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I Černošice vstoupí do EU
Jak jsme v Černošicích zvládli referendum? Dobře,
z mého pohledu. Zúčastnilo se ho sedmdesát procent
oprávněných voličů oproti pětapadesáti v celé ČR. Pro
vstup do EU bylo 82,4%, což je o celých pět procent
víc, než činil průměrný výsledek v České republice.
Ze srovnání jednotlivých volebních místností by se
mohlo zdát, že nejvíc chtějí do Unie obyvatelé obou
historických částí města – tedy starých Černošic
a Mokropes – méně už obyvatelstvo Vráže a později
kolonizovaných území mezi Vráží a řekou. Je to tak,
že kdo má hlubší kořeny, nebojí se tolik rozpuštění
v evropském moři? Nevím, řekněme poctivě, že tříprocentní rozdíl není statisticky nijak průkazný, takže
to míním spíš jako žert.
Víc než čtyři pětiny z nás si tedy myslí, že nám
vstup do Unie prospěje. Nám jednotlivcům, nebo
i nám jakožto obci? „Nechme se překvapit“ – slyšel
jsem kohosi k tomuto tématu promluvit. A o to asi jde:
necháme-li se překvapit, dopadneme bídně.
Coby optimista si to totiž představuju takto: nesmyslné hory pravomocí, které zatím uzurpuje stát a jeho
armády ministerských úředníků se budou rozpouštět
směrem nahoru i dolů. Na jedné straně to jsou evropské centrální úřady, které – při trošce zdravého
rozumu – se v zásadě omezí na vytváření pravidel
a obecně použitelných mechanismů. A směrem dolů
budou postupně získávat na důležitosti kraje a obce.
Nejen, že budou pracovat se stále větším podílem
veřejných rozpočtů, ale bude jen na nich, co dokáží
nad jejich rámec vymyslet, prosadit, obhájit. Banální
konstatování o tom, že žijeme v informační společnosti, nabude konkrétní a penězi futrovaný obsah.
Myslím si, že za deset let rozlišíme na první pohled,
která obec má zastupitele a zaměstnance (!), schopné
vyhledávat informace, rutinně komunikovat alespoň
anglicky a německy, vymýšlet a správně napsat přihlášky na granty či fondy, diplomaticky jednat s okolními i vzdálenými regiony o společném postupu při
prosazování společných projektů a hlavně ty projekty
vymyslet. A doufám, že obce bez takových zastupitelů
a zaměstnanců už ani nebudou.
Kdo ztratí vliv, jak věřím a doufám, budou dnešní centrální – a příští prostřední a tudíž zbytečné – orgány. Proto
když nám vláda na billboardech děkuje za hlasování pro
EU, nechápu zač děkuje a komu.
Radek Bajgar

ze zasedání zastupitelstva
Ze zasedání městského zastupitelstva dne 18. 6. 2003
l Zastupitelstvo schválilo navržené rozpočtové opatření č. 1.
l Zastupitelstvo schválilo navrženou vyhlášku o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů školní družiny při
ZŠ Černošice s výší příspěvku 130 Kč měsíčně za jednoho žáka navštěvujícího školní
družinu.
l Zastupitelstvo souhlasí s navrženým postupem při prodeji bytového fondu a pozemků
obce.
l Zastupitelstvo souhlasí s návrhem odboru
finanční na dofinancování stavby vodovodu
a kanalizace Topolská.
l Zastupitelstvo bere na vědomí předložený
přehled plnění rozpočtu za období leden až
duben 2003.
l Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení
pí Ing. M. Dvořákové a jmenuje nového člena finančního výboru p. Ing. J. Suchého.
l Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením
smlouvy o věcném břemeni mezi Městem
Černošice a panem J. Procházkou.
l Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části
pozemku č. parc. 4049/1 v k.ú. Černošice za
cenu 250 Kč/m2 manželům Anně a Karolu
Svoreňovým, Ostravská 622, Praha 9.
l Zastupitelstvo schválilo doplnění zřizovací
listiny Základní školy Černošice.
l Zastupitelstvo schválilo záměr směny lesních pozemků ve vlastnictví města Černošice
za lesní pozemky ve vlastnictví Steinských.
l Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostředků určených pro činnost s mládeží pro rok 2003:
Pramínek
Junák
SHD Č I.
SHD Č II.
SK Kazín

20 000 Kč
35 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
38 000 Kč

SK Černošice
115 000 Kč
TJ Sokol
77 000 Kč
TOM – Chrobáci
5 000 Kč
TOM – Mustang
5 000 Kč
Sdružení s dětmi a pro děti 55 000 Kč
Nevers
4 000 Kč
Timudej
10 000 Kč
Chorus Angelus
10 000 Kč
Alotrium
6 000 Kč
l Zastupitelstvu schválilo odprodej pozemků č.parc. 2995/39 pí Ireně Velingerové za
2 360 000 Kč a č. parc. 2251 p. Janu Karmazínovi za 1 507 290 Kč s podmínkou zajištění odvodu dešťových vod majitelem.
l Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku č. parc. 1131/17 o výměře 172 m2 k.ú.
Černošice manž. Dušánkovým, Olbrachtova
1133, Černošice.
l Ve věci vyřešení majetkových vztahů
k pozemkům v areálu školy zastupitelstvo
souhlasí s následujícím postupem:
a) nejprve navrhnout směnit pozemek města
č. parc. 5125/26 (3 585 m2) k.ú. Černošice
za pozemek pí Neumannové dle PK č. 364
(4 028 m2),
b) v případě nesouhlasu pí Neumannové s variantou a) koupit od pí Neumannové celý
pozemek PK č. 364 (4 028 m2) za cenu
1 000 Kč/m2.
l Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku č.parc. 2995/44 k.ú. Černošice paní
Evě Vrbkové, Jindřišská 938, Praha 1 za cenu
1 200 Kč/m2.
l Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádostí
o dotace na výstavbu kanalizace a vodovodů.
l Zastupitelstvo schválilo nový koncept
a zadání II. změny územního plánu města
Černošice; oproti původním 21 navrhovaným
změnám bylo 12 změn vyřazeno, mezi nimi
i převedení oblastí tří místních center do typu
odpovídajícího městské zástavbě, a 2 nové
přidány.
l Zastupitelstvo schválilo pořízení III. změ-
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ze zasedání rady
ny územně plánovací dokumentace se zaměřením na protipovodňovou ochranu.
l Zastupitelstvo schválilo smlouvu s bytovým družstvem „Barton“ ve věci nástavby
bytového domu v Riegerově ulici.
l Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením
nového vozidla pro město.

Ze schůze městské rady
dne 14. 5. 2003
l Rada města pověřuje městskou policii monitorovat situaci s nepovolenými stavbami v chatových osadách.
l Rada města souhlasí s přijetím Ing. P. Koppa na místo vedoucího finančního odboru
Městského úřadu Černošice.
l Rada města souhlasí se stavbou RD na pozemku č.k. 2995/40 v k.ú. Černošice včetně
oplocení, s přístavbou sociálního zařízení
k chatě č. ev. 0811 po schválení II. změny
územního plánu a nové vyhlášky města
o ÚZP, s demolicí stávající chaty a se stavbou RD na pozemku č. k. 1929, 1930 v kat.
úz. Černošice, s demolicí chaty č. ev. 0739
na pozemku č. k. 3801 v Černošicích (Zátoka
radosti), se stavbou RD na pozemku č. k.
1693/5 (SATPO), se změnou umístění stavby
na pozemku č. k. 2704/16, 2703/2 v Černošicích (Kladenská), se stavbou bazénu u domu
čp. 1531 na pozemku 2147/4.
l Rada města souhlasí s rozšířením sítě NN
v ulici Radotínská za předpokladu, že bude
zachován stávající štěrkový chodník; rada
města ukládá TS zajistit přiložení kabelu VO
do provedeného výkopu.
l Rada města nesouhlasí s vrácením části
příspěvku na HUP (Jahodová ulice).
l Rada města nesouhlasí s dělením pozemku
č.k. 2702/17 v Černošicích (Kladenská).
l Rada města souhlasí s poskytnutím
materiálu na vybudování chodníku v ulici
Arbesova; rada města ukládá Ing. Koubkovi
zpracovat novou koncepci budování chodníků v Černošicích.
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l Rada města ukládá odboru investic zadat
výběrové řízení na zpracování projektové
dokumentace na komunikace Mokropeská,
Kladenská, Střední, Smetanova.
l Rada města trvá na svém předchozím rozhodnutí o neodprodání části pozemku č.parc.
2249/1 – zúžení komunikace je v rozporu se
strategií rozvoje města.
l Rada města nesouhlasí s povolením dočasné příjezdové komunikace ke stavbě přes
pozemek č.parc. 2995/39.
l Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku na oslavu svátku dětí dne 14. 6. 2003
MŠ Topolská ve výši 3 000,- Kč.
l Rada města ukládá odboru správy majetku doplnit informace o trvale neobydlených domech
o údaje – jméno a adresa vlastníka nemovitosti.
l Rada města ukládá odboru správy majetku
zjistit kdo a jakým způsobem využíval pozemek pod TS k datu 24. 5. 1990 (zřizovací
listina, status).
l Rada schvaluje přidělení bytu v DPS panu
MUDr. O. Ripkovi.
l Rada města bere na vědomí dopis manželům Šestákovým – výzva k úklidu na svých
pozemcích.
l Rada souhlasí s navrženým textem vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ
Černošice i s výší příspěvku 130,- Kč měsíčně za jednoho žáka navštěvujícího školní
družinu a doporučuje zastupitelstvu města
schválit předloženou vyhlášku.
l Rada města ukládá místostarostovi Rádlovi
projednat osobně s p. Petelíkem jeho žádost
o odstranění vedení veřejného osvětlení
z konzole na objektu restaurace u Králů.
l Rada města ukládá TS odstranit nedostatky
v opravě plotu v ulici Jihlavská.
l Rada města ukládá Ing. Sajdlovi prokonzultovat žádost TS o připojení k programu
MISIS a registru obyvatel.
l Rada města rozhodla, že byty v budovách

ze zasedání rady
školy ZŠ Černošice I. – Komenského 47
a ZŠ Černošice II. – Pod Školou 447 jsou
byty služebními.
l Rada města ukládá odboru životního prostředí – pí Ing. Fialové zahájit přestupkové řízení
s vlastníkem areálu bývalého zahradnictví.
l Rada města ukládá vedoucímu TS zařadit
do plánu práce úklid areálu TS; současně ukládá TS zrušit provizorní čerpací stanici v TS.
l Rada města ukládá odboru správy majetku
do 2 měsíců předložit radě odhad investičních
nákladů školských zařízení v souvislosti se
zpřísněnými hygienickými předpisy.
l Rada města bere na vědomí, že dne 28. května 2003 uspořádá p. Pánek v Club Kinu prezentaci projektu, kterého by se měli zúčastnit
všichni členové zastupitelstva včetně těch, kteří
byli zvoleni pro předešlé volební období a rovněž
architekt projektu p. Ing. arch. Sticzay-Gromski;
akci bude moderovat p. Strejček.
l Rada města souhlasí s tím, aby Dr. Vácha
jednal s firmou Czech Property Investments
o zaplacení finančních prostředků na dobudování konečné úpravy komunikací v lokalitě
Lada-sever.
l Rada města nesouhlasí s uveřejněním
článků ovlivňujících rozhodování občanů
před referendem o vstupu do Evropské unie
v Informačních listech.
l Rada města souhlasí s návrhem školného
v ZUŠ Černošice pro rok 2003/2004 tak, jak
byl předložen.
l Problém odtoku povrchových vod v ulici
V Mýtě bude řešen po vyhotovení koncepce
dešťové kanalizace.
l Rada města ukládá investiční komisi
zařadit do plánu investic ulici Střední a Ke
Švarcavě a dobudování veřejného osvětlení.
l Rada města ukládá VaK prověřit napojení
nemovitostí v okolí Švarcavy na kanalizaci.
l Rada města souhlasí se zapůjčením mechanizace TS (včetně obsluhy) na úpravu
hřiště sportovního klubu Kazín po loňských
povodních.

l Rada města bere na vědomí doporučení
komise pro územní plánování ve věci žádosti
p. Michala a Vojtěcha Bečky o zřízení přístupové komunikace k pozemkům.
l Rada města souhlasí se zrušením obřadní
síně v prostorách MěKS a se zřízením obřadní síně v ZUŠ.
l Rada města ukládá TS provést po konzultaci s p. Rádlem a odborem VaK hrubou úpravu
povrchu komunikace Slunečná.
l Pan Rádl osobně prověří stížnost pana
Čumpelíka na stav komunikace V Kosině.
l Rada města doporučuje, aby se v případech
stížnosti na vypouštění vody z bazénů na komunikaci Olbrachtova obraceli obyvatelé na
Městskou policii Černošice.
l Rada města ukládá TS zařadit do plánu
práce odstranění nepovolené skládky v ulici
Olbrachtova.

Ze schůze městské rady
dne 21. 5. 2003
l Rada města ukládá finančnímu výboru
projednat navržené rozpočtové opatření č. 1
a doporučuje zastupitelstvu schválit navržené
rozpočtové opatření.
l Rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit přijetí kontokorentního a provozního
úvěru projednané finančním výborem, ve výši navržené finančním výborem.
l Rada města bere na vědomí dopis hejtmanovi Středočeského kraje se žádostí o poskytnutí finančních prostředků na opravy
komunikací.
l Výběrové řízení – Vodovod Topolská: rada
města potvrzuje pořadí firem, jak je stanovila
výběrová komise; rada města ukládá odboru
investic připravit smlouvu dle podmínek navržených investiční komisí.
l Rada města nesouhlasí se zrušením platnosti územního plánu v inundačním území;
rada města doporučuje zastupitelstvu schválit
zadání aktualizace územního plánu v záplavovém území a ukládá odboru investic
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ze zasedání rady
předložit tento bod ke schválení městskému
zastupitelstvu.
l Rada města vybrala nabídku paní Ireny
Velingerové na koupi pozemku 2995/39 za
2 360 000 Kč a p. Jana Karmazína na koupi
pozemku 2251 za 1 507 290 Kč; rada města
doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej těchto pozemků.
l Rada města ukládá TS zařadit do plánu
práce dobudování části chodníku v Radotínské ulici.

l Rada města nesouhlasí s poskytnutím
materiálu na úpravu chodníku před 2 domy
v ulici Kollárova a doporučuje, aby se žadatelé spojili s majiteli ostatních domů.
l Rada města souhlasí s přístavbou, půdní
vestavbou a stavbou garáže s kůlnou u čp. 78
na pozemku č.k. 26, 27 (Komenského).
l Rada města souhlasí se stavbou RD na
pozemku č.k. 4354/2 (Sadová ul.)
l Rada města nesouhlasí s přístavbou chaty
č.ev. 0862 (osada Slunečná).

l Rada města ukládá TS zařadit do plánu
práce úpravu povrchu komunikace před
domem manželů Zikových tak, aby se zde
nezadržovala dešťová voda.

l Rada města souhlasí se stavbou bazénu na
pozemku č.k. 5125/48 u čp. 1536 (Luční).

l Rada města ukládá TS pravidelně kontrolovat a čistit vodoteče ve Fügnerově ulici.

l Rada města požaduje nejprve sloučit
pozemky č.k. 1691/10 a 1691/11 (Lada)
a poté vydá kladné vyjádření ke stavbě RD
a oplocení.

l Rada města souhlasí s podpisem smlouvy
s firmou KOMWAG a.s. na úklid a vyčištění
komunikací města.

Ze schůze městské rady
dne 4. 6. 2003
l Rada města souhlasí s nákupem mobilního
čerpacího zařízení pro TS = nádoba v ceně
23 614,- Kč + el. čerpadlo v ceně 19 520,- Kč.
l Rada města souhlasí se stavbou bazénu na
pozemku č.k. 1828 u čp. 964 v k.ú. Černošice
(Chomutovská).
l Rada města souhlasí s realizací telekomunikačního vedení v ulici Kladenská.
l Rada města souhlasí se stavebními úpravami zahrádky u hotelu Kazín, ale doporučuje
SÚ v rámci stavebního řízení udělení pokuty.
l Rada města souhlasí s demolicí RD na pozemku 210, 212 bude-li provedeno opatření
na ochranu stávajícího dešťového kanálku
podél komunikace a doprava suti bude prováděna pouze automobily do 3,5 t nosnosti.
l Rada města souhlasí s přístavbou terasy
a bazénu k rodinnému domu čp. 256 na
pozemku č.k. 473 v Černošicích (ul. Karlštejnská).
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l Rada města souhlasí se stavbou RD na
pozemku č.k. 1682/74 (Slunečná).

l Rada města souhlasí s přístavbou a nástavbou střechy RD čp. 1088 na pozemku č.k.
2618/2 a 2618/3 (ulice Dr. Janského).
l Rada města souhlasí se stavbou RD a oplocení na pozemku č.k. 1988, 1989 (Lidická ul.).
l Rada města souhlasí s umístěním obrubníků na ulici Mokropeské (nutno provést jako
rozebíratelné – do pískového lože), definitivní řešení bude vypracováno až po zpracování
PD na komunikaci Mokropeská; v ulici, která
doposud nemá jméno rada města souhlasí
s vybudováním parkovacích míst, pod podmínkou, že toto bude vybudováno ze zatravňovacích panelů (vsakovací pruh).
l Rada města souhlasí se stavbou studny kopané na pozemku č.k. 5125/29 (lok. Topolská).
l Rada města souhlasí se stavbou RD na pozemku č.k. 2917/35 (Lada – Jahodová ul.) – za
podmínky, že po vybudování K+V přípojek žadatel uvede komunikaci do původního stavu.
l Rada města souhlasí s úhradou faktury
ČVUT za doposud provedené práce na studii
dešťové kanalizace v Černošicích.
l Odpověď na stížnost na nedostatečné osvět-

ze zasedání rady
lení ulice Voskovcova – dobudování veřejného
osvětlení v ulici Voskovcova je již zařazeno do
plánu investic, bude realizováno v závislosti
na finančních prostředcích města.
l Rada ukládá komisi investiční zařadit do
plánu investic úpravu ulice Sušické a Klatovské v souvislosti s odvodem dešťových vod.
l Rada města ukládá odboru investic pozvat
mimočernošické žadatele o byt v nástavbě
bytového domu (Riegrova ulice) na schůzku,
na které budou vylosováni 3 uchazeči o zbývající byty.
l Rada města dospěla k závěru, že vybudování veřejné části vodovodu a kanalizace
v ulici Moravské nelze v letošním roce realizovat vzhledem k omezeným finančním
prostředkům, akce bude zařazena do plánu
investic pro rok 2004; rada města ukládá projednat investiční komisi a zařadit do plánu
investic na rok 2004.
l Rada města konstatuje, že napojení nemovitostí čp. 42, 43 a 45 v Radotínské ulici
na nový kanalizační sběrač nelze zařadit do
projektu financovaného z fondu ISPA, napojení na kanalizační sběrač mohou vlastníci
nemovitostí provést na vlastní náklady.
l Rada města prosí Ing. arch. Abta o sepsání odpovědi na žádost p. JUDr. Prokopce
o upřesnění platnosti návrhů změny ÚP.
l Rada města konstatuje, že není v její pravomoci zabránit vlastníkům pozemků vytýčit
si svůj pozemek – cesta k chatám „Zátoka
radosti“.
l Rada města bere na vědomí informace o podání žádosti na Ministerstvo financí o zařazení
akce „Dostavba základní školy v Černošicích“
do státního rozpočtu.
l Rada města ukládá odboru investic prověřit
s právníkem smlouvu s plynárenskou společností ČMP.
l Rada města ukládá odboru investic znovu
oslovit Krejčířovy ve věci úpravy komunikace V Dubině.

l Rada města ukládá odboru investic prověřit kvalitu oprav asfaltového povrchu (po
pokládce plynu) a případně zajistit nápravu.
l Rada města souhlasí s přijetím finančních
prostředků z programu SAPARD i ve snížené
výši, prostředky ve výši budou 582 864 Kč
budou sníženy v položce „Nová výstavba
kanalizační sítě“.
l Rada města navrhuje přidělení bytu v čp.
228 – ul. Poštovní pí učitelce Hanzelkové; rada města ukládá odboru správa majetku předložit plánek bytu s výpočtem věcně usměrňovaného nájemného; rada města doporučuje
sjednat s žadatelkou nájemní smlouvu na
dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení
(zůstane-li zaměstnána na ZŠ v Černošicích).
l Rda města žádá firmu Stavitelství Řehoř
o úklid na pozemku č.parc. 6192/7 u nádraží
Mokropsy; rada města ukládá odboru správy
majetku odpovědět pí V. Hýskové na stížnost,
že na pozemek č.parc. 6192/7 je sepsána
řádná nájemní smlouva a doporučit, aby se
pí Hýsková v případě podezření z porušování místních vyhlášek obrátila na městskou
policii.
l Rada města souhlasí s odprodejem pozemku č.parc. 1131/17 o výměře 172 m2
manželům Dušánkovým za cenu 400 Kč/m2
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
l Rada města ukládá p. Ing. Řehořovi osobně prověřit pozemek č.parc. 3451/1 (část)
a ukládá odboru správy majetku vypsat prodej pozemku obálkovou metodou.
l Rada města nesouhlasí s odprodejem pozemků č.parc. 2995/44 a 2995/41 paní Evě
Vrbkové.
l Rada města navrhuje směnit pozemky
– lokalita pod školou, ul. Topolská – ve stejné
výměře (3 585 m2) nebo odkoupení pozemku
pí Neumannové za cenu 1 000 Kč/m2.
l Rada města nesouhlasí s odprodejem pozemků č.parc. 3935/11 a 3935/1 (část).
l Rada města ukládá vedoucí kanceláře starosty prověřit nabídku spol. Option One, a.s.
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l Rada města ukládá odboru investic projednat s firmou Řehoř obnovu dešťové vpusti
v ulici Ke hřišti.
l Rada města souhlasí s návrhem dopravního řešení v ulici Zd. Lhoty – umístění 2 dělených retardérů s možností průjezdu cyklistů.
l Rada města souhlasí s tím, aby obnovu přechodů na silnicích II. a III. třídy provedly TS.
l Rada města ukládá odboru dopravy zadat
pročištění odvodňovacích kanálů před železničními přejezdy.
l Rada města souhlasí se sloučením zásahových jednotek JSDH Mokropsy a JSDH Černošice dle návrhu hasičských sborů (JSDH
Černošice tím zaniká, nadále bude pracovat
jako zásahové družstvo); rada města jmenuje
velitele sloučených jednotek JSDM p. Jaroslava Blažka st.; rada města ukládá oddělení
obrany provést nahlášení o sloučení JSDH na
HZS Středočeského kraje v Kladně.
l Rada města ukládá odboru investic předložit návrh řešení vyřešení odvodu dešťové
vody u DPS v případě návalového deště.
l Rada města ukládá odboru investic podat
reklamaci na zahradní úpravy kolem DPS.
l Rada města souhlasí s dočasným umístěním
B. Havlína v DPS (než bude vyřízena jeho žádost o přijetí do azylového domu), nesouhlasí
s přijetím pana K. Šedivého do DPS.
l Rada města schvaluje pronájem jídelny
v DPS k pořádání bohoslužeb ČCE.
l Rada města ukládá odboru správy majetku
připravit článek do informačních listů o pronájmu kuchyně v DPS včetně vyvěšení na
úřední desce.
l Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
s firmou MANOLA VIDEO, s.r.o. na provozování videozařízení k vysílání příspěvků
BESIP v budově MěÚ Podskalská 19 a ukládá kanceláři starosty zapracovat přiložené
připomínky do návrhu smlouvy a kontaktovat
fa MANOLA.
l Rada města vybrala nový název časopisu
„Černošice“ – informační listy.
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l Rada města souhlasí s přijetím 15 ks teplovzdušných ventilátorů – daru Krajského
úřadu.
l Rada města souhlasí s příspěvkem na provoz stacionáře občanského sdružení Náruč ve
výši 10 000 Kč na klientku pro tento rok.
l Rada města bere na vědomí odpověď ministra pro místní rozvoj Ing. Pavla Němce na
zaslaný dopis ve věci finančních prostředků
pro postižené povodněmi.
l Rada města ukládá odboru správy majetku
prověřit majetkoprávní vztahy na pozemky
pod navrhovaným hřištěm u vodárny na Vráži.
l Rada města ukládá odboru vodovodů a kanalizací předložit seznam dlužníků vodného
a stočného.
l Rada města ukládá odboru investic prověřit
zda město nebylo opomenuto jako účastník
řízení při povolování položení drážního kabelu pod železničním mostem a zda nedošlo
k poškození břehu.
l Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na uspořádání Mariánské
pouti ve výši do 50 tis. Kč a ukládá komisi
kulturní oslovit možné sponzory.
l Rada města schvaluje nákup křovinořezu
pro technické služby – STIHL FS 350 za
19 400 Kč.
l Rada města ukládá odboru dopravy projednat prodloužení noční linky MHD č. 507
do Černošic.
l Rada města souhlasí se zařazením pí
Glorie Swanson do redakční rady informačních listů.
l Rada města ukládá odboru dopravy projednat umístění dopravní značky „zákaz vjezdu
nákladních automobilů“ v ulici Smetanova.
l Rada města souhlasí s vypracováním
strategie rozvoje města Černošic za cenu
50 000 Kč p. Ing. Glaserem.
l Rada město souhlasí s podpisem nájemní smlouvy na služební byt ve škole ulici
Komenského.

ze zasedání rady
l Rada města zásadně nesouhlasí s předloženou zastavovací studií lokality „pod školou“.
l Rada města pověřuje p. místostarostu
Rádla připravit podmínky pro pronájem sítě
vodovodu a kanalizace města Černošice.
l Rada města souhlasí se jmenováním
p. Jirouta na místo p. Čejky do výběrové
komise kanalizace Topolská, se jmenováním
Ing. Suchého na místo Ing. Dvořákové do finančního výboru a se jmenováním p. Michala Strejčka na místo pí V. Žehrové do komise
kultury a památek.
l Rada města ukládá projednat komisi územního plánování žádost církve evangelické na
vytipování vhodné lokality pro stavbu modlitebny, kluboven a bytu správce.
l Rada města ukládá TS zařadit do plánu
práce opravu veřejného osvětlení v ulici
Komenského naproti obchodu.
l Rada města souhlasí s uzavření smlouvy
se Skautem Černošice na distribuci informačních listů na dobu určitou – do konce
roku (mimo červen).
l Rada města ukládá TS předložit konkrétní
návrh na umístění nových laviček v Černošicích včetně finančních nákladů.
l Rada města souhlasí s návrhem na změnu
systému svozu TKO z oblasti Laviček.
l Rada města ukládá odboru životního prostředí zahájit přestupkové řízení s vlastníkem
pozemku v místě bývalé cihelny ve věci nepovoleného kácení stromů.
l Rada města ukládá TS provést nápravu
odvodnění ulice Nymburská.

Ze schůze městské rady
dne 11. 6. 2003.
l Rada města souhlasí s přístavbou rodinného domu čp. 1154 na pozemku č.k. 1473/1
a 1473/2 (Mánesova).
l Rada města ukládá odboru investic prověřit, zda pozemek parc.č.4118/19 (V Boroví)
již není oddělený, zda je určen k zástavbě RD
a předložit radě.

l Rada města souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 1682/87
(Slunečná), s nástavbou rodinného domu čp.
571 na pozemku parc.č. 5622 (Kyjevská), se
stavbou bazénu na pozemku parc.č. 4490/16
u čp. 1591 (Topolská), se stavbou rodinného
domu na pozemku parc.č. 1619/2 (Jedlová)
pod podmínkou dodržení minimální vzdálenosti 3,5 m od hranice pozemku.
l Rada města jmenuje výběrovou komisi
na výběrové řízení „Projekty komunikace“
a „Kanalizace Topolská“ v tomto složení:
A. Rádl, Ing. L. Koubek, Ing. A. Pajgrt.
l Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku 4271/1 LV 10001 v k.ú.
Černošice za předpokladu, že bude současně
dohodnuto s žadateli zřízení věcného břemene na vodovodní přivaděč, který je veden po
jejich pozemcích.
l Rada města nesouhlasí s poskytnutím slevy stočného pro SK Černošice.
l Rada města bere na vědomí a souhlasí se
zakoupením nového vozidla MěÚ formou
leasingu a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
l Rada města ukládá vedoucímu TS, aby
v rámci rozdělení práce pracovním skupinám zadal pravidelné čištění vodotečí v ulici
Poštovní a Karlštejnská.
l Rada města nesouhlasí se zřízením odloučeného pracoviště evidence vozidel v areálu
STK v Dolních Břežanech.
l Rada města souhlasí s návrhem Sboru
dobrovolných hasičů na nákup staršího zásahového vozidla a pověřuje Ing. K. Bureše,
jednat s leasingovou společností o zajištění
podmínek leasingu, ve shodě s předchozími
rozhodnutími rady.
l Rada města ukládá kanceláři starosty zajistit živnostenské listy na „Zpracování dat,
služby databank, správa sítí“ a „Reklamní
činnost a marketing“.
l Rada města doporučuje ke schválení zastu-
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pitelstvu odprodání obecních bytů za odhadní
cenu, pro byty v panelovém domě v Riegrově
ulici za odhadní cenu – 30 %.
l Rada města navrhne zastupitelstvu vyjmout

ze II. změny územního plánu městská centra.
l Rada města souhlasí s návrhem komise
dopravní a bezpečnostní na vyčlenění „páteřních“ komunikací dle strategie oprav.

Jak jsme hlasovali o vstupu do Evropy

Jak dál s územním plánem
Každé území má své limity a únosnost
využitelnosti. Tato únosnost se posuzuje
v procesu nazvaném územní plánovaní. Při
tvorbě územního plánu dochází k četným
jednáním s vlastníky pozemků, kteří všichni
do jednoho zastávají názor, že právě jejich
pozemky jsou vhodné pro využití z jejich
pohledu nejlukrativnější, tj. v našem případě
jako plocha pro čisté bydlení.
Náš územní plán přijatý v lednu 1996 vycházel z plánovaného cílového stavu 7 500
obyvatel Černošic. Z tohoto pohledu stanovil
určitý rozsah ploch určených pro bydlení
s určitým procentem hustoty osídlení tak,
aby tohoto stavu bylo dosaženo. K tomu bylo
i počítáno s odpovídající veřejnou a sociální
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vybaveností tj. plochy pro školy, plochy pro
hřiště atd., a veřejnou infrastrukturou včetně
příslušných kapacit (např. čističky, kanalizačního potrubí, vodovodu atp.).
Každá nová změna územního plánu tedy
musí být posouzena i z hlediska těchto limitů.
Tj. můžeme si to ještě dovolit? např. zařadit
další plochy na bydlení? A pokud ano, co je
k tomu dále potřeba z pohledu sociální vybavenosti či technické infrastruktury?
Kdybychom totiž chtěli vyhovět všem majitelům pozemků, skončili bychom v Černošicích s územím od řeky k lesu totálně zastavěným rodinnými domky s úzkými ulicemi,
a asi by byl velký problém pro náhodného
pocestného vykličkovat z takového bludiště.
A myslím ani pro obyvatele by nebylo moc
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příjemné v takovém městě žít. Vlastníci sice
namítnou; lesů je v extravilánu víc než dost
a sportoviště jsou intravilánu také nežádoucí,
aby nerušili klid rezidentů, ale přinejmenším
senioři a rodiče s menšími dětmi mají jiný názor. Veřejná sportoviště, malé parky a sem tam
i široká ulice s alejí stromů, poskytují místo,
kde se zastavit či posadit, volně nadechnout
a mít přírodu kolem sebe a ne za plotem toho
domu u kterého se zrovna nacházím.
Na stranu druhou by měla být snaha města vyjít těmto majitelům pokud je to možné
vstříc. Přijímání změn územního plán se tímto stává jakýmsi hledáním kompromisu mezi
zájmy vlastníků a zájmy města. To jinými
slovy znamená, že od nynějška každou žádost
o změnu funkčního využití pozemku budou
muset vlastníci doložit zastavovací studií
a šanci na realizaci bude mít jen taková studie,
kterou vlastníci podpoří nějakým veřejně prospěšným projektem např. realizací veřejného
hřiště, nebo příspěvek na rozšíření školy či
školky atp. Další nutná podmínka bude doložení napojitelnosti takové oblasti na stávající
infrastrukturu města tj. silnice odpovídajících
parametrů, kanalizace, vodovod atp.
Pod vlivem nových členů zastupitelstva
vznikla jak známo tzv. Územně plánovací
komise, která podrobila analýze v současnosti projednávanou 2. změnu územního plánu.
V průběhu času, kdy ÚPK v dobré víře řešila
se zpracovateli věcné problémy a vycházela
z toho, že projednání je již dokončené, postupně vyplynuly na povrch natolik závažné
procesní nedostatky, že nebylo možné na
červnovém zasedání zastupitelstva schválit
s konečnou platností návrh 2. ZÚP, ale pouze
a jenom zadání splňující funkci souborného
stanoviska 2. ZÚP, neboť toto nikdy nebylo
uděláno. Tedy vlastně bylo, ale bez předchozího schválení nadřízeným orgánem (tj. tehdy
Okresním úřadem). A takové schválení zadání je neplatné! Nechci teď sčítat všechny nedostatky, které ÚPK v této věci zaznamenala,
ale jedno říci musím, a to že celý problém
vzniknul nedůsledností zejména pořizovatele

tedy města Černošice, když před cca 3 roky
zadalo neformálně zpracování 2. ZÚP, na
základě neformální dohody za nulovou cenu
a bez přesného vymezení termínů dodání.
Zpracovatel odvedl technickou část práce na
výbornou, ale procesnímu postupu projednávání se už tolik nevěnoval, asi i z důvodu,
že nositelem projednání územně plánovací
dokumentace a jejích změn má být ze zákona
obec, a spoléhal tedy že ze strany města bude
ustanoven kompetentní zástupce, který by na
procesní náležitosti v souladu se zákonem
dohlížel, což se nestalo a což já osobně považuji za hlavní nedostatek tohoto projektu!
Natolik zásadní dokument, jakým územní
plán pro město je, si zaslouží více péče, a nelze ho nechat zpracovávat bez smlouvy a bez
zodpovědného zástupce za obec!
Omlouvám se tedy všem, které jsem mystifikoval tvrzením, že v červnu 2. ZÚP schválíme. Pořízení změny totiž musí probíhat min.
ve dvou kolech - projednání zadání na jehož
konci se právě nacházíme a projednání návrhu změn, které nás čeká. Vlastní schválení
návrhu bude, optimisticky řečeno, schváleno
v září t.r., ale realisticky spíše až v prosinci t.r.
To záleží na tom, kolik ještě bude připomínek
od občanů a dotčených orgánů státní správy.
Osobně bych preferoval, kdybychom redukovali schvalované změny v rámci 2. ZÚP
na minimum, a schválili to co zbude ze 2.
ZÚP co nejdříve a všechno ostatní odložili do
změny číslo 3, která bude zaměřena i na protipovodňovou ochranu, a která se začne připravovat a projednávat s respektováním všech
náležitostí hned po přijetí 2. ZÚP. Nutno předeslat, že délka celého procesu projednávání
3. změny se odhaduje na minimálně 2 roky.
Se zákonnými požadavky na pořizování
územně plánovací dokumentace a jejích
změn je možno se seznámit ve stavebním
zákoně č. 50/1976 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu ve znění platných předpisů.
Libor Koubek
(s díky za korekci článku paní
ing. arch. Vlastě Klokočkové)
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Zpráva o setkání se zástupci
chatových osad
Tak jako každý rok konalo se před zahájením rekreační sezóny pravidelné setkání se
zástupci chatových osad z našeho katastru.
Tímto úkolem je v našem městě již tradičně
pověřován místostarosta, který má tuto komunikaci na starosti.
Intenzivní komunikace s touto skupinou
obyvatel je pro Černošice velmi důležitá,
protože město Černošice má ve svém katastru celkem 1 500 chatových čísel ku 1 800 objektům určeným k trvalému bydlení. Tímto
poměrem jsme na druhém místě v celé České
republice. Je tedy zřejmé, že zátěž, které jsou
Černošice provozem těchto objektů vystaveny, je zcela mimořádná.
Setkání se konalo dne 11. 6. a účastnil jsem
se ho za město já jako místostarosta, dále pak
předseda komise pro životní prostředí, vedoucí odboru životního prostředí, velitel městské
policie, zástupce technických služeb a velitel
hasičského sboru. Debata byla rozdělena na
dvě části. V té první jsme vyslechli požadavky
vznášené zástupci chatových osad a v té druhé jsme zástupce chatařů seznámili s postojem
města k nejrůznějším průvodním jevům, které
jsou spojeny „rekreačním průmyslem“ realizovaným v katastru našeho města.
Požadavky a výtky chatařů směrem k městu byly následující:
Nedostatek kontejnerů v chatových osadách a nepořádek kolem nich. Nevhodné
umístění těchto kontejnerů (Nikdo je nechce
mít před plotem). Nepořádek v uličkách
mezi chatami (bláto). Existence černých
skládek. Nedostatečné označení chatových
osad a absence podrobnější mapy těchto osad.
Nedoručování informačních listů do chatových
osad. Absence zákazu průjezdu cyklistů chatovými osadami. Málo častá kontrola kvality
městem vypouštěných odpadních vod do řeky.
Stanovisko města k těmto připomínkám je
následující: Počet kontejnerů se v chatových
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osadách zvýší a to tak, že každé plato bude
posíleno o jeden. To je maximální možné
zvýšení, které vychází z filozofie, že kolik
se od chatařů za likvidaci odpadu vybere,
tolik se do této likvidace investuje. Tím, že
byl letošní poplatek mírně zvýšen, získalo
město prostor k nákupu dalších kontejnerů.
Další zvýšení počtu kontejnerů by bylo možné jen v případě, že by chataři začali platit
za všechny osoby, které objekt k rekreaci
skutečně využívají.
Chataři byli upozorněni, že tyto kontejnery
slouží pouze ke směsnému odpadu a sami by
si měli hlídat, zda některý chatař nevyužívá
kontejner i na likvidaci např. suti či jiného
nevhodného odpadu. K těmto účelům slouží
komerčně pronajímaný kontejner z TS. Navíc
existuje podezření, že někteří chataři z Prahy
si zde likvidují odpad ze svých domácností,
neboť v Praze se opět vybírá za naplněnou
popelnici a nikoliv paušálně.
Co se týče nepořádku kolem chlat, tak ten
si chataři dělají sami a město nemá možnost
jej likvidovat dříve než v pondělí.
V otázce umístění kontejnerů je město
otevřeno dohodě. Jediná podmínka je, aby
se k nim dalo pohodlně zajet sběrným autem.
Času na případnou dohodu ovšem už mnoho
není, neboť město zahájilo obezdívání těchto
plat a pak je již přesouvat nelze.
Nepořádek a bahno v uličkách mezi chatami město likvidovat nebude a chataři byli
upozorněni, že pokud chtějí štěrk či nárokují
práci minibagru, musí si ji zaplatit. Město
jim v případě štěrku pouze odpustí náklady
za dopravu na místo.
Existenci černých skládek město velmi
přísně sleduje a za každé upozornění jsme
vděční. Na místo se dostaví městský policista
a v případě identifikace viníka věc okamžitě
řeší maximální možnou pokutou. Chatařům
byl předán telefon na městskou policii s tím,
že pokud uvidí kohokoliv zakládat černou
skládku, mají okamžitě předat tuto informaci
k rukám městské policie.
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Označení chatových osad si osadníci musí
vyrobit sami a vydání podrobnější mapy,
která by zachycovala i chatové osady, město
nyní připravuje.
Informační listy budou po dohodě doručovány po dvou výtiscích na kontaktní adresu
do každé osady.
Regulace průjezdu cyklistů po veřejných
cestách je nepřípustná a mohou k ní přistoupit
jen osady, které jsou vlastníky ucelených pozemků a není na nich vyznačena veřejná cesta.
Zejména požadavky na odklon cyklostezky
z osady Na vírku nelze akceptovat, neboť se
jedná o mezinárodní stezku Praha – Vídeň a je
takto již zachycena v cyklomapách. Navíc je
zřejmé, že jestliže 4 700 trvalých obyvatel
Černošic musí strpět průjezd automobilů 1,5 tisíce místních rekreantů – chatařů kolem svých
domovů, měli by tito rekreanti – chataři zase
strpět každovíkendový průjezd tak asi tří set
rekreantů – cyklistů kolem břehu Berounky.
Na výtku na kvalitu vypouštěné vody reagoval přítomný zástupce odboru životního prostředí citováním z protokolu o provozu čističky,
který obsahuje i doklady o tom, že kvalita vypouštěné vody je v normě. Problém tedy bude
třeba hledat jinde a k tomu se dostanu níže.
V druhé části debaty pak představitelé města
seznámili zástupce chatařů s požadavky města
na dodržování regulačních opatření a s příslušnými platnými pravidly upravující fungování
„rekreačního průmyslu“ v katastru města
Černošice. Jedná se zejména o platný uzemní
plán, vyhlášku o veřejném pořádku, vyhlášku
o životním prostředí a některé další předpisy.
Územní plán výslovně zakazuje zneužívat
rekonstrukcí rekreačních objektů k jakýmkoliv nástavbám, půdorysnému rozšiřování
či k záměnám materiálu. Pokud chataři využívají současného zmírnění stavebního zákona, které reflektuje popovodňovou situaci
a umožňuje jim rekonstruovat bez stavebního
povolení, musí to i tak činit na ohlášení a stavební úřad striktně umožňuje pouze uvedení
do původního stavu. Městská policie byla

instruována, aby stavební činnost u rekreačních objektů velmi pečlivě monitorovala a na
všechny objekty, u kterých je důvodné podezření, že došlo k překročení původního kolaudačního rozhodnutí, upozorňovala stavební
úřad. Stavební úřad bude tyto přestupky
zásadně řešit maximální možnou pokutou
a zahájením řízení o odstranění stavby.
Chataři byli dále upozorněni, že dle současné vyhlášky není povolen jiný způsob
likvidace odpadních vod nežli napojením na
kanalizaci anebo jejich jímáním v jímce, která
se pravidelně vyváží. Doklad o vyvážení jsou
pak všichni povinni archivovat a na vyzvání
úřadu jej předložit. Zaměstnanci úřadu budou
v doprovodu městské policie tuto povinnost
rekreantů pravidelně kontrolovat a v případě,
že bude zjištěno, že příslušný objekt používá např. „suchý záchod“ bude postupováno
v souladu s příslušnými předpisy.
Po konzultaci s povodím Berounky se navíc
připravuje vyhláška nově upravující možnosti
parkování automobilů v ochranné zóně řeky.
Všechny ty současné trvalé „zábory“ břehu tu
na „parkovišťátko“ tu na „brambory“ jsou neoprávněné. Totéž se týká také naprosté většiny
„dopravních značek“ v chatových osadách.
Chataři byli rovněž upozorněni na trvalou
platnost ustanovení veřejných vyhlášek, upravujících rušení klidu během dnů pracovního
volna a klidu.
Zástupce hasičského sboru seznámil zástupce chatařů s vyhláškou zakazující pálení
čehokoliv mimo suché dřevní hmoty a informoval je, že v případě rozsáhlejších táboráků
vylepšených starou pneumatikou, okamžitě
zahajují výjezd, který je pak účastníkům
táboráku naúčtován dle příslušného tarifu.
Zároveň je upozornil na povinnost v případě
povodní respektovat jejich pokyny.
Chataři byli rovněž upozorněni na to, že na
základě vyhodnocení zkušeností z poslední
rozsáhlé povodně se zvažují odpovídající
změny v územním plánu města, a že město
k takovému kroku zmocňuje současná práv-
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ní úprava územního plánování v inundační
zóně.
Závěrem musím říci, že jsem si z tohoto,
pro mně prvního setkání s „šerify osad“,
odnesl velmi dobrý pocit. Město vyslechlo
požadavky rekreantů, ty oprávněné jsme si
zaznamenali a jsme připraveni je akceptovat.
Zástupci chatařů si na oplátku zase zapsali
telefonní čísla Městské police a hasičů a přislíbili, že v rámci svých možností pomohou s bezproblémovým dodržováním všech opatření,
regulujících rekreační aktivitu v našem městě.
Tato opatření jsou bohužel vzhledem
k enormní zátěži, jíž jsou Černošice vystaveny, naprosto nutná. V žádném případě nelze
akceptovat model, že Černošice budou velkou
skupinou obyvatel používány k bezstarostné
rekreaci během několika týdnů v roce a město se pak na své náklady bude dlouhodobě
potýkat s negativní důsledky takového pohodového „zarekreování si“ některých jedinců.
Pokud však chataři skutečně sami pomohou,
v rámci jisté samoregulace, s dodržováním
nastavených pravidel, stane se soužití stálých
a dočasných obyvatel v našem městě méně
komplikované a pro obě skupiny více přijatelné. A napomoci takovému vývoji bylo hlavním smyslem našeho pravidelného setkání.
Aleš Rádl, místostarosta města Černošice.

Objekt, na kterém lze názorně demonstrovat pokusy některých rekreantů jak zneužít
povolené „rekonstrukce“ k nepovolenému
rozšíření stavby. U tohoto objektu již bylo
zahájeno správní řízení na odstranění nepovolené nástavby a stavebníkovi byla udělena
pokuta.

Obnova 2002
Agentura pro rozvoj podnikání z pověření
Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje
program pomoci malým podnikatelům postiženým loňskou povodní – jedná se o mimořádně výhodnou nebankovní půjčku.
Bližší informace na www.arp.cz; Ing. Milan
Pokorný tel.: 224 907 652, fax: 224 914 529,
m.pokorny@arp.cz.

Poptávka po spolupráci na designu a zprovoznění webových
stránek města Černošice
Město Černošice vyhlašuje poptávku
po spolupráci na designu a zprovoznění
webových stránek města. Nabídku může
zaslat jakýkoliv subjekt, jemuž nic nebrání
zákonným způsobem vstoupit do obchodního
vztahu s městem.
Výběr dodavatele bude proveden do 15. 9.
2003. S vypracovatelem vítězné nabídky bude uzavřena smlouva o dílo.
Předmětem nabídky bude návrh designu
městských www stránek a jejich uvedení do
provozu: návrh bude respektovat koncepci
městského webu, grafické zadání stránek a další omezující podmínky IS MÚ Černošice, uvedené na adrese http://www.mestocernosice.cz
Návrh bude obsahovat harmonogram prací, termín dokončení díla bude 30. 10. 2003.
Návrh bude obsahovat závazný rozpočet, zahrnující jako oddělené položky cenu
vytvoření stránek, cenu uvedení stránek do
provozu a případnou cenu za provozování
stránek (nepovinné, pouze bude-li nabízeno)
a to vše zvlášť pro části Propagačně-informační servis města a Úřední komunikační
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kanál a pro Interaktivní uživatelský prostor
a Komerční prostor Podrobnější údaje a vysvětlení pojmů viz kapitolu „Koncepce webových stránek města Černošice“ na adrese
http://www.mestocernosice.cz.
Do výběru budou zařazeny nabídky zaslané do 31. 8. 2003 na adresu:
Městský úřad Černošice,
odbor informatiky – Ing. B. Sajdl, CSc.
Podskalská 19, Praha 1
Během vypracovávání nabídek je možné
žádat další doplňující informace výhradně
u dále uvedených pověřených osob a v uvedených termínech:
od 14. 7. 2003 do 25. 7. 2003:
Ing. J. Müller, tel. 603 418 952
v průběhu měsíce srpna 2003:
Ing. B. Sajdl, CSc., tel. +420 221 982 460

Veřejná sbírka
Stoleté výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Mokropsích byl důvod k oslavám. Avšak nelze jen slavit a vzpomínat
a tak i do budoucnosti se snažíme zabezpečit
podmínky pro naši práci, abychom v dalších
letech byli schopni pomáhat všude tam, kde
toho bude třeba. Největším problémem, se
kterým se ale potýkáme je zastaralé technické vybavení. Cisterny, se kterými jezdíme
k požárům, patří se svými 39 a 30 lety spíše
mezi veterány.
Již několik let řešíme s paní starostkou tento problém, nicméně jak všichni víme, městský rozpočet je limitovaný a neumožňuje
dnes vyčlenit několikamilionovou částku na
nákup nového hasičského automobilu. A tak
Městská rada Černošice na své 14. schůzi
dne 16. 4. 2003 rozhodla o vypsání veřejné
sbírky za účelem shromáždění finančních
prostředků na zakoupení nového hasičského automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Nebylo by to poprvé, kdy by vybavení
pro hasiče v našem městě bylo zakoupeno

z prostředků shromážděných formou veřejné
sbírky (např. vůz Škoda v r. 1945). A tak věříme, že stejně jako naši předci si i naši dnešní
spoluobčané uvědomí význam a důležitost,
které pro ně a jejich bezpečnost mají hasiči
- hasiči po všech stránkách, tedy i té technické, připravení pomoci. A dle svých možností
přispějí ke svojí vlastní bezpečnosti větší či
menší částkou do pokladniček v hasičské
zbrojnici v Mokropsích, či na Městském úřadě v podatelně, nebo přímo na konto zřízené
MÚ pro tento účel – č.ú. 35-388063349/0800.
Podnikatelé, si mohou darovanou částku
zahrnout do nákladů – potřebné potvrzení
jim obratem vystavíme. Věříme, že i tento fakt
napomůže, aby se podnikatelé, kteří v Černošicích žijí, či dokonce podnikají, do sbírky
významnou měrou zapojili.
Od zahájení sbírky na oslavách stoletého
výročí ke dni prvního otevření pokladničky
č. 1 (16. 6. 2003), tedy cca za dva týdny se zatím vybralo 6 291 Kč. Dále pak sami mokropeští hasiči přispěli částkou celkem 5 500 Kč.
Na účet sbírky bylo zatím zasláno 5 000 Kč.
O průběhu veřejné sbírky Vás budeme
pravidelně na stránkách Informačních listů
informovat. Věříme, že se nám podaří shromáždit takovou částku, která městu významně pomůže při nákupu moderního hasičského
vozu, odpovídajícího požadavkům požární
ochrany v Černošicích.
Veškeré případné otázky je možné směřovat na níže uvedený kontakt.
Ing. Petr Lágner, hospodář SDH
Černošice-Mokropsy, tel. 724 060 151

Témeř bez komentáře...
Česká republika získala od EU více než
4 miliardy korun na likvidaci povodňových
škod, z nichž více než 2 miliardy byly rozděleny mezi kraje.
Středočeský kraj získal téměř půl miliardy
a město Černošice žádalo o cca 8 % z této
částky…
Ing. Karel Bureš, radní
a předseda finančního výboru
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Jako ilustraci uvádíme korespondenci mezi městem a krajským úřadem
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Provozní doba Městské
knihovny v Černošicích během prázdnin
V době od 7. 7. do 31. 7. 2003 bude knihovna
pro veřejnost otevřena:
Po 9,00–11,30 a 12,30–18,00 hod.
St 9,00–11,30 a 14,00–20,00 hod.
Čt zavřeno
V srpnu bude knihovna otevřena dle své běžné provozní doby.

Otevření čistírny
V domě s pečovatelskou službou, Vrážská
1805, byla otevřena sběrna čistírny oděvů.
Provozní doba pondělí až pátek od 8,30 do
10 hod., v pondělí a ve středu ještě od 15 do
17,30 hod.

Z deníku Městské policie
Od počátku měsíce května pocítila městská
policie výrazný nárůst protiprávních jednání
páchaných v katastru města Černošice. Toto
je patrně důsledek počátku letní sezóny
a krásného květnového počasí. V našem městě bylo za tento měsíc zaznamenáno například: 7 případů pokousání psem, 12 případů
rušení nočního klidu, 4 rvačky v restauracích
a několik drobných krádeží v prodejnách.
Dne 15. 5. 2003 v odpoledních hodinách
bylo městské policii oznámeno, že ve Vrážském kopci stopuje muž vozidla a žádá o odtažení svého vozidla, které bylo po dopravní
nehodě. Na místě hlídka městské policie
zjistila, že muž je pod vlivem alkoholu a věc
předala Policii ČR.
Na základě oznámení městská policie zadržela dne 20. 5. 2003 v poledních hodinách
v lesíku nad budovou ZŠ Mokropsy 46 letého
muže, který se před žáky ZŠ odhaloval. Tento
muž byl předveden na Policii ČR.
Ve dnech 27. 5. 2003 až 29. 5. 2003 proběhlo v našem městě strojové čištění některých
komunikací vybraných TS. Čištění bylo prováděno od 4.00 hodin ráno za plné asistence
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městské policie. Tato doba byla stanovena
z důvodu slabého silničního provozu na všech
komunikacích ve městě. Tímto chci poděkovat všem občanům za pochopení a usnadnění
průběhu úklidových prací.
Gregor Dušička, Městská policie Černošice

Svoz bioodpadu od občanů
Černošic
Od 1. června 2003 je pro občany zavedena
nová služba a to svoz bioodpadu přímo od
nemovitostí na stávajících svozových trasách
komunálního odpadu. Tento svoz bude probíhat každé pondělí a bude jej zajišťovat společnost RUMPOLD – P s.r.o. Bioodpad lze ukládat do shora popsané biopopelnice označené
samolepkou BIOODPAD nebo do speciálních
papírových pytlů, které je možno nakoupit na
MěÚ nebo TS. Nálepka je zdarma k dostání
na MěÚ nebo Technických službách.
Do výše uvedené nádoby nebo papírových
pytlů se smí dávat pouze odpad biologicky
rozložitelný tj. tráva, listí, padaná jablka, odštěpky větví apod. Pokud obsluha zjistí jiný
odpad než biologický, nebude tato nádoba
vyvezena. Tento biologický odpad bude odvážen do kompostárny, se kterou je uzavřená
řádná smlouva o dodávkách.
Občané si mohou po předběžném objednání výše uvedené speciální nádoby zakoupit
u společnosti RUMPOLD – P s.r.o., provozovna Černošice, Dr. Janského 953, kontakt:
251 640 846, kde získají i potřebné informace o svozu bioodpadu a o nádobách.
Orientační cena této nádoby o obsahu 120 l
cca 1 135 Kč, o obsahu 240 l cca 1 390 Kč.
Vážení občané, máme k Vám prosbu, objednejte si výše uvedené bionádoby a nenechávejte je zahálet. Ulehčíte nám kvalitní zajištění
svozu a přispějete tím i k úspoře svých poplatků za odvoz odpadů.

Proč a jak sbírat bioodpady?
Průměrný podíl složek biologického původu v domovním odpadu se pohybuje kolem
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30 %. U rodinných domků se zahrádkami je
tento podíl ještě vyšší.
Ukládání netříděného odpadu do skládky je
nejen necitlivé vůči přírodě, ale je i zbytečně
nákladné.
V souvislosti s plánovaným a programovaným růstem cen za ukládání odpadů do skládek bude výhodné, množství odpadů ukládané do skládek co nejvíce omezovat a co
největší podíl vytříděných frakcí recyklovat
a jinak využívat. To se samozřejmě týká i největšího podílu z nich – tedy bioodpadů.
V dalších několika letech, v souladu se
směrnicemi platnými v EU bude třídění
a využívání bioodpadů u nás stejně nezbytné,
jako je již dnes třídění a využívání papíru,
plastů a skla.
Hygienický sběr bioodpadů vyžaduje dle
zkušeností speciální sběrné nádoby tzv. provětrávané Compostainery – do nich vložený
bioodpad, nehnije a nezapáchá.

Compostainer je vybaven početnými odvětrávacími otvory na stěnách a víku nádoby.
Otvory ve víku jsou chráněny stříškou proti
dešti. Otvory slouží k přívodu a k odvodu
vzduchu a tím k přívodu kyslíku a k odpařování uvolněné vlhkosti z odpadu. Aby bylo
možné provětrat celý obsah nádoby, jsou na

vnitřních stěnách umístěna svislá žebra. Ta
zajišťují potřebné mezery a nutné proudění
vzduchu nádobou, umožňující aerobní rozpad
biohmoty a odpařovaní vlhkosti z ní. Mřížka
(rošt) nad dnem nádoby umožňuje prosakování vlhkosti (vody) na dno nádoby, kde se shromažďuje a může se odpařovat. Zbytek vlhkosti
je odvezen s hmotou do kompostárny. Mříž je
konstruována tak, že nedochází k jejímu ucpání. Patentovaný systém vnitřních žeber zabraňuje přilepování a namrzání odpadu na stěny,
Compostainer je tak funkční i za mrazu.

Pozitiva a negativa chatových
osad
Začátek léta poznáme v Černošicích snadno. Fronta aut, které na cestě z Radotína čekají u spadlých závor, se před každým letním
víkendem protáhne až na stovky metrů. To se
obyvatelé velkoměsta mění v chataře a míří za
„klidem přírody“. Kolik klidu v černošických
oázách rekreace ve skutečnosti naleznou,
mi nepřísluší hodnotit. Faktem však je, že
chatové osady patří k Černošicím a okolním
obcím podél Berounky už od meziválečných
let, a přestože se jejich charakter od této pionýrské doby jistě značně proměnil, jsou stále
zde a nelze je ze života města vyloučit.
Počítám-li dobře, nachází se v katastru Černošic deset osad – Lavičky, Habřiny, Osada
radosti, Slunečná, Na výsluní, Na vírku, V topolích, Pod Hladkou skálou, Křižárna a Jedličkárna. Další chaty jsou rozptýleny v trvalé
obytné zástavbě snad ve všech částech města.
Přesný počet rekreačních objektů v Černošicích můžeme jen odhadovat. V sedmdesátých
a osmdesátých letech sice proběhla podrobná
pasportizace chat, během níž došlo k dodatečné legalizaci načerno postavených objektů, z přibližně 1 600 tehdy zaevidovaných
popisných čísel však od té doby byla některá
rekolaudována na rodinné domy. Dnes lze tedy
v katastru města hovořit snad o 1 500 chatách.
Hlavních témat ve vztahu mezi městem
a chatovými osadami je několik. Vedle činnosti technických služeb se jedná zejména
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o způsob likvidace odpadů. Donedávna se
veškerý odpad z chat likvidoval na náklady
městského rozpočtu, v loňském roce byl však
zaveden poplatek, který Černošicím umožňuje vybírat za odvoz odpadků z každého rekreačního objektu stejnou částku, jakou zaplatí
jedna trvale hlášená osoba.
Dalším tématem, které se chatových
osad bezprostředně týká, je činnost městské policie a zajišťování bezpečnosti vůbec.
V zimních měsících dochází v opuštěných
rekreačních zónách k častému vykrádáním
chat a přespávání nezvaných návštěvníků,
v letní sezóně se zde objevují nedostatky
v dodržování veřejného pořádku. Tyto problémy převzala po svém vzniku do kompetence městská policie.
Třetím okruhem problémů vyskytujících
se kolem chat je stavební činnost. V průběhu
srpnových povodní bylo (vedle řady rodinných domů) zaplaveno řádově 400 rekreačních objektů. V desítkách případů chaty bouřícímu živlu podlehly. Při řešení této situace
se město řídí platným zákonem, který umožňuje obnovu chat v původním rozsahu (tedy
nikoli rozšíření nad rámec původní stavby)
pouze na ohlášení stavebnímu úřadu. Tento
postup se netýká objektů v tzv. aktivní zóně,
kterou stanoví Povodí Berounky a v níž by se
již v budoucnu stavět nemělo. Podle starostky
Heleny Langšádlové město bude nekompromisně trvat na odstranění chat či přístaveb,
které vzniknou v rozporu s těmito pravidly.
Odhlédneme-li od povodní, řeší město četné žádosti o přestavbu chat na rodinné domy.
Kladného vyřízení se dočkají ti žadatelé,
jejichž chaty se nacházejí na dostatečně rozsáhlém pozemku a v oblasti určené územním
plánem k trvalé zástavbě. Zejména obyvatelé
osady Slunečná proto již delší dobu usilují
o změnu určení této lokality v územním plánu. Podle starostky se město v zásadě nestaví
proti. V souvislosti se změnou v územním
plánu však považuje za vhodné nechat zpracovat regulační plán, který by např. stanovil
parametry komunikací a požadovanou rozlo-
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hu jednotlivých pozemků, aby výstavba (či
dostavba) neprobíhala živelně.
Většinu činností týkajících se chatových osad
– snad až na zmíněný odvoz odpadků – financuje město z vlastních prostředků. Výše těchto
nákladů nebyla zřejmě nikdy přesně vyčíslena.
Obnos, který město z rekreačních objektů
získává jako výlučný příjemce daně z nemovitosti, však rozhodně tyto náklady nepokrývá.
V minulosti se sice objevily snahy legislativně
řešit problémy obcí, jejichž katastr je zatížen
tak velkým množstvím chat, žádné praktické
řešení však zatím nalezeno a přijato nebylo.
Potenciálním přínosem pro město by v delším časovém horizontu mohla být skutečnost,
že někteří chataři se sem nakonec uchýlí natrvalo a rozšíří řady trvale hlášených obyvatel.
V rekreačních objektech je nyní hlášeno k trvalému pobytu kolem stovky obyvatel. Jestliže
zde po větší část roku či dokonce celoročně
žijí i další lidé, jen těžko ovšem mohou najít
motivaci ke změně trvalého bydliště. Ve vztahu vůči městu se totiž postavení chataře od postavení trvale hlášeného občana za normálních
okolností téměř neliší – nevýhodou je snad jen
přednost trvale hlášených při přijímání dětí do
školek či základní školy, což lze pro řadu lidí
označit za vcelku okrajovou záležitost. Rozdíl
mezi standardním občanem a chatařem tak vyplývá na povrch jen v mimořádných situacích.
Jako jediný příklad mohou v poslední době
sloužit loňské povodně, po nichž byl trvale
hlášeným osobám poskytnut ze strany města
servis ve zcela jiném rozsahu – byli přednostními příjemci pomoci z humanitárních sbírek
a na rozdíl od rekreantů mohli od města získat
finanční podporu.
Mnoho obyvatel Černošic na chataře nevraží, neboť negativa spojená s jejich letním pobytem bývají viditelnější pozitiva. Jeden přínos
však nelze sezónním obyvatelům chat upřít.
Některým černošickým podnikatelům v době
„okurkové sezóny“ citelně zvyšují tržby. Je
možné, že bez útrat z chatových osad by již
v našem městě nebylo pár obchodů a služeb.
Martina Řehořová

fórum
Stanovisko VPMČ k projektu
Centra Vráž
Sedm měsíců po komunálních volbách
stále výrazněji vnímáme snižování rozlišovací schopnosti občanů mezi jednotlivými
politickými subjekty zastoupenými v Radě
města. Vzhledem k tomu, že tento sílící trend
považujeme za naši prezentační nedůslednost
a vzhledem k tomu, že tato tendence gradovala v průběhu veřejné prezentace firmy IBS
ROKAL týkající se výstavby „CENTRA
VRÁŽ“, a také proto, že chceme kontinuálně a především otevřeně informovat občany
o našich postojích k problematice města, vydáváme následující oficiální prohlášení.
Volební uskupení VPMČ mělo ve svém
volebním programu z října 2002 zařazen bod
podpory vzniku obchodních center v Černošicích. VPMČ proto obecně souhlasí s vybudováním komerčně rezidenčního centra na
Vráži. Členové VPMČ měli za to, že existuje
všeobecné povědomí o přípravě tohoto projektu, a vzhledem k již vydanému územnímu rozhodnutí nebyla tudíž vyvinuta snaha
projekt zastavit, pouze snaha získat závazek
investora k dalším investicím ku prospěchu
obyvatel Černošic.
Aktuální vývoj upřesňování projektu a jeho
realizace i jeho vnímání širší veřejností však
vedla k tomu, že i VPMČ částečně přehodnotilo svůj postoj a má určité výhrady
nejen ke způsobu projednávání projektu
ale i k vybudování „Centra Vráž“ za stávajících podmínek na základě projektu, který byl
podkladem územního řízení.
Hlavní nedostatky projektu:
- projektový záměr není zcela v souladu
s platným územním plánem z důvodu
zařazení rozsáhlých rezidenčních ploch,
s nimiž územní plán z r. 1996 nepočítal,
- projekt likviduje stávající fotbalové hřiště
pro děti za něž závazně nenabízí náhradu,
- investiční záměr je postaven s cílem rychlého zisku investora, a nehledí na násled-

né nezbytné investice města, tj. vybudovat
takovou sociální vybavenost a technickou
infrastrukturu (např. hřiště, školu, školku,
kanalizaci, vodovod), která by vedla ku
spokojenosti budoucích obyvatel centra
a okolí. Město na tyto investice nemá dostatek prostředků a je nezbytné požadovat
od investora spolufinancování doprovodných veřejně prospěšných projektů,
- projekt navrhuje budovy málo členité,
investor by měl předložit model centra
včetně části okolní zástavby, aby doložil
jak a zda vůbec centrum zapadne organicky do okolní zástavby,
- projekt extrémně zvýšil poměr bytových
ploch k administrativně obchodním plochám, poměr ploch bytů a obchodně administrativních by měl být alespoň v poměru 1:1,
- projekt má sice počet parkovacích míst
dle současných norem, ale je na místě
požadovat navýšení této hodnoty o 20 %,
z důvodu předpokladu vyšších nároků
současných a budoucích generací žijících
v Černošicích.
VPMČ vyvinula ve vztahu k projektu „Centra Vráž“ od listopadu 2002 následující
aktivity:
- výhrady k nedostatečné veřejné prezentaci
projektu průběžně od listopadu 2002,
- nárokování vybudování náhradního volně
přístupného sportoviště a zařazení návrhu
tohoto projektu do realizačního investičního plánu města Černošice pro rok 2003,
připraveném Investiční komisí a schváleném zastupitelstvem města ve formě
záměru,
- podání odvolání k územnímu řízení
z důvodu námitek k technickému řešení
projektu (dešťové odvodnění a dopravní obslužnost) reprezentantem VPMČ
L. Koubkem v březnu 2003 (odvolání bylo
následně staženo po částečném zapracování připomínek),
- aktivní spolupráce s občany při objasňování projektu, spolupráce na organizaci
prezentace investora (moderování repre-
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zentantem VPMČ M. Strejčkem, květen
2003).
VPMČ navrhuje:
- provést posouzení kalkulace rentability
projektu Investiční komisí; výsledkem
by měla být přijatelná mez rentability pro
investora, jež by případně vedla k redukci
bytových ploch nebo přiměla investora

k dalším doprovodným investicím ve prospěch obyvatel okolí centra Vráž,
- akcentovat ozelenění Centra, např. využít
i plochy střech a zrealizovat některé části
jako zelené střechy (zatravněné s okrasnými keři),
- odložit schválení změny územního plánu
zastupitelstvem.

názory a ohlasy
Občané města Černošice
a přátelé zdravého rozumu
Tento otevřený list vznikl na základě událostí, jež se odehrály v poslední době v našem městě a jež se týkají tolik diskutovaného
CENTRA VRÁŽ. Předem upozorňuji, že
nemám v úmyslu někomu brát právo na jeho
názor a ani se nechystám ten svůj někomu
vnucovat. Cítím jen potřebu se ozvat a to
dosti důrazně, protože prostředky, kterými
se brojí proti tomuto projektu, již překročily
meze slušnosti a rozumného uvažování. Po
té, co se část spoluobčanů vyjádřila proti formou petice (u nás na Vráži nic neobvyklého),
se začínají po Černošicích objevovat letáky
s absolutně demagogickým textem a lživými
informacemi. Proto se obracím na vás všechny a apeluji na váš zdravý úsudek.
Přestaňme být egoisté a zamysleme se.
Přestaňme konzervovat naše město a uvažujme. Tím jak je v krajině rozloženo se
stává vyhledávanou nejen rekreační oblastí,
ale i místem vhodným k trvalému bydlení.
Poptávka je proto veliká a místa není mnoho.
Jediný možný směr, kterým se dá ještě v Černošicích stavět je právě celá oblast Vráže,
a sami se můžete přesvědčit, že výstavba
v této lokalitě jede na plné obrátky. Tím dojde k větší koncentraci obyvatel v této místní
části a nejen díky tomu, ale kvůli nám samotným, až jednou zestárneme i kvůli těm, kteří
jsou již pokročilého věku nebo nemohou
sami cestovat na větší vzdálenosti, by se tu
mělo postavit centrum s obchůdky, lékárnou,
ordinací a jinými obecně prospěšnými služ-
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bami. A i byty, které zde vzniknou, budou
sloužit občanům našeho města, takže zde
nevidím žádný individuální zájem. Dopřejme
možnost i dalším lidem si pořídit bydlení
v našem městě, což automaticky zvedne přísun financí do městského rozpočtu a možná
bude na novou školku nebo nové hřiště.
Co se týká územního plánu, limitů využití
plochy a vzhledu centra, na to nejsem odborník a proto přenechám posouzení těchto
záležitostí městským úředníkům, kteří jsou
k tomu určeni. Je to věc každého z nás zda se
mu to líbí nebo ne, ale nesmíme svůj názor
vnucovat ostatním za pomoci mystifikace.
Nehoráznou lží je totiž poznámka neznámého autora, jenž mylně uvádí, že pozemky,
kterých se týká výstavba centra, jsou stále
v držení restituentů. NENÍ TO PRAVDA.
Zcela stoprocentně jsou tyto pozemky vlastnictvím firmy IBS Rokal.
Když se celá kauza rozbíhala, slýchal jsem
,,představte si, že tam budou osmnáctimetrové paneláky“, nyní se z anonymního letáku
dozvídám, že budovy budou mít už jen
čtrnáct metrů, možná když chvíli počkáme,
budou tam nakonec jen docela malé domečky, nebo vůbec nic, jen stará rezavá branka
a dokud nespadne, tak i Vrážská pamětihodnost – kulturní středisko – ale konec srandy.
Myslím si, že po veřejné prezentaci celého
projektu je nám asi všem jasné co je v plánu
firmy IBS Rokal na Vráži postavit a rozhodně
není za co se stydět.
Přestaňme se proto navzájem strašit tím
co všechno nás možná potká postaví-li se

názory a ohlasy
Centrum Vráž. Přestaňme si lhát a dejme
šanci rozvoji našeho města. Týká se to nás
všech, proto nebuďme lhostejní a řekněme
své ano nejen tomuto projektu, ale i všem
dalším aktivitám, které pomohou zvelebit
naše město a zpříjemnit nám tak život
v něm. Podpořme snahu vedení města udělat něco pro nás občany Černošic i pro samotné město. Všem zúčastněným děkuji.
Tomáš Kopačka, občan města Černošice

Vážení spoluobyvatelé
Černošic!
Vím, že víte, že bydlíte na dobré adrese, na
dobrém a překrásném místě.
Zároveň já vím, když Černošicemi procházím, že se cítím jak na Ukrajině nebo v Rumunsku. Ne že by v Rumunsku nebo jinde
nebyla hezká krajina, ale obyvatelé, stejně
jako my, se k tomu co „dostali od Boha“
chovají nepěkně!
Neuvěřitelný nepořádek na obecních pozemcích, na silnicích, cestách, lesních zákoutích,
zahradách! Rozházené odpadky, které někdo
dovezl autem. Tedy nikoli chudý člověk, který
nemá na popelnici. Je mi stydno, zvedá se mi
žaludek.
Nedávno jsem do Černošic pozval ... historika architektury Zdeňka Lukeše. ... Představoval nám všechny perly architektury, co u nás
máme ale také „druhé ligy“, domy navržené
architekty, kteří neměli tak světová jména, ale
dovedli se s pokorou ujmout nabídky a vytvořili domy na vysoké estetické a řemeslné
úrovni. V době procházky a přednášky však
zrovna někdo vypustil do vodoteče fekálie,
někdo jiný zapálil mokré listí. Nejenom v Libušině ulici se povalovala polorozpadlá auta,
hrdě označená jménem majitele. Polopopadané zídky hrozily zavalením cestiček. Díry
v silnici se daly měřit na decimetry...
Věřím, že je to těžké. Obec nemá peníze!
Má ale obec vůbec chuť hledat netradiční jiná řešení? Něco udělat na víc? S Černošicemi
sousedí jiné obce (třeba Dobřichovice), kde

je čistěji, lepší silnice, kde hledají cesty a pokoušejí se o řešení. Jak to, že tam to jde? ...
Včera jsem byl svědkem, jak dva mladící
ve svých starších, ale rychlých autech, na
hlavní silnici do Solopisk, se bavili tím,
že zastavili a prudce akcerelovali v místě
největšího navršení neuklizených kamínků
a prachu do výše několika decimetrů. Vznikla
tak oblaka pomalu sedajícího prachu, o odlétajících kamíncích okolo chodců a cyklistů
ani nemluvě. Chápu jejich nadšení. Úžasné
vzrůšo! Asi bych v jejich věku, maje auto
a snahu nadzvednout usedlíky, jednal stejně.
Jenom ten úřad by to nemusel tak nechat
neuklizené. ...
Obec musí být iniciátorem. Nikoli pouhým
přikazovatelem a vyhlašovatelem omezení
a vyhlášek, které nakonec stejně nikdo nekontroluje.
Možná by pomohla akce: Stydíte se za
své okolí? Tak mu pomožte! Tak se o něj
postarejte! Zameťte si před prahem. Rozšiřte
svůj horizont! Žádné akce Z! Ale zkuste se
postarat i o to, co Vám přímo nepatří, ale na
co se stále díváte!
Obec může zařídit kontejnery, zedníka
z technických služeb, jehož jedna hodina
práce zachrání několik desítek tisíc korun na
pozdější opravy.
I ty fekálie se dají řešit: v současnosti už
snad nikdo nebude na černo vystavovat falešné stvrzenky, že žumpu vyvezl. Kontrola, ta
otravně opakovaná, snad přinutí notorického
smradlavce se připojit. Slyšel jsem, že i obecní domy nejsou připojeny. Je to pravda? Je to
možné?...
Zvláště starší generace, nezvyklá na skvělý
pravidelný odvoz tříděného odpadu, je pyromanská. Ohníček na zahrádce je krásný.
Hoří pomalu, doutná, plní okolí, často celou
obec podzimní náladou obrázků Josefa Lady.
Občas se přihodí i něco jiného ... Nemám
nic proti společenským ohníčkům s opékáním buřtů a brambor, které končí uhašením.
Úžasná romantika, proč ne?
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Omlouvám se za své rozoohnění. Přivedla
mě k němu návštěva lidí, kteří vnímají dědictví a krásu naší obce a chvílemi jsem cítil
jejich veliké rozpaky nad současným stavem
obce.
Moc rád bych ještě v životě viděl, že
se nezměnilo jen „vlastnictví výrobních
prostředků“, ale hlavně vztahy a zodpovědnost k majetku. A také vztahy mezi
lidmi. Tam to potrvá asi nejdéle. Česká hra
na nedůvěru ve druhého je tradiční a silná.
Zkusme s tím něco začít dělat.
Když omezuji druhé, bráním jim v jejich
činnosti, práci a rekreaci a negativně ovlivňuji jejich pocity, třeba jenom tím, že dávám
najevo, že okolí mě nezajímá, chovám se
hanebně! ...
Nechci být jen kverulant, který stále píše,
co kdo provedl špatného. Oceňuji, co se zlepšilo, co se povedlo (tříděný odpad, kanalizace,
voda, kontejnery, plynofikace atd. atd.), ale je
třeba se cílevědomě o dosáhnuté a hotové starat! Nešlo by s tím něco více udělat?
Pavel Štecha, prof. Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze

Z dopisu p. prof. Štechy jsme vybrali část,
kterou se věnuje občanstvu. Části, kde je oslovován úřad, budou uvedeny i se stanoviskem
úřadu v některém z dalších čísel Il.
O.H.

Suma sumárum pro ty, co
tam nebyli
Ve středu 28. 5. 2003 se v Kino Clubu
v Černošicích uskutečnila prezentace firmy
IBS Rokal, s.r.o. týkající se výstavby „Centra Vráž“. Ze strany investora se této akce
zúčastnili pan Ing. Michael Pánek, Ing. Petr
Wolf, Mgr. Lukáš Pavel, arch. Peter Sticzay
a pan arch. Netík. Dále byli přítomni členové městského zastupitelstva v čele s paní
starostkou Helenou Langšádlovou, prvním
místostarostou Alešem Rádlem a druhým
místostarostou Ing. Liborem Koubkem. Sál
Kina Club byl dle očekávání zcela zaplněn
občany města Černošic.
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V úvodu večera pan Ing. Michael Pánek
ozřejmil genezi vzniku svého podnikatelského
záměru výstavby městského centra v Černošicích. Tento se odvíjí od současné poměrně
vysoké poptávky po bydlení v Černošicích,
dále pak od záměru samotného města realizovat v této lokalitě obchodně – administrativní centrum. Vzájemná výhodnost propojení
těchto dvou požadavků je základní koncepční
osou pro vznik projektové dokumentace. Na
základě svých zkušeností s podobným typem
výstavby (20 bytů v Letech u Dobřichovic,
náměstí Palackého v Dobřichovicích) vyzval
pan Ing. M. Pánek blíže nespecifikovaný
počet architektů k účasti na interní soutěži architektonické podoby budoucího centra. Z této
soutěže pak vzešel vítězný návrh architektů
Sticzaye a Netíka, kteří byli vyzváni k realizaci projektové dokumentace, jež byla následně
předložena městské radě ke schválení (detailně
viz Informačí list – květen 2003). Po schválení
městskou radou a splnění veškerých úředních
náležitostí přistupuje IBS Rokal, s.r.o. k realizaci finální architektonické podoby centra
s reálnou představou o datu zahájení výstavby.
Tolik ve zkratce pan Ing. M. Pánek.
Další blok prezentace byl věnován projekci
samotného architektonického návrhu centra
s komentářem pana arch. Petera Sticzaye.
Centrum bylo představeno prostřednictvím
trojrozměrné vizualizace a půdorysných plánů. Ze strany investora byly zřetelně vyřčeny
všechny základní parametry centra (poměr
administrativní a obytné plochy, výšky budov, počet parkovacích míst, umístění kulturního střediska, zátěžová kriteria pro blízké
okolí atd.). Projekt byl uveden především
jako moderní architektura, splňující kvalitativně vyšší nároky na bydlení s rozšiřující
lokální nabídku služeb, zejména pro občany
žijící v oblasti Vráže. V neposlední řadě jako
urbanisticky významný počin v souladu se
záměrem města vzniku tří městských center.
Byla také zmíněna současná redukce některých kritických výšek detailů budov a jejich
větší vzájemná členitost oproti původnímu
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Centrum Vráž

Nám. Palackého v Dobřichovicích

20 bytů v Letech u Dobřichovic
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návrhu. Taktéž poměrně velkoryse koncipované kulturní centrum bylo na základě požadavku města redukováno a tato část projektu
bude přepracována.
Následné slovo paní starostky Heleny
Langšádlové bylo zcela v souladu s jejím
vyjádřením k centru Vráž v květnovém vydání Informačního listu a netřeba je opakovat.
Nově však z její strany jakožto zástupce města otevřeně zazněla sebekritická připomínka
k úrovni informovanosti občanů, což by mělo
vést ke změně tohoto stavu prostřednictvím
nejen veřejných zasedání zastupitelstva, ale
i např. k pořádání pravidelných neoficiálních
setkání členů zastupitelstva a občanů města,
zvláště pak v případech, které jako tento zásadně ovlivní charakter jeho života.
Posléze otevřená diskuse mezi občany,
investorem a zastupiteli města, nesoucí se ze
strany občanů ve výrazně kritickém duchu,
kulminovala především v těchto třech tematických okruzích.
1. Na adresu architektonické podoby samotného centra bylo zúčastněnými občany
vyřčeno odmítavé stanovisko názorově
zcela odlišné od prezentačního projevu
pana arch. Sticzaye. Prezentovaná podoba
centra nebyla přítomnými vnímána jako
moderní architektura zapadající nenásilně
do charakteru okolní zástavby, ale spíše jako arogantní, ostře individualistické pojetí
veřejného prostoru. Zde se výrazně projevila koncepční vágnost a nedůslednost při
formulaci požadavků občanů města kladených prostřednictvím zastupitelstva na
investora hned v počátku úvahy o stavebním záměru. Absence přesnější formulace
architektonického charakteru zástavby ze
strany města otevřela poměrně široce rozevřený prostor, jenž byl posléze naplněn
především komerčním zájmem investora,
což je, odhlédneme-li od romantické
úvahy o míře jeho „osvícenectví“, zcela
v intencích tržního hospodářství.
2. Schvalovací postup ze strany radnice je
mnohými občany označován jako velmi
sporný bod jak v právních otázkách napl-
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ňování územního plánu, tak i v individuální rovině kompetentnosti jednotlivých
zastupitelů při posuzování kvality samotného projektu a to především s ohledem
na jeho postrealizační sociální dopad.
V otázce právní rozhodne krajský úřad
a je nutno vyčkat. V otázce kompetentnosti byl přítomnými otevřeně vysloven
názor, že našimi zástupci bylo rozhodnuto
špatně především z důvodu rozhodování
na základě subjektivních tvrzení investora,
nikoli na základě objektivní sumarizace
argumentů všech zúčastněných. V rozhodujících bodech kolem kterých se nyní
točí celý spor jsou to tvrzení týkající se
především ekonomické rentability, architektonické kvality a sociální výhodnosti
projektu. Kladné stanovisko zastupitelů
města vydané k předloženému stavebnímu
záměru bez fundovaného rozkladu bussines plánu, bez odborného a nezávislého
architektonického posudku a především
bez širší společenské diskuse o jeho přijatelnosti pro občany města, je odpůrci
projektu vnímáno zejména jako výsledek
sebestředných tendencí zastupitelstva,
nikoli jako výsledek snahy po nalezení
společenského konsenzu.
3. Úroveň informovanosti občanů byla přítomnými shledána jako zcela neadekvátní
významu a závažnosti projektu takovéhoto rozsahu, což v současné situaci zapříčiňuje výrazný nesoulad mezi voliči a vedením města. To umožňuje těm bystřejším, aby bez porušení jakéhokoli zákona
realizovali své privátní zájmy a dotčené
odsunuly do trpné pozice pozorovatelů.
Z hlediska investora je to bez ohledu na
jakýkoli morální apel jedna z možných
a pro nás bohužel i legitimních cest, jak
dosáhnout svého cíle. Koneckonců je to
jeho bussines a jak známo, podnikatelské prostředí obecně nevykazuje příliš
výrazné znaky loajality ke společnosti
jako takové.
IBS Rokal s.r.o. se zřejmě zařadí do šiku
úspěšných, ale řady vstřícných v Černošicích
nerozmnoží. Škoda. Mohli jsme mít centrum,
teď bude mít centrum jenom někdo. Přesto,
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a to prosím bez ironie sobě vlastní, pokud se
tak stane, přejme mu to. Je to jeho úděl.
Pro úplnost nutno konstatovat, že nezazněly
pouze kritické hlasy, ale i hlasy výstavbu centra podporující. Byť nezněly tak silně, i tyto je
nutno vzít v potaz. Bylo by opravdu zajímavé
zjistit, jaký je poměr pro a proti. Pokud máte
zájem, pošlete své ANO VRÁŽ či naopak
NE VRÁŽ na adresu redakce. Praxi z referenda máte, tak to snad nebude takový problém.
Výsledek rádi zveřejníme.
Michal Strejček

Dravci a savci
Architektura, stejně jako každá jiná tvůrčí činnost, je ve své podstatě podřízena jen
a pouze individuální invenci architekta.
Snažit se nahradit tuto individualitu kolektivní tvorbou je cesta k rozmělnění originálu
všelidovou estetikou, ve svém průsečíku
nutně produkující pouze nesourodou změť.
O tom, že sázka na talent je vždy rizikem,
snad netřeba diskutovat. Zvláště pak na talent
vlastní, neb nejsme všichni předurčeni ke
stejným věcem. Přesto se často snažíme rádoby erudovaně vyjádřit k čemukoli, aniž bychom předem zvážili, jaké jsou naše skutečné
schopnosti v té či oné oblasti. Děláme chybu.
Namísto toho, abychom vytvořili především
prostor pro co možná nejširší nabídku originálů a z těch si pak vybírali, necháváme se
možná trochu nevědomě, ale možná i trochu
rádi natlačit do pozice, ve které se sami pokoušíme stvořit něco, čemu v podstatě nerozumíme. To nemusí nutně znamenat, že jsme
nekultivovaná individua bez potřebné míry
vkusu a citu, to pouze znamená, že nejsme
po odborné stránce připraveni argumentovat
a tak se nutně vyjadřujeme jenom na základě svého pocitu. No, a právě proto, že jsme
v tomto ohledu každý jiný, těžko nalezneme
něco, co se bude líbit všem. Pokud však svůj
úhel pohledu posuneme z úzce individuální
roviny do roviny společenské, jsme daleko
blíže šanci formulovat naše požadavky, neboť
v této rovině máme mnohem více společ-

ného. Máme společný prostor jenž sdílíme,
prostor naplněný nikoli jednorázovou účelovostí, ale dlouhodobou kulturou, a historií.
V neposlední řadě také současnou představou
o budoucnosti tohoto prostoru jako celku, jehož obsahem nejsou lokální zájmy, ale zájmy
společenské.
Jestliže se dnes nemůžeme přesně dohodnout na tom, jak by z architektonického
hlediska mělo vypadat Centrum Vráž, je to
zejména důsledek záměny rolí. Každý z nás
je při pohledu na Vráž stále více architektem,
přičemž architekty tlačíme k tomu, aby byli
více občany. Chyba. Tlačme je k tomu, aby
byli lepšími architekty a my se snažme býti
lepšími občany. Nesnažme se je sami sebou
nahradit. Soustřeďme se na společenskou
rovinu rozhodování. Soustřeďme se na formulaci sociálních požadavků, neboť toto je
rovina, která nám legitimně přísluší a proto
je nutno ji i respektovat. Odměnou tomuto
respektu budiž pak architektura, která je námi
naplněna citově, nikoli pouze mechanicky.
Architektura, která nebude hodnocena jenom
jako moderní hromada betonu a cihel, ale bude hodnocena jako něco, s čím je možno se
v širších souvislostech přirozeně ztotožnit, jako něco, na co bychom mohli být eventuelně
i hrdí. Vnímat, a do svých projektů zahrnout
tuto rovinu, jako jeden z nutných předpokladů ke vzniku genia loci, je dáno jen opravdu
talentovaným. Ti ostatní pro mne zůstanou
pouze více či méně schopnými inženýry.
Samozřejmě, že i já si uvědomuji značnou
obtížnost diskuse o věcech, které se nedají
matematicky vyjádřit. Obtížnost reálné uchopitelnosti tak veskrze iracionálních témat jakými jsou estetika a individuální pocit. Avšak
fakt, že nějaký Leonardo maloval pouze od
čtyř do pěti odpoledne ne proto, že potřeboval
světlo k tomu aby viděl, ale proto, že ho potřeboval k zachycení atmosféry, mne utvrzuje
v přesvědčení, že takováto diskuse má smysl.
Přinejmenším proto, že umožňuje kultivovat
myšlenky, které se snažíme zhmotnit.
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Aby Vám z toho filozofování nevyschlo
v krku, přikládám na závěr krátkou historku.
Nedávno jsem byl svědkem zajímavého
úkazu. Před samoobsluhou „U Vávry“ živě
gestikulovala směrem k nebi skupinka místních občanů. Smysl jejich poněkud směšných pohybů odkazujících přinejmenším
na přistání UFO jsem pochopil až posléze
z mimoděk odposlechnutých útržků jejich
hovoru. Zkoušeli si totiž představit budovy
zamýšleného „Centra Vráž“ a to především
jejich výšku. S pohledem upřeným do dáli
směrem k Cukráku ne a ne se dohodnout,
kdo má lepší odhad. Na tom by nebylo nic až
tak zajímavého. Zajímavá však byla metoda,
kterou pro maximální přesnost odhadu výšky
použili. Zvolili celkem logicky srovnávací
postup a jako měřítko si stanovili výšku nejbližšího možného srovnávacího bodu, jímž
je sloup veřejného osvětlení stojící přímo na
fotbalovém hřišti.
Nicméně po chvíli narazili opět na stejný
problém. Neznali skutečnou výšku sloupu.
Opouštěl jsem je ve chvíli, kdy se ji snažili
také odhadnout a pro tento odhad začali hledat další srovnávací bod. Ve kterých místech
Černošic se dnes nacházejí, není mi známo.
Ale pokud stále ještě někde bloudí, mám pro
ně dobrou zprávu.
Věrný své zásadě „minimální podněty
– maximální následky“ jsem navštívil technické služby města Černošic s dotazem,
zda by mi nesdělili výšku sloupů veřejného
osvětlení. Přesto, že jsem svůj dotaz vznesl
v rodném jazyce, jejich výraz ve tváři v prvním momentě předznamenával setkání s něčím opravdu hodně podezřelým. Nicméně
po mém vysvětlení, k čemu že potřebuji znát
výšku sloupů veřejného osvětlení, došli po
krátké diskusi k závěru, že ji také neznají.
Požádal jsem je tedy, zda by výše zmíněné
sloupy mohli přeměřit. Zřejmě usoudili,
že mají co do činění s nebezpečným šílencem a tak mi raději ochotně vyšli vstříc.
U příležitosti překládky jakéhosi kabelu,
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s pomocí pásma a vysokozdvižné plošiny
přeměřili na centimetr přesně jeden z inkriminovaných sloupů. A teď vysvobození pro
ty dobré muže, kteří snad ještě dnes někde
u Vonoklas hledají nějaký další srovnávací
bod. Sloup veřejného osvětlení na hřišti na
Vráži měří přesně 1 050 cm, slovy deset
a půl metru. (Viz. nákres) Za tuto informaci,
která možná někomu změní život upřímně
děkuji především panu Soprovi, vedoucímu
TS Černošice. Tak, teď, když už máme alespoň jeden pevný, nezpochybnitelný bod,
zkusme jej využít. Až půjdete k panu Vávrovi
nakoupit, stavte se na hřišti. Výšku sloupu
znáte. Předpokládanou výšku objektů zamýšleného centra také. Vaší představivosti budiž
pomoženo.
S pozdravem „důvěřujte sloupu“
Michal Strejček

kaleidoskop
100 let hasičů v Mokropsích
U příležitosti stoletého výročí existence
Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy proběhla 31. května v okolí hřiště SK Kazín
velká oslava. Žádný bál, pochod s bubny
a prapory, ani kladení věnců, ale ukázka práce a vybavení hasičů a záchranářů.
Úvod obstaral malý návrat do historie – v dobových uniformách, s troubením „hóří“ přijeli
řevničtí dobrovolní hasiči s ruční hasičskou
stříkačkou taženou koňmi a předvedli zásah
tak, jak vypadal před sto lety. Pak jsme se naopak zaměřili na naší budoucnost – mladí hasiči
z Mokropes, Jíloviště a Řevnic uhasili hořící
„dům“ na náspu nad hřištěm.
Hlavní část oslav však byla pojata jako
velké součinnostní cvičení profesionálních
a dobrovolných hasičů, armády, policie
a lékařské záchranné služby. Motivem
cvičení, který se prolínal téměř všemi
ukázkami, byla nehoda nákladní lodi s úni-

kem ropných látek do řeky, požárem a se
zraněním osob.
Požár na pravém břehu Berounky zlikvidovali dobrovolní hasiči z Jíloviště a vojáci
73. ZVZ civilní ochrany z Rakovníka za pomoci obojživelného transportéru PTS, který
mimo jiné zasahoval také při loňských povodních v Dobřichovicích. Za účelem zachycení
a likvidace ropné skvrny vybudovali dobrovolní hasiči z Mokropes, Lipenců a Dobřichovic pod místem havárie nornou stěnu.
Zraněného z pravého břehu řeky transportovali pražští profesionální hasiči (čtyři z nich
se několik dní před tímto cvičením vrátili ze
záchranné mise v Alžíru) do záchranného
člunu řevnických profesionálních hasičů pomocí 180 m dlouhé a až 40 m vysoké lanovky, kterou vybudovali od skály nad Montanou
k hasičskému vozu na levém břehu řeky.
K potopené lodi pak motorový člun mokropeských hasičů dopravil potápěče, kteří jej
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označili, poté připevnili k ocelovému lanu
vyprošťovacího tanku Hasičského záchranného sboru Českých drah. Ten pak potopený
vrak vytáhl na břeh a jeřáb pražských hasičů
jej naložil k dalšímu transportu.
Mezi tím probíhaly další dílčí ukázky
– divácky atraktivní hasičský tank pro zásahy
v nepřístupných terénech a místech s extrémně
vysokou teplotou, supermoderní hasicí a řezací zařízení COBRA, které úzkým proudem
vody s abrasivem provrtalo během několika
vteřin i ocelovou traverzu. V rámci mezinárodní spolupráce zdravotníci ze SRN vybudovali humanitární základnu prvosledového
lékařského ošetření Samariter International.
V 11.00 pak přistála na fotbalovém hřišti helikoptéra pražské policie, používaná pro transport zraněných, nebo třeba pro evakuaci lidí
z nepřístupného terénu, např. při povodních.
Malí i velcí pak měli možnost usednout za
řídící páku tohoto stroje a důkladně si jej prohlédnout. Stejně tak mohli vyjet v záchranném
koši hasičského žebříku IVECO a rozhlédnout
se po Mokropsích z výšky 52 m.
Nechybělo ani nezbytné občerstvení a upomínkové předměty – odznaky, půllitry a pamětní medaile, vše s hasičským znakem SDH
Mokropsy a letopočty 1903–2003. Ty je ostatně
možné i nadále zakoupit v hasičské zbrojnici.
Celkem se celého cvičení zúčastnilo 208
zasahujících z Hasičského záchranného
sboru Praha, Hasičského záchranného sboru
Řevnice, 73. záchranné výcvikové základny
civilní ochrany z Rakovníka, SDH Mokropsy, SDH Černošice, SDH Jíloviště, SDH
Řevnice, SDH Dobřichovice, SDH Lety,
SDH Solopisky, SDH Jílové, SDH Lipence,
SDH Radotín, Asociace samaritánů CR, Asociace samaritánů SRN a Policie ČR.
Pod velením mokropeského velitele Jaroslava Blažka předvedli všichni profesionální
práci a věřím, že všechny přítomné nejen pobavili, ale zejména znovu přesvědčili o svých
schopnostech a dovednostech.
Petr Lágner, SDH Mokropsy

30

Včelstvo a jeho život
Článek o včelách a včelařství, který byl
v IL zveřejněn v květnu, měl velice široký
pozitivní ohlas. Proto jsem se rozhodl uvést
v pokračování další důležitá a zajímavá fakta
ze života včel.
Každý z nás již viděl a možná i pozoroval
včelu (Apis mellifera). Ví o ní, že nosí nektar
z květů, že nosí na zadních nožičkách pyl, že
je velmi pracovitá, přísloví říká – jsi pilný
jako včelka, ale také ví, že včela má žihadlo.
Když bodne, moc to bolí a včely se stávají
nenáviděným druhem hmyzu. Každé včelstvo
je tvořeno několika tisíci včel – dělnic (může
jich být až padesát tisíc), několika stovkami
trubců. Avšak jednou jedinou matkou. Je to
velmi kompaktní celek, kterému se v hovorové řeči také říká včelí rodina. Délka života
jedné včely – dělnice se mění v závislosti na
ročním období. V letním období včela žije
4–6 týdnů, v období od pozdního léta do jara
7–9 měsíců. Včela je velmi citlivá na pokles
teploty. Již při 6°C ztrácí pohyblivost a hyne,
přestože včelstvo jako celek přežije snadno
i ty největší mrazy.
Mezi jednotlivými včelami, trubci a matkou je vzájemný vztah. Včelstvo žije ve shodě, všechny včely vykonávají práce, kterých
je v úle – včelím příbytku – třeba. Žádná včela nedokončí celou práci sama. Včely nejsou
tvorové myslící, nýbrž jednají pudově. Jen
díky těmto schopnostem mohou žít na Zemi.
Předpokládá se, že dnešní podobu má včela,
a tedy i včelstvo, již více než 15 miliónů let.
Do této doby probíhaly v jejím životě mnohé
změny. Tato doba se odhaduje na 80 miliónů
let. A ještě dříve probíhal vývoj hmyzu, tedy
i včel. Tato doba se dá odhadovat na 200 miliónů let. Vývoj včel je tedy starší než lidstvo.
Člověk začal včelařit tehdy, když poznal základní včelí produkty – med a vosk.
Včely dělnice vykonávají v úle všechny
práce. Líhnou se z oplozených vajíček, které
matka nakladla na dno buněk. Vývoj včely
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trvá 21 dnů. Dělnice čistí buňky, krmí neuzavřený (nezavíčkovaný) plod, dusají hlavičkami
v buňkách pyl, který byl do úlu přinesen jinými včelami, zpracovávají nektar na med, potí
voskové šupinky na stavbu díla, stavějí nové
buňky, udržují teplotu v úle, zahřívají plod,
větrají a také hlídají česno – vchod do úlu.
Často je možné spatřit na česně včely, které
jsou obráceny hlavičkami směrem do úlu,
mají zdvižený zadeček a mávají křídly. Při této
činnosti rozšiřují z vonné žlázy vůni svého domova, podle které se orientují ostatní včely. Na
česně je občas vidět i boj – v tom okamžiku se
pokusila cizí včela proniknout do úlu.
Trubci se líhnou z neoplozených vajíček,
tzv. partenogeneticky. Jejich vývoj od vajíčka po dospělého jedince trvá o tři dny déle
než u včely. V prvních dnech je včely i krmí,
po osmi dnech již vylétají z úlu na prolety.
V úle ani mimo úl však nepracují. V každém
včelstvu jsou trubci v malém počtu v letních
měsících známkou dobrého stavu. Jakmile
však není přínos sladiny do úlu, včely trubce
vyhladoví a vyženou z úlu ven. Trubec žije
20 až 50 dnů
Matka je nejdůležitějším jedincem včelího
společenství. Je nepostradatelnou součástí
včelstva. Včelstvo bez matky není schopno
reprodukce a po čase uhyne. Matka je delší
než včela, má mohutnější hrudníček. Je to
oplozená samička, která klade vajíčka v počtu od několika desítek po několik stovek
denně (až 1 500 vajíček), což představuje
váhu celého jejího těla. Kromě kladení vajíček matka nevykonává žádné jiné práce ve
včelstvu. Neživí se sama, je krmena mladými
včelami, ty ji zároveň čistí, olizují a ona jim
předává zvláštní látku (feromon), která spojuje včely v jedno sociální seskupení. Vývoj
matky od vajíčka trvá 16 dní. Po třech až pěti
dnech od vylíhnutí matka vyletuje z úlu na
první orientační prolet. Později se vypraví na
snubní prolet. Na některém výletu je oplodněna trubci a po pěti a více dnech začne klást
vajíčka. Tento děj se odehrává pochopitelně

v jarních a letních měsících. Může nastat
situace, že po určitou poměrně krátkou chvíli
jsou v úle i dvě matky. Tento stav je jednou
z příčin rojení. Matka žije čtyři až pět let.
Zkušený včelař však přibližně po dvou letech
matku vyměňuje za novou umělým zásahem
do včelstva. Včely jsou však schopny zorganizovat výměnu samy a dají přednost matce
mladé a výkonné.
Vztahy mezi jedinci ve včelstvu jsou
velmi zajímavé. Matka chová velmi nepřátelský postoj k matce jiné. Většinou dochází
k soubojům, v nichž je jedna matka usmrcena. Matka je schopna ubodat kladélkem
i dosud nevylíhlou mladou matku v buňce.
Jiný vztah staré matky k mladé je tehdy,
jestliže včelstvo získalo rojovou náladu.
Pak většinou stará matka opouští s rojem úl
a uvolňuje místo mladé matce. Vztah matky
k vlastním včelám je vždy kladný. K cizím
včelám bývá zpravidla nepřátelský. Vztah
matky k trubcům se zdá být lhostejný. Jen
v období snubních výletů vyhledávají matky
v terénu trubčí shromaždiště, aby mohlo dojít ke spáření a k oplození. Matky si trubec
v úle vůbec nevšímá. Má o ni zájem pouze
ve volné přírodě. Vztah včel vůči cizím včelám v přírodě je netečný. Na jednom květu
můžeme pozorovat i několik včel, které se
vzájemně neruší ve sběrací činnosti. Zcela
jiná situace je na česně, ale o tom již byla
řeč. Může dokonce dojít k situaci, kdy silné
včelstvo okupuje úl včelstva slabého, které
nesplňuje podmínky normálního včelího
společenství. Zpravidla jsou to včelstva nemocná nebo bezmatečná. Nejčastěji k této
situaci, kterou nazýváme loupeží, dochází
v době přikrmování včelstev na zimu nebo
v jarním období. Včelám, které invazi pořádají, říkáme zlodějky. Jestliže zaletí do
cizího úlu trubec, včely se k němu chovají
netečně. Trubci z jiných úlů, mnohdy i ze
vzdálených oblastí však mohou být nebezpeční pro včelařství přenosem různých
nemocí, zvláště pak jako přenašeči roztoče
Varroa destructor, který způsobuje nakažli-
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vé parazitární onemocnění včelího plodu..
K cizím matkám je vztah včel nepřátelský.
Zbloudilá mladá matka, která zaletí do jiného úlu, bývá usmrcena hned na česně.
O vztazích jedinců ve včelím společenství člověk nevčelař málo ví. Proto je
občas slyšet i takový názor, že včela je
více škodlivým než užitečným hmyzem.
Matka i trubec se vůči člověku chovají
plaše. Trubec ihned odletí, jakmile ucítí
pach ruky včelaře. Matka se snaží ukrýt
mezi včelami, zpravidla v tmavém koutku
na plástu nebo v úle. Nikdy nebodá, i když
– jak již bylo řečeno – kladélko slouží matce k souboji s jinými matkami. Tak, jako
včele žihadlo. Trubec žihadlo nemá. Včely
však jsou schopny na člověka i zaútočit. Je
vždy nejlépe hovořit o vztahu člověka ke
včelám. Totiž to, jak se chovají včely, závisí
na člověku. Včely jednají pudově, člověk
přemýšlí. Člověk svým jednáním, pohyby,
čistotou, vůní nebo pachem, zacházením
a již samým přístupem k úlu nebo ke včelám ovlivní jejich vztah a chování vůči své
osobě. Největším nepřítelem vzájemného
vztahu je strach a snaha člověka okamžitě
včelu zahnat či usmrtit. V tomto okamžiku
se včela stává mnohem více agresivnějším
tvorem. Včela při bodnutí vypouští do rány
1 až 3 desetiny miligramu jedu. Maximální
aktivita včel, nejhorší a nejčastější reakce
jsou v horkých letních dnech, před bouřkou
a zvláště v období květu máku a řepky. Pro
každého člověka je včelí bodnutí bolestivé,
následuje ve většině případů menší či větší
otok. Zatímco alergický člověk snáší těžce
i jediné bodnutí, snese zdravý člověk 5 až 20
píchnutí, dokonce i více, 200 až 300 žihadel
způsobuje otravu, 500 jich může přivodit
i smrt. Včela po bodnutí umírá.
Život včelstva je velmi složitý, pevným
vnitřním systémem se řídící mechanismus.
Člověk by měl co nejméně do tohoto systému vstupovat. Avšak snaha o co nejvyšší
produkci především medu často nutí včelaře
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ke krokům, které naopak narušují chování
včely v přírodě. Zkušený včelař dává životu
včelstva volný průběh a smiřuje se i s tím,
že kupř. roj způsobí snížení produkce medu.
Bylo již řečeno, že včela má v přírodě nezastupitelnou roli. Stejně tak včelí produkty
jsou ojedinělou součástí potravy a léčby lidí.
Aby včelstvo vyprodukovalo jeden kilogram
medu, musí včely navštívit čtrnáct miliónů
květů. Člověk by k vykonání stejné práce
potřeboval při osmihodinové pracovní době
tři tisíce dní.
Vskutku stojí za to mít včelu rád!
Mgr. Luděk Sojka

Železnice obcí jdoucí.
Až do vynálezu „železného oře“ v první
polovině 19. stol. byla naše obec takřka odříznuta od světa. Ani silnice a cesty nebyly tu
v takovém stavu, aby po nich formani pravidelně jezdili.
I spojovací cesta mezi Mokropsy a Černošicemi byla ve stavu víc než bídném. „Selské
povozy měly co dělat, aby se dostaly domů
s nepoškozenými koly a nápravami.“
14. července 1862 slavnostní zahajovací jízda České západní dráhy z Prahy do Plzně.
Vlak stávající se z 22 vozů byl vítán dlouhotrvajícím a daleko slyšitelným jásotem davů obecenstva hojně se dostavivšího k trati .
(Tato se sestávala pouze z jedné koleje.)
Již v prvním roce dráhy bylo zřejmo, že
k přepravě obecenstva o nedělích a svátcích
nestačí obyčejné každodenní vlaky. Proto
správa zavádí za příznivého počasí zvláštní
zábavní vlaky.
Od léta 1869 zábavní vlaky zastavovaly
také u obcí Černošice a Všenory, kde dosud
nebylo zastávek.
Černošická zastávka uvedena v pravidelný
provoz 1. června 1883 (120 let)
1908 (95 let) Předána druhá kolej dopravě
veřejné ze Smíchova do Berouna. Most u Mokropes zůstal až do roku 1912 jednokolejný.
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20. srpna 1933 (70 let) konala se slavnost
otevření zastávky „Dolní Mokropsy“.
Vlaky z obou stran zde zastavily.
Jaké změny a novinky nám přinese rychlodráha v 21. století?
Ivan Látal

Jubilanti
Jan Hájek
Jaroslava Šípalová
Otakar Sixt

100 let
93 let
85 let

Věra Schauerová
Božena Hůrská
Karel Innemann
Květa Kratochvílová
Josef Stýblo
Květa Oxley
Jindřiška Lišková
Jaroslava Mandová
Anna Šverdíková
Hana Blovská
Vlasta Lukešová

85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Jízdní řád linky 313 v úseku Černošice – Třebotov, Kala
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kultura a sport
Kultura v Dobřichovicích

Oprava

sobota 12. července v 19. hod. v karlickém
kostele

neděle 13. července v 18.00 hod. v karlickém kostele

V minulém čísle IL ve zprávě o návštěvě
polských školáků v Černošicích byly nesprávně uvedeni doprovázející učitelé. Ředitelkou
lešnické školy je paní mgr. Monika Klosek,
paní Iwona Romanowska je tam v současné
době učitelkou. Za chybný údaj se čtenářům
i paní ředitelce omlouvám.
O. Hokr

LUDUS MUSICUS a hosté
Slavnostní koncert

Z redakce: Černošice – informační list

IRENA BUDWEISEROVÁ
a Fade´N – Spirituály

Antonín Dvořák: Cyklus „V přírodě“
op. 63, Mše D dur „Lužanská“ op. 86
sobota 20. července ve 20.30 hod. Křižovnické náměstí

DIVADELNÍ SOUBOR ŘEVNICE
– A. Jirásek – LUCERNA
Česká klasika v novém nastudování ochotníků z Řevnic.
neděle 17. 8. v 19.00 hod. v karlickém kostele

VARHANNÍ KONCERT
prof. Jaroslava Šarouna a mezzosopranistky Oldřišky Musilové
Na programu budou Handel, Bach, Vivaldi, Dvořák, Franck a další

Mariánská pouť
Jako již tradičně se ve dnech 16.–17. srpna 2003 uskuteční v našem městě Mariánská
pouť. Hlavním garantem průběhu a náplně je
stejně jako v minulých letech pan Petr Pánek. Program poutě bude upřesněn v příštím
vydání Informačního listu, ale předběžně
můžeme informovat, že osloveni budou
např. Pramínek, Timudej, Skauti, Červený
kříž, šermíři... Doufáme, že pouť se stane
příjemným zpestřením druhé poloviny
prázdnin nejen pro děti a jejich rodiče, ale
i pro Vás všechny ostatní, kteří letní čas budete trávit v Černošicích.
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Jak jsme slíbili, toto vydání informačního
listu má již svůj oficiální název „Černošice
– informační list“. Pro někoho snad až příliš
konzervativní, nicméně dle zadání se na tomto názvu usnesla městská rada a tak si holt
budeme muset asi přivyknout. Vám pozornějším však jistě neuniklo, že nový název informačního listu nesplňuje podmínky zadání
soutěže, neboť tento je složen z devíti znaků.
Požadovali jsme maximálně osm. Vysvětlení
radnice – nebylo z čeho vybírat, takže volba
názvu byla podřízena spíše úřední úvaze nežli kreativní invenci.
Z tohoto důvodu považujeme soutěž za
zmateční a tudíž odměna nebude realizována. Přesto všem, kteří se soutěže zúčastnili
vřele děkujeme a aby Vám to nebylo líto,
dovolujeme si Vám nabídnout adekvátní
náhradu ve formě hádanky. Znáte jméno
herce jehož fotografie v roli šerifa zdobí titulní stranu tohoto vydání? Své tipy zašlete
nejpozději do 25. 7. 2003 na adresu redakce.
A o co se hraje? Původní návrh, aby cenou
byla vlastnoručně podepsaná fotografie
velitele městské policie, z bezpečnostních
důvodů neprošel, cenou pro prvního správně tipujícího budou 2 lístky do ClubKina na
kovbojku.
Mimo nový název informačního listu
je další změnou způsob jeho distribuce.
Informační list již není distribuován prostřednictvím České pošty, ale prostřednictvím místního skautského oddílu. V zásadě
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jsme s distribucí spokojeni, a pokud na některé adresy nebyl informační list dodán, je
to jenom otázka doladění distribuční mapy.
Pokud jste občany Černošic, tzn. máte zde
trvalé bydliště, a nedostáváte informační

list, sdělte svou adresu redakci. Zjednáme
nápravu. Samozřejmě jakékoli jiné připomínky k fungování listu jsou vítány. Vždyť
je Váš.
S přáním hezkého léta redakční rada.

A ještě připojujeme v abecedním pořádku výčet všech návrhů, bez ohledu na to, zda
splňovaly zadaná kritéria: Č a M – Info, Č+M LIST, Č+M-Info, ČEMOINFO, ČeMy
INFO, Čeps, ČERMOINF, Čermok, ČERNOINF, ČERNOLIS, Černomok, Černopes,
ČERNOPIS, Černo-psy, Černošice, ČERNOŠIN, Černý pes, Čerpes, ČM-ZPRAV,
InČerMok, INFOLIST, Leona, Město „Č.“, Město Č., Mokrá Čerň, Mokrý černoch,
NOVINKY, Odraz, Rozhled, Rozlet, Tamtam, Tamtamy, Vzlet. Některé názvy byly doplněny i grafickým návrhem.
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