Veřejná soutěž! Prostor ohraničený tímto rámečkem je určen pro nový název informačních

listů. Jeho délka je s ohledem na grafické zpracování stanovena na minimálně 6, maximálně 8 znaků
(písmen). Návrhy reflektující spojení Černošic a Mokropes budou upřednostněny. Výběr probíhá
kontinuálně a bude ukončen v momentě odsouhlasení nového názvu městskou radou. Cena pro vítěze
– kubík štěrku na vylepšení komunikace před vlastním domem (možno přenechat sousedovi).
Své návrhy posílejte na kontaktní adresu redakce, jež je uvedena v tiráži na zadní straně listu.
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Jednoduchá matematika
Černošický rozpočet už léta strádá tradičním neduhem: není nafukovací. Nikdy se v něm nenachází
dost peněz na to, aby se v krátké době mohly opravit všechny rozbité ulice, zřídit chodníky, instalovat
veřejné osvětlení. Chybí prostředky na stavbu důstojnějšího městského úřadu, na budování dětských
hřišť či sportovišť a osazování zeleně. Peníze nejsou.
Bylo to tak předloni, vloni a letos zase. Náprava zanedbané infrastruktury se kvůli poloprázdné městské kapse vleče tempem slimáčím.
Finanční tíseň města lze samozřejmě svádět na
celkovou ekonomickou situaci státu a zanedbanost
veřejných prostor odůvodňovat nezájmem někdejšího komunistického režimu – a v obou případech jde
o vysvětlení zčásti oprávněné. Druhá část odpovědnosti ovšem leží na nás, obyvatelích. Jsme to my, kdo
spolurozhoduje, kolik prostředků se v černošickém
městském rozpočtu objeví. Příjmy měst a obcí jsou
přímo ovlivněny počtem osob přihlášených k trvalému pobytu. Z daní těch, kdo zde sice léta žijí, ale
k trvalému pobytu jsou přihlášeni jinde, nedostává
město ani haléř. Co to znamená v případě Černošic?
Podle evidence vedené matrikou je v současné
době v Černošicích k trvalému pobytu přihlášeno
4 800 obyvatel. Podle téhož zdroje se v našem městě
eviduje 400 neobydlených domů. Jestliže v průměrné české domácnosti žijí 2 až 3 lidé (a každý neobydlený dům budeme považovat pouze za 1 domácnost),
pak se jednoduchým výpočtem dostaneme k faktu,
že v Černošicích není trvale hlášeno asi 1 000 osob.
Pravděpodobně jsou mezi nimi lidé, kterým rozličné
osobní důvody neumožňují se zde přihlásit, ale že by
takové důvody měl každý šestý člověk ve městě?
Daňové příjmy města jsou v souladu se zákonem tvořeny především tzv. daňovými příjmy
výlučnými a daňovými příjmy sdílenými. Příjmy
výlučné představují pro město automatický zisk ve
výši třiceti procent z částky, kterou osoby zde trvale
přihlášené odvedly státu na dani z příjmu fyzických
osob. V letošním rozpočtu tak město od svých 4 800
trvale přihlášených obyvatel získalo 23,4 miliónů
korun. Lze tedy opět snadno spočítat, že 1 000 obypokračování na str. 3

ze zasedání rady
správy majetku vytipovat jiný pozemek.

Ze zasedání rady
dne 19. 2. 2003
l Rada souhlasí se stavbou RD na pozemku
1428 se stavbou dvojgaráže u č.p. 935, s rozšířením kabelové sítě NN v ulicích K Višňovce
a Slunečná, pokud žadatel situaci vytyčí na
své náklady. Nesouhlasí s užíváním garáže
v ulici V Kosině pro drobné opravy aut.
l Ke stavbě bytového domu na pozemku areálu statku u kostela rada požádá o vyjádření
investiční komisi.
l Rada ukládá TS provést úpravu podezdívky plotu spojky mezi ul. Střední a Na Marsu
a prohloubit rigol pro odtok dešťové vody
v ulici Dobřichovické.
l Ze dvou nabídek na vypracování projektu
na úpravu části Slunečné ulice rada vybírá
firmu PPS, s.r.o.
l Rada souhlasí s provedením úpravy komunikace Zahradní za předpokladu, že se bude
žadatel podílet 50 % nákladů.
l Rada nevyhovuje žádosti p. Václavka
o pronájem pozemku p.č. 5125/26 na výstavbu tenisových kurtů – záměr je v rozporu s územním plánem – a ukládá odboru

l Rada nesouhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 3623 (v osadě Slunečná).
l Rada souhlasí s řešením přístupové komunikace na pozemku v lokalitě u býv. zahradnictví prodejem pouze městu Černošice
za předpokladu, že veškeré náklady ponesou
žadatelé, a ukládá odboru správy majetku
předložit návrh zastupitelstvu.
l Rada doporučuje zastupitelstvu projednat
záměr odprodeje obecních bytů a tento návrh
ukládá předložit odboru správy majetku.
l Rada souhlasí s vymezením parkovací plochy pro vozidlo České pošty za předpokladu,
že dopravní značení bude realizováno na
náklady žadatele.
l Rada souhlasí s dopravním řešením kolem
navrhované prodejny Plus Discount, pokud
žadatel vybuduje v uvedené lokalitě veřejné
osvětlení a přístupový chodník.
l Rada souhlasí s podepsáním smluv na dopravní obslužnost linkami 315 a 415 a ukládá
projednat s fy ROPID možnost prodloužení některé z nočních linek z Radotína do
Černošic.

pokračování ze str. 2

úvodník
s 1 000 – 5 000 obyvateli. K dosažení „magické pětitisícovky“ chybí městu 200 osob.
Kdyby se nám podařilo zařadit se mezi
Druhým významným zdrojem příjmu sídla s 5 000 – 10 000 obyvateli, zvýší se
města jsou tzv. daňové příjmy sdílené, Černošicím uvedený koeficient přepočtu,
které letos Černošicím vynesly 10 milió- což se odrazí pozitivně na výši sdíleného
nů korun. Výše této částky závisí jednak daňového příjmu. Současně by se ovšem
na celkové částce odvedené státu trvale zvýšily příjmy města z některých státhlášenými obyvateli a registrovanými ních dotací, jejichž výše je rovněž ovlivprávnickými osobami (na našich 1 000 něna zmíněným koeficientem, např. dotace
obyvatel by se příjmy zvýšily asi o 2 mi- na výkon státní správy či dotace na školu.
Sečteno a podtrženo, přicházíme o pěklióny korun) a dále na zařazení obce či
města do kategorie podle počtu obyvatel. ných pár miliónů. Ne že by to byla suma, za
Čím vyšší kategorie, tím vyšší je koefici- kterou lze ihned proměnit Černošice v kveent, podle něhož se vypočítává podíl města toucí zahrádku, ale… je to suma, o kterou
na daňových prostředcích odvedených zatím přicházíme každý rok. Škoda.
státu. Černošice spadají do kategorie sídel
Martina Řehořová
vatel přihlášených k trvalému pobytu jinde
připravilo Černošice jen v této příjmové
kapitole řádově o 5 miliónů korun.
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ze zasedání rady
l Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o náj- l Rada doporučuje zastupitelstvu schválit
mu nebytových prostor pro Stanici technické vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
kontroly Horoměřice.
využívání
a odstraňování komunálních odpal Rada souhlasí s prodloužením smlouvy
se stávající firmou na svoz TKO do pololetí dů a navrhuje schválit místní poplatek ve výši
a schvaluje specifikaci zakázky na výběrové 432 Kč ročně.
řízení na svoz TKO, tak jak byla odsouhlasena komisí ŽP.

l Rada povoluje firmě EKOSPOL SLUŽBY,
s.r.o. využívání místních komunikací a ploch
při čištění koryta řeky Berounky za předpokladu, že těžba bude probíhat v Po–Pá 8–17 hod.
l Rada schvaluje nákup tísňových osobních
tlačítek pro klienty DPS a jejich poskytování
formou služby klientům za 50 Kč měsíčně.
l Rada schvaluje cenu vodného a stočného
v celkové výši 50 Kč za 1 m3, z toho vodné
25,20 Kč a stočné 24,80 Kč.
l Rada doporučuje předložit zastupitelstvu návrh na zvýšení limitu kontokorentního úvěru
ve výši 15 000 000 Kč od České spořitelny,
l Rada ukládá odborům, aby u žadatelů o investice, opravy apod. prověřovaly, zda jsou
trvale hlášeni v Černošicích.
l Rada odsouhlasila zvýšení poplatku za
svoz komunálního odpadu na 432 Kč ročně.
l Rada ukládá komisi dopravní a bezpečnostní navrhnout řešení další koncepce
hasičských zásahových jednotek a oddělení
dopravy prověřit podmínky případného zrušení 1 jednotky nebo sloučení jednotek.
l Rada doporučuje zastupitelstvu zastavit
budovu ZUŠ na dofinancování kanalizace
v Topolské ulici a odboru správy majetku
zadat vypracování ocenění.
l Rada ukládá starostce a p. Rádlovi vypracovat důvodovou zprávu zastupitelstvu k restrukturalizaci knihovny a kulturního střediska.
l Rada ukládá odboru správy majetku jednat
s Rozvodnými závody o prodeji pozemku
pod jejich pracovištěm.
l Rada ukládá TS obnovit do dvou měsíců
cyklostezku.
Rada ukládá odboru dopravy urgovat opravy
na komunikacích SÚS.
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Ze zasedání rady
dne 5. 3. 2003
l Rada souhlasí s pronájmem prostor v DPS
Farní charitě Neratovice na 1 rok za 1 600
Kč měsíčně za podmínky provozování pečovatelské služby a stacionáře.
l Pan Pánek (fa IBS ROKAL) seznámil radní s vývojem projektu stavby Centrum Vráž;
podrobněji se pak věnoval podmínkám stanovených radou na několika posledních zasedáních; rada souhlasí se složením fin. částky na
účet města ve dvou splátkách – vždy polovina před započetím každé etapy.
l Rada souhlasí s provedením podrobného
hydrogeologického průzkumu, který bude
podkladem k posouzení návrhu dešťové kanalizace.
l Rada souhlasí se stavbou RD v lokalitě
Slunečná; před započetím stavby je nutné zajistit přístupovou komunikaci a se stavebníky
projednat příspěvek na její rekonstrukci.
l Rada souhlasí se stavbou dvou RD na
Ladech, dvou na Měchurách, jednoho na Vráži,
bazénu v Poštovní ul. a se změnami před dokončením rekonstrukce domu ve Střední ulici.
l Rada města nesouhlasí s přemístěním pošty na Vráž.
l Rada souhlasí s případným umístěním
čerpací stanice PHM v místě bývalého areálu
zahradnictví při vjezdu od Radotína.
l Rada ukládá investičnímu odboru jednat
s Českými drahami o podchodu pro chodce
a dalších prostupech pro dešťovou kanalizaci
v rámci řešení intenzifikace provozu tratě.
l Rada ukládá investičnímu odboru projednat s investiční komisí nabídky na opravu
mostku přes Švarcavu.
l Rada ukládá investičnímu odboru na akci
„kanalizace Topolská“ urychleně podat žádosti o dotaci na Min. zemědělství a Státní fond

ze zasedání rady
životního prostředí a rovněž požádat v březnovém kole programu SAPARD.
l Rada souhlasí s uzavřením nájemních
smluv na pozemky nesloužící k podnikání do
konce r. 2003.
l Rada se rozhodla zřídit radu školy; rada
školy bude devítičlenná, byl ustaven přípravný školský výbor, který navrhne 3 členy za
zřizovatele.
l Rada schválila podmínky získání grantu
pro činnost s dětmi a mládeží, m.j. je třeba
předložit zřizovací listinu žadatele; informace o podmínkách bude uveřejněna v IL.
l Rada ukládá odboru správy majetku znovu předložit zastupitelstvu záměr odprodeje
pozemku p.č. 2995/39; dosavadní vítěz obálkového výběru od smlouvy po složení jistoty
20 000 Kč odstoupil.
l Rada povoluje firmě EKIS, s.r.o. využívání
místních komunikací k odvozu odtěženého
štěrkopísku; nesmí při tom být narušena
cyklostezka a komunikace budou uvedeny
do původního stavu.
l Rada souhlasí s pořízením klimatizace
v suterénní místnosti pro počítačové servery.
l Rada ukládá kanceláři starostky pořídit
pro pracovní skupiny TS mobilní telefony
v režimu umožňujícím pouze vzájemné pracovní spojení.
l Rada ukládá vedoucímu TS vypracovávat
pracovní plány na každý měsíc, dále ukládá TS
evidovat materiál použitý na opravu konkrétních komunikací, připravit plán údržby a oprav
komunikací a zakoupit a instalovat speciální
osvětlení na všechny přechody pro chodce
v obci; TS budou připojeny na internet.
l Rada schvaluje přijetí 7 žadatelů do DPS;
všichni byli doporučeni sociální komisí.
l Rada ukládá komisi životního prostředí,
aby ve spolupráci s TS uspořádala úklidovou akci města v rámci Mezinárodního dne
Země.
l Rada ukládá auditorce provést kontrolu
hospodaření ZŠ a KS.
l Rada schválila statut Informačních listů
a nadále trvá na svých předchozích usne-

seních a nebude jmenovat pí Šavlíkovou do
redakční rady IL.
l Rada vybrala variantu studie dostavby
školy zpracované firmou VHE spol. architektonická kancelář a ukládá odboru investic
jednat o vypracování dalšího stupně projektové dokumentace.
l Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na místo vedoucího odboru zdravotnictví
a soc. věcí a vedoucího finančního odboru
a potvrzuje jmenování pí Jelínkové na funkci
vedoucí odboru školství.
l Rada schvaluje samovýrobu palivového
dřeva za cenu 150 Kč za prostorový metr.
l Rada ukládá TS instalovat odpadkové koše
v okolí školy, zřídit ve Školní ulici oddělený
pruh pro pěší, zřídit v Riegrově ulici šikmá
stání.

Ze zasedání Městského
zastupitelstva dne
12. 3. 2003 Černošice:
Zastupitelstvo schválilo:
- závěrečný účet za rok 2002
- rozpočet na rok 2003. K tomu dni 12. března 2003 zrušilo rozpočtové provizorium
a dalo radě města v případě časové nevyhnutelnosti možnost schválit čerpání rezervy do 100 tis. Kč. Dále schválilo převedení
200 tis. Kč z rezervy rozpočtu do § základní
škola na zpracování studie dostavby nové
školy v Mokropsích.
- vyhlášku č. 1. o místním poplatku za provozování systému s komunálním odpadem.
Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 4. 2003
a stanovuje m.j. celkovou roční výši poplatku jednoho poplatníka na 432 Kč.
- zvýšení limitu kontokorentního úvěru u České spořitelny a.s. na 15 mil. Kč s předpokládanou dobou splatnosti jeden rok; úvěr bude
zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy.
K tomu ukládá finančnímu výboru ve spolupráci s finančním odborem městského úřadu
připravit navýšení limitu na příslušných
místech České spořitelny a.s.
- poskytnutí finančního příspěvku Farní
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informace z radnice

-

-

-

charitě Neratovice pro činnost charitní - s dalším postupem navrženým odborem
ošetřovatelské služby Černošice ve výši
investic ve věci petice občanů na stav
150 000 Kč pro rok 2003
ulice Slunečná. Bude vypracován projekt
na definitivní úpravu, letos bude opraven
návrhy smluv mezi městem Černošice
nejhorší úsek mezi Dobřichovickou ul. a ul.
a sousedními obcemi Třebotov, Kosoř,
Na Ladech.
Choteč, Roblín a Vonoklasy o vyřizování
přestupků a s obcí Vonoklasy o činnosti Zastupitelstvo doplnilo usnesení o odměnách
obecní policie
neuvolněným členům zastupitelstva a předsevýběr projektové kanceláře VHE pro dům komisí. Od 1. 3. 2003 bude poskytována
zpracování projektové dokumentace do- odměna pouze za funkci, za niž náleží nejstavby nové školy v Mokropsích. K tomu vyšší odměna.
rozhodlo podat žádost o statní dotaci na Zastupitelstvo zrušilo ke dni 30. 6. 2003 přídostavbu školy, rozšířit pozemky na veřej- spěvkovou organizaci Městské kulturní střeně prospěšné stavby a schválit nabídkové disko a organizační složku Městská knihovna
ceny jednotlivých projektů.
Černošice; k datu 1. 7. 2003 bude zřízen odbor
záměr plánu investičních akcí v roce 2003 města zastřešující stávající činnost rušených
(předložený investiční komisí)
složek.
programové prohlášení Rady města Černošice

- záměr města k odprodeji obecních bytů
Zastupitelstvo souhlasí:
- s uzavřením smlouvy o budoucí darovací
smlouvě s panem Václavem Vebrem na vodovodní přípojku a s přijetím daru – kanalizace na pozemcích 2037/1 a 2039/1 (kolem
restaurace U zvonu)
- s uzavřením tří smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen (Telecom,
Státní statek Jeneč a město Černošice)
- se zveřejněním záměrů k odprodeji pozemků p.č. 2251 a 2995/39 v. k.ú. Černošice
- s koupí pozemku p.č. 864/2 k.ú. Černošice
za cenu 1 500 Kč/m2 a darováním pozemku p.č. 877/2
- se záměrem odkoupit pozemek p.č. 4182/14
(mezi prodejem bazénů a tratí) za účelem
zřízení přístupové komunikace za předpokladu, že hodnotu kupní ceny uhradí městu
v plné výši žadatelé
- se změnou funkčního využití území pozemku u Topolské ulice ze sportovně rekreačního na čisté bydlení v rámci 2. změny ÚP
- se stanoviskem rady ke stížnosti p. Měchury na
odvodnění ulice Husova v sousedství čp. 880,
technické služby opraví porušené žlabovnice
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Rozpočet 2003
– přehled příjmů a výdajů
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Rozpočet 2003 – vysvětlení položek
a zásad návrhu
Rozpočet pro rok 2003 byl sestavován tak,
aby byly vytvořeny podmínky pro přijatelné fungování města, jeho veřejných služeb
a infrastruktury. Vzhledem k nové situaci
v postavení města od 1. 1. 2003 v souvislosti
s tím, že se Černošice staly pověřenou obcí
s rozšířenou působností pro prakticky celé
území okresu Praha-západ, bylo sestavování
letošního rozpočtu podstatně náročnější než
v předchozích letech pro naprostou nevyjasněnost řady vstupních údajů. Součástí
Městského úřadu Černošice se stalo 121
nových pracovníků s novým dislokovaným
pracovištěm v Praze 2, v Podskalské ulici,
v budově bývalého okresního úřadu Prahazápad a s nejrůznějšími správními agendami
bývalého okresního úřadu.
Novou organizační složkou Městského úřadu
Černošice je od listopadu 2002 Dům s pečovatelskou službou, který zatím není schopen
pokrýt svými příjmy své výdaje. Příjmy za
poskytované služby jsou zatím nižší, než
předpokládáme v budoucnosti. DPS bude
plně obydlen teprve v průběhu března až
dubna 2003. Výše příjmů i výdajů v souvislosti s provozem DPS se jasněji ukáže až po
delším fungování.
Jak je patrné z tabulkových přehledů, rozpočet na rok 2003 počítá s příjmy ve výši
159 046 tis. Kč a s výdaji ve výši 181 099 tis.
Kč. Jde tedy o deficitní rozpočet, jehož ztráta
dosahuje výše 22 053 tis. Kč. Z této částky
18 553 tis. Kč odpovídá součtu našich závazků z loňského kalendářního roku na druhou
splátku plynofikace Černošic a na druhou
platbu za rekonstrukci budovy, kde nyní sídlí
ZUŠ. V rozpočtu je také zahrnuta rezerva ve
výši 6 976 tis. Kč.
Nastavení daňových příjmů vychází z dlouhodobých zkušeností a též z předpovědi
ministerstva financí v této oblasti. Výše
správních poplatků je odborným odhadem
vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení
agend státní správy bývalých okresních
úřadů. Stejné je to i u příjmů z pokut. Co se
týká městských poplatků, je na pokyn Rady
Města připravován návrh novelizace obecně
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závazných vyhlášek o místních poplatcích
tak, aby jak po právní, tak i finanční stránce
vyhovovaly změněné situaci a posilovaly
městský rozpočet.
V oblasti nedaňových příjmů vycházíme
z výsledků minulého období a z povahy
činnosti jednotlivých úseků. Přechodem
školských zařízení do právní subjektivity se
jejich příjmy započítávají proti jejich výdajům a město jim poskytuje jen příspěvek na
činnost, tak aby byly pokryty náklady s tím
spojené, příp. vydává prostředky na údržbu
nemovitého i movitého majetku, který patří
městu a školská zařízení ho mají pouze ve
správě.
Úrokové příjmy předpokládáme podstatně
nižší než v předchozím období, protože po
uhrazení závazků za plynofikaci a rekonstrukci ZUŠ budeme mít na bankovních
účtech jen minimum prostředků.
To je také důvod, proč v oblasti větších investic návrh rozpočtu zatím počítá jen s výstavbou kanalizačního sběrače. Město totiž
již získalo příslib dotace a půjčky od SFŽP.
Spolufinancování této akce, které je zahrnuto
v návrhu rozpočtu, se pohybuje v hodnotě
cca 2,2 mil. Kč. Další výdaje investiční povahy předpokládáme při opravách a údržbě
silnic a chodníků, veřejného osvětlení, dobudování policejní služebny a nezbytného vybavení městského úřadu výpočetní technikou a
informačními technologiemi.
V oblasti neinvestičních nákladů běžné povahy rozpočet vychází ze závěrů finančního
výboru a z usnesení Rady města. Snahou bylo
minimalizovat možné náklady v jednotlivých
činnostech a finančně vyjádřit priority činnosti
a oblasti útlumu. Ukazuje se jako nezbytné organizačně vyřešit činnost MěKS a MK, snížit
tak náklady na jejich fungování a zefektivnit
jejich činnost. Naopak v oblasti práce technických služeb a městské policie vycházíme
z filozofie posílení a rozšíření jejich činnosti,
tak aby byly v maximální možné míře zajištěny ty služby, které občané města potřebují pro
klidný a spokojený život v naší obci.
Rozpočet také předpokládá jistou podporu
některých aktivit neziskové povahy (práce
s mládeží, péče o staré občany, podpora pe-
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čovatelské služby, podpora záchranné služby
apod.). Rozsah této podpory zhruba odpovídá
minulému období. Předpokládáme také využití zbývajících prostředků z darů obyvatel na
podporu loni vyplavených obyvatel.
Rozpočtová rezerva, vzhledem ke své výši,
má funkci spíše operativní a regulační, zejména v souvislosti s nejasnostmi ohledně
fungování rozšířené státní správy a nově
zřízených příspěvkových organizací a s krachem Union banky. V případě, že se podaří
během dalšího období posílit výši rezervy,
mohla by sloužit jako zdroj pro spolufinancování k investičním dotacím.
Vzhledem k dokončené plynofikaci, dokončené rekonstrukci ZUŠ, dokončené stavby
a vybavení DPS, dokončeným stavbám
vodovodů a kanalizací v různých lokalitách
města jsou prostředky našetřené v městském
rozpočtu v minulých obdobích již minimální,
tedy je nutno vycházet z předpokladu, že lze
v běžném roce utratit jen prostředky rovněž
přijaté v běžném roce. Případný krátkodobý
problém v oblasti likvidity lze řešit pomocí již uzavřeného kontokorentního úvěru.
Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat
výrazný nárůst příjmů v dalších letech a že
výdaje také nelze již radikálněji omezit bez
ztráty funkčnosti služeb pro obyvatele, není
možno výrazněji zadlužit město, protože by
v dalším období nebylo schopno dostát svým
závazkům a splácet rozsáhlejší úvěry.
PŘÍJMY – vysvětlení kategorií
Příjmy daňové povahy jsou příjmy z daní
a ze správních a městských poplatků.
Příjmy nedaňové tvoří příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, z úroků a z ostatních případných příjmů (např. pokuty, refundace apod.).
Kapitálové příjmy jsou příjmem z prodeje několika pro město méně potřebných pozemků.
Příjmy dotační tvoří řada dotací různorodé
povahy. Rozpočet obsahuje v podstatě tři
typy dotací:
Jednak jsou to dotace na mzdy ve školských
zařízeních, které jen projdou našimi účty, nemáme žádný vliv na jejich výši, strukturu ani
využití a v podstatě o nich pouze evidenč-
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ně účtujeme. Podobně je to s dotacemi na
sociální dávky, kde se sice sociální odbory
města podílejí na správních rozhodnutích
o výplatách sociální povahy, neupotřebená
část dotace se však beze zbytku vrací do
státního rozpočtu.
Dotace na výkon státní správy je příjmem
města na částečné financování městského
úřadu, zejména výkonu státní správy. Výši
těchto dotací stanoví státní rozpočet, a to
podle předem daných kriterií, jakými jsou například velikostní kategorie a koeficient obce,
existence matriky, stavebního úřadu apod.
a velikosti správních obvodů těchto útvarů.
Výše těchto dotací ovšem nepokrývá ani zdaleka náklady na fungování státní správy.
Třetím základním typem dotací ze státního
rozpočtu jsou dotace investiční povahy převážně z kapitol některých ministerstev a státních fondů, případně dotace z evropských
fondů rozvoje (ty jsou ovšem zatím dostupné
spíše jen v teoretické rovině). Investiční dotace (event. výhodné půjčky) ze státních fondů
jsou vázány na konkrétní investiční akce a
vyžadují vždy vlastní prostředky města na
spolufinancování investice (obvykle 40 %
z hodnoty investice). V případě návratné
výpomoci je také nutné nalézt vhodný objekt
jako záruku na půjčku.
VÝDAJE – vysvětlení některých položek
silnice – počítá se s úpravou některých komunikací (zejména ve vlastní režii),
dopravní obslužnost – jedná se o autobusové
linky obsluhující město Černošice, vč. příspěvku pro obec Vonoklasy na linku, která
vozí naše školáky,
voda – náklady na zajištění provozu vodovodů,
kanalizace – náklady na zajištění provozu,
na investice (z toho 2 175 tis. Kč z vlastních
prostředků, ostatní z dotace), splátka půjčky
od SFŽP na kanalizaci Měchury z r. 2002 ,
knihovna a MěKS – výdaje na provoz 1 060
tis. Kč, snížení nákladů se bude řešit po spojení obou subjektů,
mládež – dotace na sportovní a jiné mládežnické organizace, na mimoškolní činnost mládeže,

bytové hospodářství – náklady na provoz,
z toho na otop 380 tis. Kč,
technické služby – zahrnují mzdové náklady
i z ostatních činností, které patří pod odpovědnost TS a nejsou v nich již uváděny (např.
silnice, pohřebnictví, péče o zeleň apod.),
plynofikace – 15 300 tis. Kč je smluvní částka po dokončení celého projektu,
svoz odpadů – za všechny odpady z města,
vč. tříděného odpadu a kontejnerových akcí,
provoz domu s pečovatelskou službou
– v mnoha položkách výdajů i příjmů zatím
jen kvalifikovaný odhad,
městská policie – náklady na provoz vč.
350 tis. Kč na dokončení rekonstrukce služebny,
státní správa – náklady na obvyklý provoz,
vybavení nutnou výpočetní technikou a některé služby pro město a na provoz a vybavení
dislokovaného pracoviště v Podskalské ulici,
koupě pozemků – schváleno zastupitelstvem
koncem roku 2002.
Na závěr je nutno podotknout, že některé
uvedené položky rozpočtu nebo požadavky
na změnu bude možno upřesnit až v průběhu
roku případnými rozpočtovými opatřeními.
J. Dufková, fin. odbor

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 finančního odboru Městského úřadu Černošice
a na funkci vedoucího odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Černošice.
Druh práce a místo výkonu práce: vedoucí
finančního odboru městského úřadu, pracoviště Černošice, vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví městského úřadu, pracoviště Praha
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
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18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezdoklad domovský stát nevydává, doloží se
úhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další
bezúhonnost čestným prohlášením,
předpoklady pro výkon správních činností
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosažestanovené zvláštním právním předpisem.
ném vzdělání
Další požadavky pro funkci vedoucí nebo
Platová třída odpovídající druhu práce: 10
vedoucího finančního odboru:
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání Lhůta pro podání přihlášky: do 10. 4. 2003
v některém z následujících oborů: ekono- Místo a způsob podání přihlášky: Přihláška
mie, účetnictví, bankovnictví, finančnictví, musí být podána písemně k rukám tajemníka
Městského úřadu Černošice. Přihláška zápřípadně právo
nejméně pět let praxe ve výše uvedených jemce musí obsahovat tyto náležitosti:
oborech

jméno, příjmení a titul zájemce

schopnost organizovat, řídit a kontrolovat
práci kolektivu pěti až deseti podřízených

datum a místo narození zájemce

komunikativnost

místo trvalého pobytu zájemce

vysoké pracovní nasazení
zájem na dalším odborném růstu

státní příslušnost zájemce
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

Další požadavky pro funkci vedoucí nebo
vedoucího odboru sociálních věcí a zdra- datum a podpis zájemce
votnictví:
Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
v některém z následujících oborů: sociální
František Dvořák,
péče, sociální prevence, sociálně právní
tajemník Městského úřadu Černošice
ochrana, zdravotnictví, právo
nejméně pět let praxe ve výše uvedených
oborech

Změny účtů po krachu
Union banky

schopnost organizovat, řídit a kontrolovat prá- Prosíme občany, aby platby za služby poskytci kolektivu dvaceti zaměstnanců
nuté městem, případně správní a jiné poplatky, nezasílali na účty města vedené v Union
komunikativnost
kladný přístup k sociálně hendikepovaným bance a.s. (kód banky 3400), ale zásadně na
nová čísla účtů města zřízených po pádu
spoluobčanům
Union banky a.s. u České spořitelny a.s.
dobrý zdravotní stav umožňující práci v tepřehled viz níže:
rénu
správní
poplatky,
pokuty, doplatky za MŠ,
Výčet dokladů, které zájemce připojí k připoplatky
za
služby
TS, poplatky za psy na
hlášce:
000019-0388063349/0800 – příjmový
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných poplatek za odvoz komunálního odpadu na
znalostech a dovednostech týkajících se 030015-0388063349/0800 – popelnice
úhradu vodného a stočného na
správních činností
040010-0388063349/0800
– vodné
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
tři měsíce; u cizích státních příslušníků též úhradu za montáž vodoměrů na
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, 009021-0388063349/0800 – hospodářská
vydaný domovským státem; pokud takový činnost
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doporučila zastupitelstvu plošné odpuštění
daně z nemovitosti v zaplavených oblastech
a rozhodla o způsobu, jak bude město postupovat ve vztahu k občanům při placení daně
Odbor správy vodovodů a kanalizací ozna- z nemovitosti.
muje obyvatelům Černošic, kteří jsou naVlastníci zaplavených nemovitostí s trvalým
pojeni na veřejný vodovod a kanalizaci, že
pobytem v Černošicích mohou po zaplacení
rada města na základě odborného výpočtu
daně požádat město o refundaci, tzn. že částstanovila nové ceny vodného a stočného pro
ka zaplacená na dani z nemovitosti pro rok
rok 2003 s platností od 1. dubna 2003:
2003 jim bude městem vrácena.
cena 1 m3 pitné vody
25,20 Kč
Ing. Jana Ullrichová,
cena 1 m3 odpadní vody
24,80 Kč
vedoucí odboru kancelář starosty

Cena vodného
a stočného pro rok 2003

Ing. Jitka Zímová, správa VaK

Zápis do prvních tříd
a školní družina

Dne 25. ledna 2003 proběhl zápis do prvních tříd. K zápisu se mělo podle seznamu
MÚ Černošice dostavit 81 dětí. Osm z nich
se nedostavilo. Zapsáno tak bylo 73 dětí
a šesti z nich byl na základě žádosti rodičů
a lékařského vyjádření udělen odklad. První
třídy tedy bude ve školním roce 2003–2004
navštěvovat 67 žáků, kteří budou rozděleni
do tří tříd. Průměr na třídu je 22,3 žáků. Toto
je stav k 14. 3. 2003.
V té souvislosti bychom ještě rádi seznámili rodičovskou veřejnost s úmyslem města vybírat
příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů školní družiny. To je ze zákona č. 564/
90 Sb. možné a podle našeho soudu potřebné.
Školní družina potom bude mít více prostředků
ke zkvalitnění své práce. V celém širém okolí
jsme opravdu jedním z mála měst, která tento
příspěvek nevybírají. Výše příspěvku se stanovuje z neinvestičních nákladů na žáka družiny,
maximálně však do výše 30 % těchto nákladů.
V současné době se tato částka vypočítává
a městskou vyhláškou bude stanovena během
měsíce června s tím, že vejde v platnost na
začátku nového školního roku.
Zdeněk Moucha, ředitel školy

Sdělení města k placení daně
z nemovitosti pro postižené
loňskými povodněmi

Na 10. zasedání dne 19. 2. 2003 rada města
revokovala své rozhodnutí z 15. ledna a ne-

Grant města pro činnost
s dětmi a mládeží
v Černošicích

I v letošním roce vyčlenilo město Černošice
ve svém rozpočtu finanční částku ve výši
400 000 Kč pro podporu práce s dětmi
a mládeží. Podmínky pro získání grantu jsou
stejné jako loni, tzn. tyto prostředky je nutno
použít na různé potřeby a projekty týkající se
práce s mládeží. Jsou určeny pro organizace s
vlastním IČ. Žádosti musí být doplněny kopií
zřizovacaí listiny. Forma žádosti není předepsána, ale musí být zřejmé, že projekt nebude
ziskový a na co konkrétně budou prostředky
použity. Na grant není právní nárok. Žádosti
adresované na Město Černošice, Riegrova
1209, je třeba podat do 30. 4. 2003.
J. Muzikářová

Úklid ke dni Země 2003
Vážení spoluobčané, rodiče a děti, není-li vám
lhostejné, jak vypadá vzhled našeho města,
přijďte nám pomoci uklidit alespoň malý kousek naší Země. Utvoříme tři skupiny a projdeme alespoň část našeho městečka. Potřebujete
pouze pracovní oblečení, rukavice (případně
zahradní nářadí).
Sraz dobrovolníků je dne 12. 4. 2003 v 9.00
hod. na těchto lokalitách:
u Mokropeského jezu
na konci ul. Třebotovská – cesta na
Višňovku
u samoobsluhy na Vráži.
Šárka Slabihoudková, odbor ŽP
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Informace o projektu
Centrum Vráž

Byla jsem požádána, abych pro Informační
listy shromáždila fakta týkající se chystané
výstavby bytových domů a občanské vybavenosti na Vráži. Prvním důvodem, proč
o tomto projektu psát, jsou poplašné zprávy,
které kolují po Černošicích – obec prý přijde
o kulturní dům a o hřiště! Důvodem druhým,
a v mých očích důležitějším, je fakt, že tento
projekt představuje největší investiční záměr
v dnešních Černošicích a v případě realizace
zásadně ovlivní charakter celé městské části.
O co jde?
Projekt, pro který se vžilo označení „Centrum
Vráž“, je soukromou investicí firmy IBS Rokal,
s.r.o. Tato společnost se zabývá stavební a realitní činností a jejím vlastníkem je nynější
dobřichovický starosta ing. Michael Pánek.
Podle M. Pánka projekt vznikl jako reakce
na poptávku po bytech v Černošicích a jeho
umístění vyplývá z dostupnosti stavebních pozemků a zásad stanovených územním plánem.
Územní plán Černošic označuje lokalitu zvolenou pro výstavbu Centra Vráž jako plochu
určenou pro veřejně prospěšné stavby a ke
komerční činnosti typu obchod, administrativa, veřejné stravování a ubytování. Budoucí
centrum Vráže se má podle územního plánu skládat z jednotlivých, architektonicky
kvalitních objektů, má mít formu náměstí,
ovšem nikoli se souvislou uzavřenou zástavbou. Plocha náměstí má získat parkovou
úpravu, ale současně posloužit k parkování
souvisejícímu s provozem přilehlých objektů.
Projekt Centra Vráž podle starostky Heleny
Langšádlové tato kritéria respektuje.
Přestože rozhodnutí o definitivní podobě
chystané výstavby ještě nepadlo, lze konstatovat, že se počítá s přibližně šedesáti bytovými jednotkami a s prostory pro komerční
využití. V dosavadních architektonických
návrzích figurují tří- až čtyřpodlažní bytové
domy, z nichž některé stojí samostatně a jiné,
zahrnující prostory pro obchody, kanceláře a
provozovny služeb, vytvářejí malé náměstíčko otevřené směrem k Vrážské ulici. Stavební
práce by měly být zahájeny na podzim letoš-
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ního roku, dokončení závěrečné třetí etapy
výstavby se plánuje na rok 2006.
Projekt se má realizovat na pozemku, který
je ze tří stran ohraničen ulicemi Táborská,
Vrážská a Mokropeská, na čtvrté straně končí u nových rodinných domů. Plánovanému
Centru Vráž by tudíž muselo ustoupit dnešní
kulturní středisko a sousední travnaté hřiště
– volejbalového areálu by se výstavba nedotkla. Otázka hřiště podle starostky nebyla pro
jednání zásadní, neboť územní plán města
v této lokalitě nikdy se sportovištěm nepočítal a plocha nebyla jako hřiště vedena ani
zkolaudována. Sportovní aktivity na Vráži
se mají soustřeďovat do polí za mateřskou
školou v Husově ulici. Na vybudování profesionálního sportoviště prostředky v rozpočtu
nyní nejsou, přesto podle starostky lze např.
využít technických služeb a část této plochy
pro sport provizorně upravit.
Kultura – jak dál?
Stěžejním bodem jednání mezi zástupci
města a investorem byl osud kulturního střediska. V rámci Černošic v souvislosti s tím
odstartovala širší diskuse, která byla tak jako
tak „na spadnutí“ – o tom, jakým způsobem
se má město v budoucnosti ke kulturnímu
středisku postavit. Shrňme si základní fakta
z této diskuse.
Kulturní středisko začalo svému účelu sloužit
v roce 1977. Patří městu, které jeho provoz
dotuje ročně částkou cca půl milionu korun.
Objekt je typickou ukázkou nevzhledné reál-socialistické výstavby, nachází se v havarijním stavu a navíc v důsledku restituce stojí na
pozemku jiného vlastníka. Tuto situaci by bylo
třeba časem řešit i bez projektu Centra Vráž.
Kulturní středisko zaměstnává 3 pracovníky
a 11 lektorů. Činnost KS spočívá v přípravě
nepravidelných kulturních akcí a organizaci vzdělávacích, sportovních a hudebních
kroužků a kurzů, jejichž práce se účastní
asi 250 černošických žáků. Přestože program, který kulturní středisko připravuje, byl
z mnoha stran opakovaně kritizován (naposledy na lednovém jednání kulturní komise)
jako nedostačující, zůstává KS na celé Vráži
jediným zařízením nabízejícím mimoškolní
aktivity pro děti a mládež.

informace z radnice
V rámci diskuse se řešila zásadní otázka:
Potřebuje město vlastní kulturní středisko,
jestliže v Černošicích vzniklo jiné, soukromé
zařízení s obdobnou náplní? Po posledních
komunálních volbách se v zastupitelstvu
vyskytl i názor, že z finančního hlediska by
pro město bylo výhodnější dotovat soukromé
poskytovatele kultury (resp. vypisovat granty
na projekty), neboť by odpadla část nákladů
související s provozem objektu a peníze by
proudily přímo do kulturních akcí. Na druhou stranu ovšem na intenzivní výstavbu rodinných domů na Vráži nenavazuje výstavba
adekvátní občanské vybavenosti, takže z hlediska kvality života v této lokalitě (či např.
v zájmu prevence trestné činnosti mládeže)
by město mělo spíš než o rušení stávajících
kulturních aktivit usilovat o jejich rozšiřování. Kroužky a kurzy lze sice přesunout,
avšak na Vráži není kam. Nabízejí se tedy
jiné možnosti, např. školní prostory, které
po vyučování zůstávají nevyužité, avšak je
otázkou, zda by pro děti bylo atraktivní trávit
další část dne ve škole či zda by rodiče neměli strach posílat své děti po frekventovaných
ulicích do Černošic či Mokropes. Na závěr
– sál stávajícího kulturního střediska může
město jako vlastník pro své potřeby kdykoli
využít (např. pro veřejná zasedání zastupitelstva). Kdyby tuto možnost ztratilo, zůstalo
by odkázáno na benevolenci soukromých
vlastníků ostatních sálů, kteří nejsou městu
ničím povinováni.
Na co máme?
Předchozí zastupitelstvo na konci svého
funkčního období rozhodlo, že v zájmu města
je kulturní středisko si zachovat, a to na jeho
původním místě na Vráži. V tomto duchu byla uzavřena také smlouva s investorem Centra
Vráž. Bylo dohodnuto, že město jako náhradu
za stávající objekt KS získá v nové zástavbě
prostor pro sál a učebny v rozsahu odpovídajícím dnešnímu objektu. Podle smlouvy,
kterou město uzavřelo s investorem stavby,
přispěje IBS Rokal v rámci nové výstavby
na nové kulturní centrum částkou 3 milióny
korun. Na základě této dohody vznikl architektonický návrh, který zahrnoval i velký
sál budoucího kulturního střediska a ostatní
požadavky města. Bohužel po zpracování roz-

počtu stavby bylo zřejmé, že město nebude
mít na dofinancování takto velkoryse pojatého kulturního stánku dostatek prostředků.
S ohledem na to se město bude muset spokojit s menším sálem, než na jaký jsme byli
zvyklí doposud. Prostor pro kulturu na Vráži
však zůstane každopádně zachován a dostane, doufejme, důstojnější kabát.
Martina Řehořová

Peníze mluví!

Tato volně přeložená první část fráze z anglického Money Talks stručně, přesto výstižně popisuje význam peněz pro jakoukoliv
dobu lidského společenství. „Peníze nejsou
všechno“, „peníze nesmrdí“, nebo dokonce
„peníze nebo život“ jsou ustálenějšími rčeními pro náš region, já osobně mám nejraděj
to staroanglické prvně zmíněné.
Přestože jsme peníze nikdy mluvit neslyšeli,
zřejmě většina z nás chápe onu nadsázku.
Peníze asi nemluví, ale rozhodují, ovlivňují,
urychlují, zpříjemňují (ale i komplikují)
život lidem téměř všude a téměř kdykoliv.
Peníze nemluví tam, kde nejsou, kde je
jich historicky dlouho chronický nedostatek.
A to je bohužel případ Černošic. Ne snad
proto, že by, jak již popsáno v zápisech
finančních výborů, městských rad a zastupitelstev, město Černošice nemělo žádné
peníze, ale proto, že se zoufale nedostává
peněz na to, co nás obtěžuje nejvíce.
Jak do detailu vysvětleno na jiném místě
Informačních Listů, máme realisticky sestavený lehce deficitní rozpočet na rok 2003
v okruhovém členění. Rozpočet je sestaven
pragmaticky a konzervativně tak, aby výdajové stránky byly pokud možno zcela
kryty téměř jistými příjmy. Nejen jako radní
a předseda finančního výboru, ale hlavně
jako občan města Černošice bych měl větší
radost z rozpočtu, který by se v položkách
na investice do komunální infrastruktury
pohyboval v částkách vyšších, dokonce
o řád. Kdyby tomu tak bylo, bylo by potěšením pozorovat, jak kolegové zodpovědní
za investice mají plné ruce práce, projektanti by projektovali, stavitelé stavěli … a my
bychom neměli děti zablácené od hlavy
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až k patě, auta od podběhů až po střechu,
podrážky od jílu a štěrku.
Zpátky na zem. Rozpočet je konstruován realisticky a vychází z aktuálních možností města.
Města, jež na jedné straně nemá obdoby co se
týče polohy, členitosti, občanského vybavení,
na straně druhé města, jemuž minulý režim
cíleně odpíral investice do infrastruktury
jakožto „bývalé buržoazní vísky první republiky“. Peníze nejsou všechno, ale znamenají
dost, pokud delší dobu chybí. Pak se žije, jak
se říká, „na dluh“. Černošice přestože historicky neměly dluhy finanční, žijí po desetiletí ve
dluhu skrytém. Ten dluh je skryt v naší ulici,
vaší ulici, naší chybějící dešťové kanalizaci,
v předpotopním veřejném osvětlení, utržené
krajnici... a tak bychom mohli pokračovat.
Ten skrytý dluh dynamicky roste s dobou.
Když jsem před pár měsíci vstoupil do komunální politiky, odhady na skrytý dluh města se
pohybovaly okolo 200–250 milionů. Dost peněz, řeknete. Chyba. Na základě propočtů kolegů z investic se částka skrytého dluhu města
Černošice v infrastruktuře pohybuje okolo
650 milionů korun. Nemusíte býti ekonomy,
abyste objevili disproporci mezi tímto číslem
a sumou rozpočtových příjmů, ba dokonce aktuální výší investic do infrastruktury. Rozdíly
jsou deseti až padesátinásobné. Potřebovali
bychom finančního mága nebo finačního
magnáta. Pokud vím, není trvale přihlášeným
občanem ani pan George Soros ani zde nežije
arabský šejk. A i kdyby zde žil, pak by zřejmě
stejně jako několik set černošických „občanů“
nebyl trvale přihlášen k pobytu, a část jeho
daní by tak připadla jinému městu.
Kde vzít a nekrást? Zvýšit regulérní příjmy
města? Prodat nevýnosová aktiva města?
Žádat o dotace a granty? Žádat o pomoc
stát? Půjčovat si u bank? Šetřit kde se dá?
Zvyšovat počet trvale přihlášených občanů?
Vyzývat občany k finanční spoluúčasti třeba
na zbudování chodníku či silnice před jejich
domem? Ano, zcela jistě budeme muset
jít touto cestou nejen letos, určitě i letech
příštích. Buďte si jisti, že my, noví radní s finanční praxí, děláme vše pro to, aby vše výše
zmíněné bylo maximálně využito ke zvýšení
příjmů města, a pokud se k nám chcete přidat, jste vítáni na pátém zasedání finančního
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výboru města Černošice konaném na MěÚ
9. dubna v 18.30 hod.
Až uslyšíte peníze mluvit, buďte si jisti, že to
nebude ušima.
Karel Bureš

Zpráva z činnosti Investiční
komise
Rozvoj města Černošice je nekončící proces
zlepšování životních podmínek, o který se
v rámci samosprávy stará Investiční komise
(IK) coby iniciativní a poradní orgán rady
města. Jednotliví členové byli do IK nominováni z různých místních stran a volebních
uskupení a pojí je dobrá vůle a snaha přispět
svému městu svými schopnostmi a možnostmi. IK úzce spolupracuje s odborem investic,
který je výkonnou složkou městského úřadu
v této oblasti, dále pak s územně plánovací komisí, finančním výborem a dopravní komisí.
Koncepce činnosti IK
IK si na svých prvních zasedáních vytyčila
základy koncepce své práce, spočívající
v těchto etapách:
- analýza stavu
- příprava strategického plánu investičních akcích v Černošicích pro období 2003–2005
- příprava realizačního plánu pro rok 2003
- přidělení odpovědnosti jednotlivým členům
IK za dílčí projekty.
- Řízení projektu bude probíhat dle definované metodiky, členové IK budou řešit
jednotlivé projekty v pozici zadavatelů projektů /programů/ zejména těmito kroky:
- předložení zadávací listiny projektu
- návrh na zpracování projektové dokumentace
- zadání pro výběr dodavatele staveb
a ostatních investic
- spolupráce na vyhodnocení výběrových řízení
- monitorování, hodnocení, kontrola realizace projektů
Klíčové aktivity pro funkčnost IK
IK stanovila následující klíčové činnosti pro
svou funkčnost a přizvala pro jejich zajištění
příslušné poradce jako své stálé hosty.
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- zajištění rozvojového trendu meziročního
růstu investic,
- průměrný roční investiční výdaj 33 mil. Kč,
- nárůst podílu dotací s minimální úrovní čerpání městského rozpočtu ve výši 15 mil. Kč,
- prioritní použití fin. prostředků z rozpočtu
města na rekonstrukci místních silnic.
Tento strategický plán byl zapracován do
Programového prohlášení Rady, jež bylo
schváleno městským zastupitelstvem na jeho
Analýza stavu města
3. zasedání dne 12. 3. 2003.
IK zahájila svoji činnost provedením analýzy
stavu města Černošice a provedla odborný Realizační plán investičních akcí pro
odhad investičních potřeb města v současné rok 2003
hodnotě 650 mil. Kč. Hlavní podíl této částky Realizační plán je detailním rozpracováním
spadá do těchto oblastí:
strategického plánu pro rok 2003 a obsahuje
- infrastruktura: rekonstrukce místních komu- tyto čtyři oblasti investičních akcí:
nikací včetně dešťové kanalizace a chodníků 1. Hlavní investiční akce hrazené dotací (při(500 mil. Kč), dokončení vodovodů a kanavaděč k ČOV, V+K Mokropsy, rekonstrukce
lizace (60 mil. Kč)
silnice Dr. Janského, projekt přístavby školy).
- investice do dětí a mládeže: přístavba školy 2. Investiční akce do místních komunikací
s tělocvičnou (45 mil. Kč), vytvoření vol- – rekonstrukce 8 místních páteřních ulic
ně přístupných sportovišť (basketbalová,
(Školní, Karlická, Fügnerova, Mokropeská,
volejbalová a fotbalová hřiště)
Kladenská, Střední, Slunečná a Smetanova),
- obnovy městských budov a dokončení je- jež byly vytipovány investiční komisí (priorita
jich plynofikace.
základu dešťové kanalizace) a dopravní komisí
(priorita dopravní obslužnosti). Všechny tyto
Současně byla provedena analýza investičních
komunikace předpokládají realizaci projektu
výdajů města v období 1994 až 2002, které se
s finální nivelitou a podložím. Dle provedení
pohybují od hodnot 20 mil. Kč (v roce 1994)
povrchu, dešťového odvodnění a chodníků
do 34 mil. Kč (v roce 2002) s tím, že od roku
byly dále rozděleny do 3 kategorií:
1999 začíná v celkové investiční částce klesat
podíl finančního krytí z rozpočtu města a naI. silnice s finálním asfaltovým povrchem,
růstá podíl z dotací, což odráží dopad daňové
s dešťovou kanalizací a chodníkem
reformy (pokles příjmů o 15 mil. Kč ročně).
II. silnice s penetračním povrchem a odZ účelové analýzy byla zřejmá převaha výdavodněním vodotečemi
jů do vodovodů a kanalizace, vrcholící v roce
III. silnice s penetračním povrchem a od1999 (27 mil. Kč), a klesající na cca 9 mil. Kč
vodněním vsakováním
v roce 2002. Následuje plynofikace, vrcholící
s výdajem v roce 2001 (17 mil. Kč) a doplatVlastní realizace připravených projektů kokem v roce 2003 (15 mil. Kč), jež byly reamunikací předpokládá financování z dotací
lizovány z finančních prostředků našetřených
a spoluúčastí investorů /developerů (kat. I
v minulých obdobích (zejména 1994–1998).
a II) nebo Technickými službami (kat. II
a III).
Strategický plán rozvoje města
Na základě analýzy a identifikovaných
investičních potřeb byl formulován návrh
Strategického plánu rozvoje města pro období
2003–2007, vycházející z těchto požadavků:

3. Skupina drobnějších investičních akcí
zahrnuje upgrade lokální počítačové sítě
MěÚ, plynofikaci objektů města a vytvoření volně přístupného sportovního hřiště
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kaleidoskop
na Vráži jako náhradu za fotbalové hřiště, Závěrem bych chtěl zdůraznit, že se navrhovajež by mělo být zastavěno připravovaným ný plán investičních akcí „nevařil“ pouze v úzké skupince investiční komise či městské rady,
obchodně-residentním centrem.
ale
prošel širokou diskusí. Zahrnul též podkla4. Investice v oblasti koupě pozemků a obnody z investičního odboru a podněty z územně
vy po povodních.
plánovací, dopravní komise a finančního
Výše uvedený návrh předpokládá čerpání plá- výboru, jež odrážejí též názory vzniklé na
nované částky z městského rozpočtu pro rok platformách místních stran a uskupení.
2003 ve výši 8 725 tis. Kč pro financování:
Vážím si iniciativy všech členů a stálých
projektových dokumentací uvedených inves- hostů investiční komise. Věřím, že navržený
tičních akcí,
model práce se zvýšenou působností a konpovinného podílu města na investičních ak- krétní zodpovědností za dílčí projekty nás
bude všechny motivovat a přispěje k tomu,
cích financovaných z dotací,
že
se naplánované investiční akce podaří
technického dozoru investičních akcí,
zrealizovat.
rekonstrukcí silnic a chodníků v součinnosti
Ing. Aleš Pajgrt,
předseda investiční komise
s Technickými službami.
Celková částka plánovaná na investiční akce
z rozpočtu města v roce 2003 činí 15 768 Česko jde do Evropy,
tis. Kč. Čerpání dotací na investiční akce v ro- Černošice tam už jsou
ce 2003 se předpokládá ve výši 20 mil. Kč.
Něco přes 10 let trvají přátelské styky mezi
Tento záměr realizačního plánu pro rok 2003 Černošicemi, severobavorským Gerbrunnem
byl též schválen městským zastupitelstvem a polskou Leśnicí. Za tuto dobu se uskutečna jeho 3. zasedání dne 12. 3. 2003.
nilo více než dvacet vzájemných oficiálních
Diskuse reálnosti a smysluplnosti strategic- i soukromých návštěv a různých kulturních
akcí. Při těchto návštěvách byli černošičtí
kého plánu
vždy ubytováni v soukromí a pohostinnost
Vyřeší realizace přijatého strategického plágerbrunnských byla vždy skvělá. U nás bydnu všechny naše problémy?
lela v soukromí většinou jen část hostů. OsobPřestože je náš strategický plán ambiciózní, ní kontakty a přátelství, která často z osobtvoří pouhou pětinu zmíněných současných ních kontaktů vznikají, mohou být pro dobré
investičních potřeb města (dluhu). Je proto vztahy mezi státy důležitější než mezivládní
nezbytné si uvědomit poměr našich cílů a po- dohody. Proto se domníváme, že teď před
třeb v kontextu se dvěma možnými scénáři vstupem do EU, i po něm, bychom měli vzározvoje města:
jemné vztahy dále pěstovat a rozvíjet. Dobré
1. Při zachování stávajícího stavu bychom by bylo, aby se do partnerských akcí zapojilo
měli na investice k dispozici cca 2 mil. Kč podstatně více černošických občanů.
z rozpočtu města ročně, tj. za 4 roky zrea- Prosíme spoluobčany, kteří mají zájem o česlizujeme cca 1/80 investičních potřeb.
ko-německé a česko-polské kulturní, sportov2. Při využití možností úspor provozních ní a společenské styky, představitele a členy
výdajů rozpočtu, přispěním úsporami in- různých organizací a spolků, aby
vestic, posílením technického dozoru pro- - se přihlásili do seznamu potenciálních
váděných staveb, navázáním na historické
ubytovatelů (vhodná alespoň částečná
nedokumentované záměry a při posílení
znalost němčiny nebo angličtiny, s Poláky
činností zajišťování finančních zdrojů z dose lze domluvit česky);
tací a spoluúčasti investorů můžeme splnit
se
přihlásili o kontaktní adresu partnerplánovaný roční rozsah investic na 33 mil.
ské
organizace či spolku;
Kč a tak za 4 roky zrealizovat 1/5 investičních potřeb.
- se připojili k chystaným letošním akcím.
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11.5.–17.5. Přijedou děti z Leśnice do
Černošic (zajišťuje škola).
30.5.–1.6. Letos bude Spolek dobrovolných
hasičů Mokropsy slavit stoleté výročí založení. Při této příležitosti očekáváme (menší)
návštěvu z Gerbrunnu i Leśnice.
29.5.–1.6. Kdo by raději než oslavu s místními hasiči jel s gerbrunnskými přáteli do
Francie na návštěvu partnerských vesnic
v Normandii (kraj Calvados), je srdečně zván
(znalost francouzštiny výhodná, není podmínkou). Z Gerbrunnu jede autobus. Ještě je
pár míst volných, zájemci nechť se přihlásí
co nejdříve.
19.–22.6. Na tento termín jsme předběžně
pozvali gerbrunnské na větší návštěvu. Zda
se uskuteční a v jakém rozsahu, bude známo
začátkem května. Program a podrobnosti budou zveřejněny.
3.–5.10. Gerbrunnský spolek IGEP (to je ten,
který organizuje přátelské vztahy s evropskými městy, tedy i s námi) slaví 10leté výročí.
Sejdou se tam zástupci všech partnerských
měst. Jsme také srdečně zváni.
Za komisi pro zahraniční spolupráci
L. Lešetický.

Hasiči v Mokropsích
dnes a před sto lety

Sbor dobrovolných hasičů v Mokropsích
vstoupil do stého roku své činnosti. Právě
před sto lety, dne 19. dubna 1903, byl založen
místními dobrovolníky a nadšenci s hlavním
cílem pomoci spoluobčanům. Měl šest členů
zakládajících, devatenáct činných a třicet pět
přispívajících. V roce 1904 byla z dobrovolné sbírky občanů a sponzorských darů zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka a téhož roku
8. května byla slavnostně vysvěcena. Sbor se
zúčastnil své první akce při likvidaci požáru
ve Vonoklasech 28. července roku 1904. Od
těch dob již celé století pomáhají generace
mokropeských hasičů bližním při požárech,
povodních, samaritánské činnosti a při živelných katastrofách.
I v dnešní moderní a uspěchané době se každé
pondělí schází parta lidí, aby – tak trochu pa-

teticky řečeno – pokračovala v tradici předků.
Údržba výzbroje a výstroje a odborná příprava – aby každý uměl vše, co je při likvidaci
požáru nebo následků povodně potřeba, to je
hlavní náplní pondělních podvečerů mokropeských hasičů. A vždy když začne houkat
siréna, těch 25 lidí, kteří tvoří mokropeskou
zásahovou jednotku, se sebere a – bez ohledu
na to, jestli právě sedí u nedělního oběda nebo
spí uprostřed noci – rozběhne se do zbrojnice.
Když siréna začne houkat ve 3 hodiny ráno,
většina lidí jen zanadává, proč dělá takový
rámus, otočí se na druhý bok a pokračuje ve
sladkém spánku. Hasiči ale rychle vstanou
a do pěti minut je první hasičské auto na cestě
k požáru. A že v šest ráno vstávají do práce, to
těmto lidem nevadí, neboť to dělají dobrovolně s pocitem, že pomohli člověku v nouzi.
V roce 2002 měl sbor 38 zásahů, z toho 8 požárů, 27 technických zásahů, 1 planý poplach
a v měsíci lednu zatarasení řeky ledovou
barierou. Mimořádnou událostí loňského
roku byla srpnová povodeň, kdy po dobu
20 dnů bylo v akci 21 členů, v prvních dnech
dokonce 24 hodin denně. Celkem v loňském
roce strávili mokropeští hasiči 646 hodin při
zásazích a při povodni 4 463 hodin. K těmto
hodinám je třeba připočítat desítky a stovky hodin, které se stráví ve snaze udržet
v akceschopném stavu vpravdě historickou
techniku – auta, která jsou sice o něco mladší
než ruční stříkačka z roku 1904, nicméně se
svými 39, 36 a 27 lety se již řadí do kategorie veteránů. Udržet je ve stavu schopném
provozu a aspoň trochu rychlé jízdy, která
je jedním z předpokladů efektivního zásahu
hasičů, dá opravdu hodně práce. Kromě toho
se starají o oddíl mládeže, podílejí se na kulturním a společenském dění v Mokropsích
a v neposlední řadě se snaží přispět k čistotě
Černošic a zároveň si tím přivydělat pro sbor
nějakou korunu sběrem železného šrotu. To
všechno bez nároku na jakoukoliv odměnu
– dobrovolní hasiči nejsou za svoji práci nikterak honorováni.
I přes problémy se zastaralým vozovým
parkem znamenalo posledních několik let
ve vybavení sboru značný pokrok. Zásahové
kabáty Fireman, přilby Gallet, nová zásahová
obuv, lezecké vybavení, vysílačky, mobilní
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telefony, odsavač kouře a v neposlední řadě
motorový člun – to vše jsou moderní součásti výzbroje a výstroje, které město zakoupilo.
Řadu věcí výstroje a výzbroje zakoupil sbor
z vlastních finančních zdrojů – tzn. z peněz,
které si vydělá svojí „nehasičskou činností“ (sběr šrotu apod.), nebo které dostal od
sponzorů.

Nový, moderní hasičský automobil – to je
ovšem úplně jiná investice. Pořizovací cena
nevybaveného vozu je 4,5–5,5 mil. Kč, částka,
kterou si naše město v tuto chvíli asi nemůže
dovolit. Potřeba nového moderního hasičského vozu se střetává s jinými prioritami obce –
dešťová kanalizace, povrchy silnic a chodníků,
městská policie a mnoho dalších problémů, se
Investice, které město vynaložilo v po- kterými se v Černošicích potýkáme. Viděno
sledních letech na vybavení své hasičské však z druhé strany: požární rizika v obci
zásahové jednotky, se vrátily v podobě stále narůstají – plynofikace města, soukromé
dobře vybaveného a po všech stránkách provozovny s množstvím vysoce hořlavých
připraveného týmu, schopného a ochotné- látek, nová výstavba, zvyšující se počet domů
ho pomáhat Černošicím a jejich občanům a obyvatel. Stávající hasičské vozy jsou, jak
v případě potřeby. Dokladem je právě loňská už bylo řečeno, fyzicky i morálně zastaralé
povodeň. Právě třeba motorový člun, jehož a například pro hašení požárů plynu nejsou
cena včetně moderního výkonného motoru dostatečně vybaveny efektivním hasebním
zatížila rozpočet města částkou několika zařízením. V případě takového požáru (ale
set tisíc korun, byl v minulosti předmětem nejen plynu) nám nezbývá, než s jeho likvimnoha diskuzí o efektivitě vynaložených dací čekat na profesionální jednotky – obě (v
investičních peněz. V průběhu povodní se Řevnicích i v Radotíně) jsou od nás odděleny
však mimořádně osvědčil a umožnil hasičům závorami, které mohou jejich dojezdovou
zásahy v místech, kam by se bez něj nebylo dobu zvýšit až na 25–30 minut. V minulých
možné dostat a pomoci lidem, kterým by ji- letech k této události již několikrát došlo (závory v Řevnicích).
nak pomoci neuměli.

Ať Vám ty Vaše stříkačky fungujou!
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Rada města, bezpečnostní komise, resp. celé
zastupitelstvo jsou tímto postaveni před velký
problém. Riziko, že čtyřicet let staré hasičské
auto selže v nejnevhodnější chvíli a dojde
k ohrožení majetku, zdraví, či dokonce životů občanů Černošic, nelze přehlížet. Ať bude
řešením koupě nového vozu na úvěr, leasing,
s dotací od státních či krajských orgánů,
nebo třeba z prostředků z veřejné sbírky či
ze sponzorských darů od černošických podnikatelů, věřme, že se řešení najde dříve, než
dojde k nějakému „průšvihu“.
I přes tyto problémy – sto let je důvod
k oslavám. Oslavy stoletého výročí Sboru
dobrovolných hasičů Černošice – Mokropsy
proběhnou 31. května na mokropeském fotbalovém hřišti SK Kazín a v jeho nejbližším
okolí. Budete zde mít možnost prohlédnout
si technické vybavení mokropeských hasičů,
nejmodernější vybavení Hasičského záchranného sboru Praha, Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje a 73. záchranné
a výcvikové základny Rakovník, záchranné
služby Asociace samaritánů ČR, uvidíte
ukázky práce na vodě, lezeckého záchranného družstva, výcviku mládeže a mnoho dalšího z práce hasičů a záchranářů. Podrobný
program oslav zveřejníme v některém z příštích vydání Informačních listů.
Petr Lágner, Jan Prskavec,
SDH Černošice – Mokropsy

Dopisy čtenářů a občanů
Dopis pana Slámy

Jako každou neděli jsem s mnoha dalšími
sledoval překrásný seriál Paměť stromů.
S dojetím, ale i s obavami. V devátém díle
jsem se dočkal. Mistr Luděk Munzar nezapomněl ve svém putování za památnými stromy
na náš dub na Vráži. Ušetřil nás ale veřejné
ostudy a nejmenoval kde leží, ani v jakém
stavu se nachází. Řekl jen „mezi Prahou
a Karlštejnem“.
Když jsem více jak před rokem apeloval na
placený aparát, aby byl tento krásný strom
odborně ošetřen a znovu označen jako památný strom, nestalo se nic. Na podzim, jako
na výsměch, k němu kdosi vysypal hromadu
shnilých jablek, a nedávno na tabulku, na kte-

ré byl kdysi nápis o chráněném stromu, kdosi
nalepil reklamu na svou firmu.
Při sledování seriálu byly všechny předešlé
stromy lokalizovány a obyvatelé, kteří poblíž
žijí, jsou jistě hrdi na to, že je veřejně dokladováno, jak se o svoje stromy starají, jak si
jich váží. My však na svoji lhostejnost být
hrdi nemůžeme. Jestliže ani tento článeček
nedokáže probudit příslušné orgány, nezbyde
nic jiného než splnit slib, který jsem panu
Munzarovi dal, a zorganizovat nadaci na
záchranu našeho Dubu. Jsem přesvědčen, že
naleznu ohlas.
Ing. Jan Sláma

Redakce požádala o vyjádření odbor ŽP:

Dub na Vráži

Jedná se o dub letní (Quercus robur) L. o stáří
cca asi 300 let, který se nachází v katastrálním území Vonoklasy na rozhraní katastrálního území Černošic a Chráněné krajinné
oblasti Český kras. Tento dub byl vyhlášen
památným stromem usnesením rady ONV
Praha-západ v roce 1982. Během 90. let byl
strom pravidelně kontrolován zástupci ČSOP
a pracovníky OkÚ Praha-západ, byla navržena opatření pro jeho ošetření a zachování
zdravotního stavu. Dub je víceméně přestárlý
jedinec s klesající vitalitou, dorůstá minimálně a kmen stromu je vyhnilý. Celkově
je strom poškozený, ve špatném zdravotním
stavu a je prakticky určen na dožití. V roce
1999 bylo provedeno ošetření odbornou firmou na náklady OkÚ Praha-západ. Byl vyčištěn vyhořelý dutý kmen stromu, prořezány
větve a provedeny nátěry plošných poranění.
Poškození stromu je jednak vlivem věku, dále může být způsobeno zvýšeným provozem
na přilehlé komunikaci, sešlapáním okolní
zeminy atd. Od 1. 1. 2003 je dle § 76 odst.
2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů příslušným orgánem pro vyhlašování
a ochranu památných stromů pověřený obecní úřad Černošice, který vydává rozhodnutím
ve správním řízení souhlas s veškerými zásahy do památného stromu. Vlastní zásahy by
měl na své náklady provádět vlastník pozemku, v tomto případě Lesy Steinských s.r.o.
P. Slapničková, odbor ŽP
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Dopis pana Svobody
Zajímá mě, proč stále vychvalujete naší
Městskou policii, když se u nás začal projevovat národní zvyk parkování na chodnících
a zelených pruzích. Naše policie je k tomuto
problému absolutně nevšímavá i přes to, že
má již posíleny pravomoci a může tento
problém řešit. Jedná se o ulice Komenského,
Karlštejnská, Fügnerova a spoustu dalších,
kde jsou chodci nuceni chodit po silnici.
Chtěl bych vědět, jestli někdy v tomto směru
dojde k nápravě.

ním městská policie zabývá, ale vzhledem
ke stále vzrůstající neukázněnosti některých
řidičů není v současné době a v tomto počtu
v silách strážníků postihnout naprosto všechny přestupky. Já Vám mohu pouze slíbit, že
v případě navýšení počtu strážníků se městská policie bude otázkou špatného parkování
zabývat více a intenzivněji.

S pozdravem Vlastimil Svoboda

Bydlím v Sadové ulici v domě, který tu stojí
téměř sto let. Já sama zde žiji třicet let a nepamatuji, že by kdy naše ulice byla tak příšerná jako nyní. K naší smůle zrovna před naším
domem je její nejnižší bod. A tak se nám před
brankou tvoří „roztomilý“ bazén.
Žiji v lokalitě, kde pozemky i domy jsou
nestydatě drahé. Když se tak bořím po kotníky v bahně, přemýšlím, jak k tomu došlo?!
Člověk by čekal, že zde bude mytí bot, kol kočárku a auta běžným životním standardem. Já
jsem to už vzdala. Nemá to smysl. Voda pokrývá před naším pozemkem celou „vozovku“
a jámy jsou tak velké, že auta se jim vyhýbají,
takže nám zcela rozjezdila chodník.
Ano, byly tu i pokusy něco s tím dělat.
Několik let sem byl navážen štěrk, až jsme
téměř nemohli otevřít branku. Pak byla ulice
vybagrována a uválcována a záhy na to sem
vjely bagry a začaly kopat telefon a plyn.
Tamtamy hlásaly a slibovaly mnohé zázraky,
leč realita byla zcela jiná. Udály se tu dva
pokusy o odvodnění, oba však skončily před
začátkem našeho pozemku.
Jít do divadla znamená vzít si batoh, buď
s čištěním na boty a nebo s náhradními botami. Ve vlaku a metru mi lidé nadávají za
zbahněná kola kočárku a čekám, kdy dostanu
pokutu za nadměrně znečištěné auto. O tom,
že bychom mohli své návštěvy nepřezouvat
do papučí, si můžeme nechat jen zdát.
A tak mám návrh pro nějakého podnikavého
studenta. Pokud si zřídí na nádraží čištění bot,
jen obyvatelé naší ulice ho jistě uživí. Nebo
by si takhle mohla obec vydělat na řešení
našeho problému.
Magdalena Capková

Redakce požádala o vyjádření Městskou
policii:
Vážený pane,
dne 14. 3. 2003 byl Městské policii Černošice
předán Váš dopis se žádostí o vyjádření. Na
Vaši otázku, proč je neustále vychvalována
městská policie, Vám mohu odpovědět jen
tolik, že tato ve svých článcích pouze informuje občany našeho města o své činnosti
a uveřejňuje vzhledem k množství informací
jen některé z nejzajímavějších. Nejsou uveřejňovány informace, mající charakter utajovaných skutečností a dále informace zcela
běžného rázu, jako např. kontroly parkování.
Za články o městské policii, které jsou uveřejněny jinými osobami, městská policie nenese a nemůže nést žádnou odpovědnost.
Na Vaši další otázku, týkající se parkování
vozidel a údajné nevšímavosti strážníků,
bych odpověděl asi takto. Ve městě Černošice pracují v současné době tři strážníci
městské policie, kteří zajišťují službu této
složky 24 hodin denně. Tato služba se netýká jen dohledu nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu, ale zahrnuje mnoho
dalších činností. Za období od 1. 1. 2003 do
28. 2. 2003, tj. dva měsíce po Vámi citovaném
posílením pravomocí strážníků, projednala
městská policie 113 přestupků týkající se jen
špatného parkování v ulicích Karlštejnská,
Komenského, Vrážská, Fügnerova a Riegrova. Některé z těchto přestupků byly postoupeny k projednání správním orgánům a další
projednala městská policie, která za tyto
přestupky uložila sankce ve výši 18 000 Kč.
Z tohoto vyplývá, že se špatným parková-
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Příběh jedné ulice aneb
nápad pro podnikavce

kaleidoskop

Sokol Černošice slaví
devadesátiny

V prosinci roku 1913 byla založena Tělocvičná
jednota Sokol Horní Černošice, dnešní Sokol
Černošice. V letošním roce uplyne tedy právě
devadesát let od chvíle, kdy se počala psát
historie černošického Sokola.
Dochovala se nám jen hrstka původních materiálů, které dokumentují počáteční období
činnosti v letech 1913 až 1918, budování jednoty v průběhu 20. a 30. let či rozmach sokolské aktivity po 2. světové válce. Zakladatelé
černošické jednoty i jejich následovníci dávno zemřeli, písemné materiály (mezi nimi
i stará sokolská kronika) se v důsledku opakovaného ukrývání během okupace a v době
totality z velké části poztrácely. Několikerý
zákaz činnosti Sokola za války i po únoru
1948 znamenal velké oslabení v podobě ztráty nejaktivnějších činovníků a (především)
přerušení systematické tělocvičné, sportovní
a kulturní činnosti.
Obnovu Sokola jsme v roce 1990 začínali
s elánem, ale zároveň s problémy. Původní
sokolský majetek – sokolovna, hřiště a zahrada – nám byl sice navrácen, avšak ve značně
zuboženém stavu. Při první schůzi výboru
jsme v navrácené sokolovně neměli ani pět
židlí, na které bychom se mohli posadit. Štěstí
nás ale neopustilo: z původního ČSTV, z odboru základní a rekreační tělesné výchovy, se
k Sokolu přihlásili téměř všichni cvičitelé.
Přešla také většina členské základny, takže se
v Černošicích cvičilo vlastně bez přestávky.
Po dvanácti letech práce má naše jednota již
350 členů, z toho přes polovinu tvoří děti. Dá
se říci, že tělocvična nám začíná být těsná.
Možná už brzy nebudeme moci všechny zájemce o cvičení přijmout. Tělocvična je ve
všední dny denně v provozu v odpoledních a
večerních hodinách, v pondělí a v úterý také
dopoledne. O víkendech zde probíhají mistrovské zápasy ve stolním tenisu i jiné turnaje
či sokolské akce, nebo je tělocvična pronajata.
Kromě pravidelného cvičení pořádá Sokol
také řadu dalších akcí, z nichž některé jsou
již tradiční (např. dětský karneval, sokolský
ples, rej čarodějnic, sokolská drakiáda či vá-

noční stromeček pro zvířátka), zatímco jiné
měly teprve premiéru (např. Hrajeme si na
olympiádu, Na indiánské stezce). Opakovaně
připravujeme sportovní akce, jež jsou nezřídka otevřeny i závodníkům, kteří nepatří mezi
členy Sokola (např. přebor jednoty v atletice,
přespolní běh či každoroční výlety).
O sokolský majetek se staráme, jak nejlépe
dovedeme, leč samozřejmě úměrně finančním prostředkům, které máme k dispozici.
V loňském roce se podařilo vyřešit dlouholetý problém ve vztahu mezi černošickým
Sokolem a sousedním SK Černošice: naše
jednota odprodala Sportovnímu klubu díl
původního sokolského pozemku, na kterém
stojí část budovy zimního stadionu a chladicí
výměníkové stanice, čímž došlo k urovnání
vlastnických vztahů. Po letech nevraživosti
se tedy otevírá možnost vzájemné spolupráce,
k níž Sokol nabízí podanou ruku.
Také vnější podoba sokolovny se v poslední
době zlepšila. Zasloužil se o to pan Barchánek,
který si před dvěma lety část budovy pronajal
a nedávno zde otevřel Club kino. Sokolovna
dostala novou fasádu a občané Černošic nový
kulturní stánek. Po mnoha letech lze navíc fyzicky propojit sály kina a tělocvičny v jeden
celek, takže máme opět k dispozici prostor
pro pořádání plesů a jiných větších akcí.
Naši cvičenci i náhodní návštěvníci jistě
oceňují novou parketovou podlahu a obložení stěn v tělocvičně, nový vstup do šatny,
nově pořízené nářadí pro cvičení i sporty. Na
sokolském pozemku lze využívat oplocené
asfaltové hřiště, atletický miniareál a upravenou zahradu s cvičebním nářadím a posezením. Mnoho věcí potřebuje samozřejmě ještě
vylepšit a vybudovat – ze všeho nejvíce nás
nyní trápí problém plynofikace sokolovny.
Věřme však, že i tyto problémy se vbrzku
podaří vyřešit.
Letošní jubileum jednoty chceme patřičně
oslavit. Dovolujeme si vás proto pozvat
na slavnostní akademii, která se uskuteční
5. dubna v sokolovně. Program bude tvořen
ukázkami cvičení jednotlivých sokolských
složek a doplní jej výstava z historie a současnosti naší jednoty. V průběhu roku pak proběhne ještě několik sportovních akcí, jimiž si
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90. narozeniny připomeneme. Jmenujme např.
turnaje v košíkové (děti) a stolním tenisu či
závod ve šplhu „Rychlý šplhoun Černošic“,
na nějž přizveme i děti ze škol, dětské kolektivy z ostatních sportovních odvětví (skaut,
hokej, fotbal, tenis, mladí hasiči) a dospělé
borce. Na všechny tyto sokolské akce jste
srdečně zváni.
Za výbor jednoty Hana Fořtová

Dvakrát poděkování

Černošický Sokol děkuje všem, kdo na konci
loňského roku a na počátku roku letošního
přispěli do sbírky na nákup nových šplhadel.
Díky velkému počtu dárců, jejichž seznam je
vyvěšen v šatně tělocvičny, se sešlo dokonce
více prostředků, než bylo třeba, a tak mohlo
být pro potřeby jednoty zakoupeno i další
sportovní vybavení. Vybraná částka 8 200
korun byla použita k pořízení čtyř šplhadel,
nového ribstolu a malé tréninkové kladinky.
Za výbor jednoty Hana Fořtová

Vedení oddílu košíkové Sokola Černošice si
dovoluje touto cestou poděkovat všem rodičům a přátelům basketbalu, kteří se 18. ledna
letošního roku zúčastnili streetbalového turnaje v sokolovně, za jejich zájem a zejména
za finanční podporu ve formě dobrovolného
vstupného. Naše zvláštní poděkování patří
ing. Michaelu Pánkovi a firmě IBS-Rokal,
s.r.o., díky jejichž sponzorskému příspěvku
jsme mohli pro náš oddíl zakoupit potřebné
sportovní vybavení.
Za trenéry košíkové Iveta Haberlandová

Sběr ošacení

Místní skupina Červeného kříže Černošice
pořádá sběr ošacení dne 10. dubna 2003 od
8.00 do 16.00 hod. Šaty je možno přinést na
MÚ, k Pechům nebo do KD Vráž.
Prosíme ošacení čisté a nepoškozené!

VLAKY(školní fejeton)

Asi každý z nás občas jezdí vlakem, ti šťastnější mají tu čest cestovat vlakem do školy či
zaměstnání každý den. Každý takový cestovatel musí ocenit jejich pohodlnost – oproti autobusu se v nich nedělá špatně, oproti tramvajím
mají pohodlnější sedačky uzpůsobené cesto-
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vání na větší vzdálenosti. Jsou zde dokonce
i toalety, které v žádném jiném z výše zmiňovaných dopravních prostředků nenalezneme.
Já patřím mezi ty „šťastnější“. Nebudu popírat
ony nezanedbatelné výhody, jež cestování
vlakem přináší, ale ve stínu jednoho velkého
problému si jich často ani nevšímáme.
Samozřejmě, návštěva toalety ve vlacích
nemusí být vždy příjemná (občas přemýšlím o frekvenci čištění těchto místnůstek...),
pravděpodobně se najdou i tací, kterým se
udělá špatně právě z jízdy vlakem a těm největším skeptikům se sedadla nebudou zdát
ani trochu pohodlná, ale to všechno by se
dalo akceptovat, kdyby...kdyby nebylo těch
hrozných ZPOŽDĚNÍ. V jejich stínu tyto, na
první pohled bezvýznamné, drobnosti nabývají obřích rozměrů. Kdo někdy zažil, ví o
čem mluvím. Doba se mění, zpoždění zůstává. A pokaždé má nějaký originální důvod.
Jednou to je spadlý strom, podruhé zasněžené koleje, po povodních jsou to poničené
koleje. Jak je vidět, železničářům nevyhovuje
ani jedno roční období.
Do „mého městečka“ jezdí vlak každou hodinu v x:07, ve špičkách i v x:37. Jezdí... spíš
měl by jezdit. Na Hlavním nádraží je (oficiálně) za 23 minut. „Vždyť ti ta cesta trvá
do centra stejně dlouho jako mě!“ podotkne
obyvatel Řep...kéž by. Tolikrát se mi stalo
že jsem čekala 5 minut, pořád ještě v dobré
náladě – pět minut přece není zpoždění (při
5ti minutovém zpoždění úředníci odmítají
vydat zpožděnku), po patnácti minutách se
z amplionu ozval hlas milé paní pokladní:
„Osobní vlak směr Praha bude asi o 10 minut
opožděn.“, ti méně zkušení se zmateně dívali
na hodinky a ptali se ostatních jestli „je už
opravdu 22“ a když zjistili, že opravdu je, šli
se zeptat milé paní pokladní jestli se náhodou
nespletla, „Takhle mi to volali z Řevnic a už
se sem sakra nechoďte ptát!!!“. Ti ostatní si
jen povzdychli a odebrali se do cukrárny, protože zrovna mrzlo. Asi po patnácti minutách
se ozvalo cinkání závor. Jiskřička naděje zhasla se zatroubením rychlíku, který se řítil do
Prahy. Aha, tak proto to zpoždění. Rychlíky
prostě mají přednost a předjíždět se mohou
jen v Řevnicích a v Radotíně – obcích, které
jsou od sebe vzdálené asi 30 km. Za pět minut

kaleidoskop
jsem už nastupovala do modrého vlaku, na
Hlavním nádraží jsem byla opravdu za 23 minut... ale s třicetiminutovým zpožděním.
Spočítala jsem si o kolik času mě připravila
zpoždění minulý týden. Jedna hodina. A to
byl jeden z lepších týdnů. Ale... kalendářní
rok má padesát týdnů, to je v průměru padesát hodin ročně. A protože vlakem jezdím už
pět a půl roku, výsledná suma je 275 hodin.
Jeden týden a čtyři dny. Jeden týden a čtyři
dny jsem stála na nádraží a čekala na vlak.

Koncert v ZUŠ Černošice

24. dubna 2003 v 17.00 hod.
zahraje Jan Machat na flétnu a Jaromíra
Ježková na kytaru. Zahrají skladby B. Marcella, W. A. Mozarta, F. Sora, A. Piazzolly, Cl.
Debussyho a J. Iberta.

Barbora Řepová

Obloha nad Černošicemi
v dubnu

Na dubnové noci nechystá astronomická komise
nic mimořádného. Večerům budou vysoko nad
hlavou stále kralovat Jupiter a Saturn, v polovině měsíce by mohl
být nízko nad západem vidět několik dní Merkur. Na
31. května, pokud
nedojde k mimořádné změně drah
nebeských těles,
máme připraveno
Očekávané zatmění slunce
zatmění Slunce.
Podrobný program zatmění uveřejníme v příštím čísle.
O. Hokr

Jubilanti

Marie Vlasáková
Marie Pobudová
Jaroslav Drahota
Helena Rissová
Jiřina Tenkrátová
Libuše Podholová
Václav Průcha
Otakar Bartoš
Věra Mittelbachová
Libuše Růžičková
Josef Firbach
Jiří Kříž
Zdena Zambotti
Josef Čuba

95 let
93 let
92 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
Blahopřejeme

Divadlo v mokropeské školce

Mokropeská mateřská školka zve všechny
malé diváky na divadelní představení, která
se konají v naší školce:

4.4. v pátek v 9.00 hod. ČAROVNÁ RYBÍ
KOSTIČKA
15.4. v úterý v 11.00 hod. ZDRAVĚNKA
NA JAŘE
29.4. v úterý v 9.00 hod. PRINCEZNA A DRAK
14.5. ve středu v 10.00 hod.
KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
ČÁRYFUK
30.5. v pátek v 9.00 hod. HRNEČKU VAŘ!
13.6. v pátek v 9.00 hod. O KOHOUTKOVI
A SLEPIČCE
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kultura a sport
24.6. v úterý v 10.00 hod. KOUZELNICKÉ
PŘEDSTAVENÍ VÝLET DO ZEMĚ
KOUZEL
Vstupné na všechny představení je 40 Kč na
dítě. Dospělí vstupné dobrovolné.

Výstava v mokropeské
školce

V sobotu 12. 4. 2003 od 9.00 hod. do 17.00
hod. se koná v budově mokropeské mateřské
školy výstava dětských prací a výrobků.
Srdečně zveme všechny návštěvníky, kteří si
chtějí prohlédnout některé z krásných výrobků
našich šikovných dětí. Vstupné dobrovolné.

Kultura v Dobřichovicích

v aule nové školy v Raisově ul.
sobota 5. dubna od 20.00 hod.
NULTÝ LÁVKOVÝ PLES
sobota 12. dubna v 18.00 hod.
EVA HENYCHOVÁ – folková šansoniérka
sobota 26. dubna ve 20.00 hod.
J. K. TYL – TVRDOHLAVÁ ŽENA
– Divadelní společnost Křoví

Sokol Černošice
oznamuje
Pronájem hřišť
Od 1. dubna 2003 bude pro veřejnost otevřené antukové hřiště na volejbal a nohejbal
a asfaltové oplocené hřiště pro míčové hry
– košíkovou, tenis, fotbálek apod. Obě hřiště
se nacházejí v areálu sokolovny (za kinem ).
Ceny pronájmu: antuka – 20 Kč/osoba/ hodina, minimálně však 100 Kč/hod., asfalt
– 80 Kč/hod.

Po dohodě se správcem je možné za malý
poplatek zapůjčení balonů na košíkovou, tenisové rakety, míčků, popř. i zajištění sparingpartnera pro začátečníky a mírně pokročilé.
Hodiny určené k pronájmu budou vyvěšeny
koncem března na nástěnkách Sokola, nebo bude možné se na ně informovat na tel.
č. 728 127 059.
Nábor mladých hráčů
V první polovině dubna se uskuteční nábor
nových hráčů – začátečníků na košíkovou
a volejbal. Na košíkovou budou přijímáni
chlapci a děvčata od předškoláků po 5. třídu,
na volejbal žáci a žákyně 6. až 8. tříd. Zájemci
se mohou přihlásit od 1. dubna v odpoledních
hodinách přímo na hřišti u správce nebo na
výše uvedeném telefonu.
ing. Kořínek, správce hřiště

Třídenní zájezd na svatá
místa Moravy

Odjezd z Černošic v pátek 2. května v 7.00
hod., 2 noclehy na Svatém Hostýně.

V pátek navštívíme Křtiny, Svatý kopeček a Olomouc, v sobotu pobudeme na
Sv. Hostýně a okolí, v neděli návrat přes
Sv. Velehrad. Můžete projevit svá přání, určitě k nim přihlédneme.
Zájemcům poskytnu bližší informace poštou
nebo emailem.
Sdružení „S dětmi a pro děti“
Apeltauer Lumír – tel. č. 605 545 615
email l.apeltauer@volny.cz
Do dnešního dne podalo 11 našich čtenářů
celkem 23 návrhů na název informačních listů. Uzávěrka návrhů do soutěže o kubík štěrku bude zároveň s uzávěrkou příštího čísla

inzerce

Studentka gymnázia

nabízí doučování žáků základních škol.
Český jazyk, matematika...
Tel: 721 757 389
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Studentka gym. nabízí výuku hry
na zobcové flétny
pro začátečníky i pokročilé.
(Hodiny i v červenci a srpnu.)

Tel: 721 757 389

