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Uzávěrka příštího čísla bude
v pátek 15. listopadu 2002

2 0 0 2

Ze zasedání městského zastupitelstva
dne 9. 10. 2002

informační listy

Č e r n o š i c e

l Zastupitelstvo zrušilo mateřské školky
a základní uměleckou školu jako organizační složky obce a zřídilo výše uvedené školy
jako právní subjekty, a to od 1. 1. 2003.
Dále zastupitelstvo schválilo:
l nové znění smluv na převod sítí a pozemků
a na převedení finančních prostředků pro dobudování komunikací v lokalitě Lada-sever,
l zřízení povodňového fondu obce a zásad pravidel pro přidělování prostředků
z fondu,
l rozpočtové opatření č. 2,
l prodej dvou stavebních pozemků uchazečům s nejvyššími nabídkami, a to za 2 035
a 1 300 Kč za m²,
l prodej dvou menších pozemků, přiléhajících k pozemku kupujícího, a to za 280
a 700 Kč za m²,
l rozdělení finančních prostředků ve výši
1 200 000 Kč na pomoc občanům Černošic
postiženým povodní.

Ze zasedání rady
dne 26. 9. 2002

l Rada projednala podklady investičního
odboru a odsouhlasila dělení pozemků,
stavby a změny staveb domů a garáží dle
přiložené projektové dokumentace.
l Rada na žádost Českých drah nesouhlasila se zrušením podchodu pod tratí
(Dr. Janského–Zd. Lhoty), naopak by uvítala jeho opravu a obnovení.
l Rada souhlasila se zrušením detašovaného pracoviště knihovny v MěKS na Vráži.
l Rada schválila výroční zprávy mateřských škol.
l Rada zřídila nový odbor „Dům s pečovatelskou službou“ (DPS).
l Rada souhlasila se zřízením služby pro
starší osamělé občany pro případ nouze a se

ze zasedání rady
zakoupením tohoto zařízení pro 3 vytipované
občany Černošic.
l Rada uložila investičnímu odboru zpracovat návrh provisorního parkoviště v centru
města u Karlštejnské ulice na pozemku města
za samoobsluhou.
l Rada uložila hospodářsko-správnímu odboru zveřejnit záměr pronajmout nebytové
prostory v objektu DPS pro ambulanci praktického lékaře.
l Rada vyzvala stavební úřad, aby důsledně
prováděl státní stavební dohled v chatových
osadách z důvodu množících se oprav rekreačních objektů bez oznámení nebo bez
stavebního povolení.

Ze zasedání rady
dne 2. 10. 2002

l Rada projednala zřízení povodňového fondu obce a předala ke schválení zastupitelstvu.
l Rada schválila kriteria k šetření u zájemců
o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) a schválila seznam osob, jejichž
žádosti o umístění bude vyhověno.
l Rada souhlasila s převedením knižního
fondu rušeného detašovaného pracoviště
knihovny v MěKS na Vráži na DPS.
l Rada vzala na vědomí informace o aktuálním stavu stavby plynovodního přivaděče.
l Rada souhlasila s likvidací zdroje ohrožení
na stavbě RD pana Jiřího Marka na náklady
obce a následným vymáháním nákladů na
likvidaci po panu Markovi.
l Rada projednala podklady odboru vodovodů a kanalizací ke koncepci získávání zdrojů
podzemní vody.
l Rada souhlasila s přijetím peněžních darů
městu během povodní a doporučila zastupitelstvu jejich rozdělení pro postižené občany.

uzavření smlouvy o odběru a dodávce zemního plynu pro jednotlivé odběratele.
Pro uzavření smlouvy o dodávce a odběru
zemního plynu jsou nezbytné tyto doklady:
- jeden výtisk projektové dokumentace potvrzené od ČMP a.s. Praha,
- žádost o odběr zemního plynu,
- výchozí revizní zpráva plynového zařízení
s celkovým kladným hodnocení odběrového plynového zařízení (OPZ) s doporučením uvedení do provozu, revizní zpráva
komínové cesty (v případě realizace). ČMP
a.s. si revizní zprávy ponechá.
- doklad o provedení tlakové zkoušky a zkoušky pevnosti nového OPZ ne starší 6 měsíců,
- doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí), příp. nájemní smlouvu,
- doklad o bankovním spojení v případě platby záloh pomocí trvalého nebo inkasního
příkazu, doklad o přidělení spojového čísla
v případě platby přes SIPO,
- občanský průkaz.
Bez předložení těchto dokladů nebude možné
uzavřít smlouvu o dodávce a odběru zemního
plynu s budoucím odběratelem.
Miroslav Křenek, revizní technik
plynového zařízení provozovatele sítě
Plynoservis Vágner s.r.o

Informace o volbách

V pátek a v sobotu 1. a 2. listopadu proběhnou
v Černošicích volby do zastupitelstva obce.
Volební okrsky budou čtyři:
volební okrsek č. 1 bude na Městském úřadu
(dříve byl v hotelu Slánka),
volební okrsek č. 2 bude v Základní umělecké škole (dříve byl v restauraci Monopol),
volební okrsek č. 3 bude v hasičské zbrojnici
v Mokropsech,
Informace pro budoucí
volební okrsek č. 4 bude v Městském kulturodběratele zemního plynu ním středisku.
V souvislosti s dokončení plynofikace měs- Volební místnosti budou otevřeny v pátek od
ta Černošice (do konce října) a následným 14 do 22 hod., v sobotu od 8 do 14 hod.
připojováním budoucích odběratelů je nutné Občané jiných států, kteří jsou trvale hlášeni
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informace
v Černošicích a chtějí zde volit, se mohou
nechat zapsat do volebního seznamu. Zápis
se při splnění všech náležitostí provede v oddělení matriky na Městském úřadu.
Volební listiny s poučením dostanou před
volbami všichni občané do schránek a budou
k dispozici také ve volebních místnostech.
Volba probíhá jako obvykle tak, že správně
upravená volební listina se v úřední obálce
vloží do volební urny. Na černošické volební
listině je celkem 7 seznamů kandidátů označených pořadovými čísly. Každý volič může
na volební listině zaškrtnout 1 až 21 políček.
Zaškrtávat lze třemi způsoby:
Pokud je zaškrtnuto pouze políčko u názvu
volební strany, dává volič této straně tolik hlasů, kolik má strana na volební listině uvedeno
kandidátů.
Pokud jsou zaškrtnuta pouze políčka vedle
jmen kandidátů, dává volič každému označenému kandidátovi jeden hlas.
Pokud volič zaškrtne políčko u názvu volební
strany a dále 1 až 20 políček u jmen kandidátů jiných stran, dává volič každému označenému kandidátovi jeden hlas a dále tolika
prvním kandidátům z označené strany, kolik
činí rozdíl mezi 21 a počtem označených
jednotlivých kandidátů.

Snad již naposledy povodně

Srpnovými povodněmi bylo v našem městě
postiženo více jak 100 rodinných domů a přibližně 500 rekreačních objektů. Okolo 80 domů mělo zasaženo obytné místnosti, některé
až do výše 250 cm. Ráda bych na tomto místě
ještě jednou poděkovala všem, kteří pomohli
v této těžké situaci ať již svou prací, finančně
či poskytnutím rozmanitých služeb.
Helena Langšádlová

Dobřichovice, Řevnice, Všenory. V měsíci
srpnu bylo nutné pokrýt výplaty sociálních
dávek z vlastního rozpočtu, čímž se město
dostalo do tíživé finanční situace znemožňující hrazení faktur apod. V současné době již
město obdrželo finanční prostředky na výplatu sociálních dávek od státu.
Dávky jsou vypláceny podle:
- § 51 odst. 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
Účelem těchto nenárokových dávek je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních
životních potřeb občanů, kteří byli postiženi
živelnou pohromou nebo požárem – např.
na zakoupení základního ošacení, potravin,
hygienických potřeb apod., do doby, než uspokojování těchto potřeb bude možno zajistit
jiným způsobem. Výše dávky může činit až
30 000 Kč. Při stanovení výše dávky se v konkrétním případě přihlíží k rozsahu potřeb rodiny žadatele, rozsahu škod, počtu členů rodiny
apod. Dávka se poskytuje jen jednomu členu
rodiny. Majetkové poměry žadatele se ověřují
prohlášením žadatele.
- § 23 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
Účelem této nenárokové dávky je přispět na
úhradu mimořádného výdaje rodiny s nezaopatřeným dítětem, těhotné ženě nebo nezaopatřenému dítěti, které nemohou uvedené
osoby uhradit z běžných zdrojů. Podmínkou
pro poskytnutí této dávky není sociální potřebnost, dávka je jednorázová, může být však při
existenci mimořádného výdaje poskytnuta i několikrát v roce, nemusí souviset s živelnou pohromou. Výše dávky může činit až 15 000 Kč
v peněžité formě a až 8 000 Kč ve věcné formě
v mimořádných případech až 15 000,- Kč.
O přiznání dávek podle § 51 i podle § 23
vyhlášky č. 182/1991 Sb. rozhoduje pověřený obecní úřad podle místa trvalého pobytu
žadatele.

Informace pro občany Akce kontejnery podzim 2002
26. 10. 2002 od 9 do 14 hod.
postižené povodní
Městský úřad Černošice rozhoduje o výši
jednorázových sociálních dávek pro občany
postižené povodní v srpnu 2002. Zdejší úřad
vyplácí dávky pro obce v Poberouní, tj. Lety,

Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská–Sadová)
Černošice (V Kosině)
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informace
27. 10. 2002 od 9 do 14 hod.
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova–Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
2. 11. 2002 od 9 do 14 hod.
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
3. 11. 2002 od 9 do 14 hod.
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
10. 11. 2022 od 9 do 14 hod. chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách

průjezdné, a to zvláště v úzkých ulicích a ve
svazích. V opačném případě nebudou nádoby
vyprázdněny s tím, že každý případ nepřístupnosti bude zaznamenán a nahlášen na MÚ.
Nádoba nebude vyvezena v těchto případech:
žhavý popel v nádobě,
přetížená nádoba,
poškozená nádoba,
bioodpad v nádobě,
suť, kovový šrot v nádobě,
zablokovaný příjezd,
zamrzlá nádoba,
Případné dotazy či připomínky volejte na
tel. č. 721 845 011 nebo 602 164 641. Sídlo
provozovny je v ulici Dr. Janského 954,
Černošice (budova C, vedle čistírny).
Děkujeme a těšíme se na spolupráci
Zaměstnanci fy RUMPOLD-P s.r.o.,
provozovna Černošice

Zahájení provozu DPS

Co jsme udělali za 4 roky

Zveme všechny občany na slavnostní zahájení provozu a prohlídku nového domu s pečovatelskou službou. Dům stojí ve Vrážské ulici
1805 a zahájení provozu proběhne v pátek
1. listopadu od 15 do 18 hodin.
Mgr. Hana Řepová, vedoucí DPS

Milí spoluobčané,
protože za pár dnů skončí volební období
tohoto zastupitelstva, považuji za vhodné podat
Vám stručnou zprávu o stavu města Černošice,
shrnout, co se za poslední čtyři roky změnilo
a co zbylo pro zastupitelstvo příští.
Naposled muselo město vše podřídit zničující trojkombinaci – voda, kanalizace, plyn.
Výkopy, bláto, naštvaní lidé. Opožděně jsme
budovali věci, které většina obcí zdědila už ze
socialismu. Na druhou stranu teď se totéž obrátí ve výhodu: nově a moderně vybudované
sítě budou fungovat desetiletí poté, kdy je většina obcí bude muset nákladně rekonstruovat.

Informace o svozu odpadu
Vážení občané. Od 7. října 2002 došlo kvůli opakovaným nesrovnalostem ke změně
svozových dnů některých ulic. Obyvatelé
těchto ulic byli informováni upozorněním do
poštovní schránky. Věříme, že toto opatření
povede k Vaší plné spokojenosti.
Vaše nádoba bude pravidelně obsloužena
v daný svozový den ve středu – čtvrtek.
Nádoba musí být připravena k vyprázdnění
den předem nebo přímo ve svozový den od
4 hod. ráno. Ve svozový den musí být nádoba
přístupná, a to až do večerních hodin, příp.
do druhého dne, kdy bude zajištěn mimořádný svoz. Zároveň Vás žádáme, aby ve
výše uvedené dny byla vaše osobní vozidla
zaparkovaná v ulicích tak, aby byly volně
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Technická infrastruktura

Na kanalizaci a vodovod bylo napojeno
450 domů.
V těchto dnech vrcholí plynofikace. Povodně
sice zkomplikovaly položení přivaděče, ale
29. října by mělo být vydáno správní rozhodnutí, umožňující napuštění plynu. Téhož
dne odstartuje montáž plynoměrů – rychlostí
čtyřiceti domů denně, včetně víkendů. Jsem
přitom ráda, že se plynofikace realizovala za

ze života obce
velmi příznivých finančních podmínek a zcela bez zadlužení obce.
Reálně jsme převzali správu vodovodů a kanalizací od podniku Středočeské vodovody
a kanalizace.
Ztráty vody jsme snížili ze 40 % na 17 %
– hlavně díky novému výtlačnému řadu k vodojemu a dohledáním černých odběrů vody.
Snažíme se dodávat do vodovodní sítě co
největší podíl vlastní černošické vody – proto
jsme zrekonstruovali i vystrojení našeho vlastního vrtu a studny. Je to jeden z důvodů, proč
máme vodu levnější než v okolních obcích.
Nadále již neplatíme žádné poplatky za vypouštění odpadní vody do Berounky, protože
jsme dostatečně optimalizovali provoz čističky.
Pětadvacet ulic má nové veřejné osvětlení.
Podařilo se prosadit novou praxi v budování
infrastruktury soukromých ploch, určených
k bydlení. Infrastrukturu budou nadále platit
vlastníci a nikoli obec, čímž se všem příštím
rozpočtům ušetří nemalé peníze.

Bezpečnost a doprava
Ráda konstatuji, že se v Černošicích snížila
obecná kriminalita. Důvodů je víc, ale jistě si
vzpomenete na několik evergreenů, o kterých
se před několika lety neúspěšně jednalo stále
dokola a které jsou dnes realitou:
Zřídili jsme Městskou policii, která zcela
převzala ostrahu objektů ve vlastnictví města
a podstatně zvýšila vymahatelnost práva na
místní úrovni. Zlepšilo se dodržování místních vyhlášek. Dalším krokem by měla být
i ostraha soukromých domů.
V Černošicích byla zřízena služebna Policie
ČR.
Na Kazíně bylo ukončeno pořádání diskoték.
Postupně zavádíme opatření na zlepšení bezpečnosti dopravy: retardéry v okolí školy, nové
přechody pro chodce, konečně zlepšeno značení komunikace do Radotína, Městská policie
hlídá provoz kolem škol v době začátku a konce vyučování. Byla vybudována cyklostezka do
Radotína.
Naopak neujasněny jsou dosud pravomoci
strážníků při kontrole rychlosti.

Životní prostředí
Přibylo kontejnerů na tříděný odpad, zvýšili
jsme i počet stanovišť, dnes jsou i u chatových osad.
Těsně před uvedením do provozu je skládka
na bioodpad.
Byla zlikvidována řada černých skládek
(V Habřinách, Sadová ulice, Pod kostelem,
Karlická ulice…), financováno většinou
z dotací od státu.

Školství
Největší proměnou prošla mokropeská škola
– dostala novou fasádu a sedlovou střechu,
v podkroví jsou čtyři nové třídy. Ani tak
nás ale nemine rozšíření školy o celou jednu
novou budovu s novou tělocvičnou – v této
chvíli je již podána žádost o státní dotaci
a začaly práce na projektu.
Byla přestavěna školní jídelna, při té příležitosti byla dovybavena tak, aby děti měly na
výběr z více jídel a jídlo bylo podáváno teplé.
Počítačová učebna byla vybavena novými
počítači.
Před školou vzniklo hřiště s parkovou úpravou.
U školy v Komenského ulici bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem.
Základní umělecká škola se v září slavnostně přestěhovala do zcela zrekonstruované
budovy.
V běhu je projektová příprava na rozšíření
Mateřské školy v Karlické ulici.

Sociální oblast
Byl postaven a dokončen dům s pečovatelskou službou. V těchto dnech se do 39 bytů
budou stěhovat první obyvatelé.
Další činnosti jsou letitou samozřejmostí: finančně podporujeme ošetřovatelskou službu
v rodinách, poskytovanou pro naše občany
Farní charitou Dobřichovice, spolupracujeme
s Červeným křížem, město poskytuje příspěvky sociálně potřebným občanům atd. atd.

Správa města
Majetek města se výrazně zvýšil – o cca 50
stavebních pozemků, které jsme nárokovali
na Pozemkovém fondu.
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ze života obce
Další pozemky a objekty byly na obec převedeny od okresního úřadu.
Dříve samostatné Technické služby jsme převzali pod obec, výrazně se zvýšila jejich výkonnost, obec doplnila vybavení – zemní stroj,
bobcat, sypač zimní údržby, multikáry…
Započali jsme s pravidelným přezkoumáváním
hospodaření města nezávislým auditorem.
Přesto, že městský úřad nadále existuje v nevyhovujících prostorách, probíhá průběžná
modernizace jeho fungování: město má webové stránky, celý úřad je vybaven elektronickou
poštou, byl modernizován informační systém.
V knihovně je veřejně přístupný internet.
Byl zaveden a používán transparentní výběr
firem na veřejné zakázky.
V maximální míře byly využívány dotace (DPS,
voda, kanalizace, internet, likvidace skládek).
Rozběhla se akce naprosto nebývalého rozsahu:
od 1. ledna příštího roku převezmou Černošice
výkon státní správy pro území celého okresu
Praha-západ, což představuje rozsáhlé organizační změny, provázené již nyní přebíráním
velkého objemu majetku.
Na žádost města byl zřízen bankomat.
Město pořádalo tradiční pouť a finančně podporovalo pořádání Masopustu.
Černošice též postihly v uplynulém období dvě
pohromy: povodeň a daňová reforma. Zatímco
záplavy přinesly vedle velkých hmotných škod
i cosi dobrého v podobě obrovské solidarity
a stmelení mnoha a mnoha lidí, z nichž někteří
se dosud ani neznali, daňová reforma nás připravila každý rok o šestnáct milionů daňových
příjmů. Dobrého nepřinesla nic.
Na závěr bych ráda zdůraznila, že město
Černošice je v této chvíli zcela bez dluhů.
Věřím, že to časem velmi oceníme – pod dojmem zpráv o stovkách obcí, které se postupně
dostávají do velmi svízelné situace, kdy úroky
a splátky za minulé úvěry předem ruinují každý další obecní rozpočet. V tomto smyslu máme čistý štít: veškeré investiční zdroje můžeme
v příštích letech směle investovat. Tentokrát už
do věcí, které budou vidět a jež nám zpříjemní
život v krásném městě Černošice.
Za odstupující zastupitelstvo
Helena Langšádlová, starostka

Účast zastupitelů na zasedáních
ve volebním období 1998 – 2002
Abelová
Bajgar
Hokr
Holub
Hrdouek
Jerá�ek
Kobes
Kocourek
Langádlová
Leetický
Manda
Maatová
Pa�ouk
Poul
Proke *)
Prok�pková
Rajmont
R�ek
Strnadel
tanc
Truschka
Vodráková *)

p�ítomen omluven nep�ítomen
4
10
10
15
2
7
22
2
20
2
2
8
2
14
19
2
3
7
10
7
20
3
1
23
1
21
1
2
20
4
18
3
3
20
3
1
17
4
3
6
1
7
23
1
14
5
5
21
1
2
16
1
7
21
3
22
1
1
7
1
1

*) Paní Vodrážková v průběhu volebního období
odstoupila, protože byla jmenována soudkyní,
a na její místo přišel pan Prokeš

Účast členů rady na zasedáních
ve volebním období 1998 – 2002
Langádlová
Ing. Hokr
Dr. tanc
Ing. Poul
Ing. Holub
Ing. Pa�ouk
Ing. Jerá�ek

p�ítomen omluven nep�ítomen
86
4
4
86
3
4
84
6
6
66
23
24
82
8
8
65
25
25
71
18
19

(pokračování na str. 14)
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Volební kandidátka

České strany sociálně demokratické
Vážení spoluobčané,
mnohé důležité se v našem městě podařilo v uplynulém volebním období společným
úsilím dokázat.
Je potřebné si říci, že ještě velké množství problémů je neřešeno, další přibyly (po
povodních) a bude nutné s vámi všemi občany stanovit priority. Dojít ke shodě je důležité. Nemělo by potom docházet k rozhořčeným protestům a k tomu, že i zásadní věci se
odkládají nebo neřeší.
Považujeme za nutné (ze strany radnice) vyvolat veřejné diskuze nad územním plánem, při kterých by byli přítomni zpracovatelé a přizvaní odborníci. Celková revize (rekonstrukce) územního plánu by měla reagovat na veškeré zkušenosti a změny ke kterým
došlo v minulých letech. Územní plán – to není jen stanovení pravidel při výstavbě na
5 let – je to vize jak by mělo naše město vypadat za 20 i více let. Všichni víme, že musíme dokončit plynofikaci, vodovody, kanalizaci a rozvody po celém městě, komunikace,
osvětlení, chodníky atd.
Jistě bychom uvítali malou místní dopravu po obci, další rozšíření činnosti městské
policie i Technických služeb, aby vzhled našeho města odpovídal našim touhám a také
tomu, že jsme pověřenou obcí.
Postrádáme parkovací plochy ve všech částech města, stálý nedostatek malých odpočinkových ploch (parčíků).
Rozvoj města záleží nejen na výši rozpočtu a jeho účelném využívání, ale také na vaší
ochotě a zájmu podílet se na kontrole a spolurozhodování.
1. Milada Mašatová, výtvarnice – ČSSD; 2. Ing. František Chyba, podnikatel – ČSSD;
3. Ing. Zdeňka Kubištová, podnikatelka – bez polit. přísl.; 4. MVDr. Marta Benešová,
důchodkyně – bez polit. přísl.; 5. Udo Černý, podnikatel – bez polit. přísl.; 6. Marie
Abelová, zdravotní sestra – bez polit. přísl.; 7. Vlastimil Svoboda, technik – bez polit.
přísl.; 8. Ing. Stanislav Sedláček, důchodce – ČSSD; 9. Blanka Lenzová, důchodkyně
– bez polit. přísl.; 10. Vladislav Mašata, výtvarník – bez polit. přísl.; 11. Václav Straka,
podnikatel – bez polit. přísl.; 12. prom. ped. Kamila Křísová, pedagog – ČSSD;
13. Alena Chládková, důchodkyně – ČSSD; 14. MUDr. Josef Mrázek, lékař – bez polit.
přísl.; 15. RNDr. Bohdan Křísa, vysokoškolský pedagog – bez polit. přísl.; 16. MUDr.
Karel Kobes, lékař – ČSSD; 17. Libuše Fialová, referentka – bez polit. přísl.; 18. Věra
Vjemová, důchodkyně – ČSSD; 19. Jaroslav Němeček, důchodce – ČSSD; 20. Karel
Polák, důchodce – ČSSD; 21. Libuše Zibarová, důchodkyně – ČSSD
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VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL
Infrastruktura

1. Výstavba a rekonstrukce komunikací, chodníků a dostavba inženýrských sítí. Příprava a realizace projektů ze strukturálních fondů EU (Phare, ISPA).
2. Rekonstrukce přivaděče ČOV, který je v havarijním stavu.
3. Podpora projektu mimoúrovňového křížení železniční trati a silnice II. třídy 115 do
Radotína.
4. Rozvoj přirozených center města – Vráž, Mokropsy, Černošice (náměstí, obchody, služby).
5. Podpora služeb, drobného podnikání a vytváření pracovních příležitostí s vazbou na územní
plán města.
6. Vybudování informačního centra.

Bezpečnost, doprava a životní prostředí
1. Rozšíření činnosti Městské policie
- zřízení pultu centrální ochrany majetku občanů
- evidence jízdních kol
- projekt pomoci starším a osamělým spoluobčanům
- rekonstrukce objektu pro Městskou policii
2. Zřízení dopravně-správních agend (řidičské a technické průkazy)
3. Zvyšování bezpečnosti na komunikacích (retardéry, semafory a přechody)
4. Parkování nákladních aut a stavebních strojů mimo obytnou zástavbu města
5. Vybudování parkovišť pro osobní automobily v obytných zónách
6. Zlepšení dopravní obslužnosti města
7. Usilování o výstavbu protihlukových bariér kolem trati

Školství, kultura a sociální sféra
1. Výstavba nové budovy základní školy
2. Zvýšení kapacity mateřských škol
3. Podpora organizací pracujících s mládeží
4. Zřizování veřejně přístupných hřišť
5. Podpora kulturních akcí v ZUŠ a činnosti nového multikulturního centra
6. Další pomoc a podpora občanům postiženým povodní
7. Rozšíření spolupráce s partnerskými městy Gerbrunn a Lešnice
8. Podpora služeb pro starší a hendikepované občany, zejména v DPS
9. Podpora společenského života v obci, např. pouť a masopust
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Volební program KSČM pro Černošice

Vážení spoluobčané,
kandidáti za KSČM se po svém zvolení zaměří na realizaci těchto priorit:
1. Přiblížení samosprávy občanům mj. prodloužením úředních hodin městského úřadu na
tři dny v týdnu, zkvalitněním a zefektivněním práce všech odborů MěÚ, obsazováním
funkcí vedoucích odborů MěÚ výhradně výběrovým řízením.
Samosprávu chceme rozšířit i vytvořením občanských výborů v jednotlivých částech města
a prováděním obecních referend k zásadním otázkám života Černošic.
2. Zpracování strategické koncepce rovnoměrného rozvoje všech tří částí obce, tedy
Černošic, Mokropes a Vráže, i s respektováním stávajících chatových osad. Z této koncepce poté vycházet při úpravách územního plánu.
V návaznosti na to chceme zpracovat finanční plán města, obsahující zejména specifikaci
finančních zdrojů (včetně koncepce hospodaření s pozemky v majetku města, získávání dotací ze zvláštních fondů ministerstev a Evropské unie) a priority financování města. Mezi ně
řadíme především dokončení kanalizace (přednostně v lokalitách se starou zástavbou), vybudování společenského kulturního zařízení (které by bylo majetkem obce a bylo využíváno
občany, organizacemi a spolky za režijní ceny), výstavbu obecních malometrážních bytů pro
mladé a podporu družstevní bytové výstavby.
3. Zásadní zlepšení vzhledu města tak, aby Černošice byly přitažlivé pro své občany i návštěvníky.
Prvním krokem je zpracování plánu oprav místních komunikací a jejich okolí a jeho
následná rychlá realizace. Současný stav je zcela neúnosný – nejenže jsou Černošice nejzanedbanější obcí této části regionu, ale neutěšený stav většiny místních komunikací znamená
nebezpečí pro zdraví občanů a významným způsobem zhoršuje životní prostředí. S tímto bodem souvisí i nutnost určení postavení a úkolů odboru technických služeb a na tomto základě
umožnit lepší veřejný dohled na jejich činnost.
Při všech investičních akcích je nutno dbát na to, aby co nejméně zatěžovaly prostředí a po
skončení ho uvedly do lepšího než výchozího stavu.
Po ukončení velkých investičních akcí (plynofikace, kanalizace) navrhneme, aby obec
poskytovala občanům po splnění předem daných jasných a veřejně kontrolovaných kritérií
bezúročné půjčky na opravu fasád a okolí domů.
4. Zvýšení pořádku a bezpečnosti v Černošicích (to neřešit dalšími dotacemi, ale zejména
zefektivněním práce Městské policie a spoluprací s Policií ČR).
V příštím volebním období dále chceme spolupracovat při zajišťování péče o nejstarší černošické občany s Nadací Otevřená náruč, která provozuje domov důchodců, hodláme podporovat
kulturní, sportovní a společenské aktivity pro děti a mládež v duchu hesla „Kdo si hraje nezlobí“, zvýšit a pravidelně valorizovat částky věnované obcí na tyto aktivity a na pravidelnou činnost všech kulturních, sportovních a ostatních zájmových organizací a spolků v Černošicích.
Letošní povodně ukázaly mimořádně důležitou roli dobrovolných hasičů v životě města. To
však nestačí jen konstatovat, chceme pro jejich práci vytvořit lepší podmínky a zlepšit i jejich
společenské postavení.
Vážení občané, nechceme slibovat něco, co nebudeme později moci splnit. Ubezpečujeme
Vás však, že pokud dáte hlas našim kandidátům, udělají podle našeho hesla „S lidmi pro lidi“
ve spolupráci s Vámi pro zlepšení života naší obce maximum.
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Sdružení nezávislých kandidátů
Kdo jsme

Jsme občané, kteří mají zájem o Černošice. V Černošicích bydlíme a žijeme – a jestliže
chceme, aby tu město bylo pro nás, aby dobře fungovalo a k něčemu vypadalo, musíme
svou prací k ovlivňování jeho vzhledu a chodu přispět. Naši kandidáti jsou lidé, kteří se na
životě města již podílejí. Pracují ne vždy viditelným způsobem, avšak zcela nezištně.
Myslíme si, že prioritou Černošic má být zájem o kvalitu života zdejších obyvatel, nikoli o prospěch politických stran. Zájem města rovněž musí být nadřazen zájmům firem
pracujících na městských zakázkách či zájmům vlastníků velkých pozemkových celků.

Jaké chceme Černošice
Jako každý – hezké, čisté, bezpečné. Uvědomujeme si však, kde končí možnosti města
a co už zůstává na jednotlivých občanech.
Základní vybavení města bude zanedlouho dobudováno. Většina domácností je již
připojena na vodovod a kanalizaci, brzy bude zprovozněn plyn. Do staveb tohoto typu
dosud směřovala podstatná část peněz z městské pokladny. Nyní nadchází čas, kdy se
začne investovat i do další výbavy Černošic: do povrchů ulic či chodníků, do veřejného
osvětlení a nových parkovacích míst, do hřišť, veřejně přístupných sportovišť i zeleně.

Jakou chceme správu Černošic
Jako každý – vstřícnou a ochotnou. Chceme, aby v orgánech města působili pouze
odborně erudovaní a laskaví úředníci. Chceme, aby život města upravovaly jasné a smysluplné vyhlášky, jejichž dodržování je kontrolováno.
Chceme nadále zveřejňovat obsah jednání rady města, zejména průběh výběrových
řízení na všechny městské zakázky. Zadávání zakázek ať je průhledné a s jasnými kritérii;
za základní kritérium považujeme přitom výhodnost pro město. I u zakázek malých je
třeba vždy oslovit více firem. Obsah všech smluv mezi městem a dodavatelem veřejné
zakázky má být veřejnosti dostupný.
Územní plán chceme vylepšovat nikoli směrem ven (tj. rozšiřováním ploch pro novou
výstavbu), ale dovnitř. Tedy zpřesňováním podmínek pro stavby i rekonstrukce, přepracováním systému dopravy a parkování a vyčleňováním míst pro činnosti průmyslového
charakteru, veřejně přístupná sportoviště, parkovací plochy atd.

Jak chceme pracovat v zastupitelstvu města
Pokud budeme zvoleni, chceme spolupracovat s každým, kdo bude ochoten hledat
cestu k dosažení fungujícího města, kde se kvalita života obyvatel setrvale zvyšuje.
O každém návrhu budeme hlasovat podle jeho obsahu a nikdy podle toho, kdo a z jaké
strany s návrhem přišel.
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VOLEBNÍ PROGRAM
PRO MĚSTO ČERNOŠICE
Milí sousedé,
máte někdy pocit, že by něco mělo být jinak, že byste nějaký problém vyřešili lépe nebo Vás naopak řešení některých věcí potěšilo? Nyní je ta pravá doba
zhodnotit uplynulé čtyři roky. Blíží se volby do zastupitelstva města, máte tedy
možnost zamyslet se nad tím, kdo se bude na dalším dění v Černošicích podílet.
Tyto volby by se neměly chápat jako politikum, ale jako pomoc sami sobě.
Právě z pocitu nutnosti řešit některé věci rychleji a zabývat se i problémy,
které nikdo neřeší vůbec, jsme v Černošicích založili US-DEU. Pod hlavičkou
této strany bychom se chtěli zaměřit na několik bodů:
Ø

zvýšení bezpečnosti v Černošicích vybudováním služebny PČR, vč. několika služebních bytů

Ø

podpora místních živnostníků a podnikatelů

Ø

dokončení infrastruktury města

Ø

důsledná kontrola dodržování místních vyhlášek, zejména záborů obecních pozemků a udržování čistoty

Ø

vybudování a rozvíjení přirozených center města, sportovišť a dětských hřišť

Ø

podpora kultury a možností pro využití volného času neorganizované mládeže

Ø

podpora zlepšení celkového vzhledu města, udržování a budování nové
veřejné zeleně

Ø

získávání dotací a grantů pro město a jejich účelné využití

Ø

zlepšení komunikace a informovanosti mezi radnicí a občany

Ø

výraznější spolupráce s krajskou samosprávou a okolními obcemi

Všichni, kdo v Černošicích žijeme, bychom se zde měli cítit jako doma. Domov si
každý buduje, pečuje o něj, vylepšuje ho a je na něj náležitě pyšný. Platí to i v tomto
obecném měřítku? Pojďme společně přispět k tomu, aby se nám tady skutečně líbilo.

UNIE SVOBODY – DEMOKRATICKÁ UNIE

ZVEME VÁS K VOLBÁM ZVEME VÁS K VOLBÁM ZVEME VÁS K VOLBÁM
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Volební program VPM�
pro období 2002-2006

�ernoice v roce 2006
Nae m�sto ije svým ivotem a není ji jen
noclehárnou Prahy - má 3 nezávislá centra
Na Vrái, Horní �ernoice za Slánkou, a
Dolní Mokropsy, propojené upravenými
komunikacemi s kvalitním osv�tlením, kde
je p�íjemné jít t�eba jen tak na procházku a
také kone�n� je nap�. monost zajít ráno na
snídani v p�íjemném prost�edí kaváren
v kadém z t�chto center �i na nákup dle
iroké nabídky,
Konec prachu a bláta!! Nae ulice ji za
sucha nepráí ani se za det� neprom�ní
v koryto �eky a potom v protivné vudyp�ítomné bláto. Máme toti systém odvodu
de�ové vody a zpevn�né silnice, n�kde i
chodníky a cyklistické stezky vhodné i pro
brusla�e,
A co d�ti, mají si kde hrát?? Ano! máme
d�tské koutky pro malé a dosti h�i� pro v�tí i dosp�lé. Kone�n� máme novou kolní
t�locvi�nu s �ádným rozm�rem pro volejbal
a basketbal, jí mohou vyuívat místní sportovní oddíly
a auta kde parkovat?? Ovem  máme
parkovit� pro nákladní auta a t�kou mechanizaci na p�edm�stí i dostatek parkovacích míst pro osobní auta v centrech m�sta,a
také komer�ní zónu která nabídla mnoho
prostoru drobným podnikatel�m výrobc�m i
obchodník�m ..
To ve a mnohem víc nám zajistila kvalitní
urbanistická studie m�sta s dlouhodobou
vizí rozvoje �ernoic. Spolupráce s �adou
odborník� ijících v naem m�st�.
A také zapojení do projekt� finan�n� podporovaných Evropskou Unií.

To není jen sen, ale n�co, za �ím
chceme jít a co nejrychleji to naplnit.

Nabízíme zastoupení voli��  ob�an� �ernoic ve správ�
m�sta nezávislými neanonymními odborníky, sdruenými na
kandidátce Volby pro m�sto �ernoice.
�� Navrhujeme dlouhodobou architektonickou koncepci m�sta
(st�ed m�sta, nákupní zóna, pr�myslová zóna, parkovit�
osobních aut u nádraí, parkovit� nákladních aut na kraji
m�sta), budeme prosazovat zapracování této koncepce do
územního plánu a její postupnou realizaci.
�� Budeme prosazovat pr�hlednost a spravedlnost výb�rových
�ízení pro projekty a zakázky schvalované M�Ú �ernoic.
�� Zajistíme zapojení m�sta �ernoice do projekt�, podporovaných EU (nap�. SAPARD, podpora rozvoje m�st do 10 tis.
obyvatel).
�� Podpo�íme statut �ernoic, coby pov��eného m�sta pro
správu sousedních obcí a jeho navázání na nové regionální
uspo�ádání.
�� P�i stanovování priorit výdaj� m�stského rozpo�tu, �erpání
státních dotací a schvalování soukromých projekt� podpo�íme:
- rekonstrukci místních silnic, ulic a chodník�
- vznik komer�ních zón
- výstavbu voln� p�ístupných sportovi� a koutk� pro d�ti,
- modernizaci základní koly, zejména její t�locvi�ny,
- rozvoj slueb v �ernoicích
- nezávislou informovanost o d�ní v �ernoicích formou
www stránky VPM-�ernoice
�� Podpo�íme zaji�ování bezpe�nosti a kontroly dodrování
m�stských vyhláek M�stskou policií zejména v oblastech
ekologie.
�� Navrhujeme koncepci sociální, kolské, zdravotní, kulturní a
sportovní oblasti v �ernoicích
��

Poslání zastupitel� VPM�
Vytvá�et vizi m�sta �ernoic dle volebního programu
Slouit voli��m - obyvatel�m �ernoic:
�� vyuít svou odbornost, znalost a zp�sobilost pro formulaci
problém� m�sta a návrhu jejich �eení,
�� zastupovat ob�any na jednáních zastupitelstva m�sta �ernoice,
�� kontrolovat výkon správy m�sta (M�stský ú�ad)
�� zprost�edkovávat ob�an�m informace ze zasedání zastupitelstva
(prost�ednictvím stránky www.vpmcernosice.aktualne.cz)
�� p�ijímat od ob�an� jejich názory a p�ipomínky ke správ�
m�sta
(prost�ednictvím stránky vpmcernosice@pandora.cz)

��
��

�� prosazovat názory, zájmy a p�ipomínky ob�an� na jednání zastupitelstva
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(pokračování ze str. 6)

kultura

Oprava údajů v seznamu
kandidátů

V minulém čísle Informačních listů nebyly
v přehledu kandidátů strany Volba pro město
u pánů Libora Koubka a Aleše Pajgrta uvedeny
tituly Ing. a u strany US-DEU byl panu Jandurovi
chybně uveden věk – správný věk je 26 let. Tyto
chyby vznikly v redakci při přepisu z kandidátních listin a omlouvám se za ně.
O. Hokr

O nové ZUŠ v Černošicích

Slavnostní otevření vrátek nové Základní
umělecké školy proběhlo v sobotu 5. října 2002 v 19.00 hodin rukou paní starostky.
Po té se nechala téměř stovka hostů z řad
černošických občanů, představitelů města a
rodičů s dětmi, pro které byla budova krásně
zrekonstruována, vlákat tanečními a hudebními impulsy na procházku celým objektem.
Tanečnice svými pohybovými miniaturami
provedly návštěvníky celou budovou osvětlenou nejprve jen svícemi a loučemi, v jejichž
světle se pohybovaly oživlé sochy, nebo se
objevovala něžná stínohra na čelní stěně školy. Ze všech koutů školy se postupně ozývala
hudba, která zvala k nahlédnutí.
V sále školy vyslechli všichni slova díků
představitelům města v čele s paní starostkou za osvícené rozhodnutí investovat do
vzdělání dětí v době tak ekonomicky vypjaté
a pěstování kulturního a esteticky cítícího
podhoubí národa příliš nepřející.
Zastupitelé města se rozhodli umístit ZUŠ,
která 11 let žila ve velké nejistotě v restituovaném objektu, do této překrásné budovy,
kde mimochodem škola v roce 1954 vznikla
a do roku 1960 sídlila, a která se, jak doufám,
do budoucna otevře černošické veřejnosti
různými kulturními projekty. Paní starostka
byla pozvána k zasazení stromku – symbolu
vzniku příjemného zahradního areálu, kterým
okolí nové školy jistě může být. Za zvuků
příjemné jazzové hudby a při pohoštění si
mohl zazpívat každý.
Poslední hosté se rozcházeli dlouho po
22. hodině spokojeni a příjemně naladěni
(podle ohlasů z řad přítomných).

14

Nyní čeká školu práce všedních dní, ale doufejme, že i k takovým okamžikům bude opět
příležitost.
Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ

Setkání spisovatelů v Černošicích
Dne 1. a 2. října se konalo v Černošicích
významné setkání českých a slovenských
spisovatelů. Do našeho města přijelo 80 autorů, zabývajících se literaturou faktu, a řada
významných osobností.
Hlavním důvodem setkání bylo udílení cen
Egona Ervína Kische, které jsou každoročně
udělovány českým a slovenským autorům za
nejlepší díla literatury faktu, publikovaná
v uplynulém roce.
Za díla vydaná v roce 2001 získali hlavní
ceny Zora Dvořáková a Jiří Doležal za knihu
o Miladě Horákové a slovenský autor Roman
Holec za knihy Poslední Habsburgovci na
Slovensku a zabudnuté osudy.
Hlavní referát – na téma Česko-německých
vztahů – přednesl náš přední historik Dr. Václav
Kural. V přínosné diskusi vystoupila řada spisovatelů, z nichž se většina ve svých knihách
věnuje právě odboji našeho lidu za druhé světové války.
Účastníci setkání si prohlédli ve vojenském historickém ústavu České armády výstavu o atentátu na Heydricha v roce 1942. V Černošicích bylo
pak odpoledne setkání zakončeno. Skutečnost,
že pro tuto událost v naší současné literatuře byly vybrány právě Černošice, je nepopiratelným
přínosem pro kulturní dění v našem městě.
Miloslav Moulis

Divadelní představení

MěKS Černošice pořádá v pátek 29. listopadu v 10 hod. představení pro děti Čarování
kolem malování. Účinkují Miloš Nesvadba
a Jiří Susa, vstupné 25 Kč.

Jubilanti
Rokusková Jindřiška
Drahotová Zdeňka
Jungwirthová Jindřiška
Kessler Karel

90
80
80
80

kultura
Krupičková Marie
Kubešová Miloslava
Myšáková Věra
Štancová Domicella
Zajíčková Jitka
Kahounová Hana

80
80
80
80
75
75

Černošická lávka vydržela!

Datum narození 1963. Tedy příští rok by měla
slavit 40. narozeniny. Ta letošní velká voda s ní
pořádně otřásla, zejména když se pod ní zapříčil
obrovský ponton (ten je možno spatřit dodnes u
betonárky.) Asi se k dramatickým okamžikům
dočasného bezpečnostního uzavření ještě vrátí
povolanější osoby. Byly to jistě horké chvíle pro
obyvatele Dolních Černošic. Sice úředně Pražany,
ale lidsky – naše sousedy a přátele.
Možná, že si kladete otázku, jak to, že ta naše vydržela, když osmdesát mostů a lávek letošní voda
zničila. Obdivně se o ní vyjádřil i statik přivolaný
k poškozeným domům.
Takto na „svoji“ lávku vzpomíná Prof. Ing. Dr.
Pavel Čížek, Dr.Sc., který žije ve Střední ulici.
„…spojení Horních a dolních Černošic obstarával převozník pan Jiskra. Automobilový provoz
byl prakticky nedostupný a nejhůře na tom byly
dívky v době tanečních. Požadavky na pevný
most neměly ani stopu naděje na úspěch. Osobní
domluvou bylo rozhodnuto, že technické řešení
převezme černošický NV. Po překonání mnoha

Narodili se
Zoufalá Kateřina
Juránek Michal
Slavická Klára
Mašek Tomáš
byrokratických překážek byl projekt schválen,
vyrobeny ocelové díly, ale na montáž nebyly prostředky. Naštěstí v té době Berounka silně zamrzla
a montáž se provedla z ledu, prakticky zadarmo.
Ale přišla první zatěžkávací zkouška – velká voda
tvrdý ledochod. Černošičtí se přišli dívat. Někteří
s chutí očekávali její konec, jiní pevně doufali a
drželi palce. Lávka vydržela. Tenkrát i letos.“
Vážený pane Čížku, tak Vám děkujeme. Jako
kluk jsem totiž tu Vaši pevnou lávku chápal jako
újmu, která nás připraví o mnohé zážitky jízdy
na prámu a houpání na sudech provizorní lávky.
V mých očích její důležitost trochu vzrostla, když
na ní provozovala odvážné skoky naše pozdější
olympijská reprezentantka Milena Duchková.
Dnes lávka pro nás „levobřehé“ znamená cestu
do tolik potřebné oázy klidu a pro „pravobřehé“
cestu k civilizačním vymoženostem.
Kdysi bývaly na zídce před lávkou značky povodní. Snad by se mohly obnovit. Historický
sloupek u Lebedů v Mokropsích byl letos zcela
zatopen a překonal nejvyšší vyznačený stav vody
z roku 1872.
Ivan Látal
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