěšeny
studie v měřítku podobně jako v případě rozšíření mokropeské školy a aby jedna z příštích veřejných schůzí zastupitelstva byla
věnována výlučně této problematice.
Pokusme se všichni, komu není přítomnost
a budoucnost této obce lhostejná, v klidném
věcném dialogu dosáhnout konsensu, aby
i naši potomci mohli s uznáním hovořit
o tom, že Černošice v roce 2003 měly osvícené vedení.
S přátelským pozdravem (podepsáni v. r.) Jan
a Marie Schejbalovi, Pavel Dražan, Vlasta
Motlíková, Jaroslav Janda, Jan a Marta
Slámovi, Pavel a Eva Frankovi, Břetislav
a Jiřina Slováčkovi
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…kolo se nám polámalo…
V minulém čísle Informačních listů jsme psali, že stará hasičská auta „hrozí“ rozpadem
a riziko, že selžou v nejnevhodnější chvíli
a dojde k ohrožení majetku, zdraví či dokonce životů občanů Černošic je velmi vysoké.
Kdybych byl pověrčivý, řekl bych, že jsme
to přivolali. 23. 3. ve 12.55 hodin nám byl
ohlášen požár v chatové osadě Lavičky. První
auto vyjíždí ve 13.02, druhé vzápětí za ním.
V Lavičkách však druhé auto najelo do výmolu, prasklo oko listového pera na zadním
kole a zadní osa „vyskočila“ z úchytů. Kola
se zablokovala a auto se stalo neřiditelným.
Naštěstí cesta v Lavičkách je dost úzká, neumožňuje tedy hasičským autům příliš rychlou jízdu. Neovladatelný vůz proto do ničeho
nenajel. Požár staré trávy a křoví zvládla
posádka prvního vozu. Takže se vlastně nic
nestalo.
Nebo ano? Možná bychom si měli položit pár
otázek. Co kdyby se jednalo o větší, vážnější
požár s ohrožením lidských životů, kde by
bylo potřeba více hasičů, nebo kde by nebyl
k dispozici zdroj vody a byla by potřeba druhá cisterna? Co kdyby se porouchal první zásahový vůz a zablokoval tak průjezd k místu
požáru? Co kdyby auto jelo rychleji a ve své
neovladatelnosti narazilo do nějakého domu,
auta, nebo dokonce do skupiny přihlížejících
zvědavců? Co kdyby v neovladatelném autě
došlo ke zranění hasičů?
Opravdu se nic moc nestalo. TENTOKRÁT!
Příště nemusíme mít tolik štěstí. Proto bychom měli tuto událost vzít jako varování.
Varování, že přílišné šetření v oblasti bezpečnosti občanů města může být nebezpečné.
Jan Prskavec

Včely a včelařství
Černošice jsou lokalitou, která si zaslouží
výraznou péči o přírodní hodnoty, které nabízí. Vždyť již v minulosti byly Černošice
považovány za rekreační oblast, především
pro občany Prahy. Dnešní charakter našeho
města se změnil, avšak zahrady, pole, louky
u Berounky, remízky a dnes i úhory na neobdělávaných polích jsou součástí černošické

přírody. Vedle flóry nelze zapomínat ani na
faunu. Její samozřejmou součástí je hmyz,
jeho dominantou jsou včely.
Na území Černošic a přilehlých obcí působí
již téměř devadesát roků organizace Českého
svazu včelařů. V současné době má 36 členů
a obhospodařuje 231 včelstev. Všichni víme,
že tzv. zavčelení obce a jejího okolí je nedostatečné a nerovnoměrné. Proč klademe takový důraz na existenci včely v přírodě našeho
města? Je to jenom z důvodu produkce medu,
či existují i důvody jiné, dokonce závažnější?
Následující řádky by vám měly odpovědět.
Včelařství neznamená pouze získávání medu, pylu, propolisu, vosku, mateří kašičky
a včelího jedu. Včela má nezastupitelnou
úlohu především v roli opylovače kulturních
a planě rostoucích hmyzosnubných rostlin.
Je známý výrok o tom, že včelař získává od
včely 10 %, zatímco příroda 90 % . Současný
ekonomický náhled na mnoho jevů ve společnosti a přírodě říká, že každé včelstvo
má pro náš stát ekologický přínos v hodnotě
40 000 Kč ročně!
České a moravské včelařství je ve srovnání
s ostatními státy na vysoké úrovni. Každý
včelař je odborně vzdělaný a má možnost si
doplňovat své znalosti a zkušenosti v rámci
organizované vzdělávací činnosti Českého
svazu včelařů. Tato organizace s celostátní
působností zajišťuje každému včelaři pravidelně měsíčně odborný časopis, překlady
článků a studií ze zahraničních periodik,
přednáškovou činnost na okresní či místní
úrovni, ale též bohatý program Vzdělávacího
centra českých včelařů v Nasavrkách u Chrudimi. Svazová knihovna v Praze nabízí tisíce
různých publikací. Do všech těchto aktivit
se zapojují i včelaři černošické organizace.
Český svaz včelařů sdružuje více jak 50 tisíc
včelařů ve více než 1 100 základních organizací. Včelaři v České republice obhospodařují více než 550 tisíc včelstev. K dokonalému
opylení bychom v našem státě potřebovali asi
850 tisíc včelstev.
Nejvíce žádaným včelím produktem je med.
Český med patří v Evropě mezi nejžádanější.
Je to dáno především jeho různorodostí: naši
včelaři produkují med květový (řepkový, slu-
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nečnicový, akátový, lipový, z ovocných stromů, z luk), dále med smíšený a konečně med
medovicový často zvaný lesní. Kvalitu medu
poznáme podle obsahu biologicky aktivních
látek – vitaminů, bílkovin, enzymů a dále
podle parametrů chemicko-fyzikálních, jimiž
jsou kupř. obsah vody, jednoduchých cukrů
– fruktózy a glukózy, obsah sacharózy apod.
Náš med má svoji vysokou kvalitu také
proto, že v něm nejsou antibiotika, kterými
se nemoci včel – především mor včelího
plodu – v naší republice neléčí. Z hlediska
konzumace medu jsme na tom velmi špatně:
u nás je spotřeba medu asi 0,5 kg na osobu
za rok, zatímco kupř. v Německu je to 1,4 kg
na osobu za rok. S ohledem na skutečnost,
že medu více vyrábíme než spotřebujeme,
polovina produkce českého medu končí na
zahraničních trzích. A to je škoda! Měli bychom mít více na paměti, že med není jenom
lék, ale především potravina.
Spotřebitelé nakupují med buď přímo u včelařů nebo v obchodní síti. Často se lidé ptají
na proces krystalizace medu. Ta je přirozenou vlastností medu a dokonce dokonalým
důkazem, že med je pravý, nepoškozený,
a jeho struktura nebyla změněna vstupem
jakékoliv chemické látky. Kvalitní med od
včelaře nesmí zůstat tekutý, po určité domě
musí zkrystalizovat. Dostat med znovu do
tekuté podoby není tak složité: stačí sklenici
s medem postupně zahřívat ve vodě, jejíž
teplota nesmí překročit 45°C. Jediným medem, který vydrží v tekutém stavu, je med
akátový. Je výrazně světlý. V obchodní síti je
med vždy v tekutém stavu, navíc uskladněn
v nevhodných teplotách. Z výše uvedeného
vyplývá, že česká obchodní síť nenabízí
svým zákazníkům med kvalitní, tedy ani
nemůže být chutný.
Problematika včelařství je velmi rozsáhlá. Prostřednictvím našich IL budeme mít
možnost se vrátit k některým oblastem českého včelařství. ZO Českého svazu včelařů
v Černošicích oslaví v příštím roce 90 let své
existence. Prošla mnoha obdobími, která byla více či méně šťastná, více či méně úspěšná.
O tom, jak se včelaří v Černošicích, vám, členářům IL, napoví i plánované oslavy výročí
naší organizace.
Mgr. Luděk Sojka
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Vrážská mateřská školka jak ji asi
neznáte, aneb co jsme vlastně zač!
Jsme jednotřídní mateřská školka, což znamená, že máme děti od tří do šesti let i starší. Má
to své výhody i nevýhody. Mladší děti se snaží
starším vyrovnat, jsou samostatnější a průbojnější. Bez problému zvládají režim dne.
V heterogenní skupině dětí je náročnější práce,
řízené činnosti musíme tvořit dle věku a úkoly
rozdělit pro každou věkovou skupinu zvlášť.
Dětem se snažíme dát volnost při volbě
činností, samozřejmě v rámci zachování
bezpečnosti. Vzhledem k umístění školky
lze využívat možnosti volného pohybu dětí
venku, navíc máme velkou zahradu v klidném prostředí a vycházky směrujeme mimo
město – do lesů, polí a luk.
S dětmi pravidelně 1 krát do měsíce navštěvujeme dětská představení v kulturním středisku
na Vráži. Představení jsou velmi kvalitní na
dobré úrovni. Občas zavítáme do divadla do
Prahy, konkrétně do divadla Minor, občas si
pozveme levnější divadélko do školy.
Školku navštěvuje klinická lokopedka, která
se snaží o nápravu výslovnosti. Starší děti
mají možnost kroužku angličtiny, kterou
zajišťují mladí lektoři pražské agentury Avis.
Předškoláčci mají možnost hry na zobcovou
flétnu. Tento kroužek je zaměřen spíše zdravotně po vzoru profesora Žilky, ale šikovné
děti se během roku naučí pomocí pohádkových postaviček zahrát na flétnu celou
stupnici a jsou schopny zapískat 20 i více
písniček.
S nejstaršími dětmi absolvujeme kolovou,
tzn. že s dětmi minimálně 3 krát během roku
vyrazíme na krátký výlet na kolech. Co nás
ještě čeká? Škola v přírodě, poslední týden
v květnu. Pojedeme do Krušných hor, kde
děti čeká olympiáda se vším, co k olympiádě
patří – zahájení, oheň, soutěživost, vlajky,
pláč a smích, medaile, bojovnost. Děti bude
provázet skřítek a na vlastní oči uvidí i bílou
paní. A co ještě? O tom když tak až se vrátíme. Pobyt v přírodě je pro všechny z nás
náročný, vždyť to znamená péči 24 hodin
denně, ale dětská radost za to stojí.
Před školkou v přírodě nás ještě čeká biva-
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kování – pobyt dětí ve školce přes noc. Dále
pak sportovní odpoledne s rodiči a opékáním
vuřtů, je to i rozloučení se školáky, no a super výlet do Babiččina údolí v rámci oživlých
postav z Babičky.
Jinak v březnu jsme pořádali za velké pomoci
našich skvělých rodičů veřejný karneval pro
děti. Věříme, že dětem se líbil.
A na závěr nemohu zapomenout na naší vý-

bornou paní kuchařku, která se snaží vařit
dětem co nejzdravěji – mají pestrý jídelníček,
bohatý na saláty, ovoce, zeleninu, jogurty,
tvaroh, drůbež, ryby… a dětem určitě chutná.
To je ve stručnosti vše o naší školce, my
všichni moc doufáme a přejeme si, aby
tato školka byla pro děti do budoucna
zachována.
Ivana Bednárová,
ředitelka MŠ Černošice, Husova 873

kultura a sport
Tradiční jarní kity

Vstupné na všechna představení je 40 Kč na
dítě. Dospělí vstupné dobrovolné.

V sobotu 10. května 2003 v základní škole
v Černošicích – Mokropsích

MěKS Černošice pořádá

hlavní soutěž: Mistrovství Středních Čech v pátek 23. května od 10 hod. dětské představitelů plastikových modelů – žáků a ju- stavení „Princezna Konvalinka“. Účinkuje
divadlo Pohádka Praha. Vstupné 40 Kč.
niorů
doprovodné soutěže: Memoriál JUDr. Zdeňka Koncert ZUŠ
LHOTY, Memoriál Jiřího MAŇÁKA DFC,
Dne 29. 5. 2003 od 17 hodin bude hrát
veřejná soutěž plastikového modelářství
Koncert a-moll pro violoncello a klavír,
všech věkových a měřítkových kategorií
op. 129 od Roberta Schumanna. Kristina
doprovodné akce: simulátorové létání s RC Poláková – violoncello a Anna Stará – klavír,
modely na počítačovém simulátoru, filmy v ZUŠ Černošice
s leteckou tématikou, burza modelů a modelářských pomůcek
Příjem modelů 7.30 – 9.00 hod., zahájení
9.30 hod.
Přihlášky, dotazy a informace:
telefon: 251 643 091, 605 545 615,
e-mail: l.apeltauer@volny.cz
Zdraví a zve Model klub Černošice

Divadlo v mokropeské školce
Mokropeská mateřská školka zve všechny
malé diváky na divadelní představení, která
se konají v naší školce:
14. 5. ve středu v 10.00 hodin KOUZELNICKÉ
PŘEDSTAVENÍ ČÁRYFUK
30. 5. v pátek v 9.00 hodin HRNEČKU VAŘ!
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
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od 28. června do 11. července 2003. Veškerá
naše činnost, tedy i zaměření tábora, je na
sobota 10. května v 15 hod. v Sálu Dr. Fürsta pobyt v přírodě a život s přírodou, zálesácké
Divadlo pro děti – O DVOU MARYČKÁCH dovednosti a zručnost, turistiku, vodáctví,
Divadelní soubor Žlutý kopec
poznávání kulturních i jinak zajímavých míst
sobota 10. května ve 20 hod. v Sálu Dr. Fürsta naší země (výlety na Karlštejn, Křivoklát,
Muzika – KAPELA MARCIPÁN – Kolik cuk- Koněpruské jeskyně, parníkem do pražské
ru tolik mandlí – písničky, ve kterých se už ZOO…). Kromě her, soutěží, olympiády
po generace zpívá o všem, co nás i dnes těší, a pouti se děti na táboře podívají například
do života záchranářů, kynologů, hvězdářů…
obveselí, dojímá a bolí.

Kultura v Dobřichovicích

neděle 25. května v 16.00 hod. v aule nové
školy program pro děti – MAJDA Z KOUZELNÉ ŠKOLKY – TO JSEM BLÁZEN
Na 7. června se připravuje Medardovský
festiválek – akce k výročí Dobřichovic, den
plný divadel, hudby i tance.

Zájezd na Šumavu

Další i nezávazné informace o táboře nebo činnosti během roku sdělí Sylva Vystavělová na
tel. 222 222 001 nebo 606 875 806 (po 19. hod.).

Jubilanti
Josef Borek
Eliška Vočková
Jan Dragoun
Karel Cukr
Božena Špačková
Hana Paříková
Vladimír Klíma
Jiřina Ebertová

92 let
91 let
90 let
90 let
80 let
80 let
80 let
75 let

13. ročník tradičního zájezdu na Šumavu
– letos na Modravu a okolí
Odjezd v pátek 23. května odpoledne, návrat
ve středu 28. května odpoledne.
Turistika v nejkrásnějších koutech přírody
Čech, možnost stravování i „vařit si sami“, Narodili se
autobus, který nás vozí kam potřebujeme.
Jana Kavalírová
Informace rád poskytnu na tel. 251 643 091,
Anežka Jirmářová
605 545 615, e-mail: l.apeltauer@volny.cz
Andrea Bršlicová
Apeltauer Lumír – sdružení „S dětmi a pro děti“
Filip Vošalík
Michaela
Havranová
Letní tábor pro děti a mládež
Michal Hlaváček
v Černošicích – 22. ročník
Anežka Papežová
3 týdny od 30. června do 18. července 2003, Michal Pittr
účast možná i jen na části tábora.
Tereza Kolaříková
Vyberte si z nabízených činností to, co vás Ondřej Kutina
zajímá, baví: modelářství letecké, plastiko- Jiří Lauda
vé, papírové, angličtinu a němčinu, počítače, Eliška Bártová
vyjížďky na koních, výuku hry na kytaru, RC Blahopřejeme!
škola (výuka létání s rádiem řízenými modely), cvičení, sport, hry, koupání… Těšíme se
Obloha nad Černošicemi
na shledání.
sdružení „S dětmi a pro děti“, tel: 251 643 091, v květnu
Večer budou nad západem stále ještě kralovat
605 545 615, e-mail: l.apeltauer@volny.cz
Jupiter se Saturnem, jejich sláva však již
Letní stanový tábor
začíná uvadat. Ostatní planety budou v ranLetos v Černošicích pořádá náš SBTS již 12. ním rozbřesku nízko nad obzorem prakticky
letní stanový tábor pro děti od 7 do 17 let, neviditelné – kdo by také kvůli nim vstával
a to ihned po skončení školního roku, tedy ve 4 ráno.
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Avšak právě od 4. hodiny ranní v noci z 15. na
16. května chystáme úplné zatmění Měsíce.
Úplněk bude postupně tmavnout do skořicově
hnědé a až do zapadnutí pod obzor se ze stínu
Slunce zcela nevymaní. Kdyby toto zatmění nevyšlo, nejbližší náhradní termín je 9. listopadu.
Na posledního května připravila astronomická
komise zatmění Slunce. Již při východu bude
Slunce Měsícem částečně zakryto a jak bude
na obloze stoupat, bude se jeho zakrytí ještě
půl hodiny zvětšovat. V době, kdy budou normální lidé vstávat (je to sobota), bude ovšem po
všem. Podrobný průběh zatmění je popsán v obrázku.
O. Hokr

Fotografii pořidili astronauti na palubě raketoplanu Columbia pri jejich poslednim letu.
Je to obrázek Evropy a Afriky pri západu slunce.
Fantastická fotografie!

Změna ceny inzerce v černošických Informačních listech
Od červnového čísla dochází ke změně cen
inzerce. Jednotná cena za 1/16 plochy jedné
tiskové strany je 50 Kč. (Dosud byla 20 Kč
pro černošické subjekty a 100 Kč pro mimočernošické.) Jednotná cena za převedení
ručně psané předlohy do podoby k tiskovému
zpracování je 50 Kč. Celková cena inzerce
je pak určena celkovou velikostí inzerátu

a počtem opakování a případně poplatku za
přepsání. Již předplacené inzeráty budou
uveřejněny podle dosavadních cen.
Inzeráty je možné zadat v podatelně MěÚ
Černošice nebo je zaslat v elektronické podobě na kontaktní adresu pro inzerci v IL:
podatelna@mestocernosice.cz, předmět (Subject) inzerce. V každém případě je však nutno
vyřídit zaplacení inzerce v pokladně MěÚ do
uzávěrky toho čísla IL, ve kterém má být inzerát uveřejněn.
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