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Ze zasedání rady
23. 1. 2002

informaèní listy

È e r n o  i c e

l Rada projednala ádost o vybudování
komunikace v lokalitì Lada-jih v íøi 4,7 m
a trvá na tom, aby i tato nová komunikace
byla vybudována na náklady vlastníkù pøilehlých pozemkù, a to v íøi 9 m.
l Rada souhlasí se stavbami RD v ulicích
Na vyhlídce a Plzeòská.
l Rada souhlasí s pøestavbou garáe na
doplòkovou stavbu k RD v ulici Jedlová
s tím, e na pozemku je nutné vyøeit náhradní stání pro auta.
l Rada souhlasí se stavbou garáe v ulici
Libuina za podmínky, e budou sjednoceny tipy garáových vrat a otevírání nebude
do komunikace.
l Rada urèila výbìrovou komisi na investièní akci rekonstrukce stávající budovy druiny pro ZU: Ing. Èejka, pan Kocourek,
PhDr. tanc, Ing. Païouk, Ing. Hokr.
l Rada vzala na vìdomí územnì-technickou studii optimalizace traového úseku
Praha  Plzeò hl. n. Naeho mìsta by se
týkalo pouze v pøípadì, e vláda do èervna
letoního roku vybere variantu è. 2. Úprava, která by zejména v naem úseku znamenala odstranìní úrovòového køíení mezi tratí a silnicí druhé kategorie, má být realizována v èasovém horizontu 7 a 8 let.
l Rada rozhodla, e uvolnìný byt v budovì poty bude nabídnut na pøechodné ubytování pro èleny hlídkové sluby Policie
ÈR s tím, e tento nájemní vztah bude mít
velmi krátkou výpovìdní lhùtu, aby v pøípadì nezbytné potøeby byl tento byt k dispozici pro obèany, kteøí se dostanou do kritické situace.
l Rada souhlasí s poskytnutím èástky
15 000 Kè Sboru dobrovolných hasièù Mokropsy jako pøíspìvku na poøádání Mokropeského masopustu.
l Rada vyjadøuje podìkování hasièùm
a Mìstské policii za èinnost pøi povodni.
l Rada souhlasí s tím, e pøíjemcem dota-

ze zasedání rady
ce na zastøeení zimního stadionu v Èernoicích nebude mìsto, ale SK Èernoice (mìsto
jím nemùe být, jeliko není vlastníkem stávajícího zaøízení) a ukládá investiènímu odboru nabídnout SK Èernoice technicko-organizaèní pomoc pøi realizaci uvedené investièní akce. Rada souhlasí se svoláním mimoøádného zastupitelstva ve vìci smìny pozemkù mezi SK Èernoice a mìstem.
l Rada souhlasí s osvobozením SK Èernoice od poplatku z rekreaèního ubytování v poadovaném období (nejednalo se o rekreanty,
ale pøevánì o dìlníky).
l Rada souhlasí s vydáním pohlednic mìsta
dle nabídky p. Kubína.
l Rada souhlasí s vyhotovením www stránek od firmy Vozíèkáøská poradna.
l Rada souhlasí s vypracováním projektové
dokumentace ulice Sadová.

Ze zasedání rady
dne 6. 2. 2002

l Radì se pøedstavil nový tajemník Mìstského úøadu v Èernoicích pan Frantiek
Dvoøák.
l Rada souhlasí s výstavbou studny v lokalitì u Kosoøe.
l Rada souhlasí se stavbou RD v ulici Kladenská.
l Rada souhlasí s opravou poruené kanalizace v ulici Ukrajinská, firma Ekis nabídla,
e se na opravì bude podílet 50 % finanèních
nákladù, pøestoe stavba ji není v záruce.
l Rada souhlasí s úhradou nákladù, které
vznikly naruením kanalizace vlastníkovi
pøilehlého pozemku zneèitìním studny.
l Rada potvrdila výsledek výbìrového øízení na rekonstrukci objektu budoucí ZU, navrený výbìrovou komisí. Kritérii výbìru
byly cena a termín dokonèení stavby. Poøadí
firem bylo stanoveno takto: 1. Spilka a Øíha,
2. Stavitelství Øehoø, 3. Geosan.
l Rada souhlasí s poskytnutím pøíspìvku ve
výi 1 000 Kè pro Centrum zdravotnì postiených.

2

l Rada doporuèuje zastupitelstvu odprodat
pozemek o ploe 32 m2 okolo chaty v lokalitì Klùèek  Lavièky za 250 Kè za m2.
l Rada projednala ádost o budoucí odprodej pozemku o ploe 311 m 2 v ulici Olbrachtova a doporuèí zastupitelstvu sníit navrenou èástku ze stávajících 1 200 Kè za m2
na 1 000 Kè za m2 s ohledem na sítì uloené
v tomto pozemku.
l Rada souhlasí s prodlouením nájemních
smluv, u nich je doposud limitované nájemné Ministerstvem financí, pouze o jeden rok.
l Rada nesouhlasí se zøízením vodovodní
pøípojky na pøivadìèi k pozemku v blízkosti
Radotínského eleznièního pøejezdu.
l Rada bere na vìdomí informaci o zmìnì
fakturace stoèného, která vyplývá z vyhláky
è. 428/2001 Sb.
l Rada nesouhlasí s prominutím poplatku za
svoz komunálního odpadu, o které poádala
za vlastníky rekreaèních objektù organizace
Èeského zahrádkáøského svazu v oblasti
Stará Vrá  Sluneèná.
l Rada bere na vìdomí výroèní správu
Mìstského kulturního støediska.
l Rada souhlasí s dobudováním èásti chodníku v ulici Dr. Janského u telefonní budky.
l Rada ruí výbìrové øízení na plynofikaci
obecních objektù. Výbìrová øízení budou
dopracována postupnì pro jednotlivé objekty dle finanèních moností.
l Rada projednala stínost na odpadky v lese U dubu na Vrái, toto území je vak ji katastrální území obce Vonoklasy, která by mìla zajistit odklizení odpadkù.
l Rada nesouhlasí s poskytnutím finanèního
pøíspìvku pro První spoleènost za práva koèek, souhlasí s tím, aby byl pouze poskytnut
prostor v IL.

K povodni

Jak moná víte, vytvoøila se letos na Berounce díky dlouho trvajícím mrazùm souvislá ledová vrstva, která se zaèala 22. ledna
uvolòovat. Bìhem odpoledne zasedala po-

ze ivota obce
vodòová komise a pøestoe okresní povodòová komise ani zástupci povodí Vltavy nepovaovali za nutné kontaktovat vojáky pro
pøípadný odstøel, obrátila jsem se na velitele
záchranné a výcvikové základny v Rakovníku, kteøí byli pøipraveni v pøípadì potøeby
zasáhnout. Nakonec to vak nebylo potøeba,
protoe se ledová masa sama uvolnila. Podle
informace podané povodím Vltavy nebylo
støíleno ani na jiných úsecích Berounky.
Ráda bych jetì i touto cestou podìkovala
hasièùm a mìstské policii za pomoc. Závìrem bych chtìla vyzvat obyvatele, zejména
vlastníky rekreaèních objektù v záplavovém
pásmu, aby vdy vèas uposlechli výzvy policie a hasièù. Na to, e pro nìkoho pøiletí vrtulník a sundá ho z komína, jak bylo jedním
z evakuovaných øeèeno, opravdu nelze spoléhat.
H. L.

Váení spoluobèané,
nespoluobèané
V loòském roce jsem si dopisem dovolila
oslovit asi 400 z vás, kteøí zde máte své domy, ale nejste zde Vy ani nikdo jiný hláeni
k trvalému pobytu. Je moné, ale i pochopitelné, e v nìkterých pøípadech v tìchto domech opravdu neijete èi zde nikdo napø.
z dùvodu probíhajícího dìdického øízení nemùe být novì pøihláen. Nechce se mi vak
vìøit, e je kadý ètvrtý dùm v naem mìstì
neobydlený. Blíe skuteènosti je spíe to, e
zde je minimálnì 800 obyvatel, kteøí zde trvale ijí, ale nejsou zde trvale hláeni a doadují se stejných práv jako my, kteøí zde nejenom ijeme, ale jsme zde i hláení k trvalému pobytu. Omlouvám se, e stále hovoøím o takové administrativní formalitì, jako
je pøihláení k trvalému pobytu, ale z hlediska mìsta a nás vech to je vìc nezanedbatelná. Pokud bychom zvaovali, e v kadém
z uvedených prázdných domù ijí minimálnì dva obyvatelé, mìlo by nae mìsto
cca o 800 obyvatel více a z toho vyplývá
i vyí pøíjem do obecního rozpoètu o minimálnì cca 5 miliónù korun. To by za souèasné situace nebylo vùbec zanedbatelné, jeli-

ko kromì prostøedkù, které jsou urèeny na
plynofikaci, je v rozpoètu pouze cca 10 miliónù volných zdrojù a jistì nemusím nikomu
z vás znovu pøipomínat, co ve v naem mìstì chybí dobudovat. Jenom velmi namátkovì
si dovolím uvést, e je potøeba dobudovat vodovod a kanalizaci v lokalitì Mìchury a v celé lokalitì Topolská (pod tratí) a pouze dobudování tìchto dvou akcí bude stát 28 milionù Kè. Na kanalizaci v lokalitì Mìchury
jsme sice získali státní dotaci, ale ta èiní
pouze 30 % celkových nákladù. Stejnì tak je
nutné, abychom pøipravili budovu pro základní umìleckou kolu, kterou navtìvuje
nìkolik set naich dìtí, pøipravena je rekonstrukce pøivadìèe k ÈOV, který byl postaven
pøed mnoha lety a dnes ji má zcela nevyhovující kapacitu. V mnoha naich ulicích není
dobudováno veøejné osvìtlení, a tam kde je,
je za hranicí ivotnosti. Jistì by bylo dobré
najít prostøedky na dostavbu tøídy v mateøské
kolce v Karlické ulici a takto bych mohla
jetì dlouho pokraèovat, nemusím snad ani
zmiòovat to, v jakém stavu jsou nae komunikace. Øada vìcí byla postupnì vybudována, jenom za poslední tøi roky se na vodovod
a kanalizaci napojilo cca 400 nových domù,
dostavuje se 39 bytù v domì s peèovatelskou
slubou, veøejné osvìtlení se vybudovalo ve
20 ulicích, pøistavili jsme kolu, vybudovali
dvì nová høitì, letos bychom mìli dokonèit
plynofikaci atd. Avak zbývá toho jetì
opravdu mnoho a je zbyteèné, kdy o velkou
èást svých pøíjmù pøicházíme, zejména nyní,
kdy se vìtina pøíjmù obcí odvíjí právì od
poètu trvale hláených obyvatel. Vìøím, e
jetì jednou zváíte monost pøihláení se
k trvalému pobytu v naem mìstì.
Helena Langádlová, starostka

Budova mateøské kolky
v Husovì ulici na Vrái
Povauji za dùleité vás informovat o vývoji problému týkajícího se budovy Vráské
mateøské koly. O vydání této nemovitosti
poádal poèátkem devadesátých let bývalý
vlastník v rámci restituèních zákonù. Od té
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informace
doby je veden soudní spor mezi souèasným
vlastníkem  státem zastoupeným Okresním
úøadem Praha-západ a restituenty. Tento spor
se z hlediska mìsta, které má zájem, aby zde
mohla být i nadále umístìna mateøská kola,
vyvíjel pomìrnì pøíznivì, a to zejména s ohledem na skuteènost, e byl zpochybòován
zpùsob, jakým restituent majetek nabyl.
Souèástí spisu jsou jak svìdectví obyvatel
Vráe, vypovídající o spolupráci bývalého
majitele s nacisty, tak dopisy pùvodních
vlastníkù  idovské rodiny, která nikdy za
prodej této nemovitosti neobdrela finanèní
prostøedky a vyjádøila své pøání, aby tato budova i nadále slouila jako mateøská kola.
O vývoji této kauzy jsem se prùbìnì informovala, avak na tomto místì není prostor
popisovat detaily jednotlivých krokù a rozhodnutí soudù. Skuteèností je, e v létì loòského roku vydal Okresní soud Praha-západ
rozsudek, který hovoøí o nevydání uvedené
nemovitosti. Proti tomuto rozsudku se restituent opìt odvolal ke krajskému soudu. Krajský soud koncem loòského roku vìc opìt
projednal a neoèekávanì doel k názoru, e
by ádosti o vydání mìlo byt vyhovìno.
S tímto stanoviskem vrátil vìc zpìt k projednání okresnímu soudu, pro který je tento výklad závazný. Nechci jitøit emoce ani nejsem
oprávnìna zpochybòovat rozhodnutí krajského soudu, avak musím pøiznat, e vyjádøení
v rozsudku pan S. si navíc jako id nemohl
v roce 1939 dìlat ádné iluze, jaký osud by
jeho majetek stihl ve mnì vzbudilo znaèné
rozhoøèení. Po obdrení tohoto rozsudku
jsem se obrátila na pana pøednostu OÚ Praha-západ, aby vyuili vech odvolacích a pøípadnì i mimoøádných opravných prostøedkù
ve vìci tohoto sporu. Domnívá se, e zde jde
o více ne samotný fakt obtíí z vydání této
budovy, která slouí jako mateøská kola.
Na ministerstvu kolství mládee a tìlovýchovy byl sice zøízen tzv. restituèní fond, ale z tohoto lze èerpat prostøedky pouze na zajitìní
náhradních kolských zaøízení za budovy vydané v restituci, jejich zøizovatelem je stát.
Zøizovatelem M na Vrái je mìsto, a tak
v pøípadì eventuelního vydání budovy nelze
tìchto finanèních prostøedkù vyuít.
H.L.
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Nový zákon o vodovodech a kanalizacích
Se zmìnou zákona o vodovodech a kanalizacích (zákon è. 274/2001 Sb.) bychom rádi informovali nae odbìratele o nìkterých zmìnách, které tento zákon pøinesl.
Podle nového zákona je provozovatel oprávnìn pøeruit nebo omezit dodávku vody èi odvádìní odpadních vod v pøípadì prodlení odbìratele s placením po dobu delí ne 30 dnù.
Odbìratelé jsou povinni mít písemnì uzavøenou smlouvu o dodávce vody a odvodu odpadních vod s vlastníkem vodovodního a kanalizaèního øadu, jinak se jedná o neoprávnìný odbìr vody èi odvádìní odpadních vod.
Dalí zmìna se týká fakturace stoèného. Pokud není mnoství odpadních vod mìøeno
vlastním mìøícím zaøízením, pøedpokládá se,
e odbìratel, který odebírá vodu z vodovodu,
vypoutí do kanalizace takové mnoství vody, jaké bylo odeèteno na vodomìru s pøipoètením mnoství vody získané z jiných zdrojù (té mìøeného vodomìrem).
Z toho vyplývá, e u odbìratelù, kteøí mají
do domu zavedenou pouze mìstskou vodu,
bude stoèné fakturováno na základì odeètu
na vodomìru (kdy ho mají). Tìm odbìratelùm, kteøí vak mají i jiný zdroj vody nebo
jejich jediným zdrojem vody je studna (vrt),
bude nadále fakturováno pomocí smìrných
èísel, pokud si na vlastní náklady nenechají
na své zdroje vody osadit vodomìr. Ten vak
musí být po osazení pøekontrolován a zaplombován naimi techniky, kteøí vystaví
montání list s datem plombování.
S novým zákonem se rovnì mìní vlastnické
vztahy k pøípojkám. Celá pøípojka je nyní
majetkem odbìratele a musí si ji celou poøizovat na své náklady. Jenom odboèení z vodovodního øadu s uzávìrem je souèástí vodovodu, tudí navrtávka a osazení navrtávacího pasu s uzávìrem je v kompetenci naich
technikù a je hrazeno z provozních nákladù
provozovatele. Opravy pøípojek na veøejných pozemcích dále zajiuje provozovatel.
Ing. Jitka ZÍMOVÁ, správa VaK

informace

Nový tajemník
mìstského úøadu
Od 1. února 2002 dolo ke zmìnì v osobì tajemníka mìstského úøadu. Po dlouholetém
pùsobení paní Evy Jahelkové jsem pøevzal
tuto funkci já, a tak dovolte, abych se touto
cestou obèanùm Èernoic pøedstavil. Jmenuji se Frantiek Dvoøák, letos mi bude 45 let,
doposud jsem pracoval jako vedoucí oddìlní
zemìdìlství, lesnictví a myslivosti referátu
ivotního prostøedí Okresního úøadu Praha-západ. Mým pùvodním povoláním je tedy
lesnictví, a tak se nenechte mýlit tím, e z jisté nostalgie stále pouívám lesnický stejnokroj. V souèasné dobì studuji na Právnické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì
obor veøejná správa.
Asi se nyní v duchu ptáte, odkud jsem, protoe èlovìka takového jména v Èernoicích
nikdo nezná. Ano, v Èernoicích skuteènì
nebydlím, ale z Mokropes mám enu a sám
pocházím z Tøebotova (dosud tam ijí moji
rodièe). Se enou a pìti dìtmi nyní bydlíme
v obci Klínec. Víte kde to je? Nìkomu se bude zdát nevhodné, aby tajemníka Mìstského
úøadu v Èernoicích dìlala naplavenina,
ale já to povauji za výhodu. Tajemník má ze
zákona zakázáno vykonávat funkce v politických stranách a zrovna tak si myslím, e je
dobré, kdy není bezprostøednì angaován
v sousedských sporech, místním lobování,
prostì kdy mùe politicko obèanské kolbitì v Èernoicích sledovat tak trochu z nadhledu a nezaujatì.
Tím se vlastnì dostávám k tomu, co takový
tajemník dìlá. Jeho pracovní náplò definuje
§ 110 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích. V ádném pøípadì není sekretáøkou paní starostky
a její úlohu nemùe suplovat, a to i pøes skuteènost, e je starostce pøímo podøízen. Tajemník podle pokynù starostky pouze plní
úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva
a rady a dalí úkoly vyplývající z jeho pracovní náplnì. Zasedání rady a zastupitelstva
se zúèastòuje s hlasem poradním. Dále zajiuje úkoly v pøenesené pùsobnosti, tedy výkon státní správy svìøený obcím. Proto také

mùe starostka tajemníka jmenovat a odvolávat pouze s pøedchozím souhlasem pøednosty okresního úøadu. Do èinnosti tajemníka patøí té úkoly zamìstnavatele vyplývající ze zákoníku práce a ostatních souvisejících pøedpisù, tedy napø. uzavírání a ukonèování pracovních pomìrù se zamìstnanci úøadu, stanovení výe jejich platu a pod. Jedinou výjimkou jsou vedoucí odborù, které
jmenuje a jejich platy schvaluje rada, ale zase na návrh tajemníka. Èinnost zamìstnancù
úøadu tajemník øídí a kontroluje. Poslední
èinností je vydávání spisového, skartaèního
a pracovního øádu obecního úøadu.
Na tomto místì bych také rád podìkoval mé
pøedchùdkyni paní Jahelkové. Udìlala pro
úøad za ta léta mnoho a jsem rád, e s námi bude spolupracovat i nadále. Její znalosti a zkuenosti jsou nepøeberné. Jistì jich budu muset
já, a nejenom já, velice dlouho vyuívat.
A jaké jsou moje cíle a pøedstavy? Pøedevím bych rád zlepil ne vdy dobrou komunikaci mezi obèany a úøadem. Obèan musí
být obslouen (práce ve veøejné správì je
slubou v pravém slova smyslu) odbornì
zdatným, ochotným a komunikativním úøedníkem. Pokud úøedník nemùe ádosti obèana vyhovìt pro nìjaké pøekáky, nejèastìji
zákonné, musí obèana s dùvody odmítnutí
jeho poadavku náleitì seznámit. Pak bych
rád úspìnì realizoval ve, co bude souviset
se zruením okresních úøadù k 31. 12. 2002
a s povýením Mìstského úøadu v Èernoice
na úøad s rozíøenou pùsobností. Tady bude,
vìøte mi, obrovské mnoství úkolù, a to tím
spíe, e balík pøísluných zákonù dosud
neproel ani druhým ètením v Poslanecké
snìmovnì a celá reforma veøejné správy je
dìlána narychlo, nekoncepènì a podle mne
postrádá smysl. Tøetím cílem mé èinnosti na
úøadì je zlepení pracovních podmínek mých
kolegù. Asi tìko dosáhnu toho, aby úøad
dostal k dispozici lepí budovu, alespoò ne
v dohledné dobì, ale i tak je co mìnit, napø.
vybavení poèítaèi a ostatní kanceláøskou technikou, programovým vybavením atd.
Závìrem bych chtìl poádat vás, èernoické
obèany i obèany sousedních obcí, abyste po-
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informace
adovali vysoký standard slueb poskytovaných úøadem, ale na druhou stranu vdy pøicházeli s vìdomím, e i úøedník je jenom èlovìk, který má své problémy, bolesti a trápení.
Nejvíce se dosáhne vìcným, klidným jednáním, bez emocí a pøedsudkù. Dìkuji a tìím
se na, jak doufám, dlouhou spolupráci pøi
èinnosti vaeho i naeho úøadu.
Frantiek Dvoøák, tajemník

a je-li vedeno plynové potrubí v podezdívce
(v dráce), aby tuto dráku neprodlenì zazdili. Toto zazdìní je nutné pøi provádìní tlakových zkouek potrubí.

Oznámení ÈMP a.s.

WWW stránky Èernoic

Upozoròujeme obèany na nutnost odsouhlasení projektové dokumentace pro domovní
rozvody plynu.
Vekerou projektovou dokumentaci pøedávejte k odsouhlasení zástupci ÈMP a.s. panu
Filípkovi. Zpùsob a termín pøedání èi pøípadnou konzultaci si, prosím, domluvte na tel.
0603/449965.
J. Havel, provoznì technický øeditel

Dokonèení instalace
pøístøeku HUP a úprav
podezdívky
ádáme obèany, kteøí dosud nemají nainstalovaný pøístøeek HUP nebo neprosekali
dráku do podezdívky, aby to provedli nejpozdìji do 15. 3. 2002
Pøipomínáme, e HUP musí mít dolní hranu
minimálnì 50 cm nad terénem a pøípadný
výklenek ve zdi je 50 cm vysoký a iroký.
Dráka je svislá, 10 cm iroká a 20 cm hluboká a její levý kraj je o 5 cm vpravo od levého kraje výklenku HUP. Dráka vede od
výklenku na úroveò terénu. Dalí postup,
t.j. prodlouení dráky pod úroveò terénu
(cca 1m), prosíme konzultujte se stavbyvedoucím p. Ïuraèkem na èísle 0606 313 965
v okamiku, kdy bude dodavatelskou firmou
proveden strojní výkop pøípojky k Vaí nemovitosti.
Dále ádáme obèany, kteøí mají pøípojku ji
provedenou a ukonèenou v pøístøeku HUP,
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Telefon na Mìstskou policii
Znovu uveøejòujeme tel. è. Mìstské policie
Èernoice: 0605 25 54 50, 0724 06 06 20

WWW stránky naeho mìsta se nacházejí na
adrese: www.mestocernosice.cz
Nikoliv tedy na adrese www.cernosice.cz.
Doménu mestocernosice si zaregistrovalo
mìsto proto, e cernosice si ji zaregistroval jiný èernoický subjekt. Ten doménu sice
nevyuívá k prezentaci ádných informací,
ale mìstu je ochoten ji za 1000 Kè mìsíènì
pronajmout (tzv. Systém Nìmec). Mìsto proto zùstává u domény s delím názvem a o øád
niími poplatky za uívání.
O.H.

Poplatek za psa
Poplatek za psa je splatný k 31. 3. 2002.
V pokladnì MìÚ je mono poplatek uhradit
a do 30. 4. 2002. Po tomto termínu budou
zasílány sloenky. Dále MìÚ pøipomíná povinnost pøihlásit do evidence kadého psa
starího 6ti mìsícù. Zároveò probíhá výmìna
psích známek. Známku je mono vymìnit
v pokladnì MìÚ pøi pøíleitosti jakékoliv
platby, a to a do konce roku 2002  nejpozdìji do 31. 3. 2003. Po tomto datu bude
platná pouze kovová (mosazná) známka.

Internet v Mìstské knihovnì
Poplatek za Internet je 1 Kè za minutu.

MìÚ Èernoice pøijme pracovníka stavebního úøadu
Blií informace na tel. 51643326.

rozhovor

Na kus øeèi u Prazdroje

o naem zimním stadionu
s poslancem Tomáem
Teplíkem
Jak vlastnì dolo k zajitìní prostøedkù na
zastøeení zimního stadionu v Èernoicích?
K zajitìní dolo v rámci projednávání státního rozpoètu na rok 2002. Spolu s kolegou
Vlastíkem Tlustým jsme usoudili, e investice do sportu a do smysluplného vyuití volného èasu pøedevím dìtí a mládee patøí
mezi nejuiteènìjí. Proto jsme vymysleli takovou miniakci, pracovnì nazvanou Lední
medvìd, v rámci které dojde k zastøeení
vech zbylých, dosud otevøených zimních
stadionù ve støedních Èechách, tedy i stadionu v Èernoicích.
Proè zrovna zimní stadiony?
Zdaleka nejde jen o zimní stadiony. Kdy se
podíváte na strukturu výdajù kapitoly ministerstva kolství, pod kterou sport patøí, uvidíte, e objem investic do sportovních zaøízení
veho druhu je znaèný.
O jaké zimní stadiony ve støedních Èechách
jetì jde?
Letos se dokonèí loni zapoèaté zastøeení
zimních stadionù ve Vlaimi a Kutné Hoøe.
Letos pak díky rozpoètovým prostøedkùm
získají støechu kromì èernoického stadionu
jetì zimní stadiony na Dobøíi a v Neratovicích. ádný jiný otevøený zimní stadion,
s výjimkou druhé ledové plochy v Pøíbrami,
ji ve støedních Èechách není.
A proè je v naem pøípadì pøíjemcem dotace sportovní klub a ne mìsto, jako to bylo
v jiných pøípadech?
Pùvodnì byla v parlamentním hlasováním
pøidìlena dotace mìstu Èernoice a tato dotace by se tak stala normální souèástí mìstského rozpoètu. Paní starostka mne vak poádala, abychom v pøípadì Èernoic udìlali
zmìnu, a dotace aby byla pøidìlena pøímo
sportovnímu klubu. Zdùvodnìní této ádosti
bylo podle mne trochu zvlátní, ale pokusil
jsem se jí vyhovìt. Povauji toti za nejdùle-

itìjí to, aby Èernoice dostaly monost
svùj stadion zastøeit a byla by koda, kdyby
kvùli pro mne trochu nesrozumitelným sporùm o tuto monost pøily.
Co celá akce pøinese pro Èernoice?
Pochopitelnì tím získá mìsto na hodnotì.
Myslím, e není cílem, aby Èernoice byly
pouze noclehárnou Prahy, a proto jim jakákoliv dalí monost uiteènì vyuitého
volného èasu jen prospìje. Zároveò je takováto stavba bezpochyby znakem mìstskosti
Èernoic. Dnes sebou pøináí provoz otevøeného zimního stadionu tøi základní problémy: hluk, nadmìrné svìtlo a parkování. Po
realizaci akce se první dva problémy automaticky bezezbytku vyøeí. K vyøeení tøetího problému vlastník zimního stadionu urèitou nabídku Mìstskému úøadu ji uèinil, ve
je otázkou vzájemné dohody.
Jaký je Vá osobní vztah k Èernoicím?
Na zimák do Èernoic jezdím u od svých
15ti let, kdy jsem byl studentem gymnázia
v Radotínì. Stadion znám hodnì zblízka a led
z té nejvìtí blízkosti, døíve jako brankaø
HBC Radotín a dnes z dresu SK Sokol Solopysky. Musím se ale pøiznat, e letos jsem
byl, na rozdíl od loòské sezóny, na ledì jen
dvakrát. Alespoò vak poctivì platím klubové èlenské pøíspìvky.
rozhovor vedl Ale Rádl
Dùvodem, proè není mìsto pøíjemcem uvedené dotace, je skuteènost, e není vlastníkem
ani provozovatelem zimního stadiónu. Jak
z jednání s panem poslancem Teplíkem vyplynulo, bylo by pro pøijetí dotace mìstem
nutné vytvoøit se sportovním klubem obchodní spoleènost nebo doèasnì pøevést majetek
klubu na mìsto a po dokonèení stavby zase
zpìt na sportovní klub. Takové øeení je zbyteènì komplikované, zvlátì, kdy podle informací Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy nic nebrání tomu, aby se pøíjemcem dotace stal sportovní klub.
Problematika zimního stadiónu byla nìkolikrát projednávána i radou mìsta a sportovnímu klubu byla nabídnuta administrativnì technická pomoc. Rada také opako-
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ze ivota obce
vanì øeila parkování aut v blízkosti stadiónu, které, pokud je mi známo, projekt
zastøeení neøeí. Jediným návrhem SK
bylo získání nìkolika parkovacích míst vykácením nìkolika stromù. Také je koda,

e se dosud nepodaøilo vyøeit výmìnu
technologie chlazení èpavkem. Takovéto
zaøízení uprostøed mìsta je nebezpeènou
hrozbou bez ohledu na øádnì provádìné
revize.
H. Langádlová

Mokropeský masopust

14. Mokropeský masopust se konal 9. února. Neprelo. Bylo vidìt a slyet
díky firmì IBA a Michalovi.

Ji poètrnácté se námìstíèko stalo Masopustním i co do názvu. Dìtské
masky èekalo 50 kobliek z mokropeské pekárny.
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kultura

Výroèní èlenská ÈZS

Vzpomínka na malíøku

Místní organizace Èeského zahrádkáøského
svazu v Èernoicích poøádá v sále Mìstského kulturního støediska na Vrái dne 16. bøezna 2002 ve 13.30 hodin výroèní èlenskou
schùzi k 55. výroèí trvání èinnosti organizace.

Malíøka a ilustrátorka Marie Fischerová-Kvìchová, která vìtinu dlouhého ivota proila
v èernoické Sakrabonii, by se 24. bøezna doila 110 let.
Výstava jejích obrazù, skic a ilustrací probíhá v Kutné Hoøe ve Vlaském dvoøe do
20. bøezna.

Kultura a tìlovýchova
Divadlo pro dìti
MìKS Èernoice poøádá 22. bøezna 2002 od
10 hod. v sále MìKS dìtské pøedstavení pohádky Popleta aneb o ikovné princeznì.
Úèinkuje divadlo Pikot Liberec.
Vstupné 20 Kè.

Kultura v Dobøichovicích
v sále Dr. Fürsta

9. bøezna Sobota 18.00 hod.
vernisá výstavy ROMAN SEJKOT 
FUCKTORY 2000
15. bøezna Pátek 20.00 hod.
koncert DUO PIAZZOLLA SOLOIST 
HUDBA Z JIHU EVROPY A JETÌ
DÁLE
23. bøezna Sobota 15.00 hod.
divadlo pro dìti JAK SE HONZA
NAUÈIL BÁT
31. bøezna Nedìle Velikonoèní 19.30 hod.
koncert SOUBOR LUDUS MUSICUS 
JAN SIXT Z LERCHENFELSU

Pochod pro veøejnost
30. 3. 2002  Po stopách Tety od keltského hraditì
Sraz: v 6.50 hod. na nádraí v Èernoicích,
odjezd v 7.03 hod. do Srbska.
S sebou: zpáteèní jízdenku na vlak do
Berouna.
Program: pochod ke krasovému prameni
Koda, kolem keltského hraditì a dále po
stopách Tety ke zøíceninì hradu, celkem
10 km. Pro dìti pøi cestì soutìe.
Návrat: ve 14.07 hod. na místo srazu.

Pozvánka na zahájení
turistické sezóny
Dne 6. dubna 2002 oddíl TOM  CHROBÁCI spoleènì s odborem KÈT Èernoice
Vrá poøádá akci pod názvem ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZÓNY. V cíli akce, který
je u Berounky v prostoru sádek u eleznièního mostu, jsou pøipraveny soutìe pro dìti, bude mono si opéct pekáèek, zakoupit
malé obèerstvení atd. V cíli bude té pøipraveno malé ohlédnutí za deseti lety èinnosti
oddílu, ve formì malé výstavky. Pro dìti je
pøipravená 7 kilometrù dlouhá trasa od Èernoického nádraí. Start na trasu je moný
od 7.30 do 9.15 hod.
Turistický oddíl mládee CHROBÁCI je pokraèováním turistického oddílu, který fungo-
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kultura
val u Sokola Vrá, pod vedením pana uèitele
Havlíka, pani Macourkové a mnoha dalích.
Posledních 11 let oddíl funguje samostatnì
pod Asociací TOM. Oddíl poøádá kromì jednodenních výletù i nìkolik vícedenních akcí
a ètrnáctidenní letní tábor. To ve nejenom
pro své èleny, ale i pro dalí zájemce.
Oddíl se pravidelnì kadou støedu schází ve
své klubovnì ke schùzkám, na kterých se
pøipravujeme na akce, kterých se úèastníme,
èi se uèíme dovednostem, které se hodí tøeba
pøi putovním táboøe. Tímto si dovolujeme
pozvat vechny zájemce nejenom z øad dìtí
na výe uvedenou akci, ale i na dalí akce
oddílu.
Informace o akci nebo o oddíle Vám rád sdìlí: Petr Tomik, Na Marsu 362, Èernoice;
telefon 51 64 32 64.

Nové knihy v èernoické
knihovnì

Wilbur Smith: Øeka bohù III. Èarodìj 
Román ze starého Egypta
Pro dìti
Martin Olivier: Dìsní dinosauøi
Héctor F Rojas: Origami zvíøátek
J. K. Rowlingová: Harry Potter a ohnivý
pohár

Obloha nad Èernoicemi
Ètyøi nejjasnìjí planety budou veèer seøazeny v pravidelných odstupech  od Jupitera
témìø nad hlavou pøes Saturn a Mars a
k Venui nad právì zapadnuvím Sluncem.
V polovinì bøezna by mohla být veèer nízko
nad západním obzorem (vlevo od Venue)
viditelná kometa Ikeya  Zhang. Pravdìpodobnì to bude jen málo patrný mlhavý flíèek, tìko øíci, zda s viditelným ohonem.
Pokud ocas bude vùbec patrný, bude míøit
vzhùru.

Robin Cook: Planeta Interterra  Sci-fi

Èernoiètí astrologové se shodují v tom, e
vliv komety právì vyruí vliv, vyplývající
z konstelace planet. Èernoiètí obèané se tedy budou muset o sebe starat sami, planety je
tentokrát nechávají na holièkách.
O.H.

Deaver Jeffery: Modrá sféra  Román ze
svìta poèítaèových hackerù

ivotní jubilea

Colin Falconer: Smrtelný pohled  Napínavý román

Marie Konevièová
Marie Stoupová
Boena tìpnièková

Stanislava Brùhová: ukran znamená dìkuji  Cestopis o Libanonu a Sýrii
Paulo Coelho: Veronika se rozhodla zemøít
 Román brazilského spisovatele

Joan E. Goodman: Poutnice  Historický román z 12. století
John Grisham: Malovaný dùm  Román
Michael Haase: Ve znamení boha Ré  Tajemní sluneèní králové starého Egypta
Heinz G Konsalik: Odhalení  Román z lékaøského prostøedí
Ivan Kraus: Medová léta  Humorný román
Robert Ludlum: Køik Halidonu  pionání
román
Halina Pawlowská: Ó, jak ti závidím 
Humorné vyprávìní o ivotì
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Narodili se
Karolína Èíková
Dominik Hrbek
Barbora Jasková
Tereza Velinská
Ondøej Bro
Lucie Pavlíèková

75 let
85 let
90 let

