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Hodně škaredě se zachovalo počasí v první den tradiční černošické
mariánské pouti. Vytrvalý sobotní
déšť odradil i ty největší milovníky
pouťových radovánek. Neděle se
však proměnila v krásný slunný den
a nastalo to pravé pouťové veselení.
Náves před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie byla zaplněna nejen
stánkaři, kteří sobotní nepřízeň počasí odhodlaně přečkali, ale i spoustou návštěvníků. Takže přejme si,
aby i na tu příští pouť posvítilo letní
sluníčko.
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+ 300

Čas od času
je možné slyšet
někoho si povzdechnout,
že
spolu s postupující výstavbou
ubývá v našem
městě zeleně. To
je názor, který
se snadno vyposlechne a ještě snáze se nad ním pokývne
s porozuměním hlavou, ale pravdivý není
ani trochu. Zřetelná neudržitelnost této
lehce nahozené úvahy je dobře patrná ze
srovnávacích fotografií. Oba pohledy na
město jsou pořízeny přibližně ze stejného
místa, ale dělí je téměř sto let od jejich
pořízení. Na té první, starší, je skutečně
obtížné nalézt nějakou zeleň. Dobře patrné jsou jen do daleka zářící mohutné domy uprostřed holých plání bývalých polí
(asi stejně, jako je dnes třeba v lokalitě
Lada). Druhá fotografie pak připomíná
spíš lesní městečko. Je to proto, že prakticky každá stavební parcela se v krátkém
čase promění v malý soukromý lesík.
V průměru je na každé soukromé stavební parcele vysazeno nejméně pět stromů, které v dospělosti dosahují alespoň
středního vzrůstu. A právě skutečnost,
že město Černošice je výjimečné tím, že
na jeho katastru je rozmístěna prakticky
jen solitérní výstavba na individuálních
parcelách, je příčinou toho, že poměr
vzrostlé zeleně k celkové ploše katastru je
zde jeden z nejlepších
Je proto pochopitelné, že ani na prostranstvích, která jsou ve správě města,
nechceme zůstat nikterak pozadu, a proto jsme pro tyto čtyři roky přišli s pro-
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jektem + 300. Jeho cílem je vysázet nebo
iniciovat výsadbu na veřejných plochách
během čtyř let a nejméně v počtu tří set
kusů vyrostlé zeleně. Zatím jsme zhruba
v polovině.
Naše úsilí vysázet ve městě co největší počet stromů pochopitelně nikterak
neznamená, že pokud se někde na
veřejných plochách nacházejí stromy
přestárlé či jinak nebezpečné, nebudou
odborně odstraněny, aby místo nich
byly vysazeny stromy mladší. Zatím se
však žádný nový „Černošický masakr
motorovou pilou“ nekonal. Když říkám
nový, tak tím myslím to, že ten poslední,
ke kterému tu došlo ještě před rokem 89,
znamenal brutální vymýcení stromů na
ulici Dr. Janského. Tehdy se ovšem ještě
tato komunikace jmenovala Gottwaldova alej. Pro nás, milovníky stromů, snad
jediné zadostiučiní z tohoto necitlivého
aktu může být, že krátce poté, co tato ulice přestala být alejí, přestala být
i Gottwaldovou.
Nejrozsáhlejší debaty v současnosti
v souvislosti s odstraněním větší skupiny stromů se vedou o topolech v ulicích
Školní a Radotínská, kde před tím, než
bude přistoupeno k dalším krokům, bylo
třeba nejprve přesně zjistit, na pozemcích koho se vlastně tyto stromy nacházejí, jejich stav nechat odborně posoudit
a získat stanovisko odboru životního
prostředí. A při budoucím rozhodování
o tom, jak postupovat dál, nelze opomenout i usnesení zastupitelstva, které
vyjádřilo souhlas s odstraněním těchto
potenciálně nebezpečných stromů. Je
ovšem samozřejmé, že pokud si úřad
uloží tyto stromy odstranit sám, uloží si

z radnice
také zajistit jejich náhradu. Protože naším jednoznačným cílem je Černošice co
nejvíce zazelenit a pomoci vytvořit z nich
městečko, které je příkladem v pronikání
přírody do urbanistických sídel.
Pro dokumentaci shora uvedených řádek jsem požádal náš odbor technických
služeb o přesnou specifikaci dosavadní
výsadby:
V letech 2006–2008 bylo na území Města Černošice vysázeno 146 stromů v různých lokalitách (Topolská, Masopustní
náměstí, areál fotbalového hřiště Mokropsy, cyklostezka Radotínská, hřiště Husova a přístupová cesta, areál Centra Vráž,
parkoviště a park Karlštejnská, Školní ulice, Kladenská ulice atd.). V letošním roce
byly vysázeny stromy v ulicích Pražská,
Táborská a Riegrova. V letech 2006–2008
bylo vysázeno na soukromých pozemcích
nově vystavených a zkolaudovaných domů zhruba 340 stromů. V těchto letech

bylo povoleno na území města pokácení
63 kusů vzrostlých stromů a jednalo se ve
většině případů o přestárlé, suché ovocné
stromy nebo stromy poničené vichřicí
popř. jinými klimatickými vlivy. Za tyto
pokácené stromy byla nařízena náhradní
výsadba, ze které bylo prozatím vysázeno
21 stromů. Vzhledem k tomu, že termín
náhradní výsadby je dva roky, ve většině
případů ještě bude tato povinnost splněna
a průběžně kontrolována odborem životního prostředí.
Výsadba vzrostlých stromů je přímo
úměrná velikosti finančních prostředků,
které vedení města každoročně vyčleňuje
v rámci rozpočtových opatření.
Tolik pro ilustraci. Já k tomu mohu jen
dodat, že rozpočet technických služeb
určený na péči o zeleň a na její novou
výsadbu, se každoročně zvyšuje a tak
tomu jistě bude i v následujících dvou
letech.
Aleš Rádl, starosta
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Centrem společenského života seniorů je Dům s pečovatelskou službou
Černošice se rozrůstají, intenzivní výstavba k nám přivádí další a další obyvatele. Vedle ekonomicky aktivních však
přibývá i těch našich spoluobčanů, kteří si po letech práce
chtějí užít zaslouženého odpočinku. Je samozřejmé, že i na
ně město pamatuje a snaží se jim věnovat co největší péči.
Centrem dění
spojeného
s černošickými
seniory je Dům
s pečovatelskou službou. Svému účelu
slouží už šest let a je oblíben nejen mezi
jeho stálými obyvateli, ale i mezi těmi,
kteří sem přicházejí za společenským
setkáváním, za zábavou, ale i za zdravím.
Je zde k dispozici devětatřicet bytů, které
jsou trvale obsazeny. A i když žadatelů o bydlení je hodně, daří se městu ty
skutečně urgentní zájemce z Černošic
většinou uspokojit. Mnozí ze seniorů si
totiž podali žádost takzvaně pro jistotu, v budoucnu by se sice chtěli do DPS
přestěhovat, ovšem na aktuální dotaz, zda
již takový čas nastal, především ti mladší
odpovídají zamítavě. Což je asi dobře, protože čím déle zůstává každý ze seniorů ve
vlastním domácím prostředí, tím lépe. Je
to pro něj prostředí přirozené. Na druhé
straně však stejně pozitivně jako domácí
prostředí působí i pobyt v DPS. Značnou
měrou je to dáno i tím, že se tu lidé musí
a chtějí o sebe starat. Mnozí z nich si připravují sami jídlo, průběžně udržují svou
domácnost atd. Tato aktivita jim dodává
životní sílu, jejímž výsledkem je průměrný
věk přesahující osmdesát let.
Pečovatelská služba
Obyvatelům DPS poskytují pečovatelskou službu naši zaměstnanci. Jde o poskytování obědů, obstarávání nákupů, praní prádla, úklid bytů, zajištění doprovodu,
případně další služby. Obdobné služby pro
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ostatní obyvatele města, zejména pak seniory, poskytuje Farní charita Neratovice.
Škála charitou poskytovaných služeb je
obdobná jako v DPS, může to však být například i jakýsi dohled nad staršími členy
domácnosti v době, kdy ti mladší, pracovně aktivní členové rodiny nebývají doma.
Ošetřovatelská služba
Ošetřovatelská služba je další službou,
která je černošickým seniorům poskytována. Je opět zajišťována pracovnicemi
farní charity a jde především o služby
zdravotnického charakteru – převazy, rehabilitace, aplikace injekcí a podobně.
Denní stacionář
Denní stacionář, jenž působí v Domě
s pečovatelskou službou, je určen, jak už
z názvu vyplývá, pro denní pobyt klientů, které má sice v péči jejich rodina, ale
nemůže se o ně starat v průběhu celého
dne. Vedle toho však poslouží i osaměle
žijícím seniorům, jež potřebují kontakt
s ostatními lidmi a chtějí vyplnit svůj
volný čas. O všechny tyto klienty se
starají zkušené pracovnice z černošické
pobočky Farní charity Neratovice, které
zajistí dovoz a odvoz klientů, stravování
v „domácím“ prostředí centra, aktivizační
programy ve formě čtení, tréninků paměti,
společenských her, sledování televize či
poslouchání rádia, každodenní skupinové
kondiční cvičení, dohled pracovnic centra
nad užíváním léků a rovněž hygienický
dohled, pedikúru a kadeřnické služby
a také fyzikální terapii dle možností a indikace lékaře s fyzioterapeutkou.

z radnice
Společenský život

povídají, dozví se o různých akcích, jež
jsou
pořádány, stráví hezké odpoledne
V Domě s pečovatelskou službou žijí
jeho obyvatelé poměrně bohatým životem. v příjemném prostředí. Slaví také jubilea
Pořádají zajímavé výlety, kterých se zú- svých členů. Každé úterý a středu od 9.30
častňují i senioři z města, vydávají vlastní organizují kondiční cvičení.
časopis, provozují webové stránky, mají
Pozvání platí pro všechny
k dispozici počítač s internetem. Myslím
Povídání o tom, jak žijí senioři v našem
si, že jsou zde navázány velmi pěkné vzta- městě, je současně pozvánkou pro ty, kteří
hy. Tradičně zde probíhají výtvarné dílny, se zatím o tyto aktivity nezajímali nebo
při kterých děti ze Základní umělecké o nich nevěděli. Budou vítáni nejen na
školy pod vedením paní učitelky Bláho- všech akcích, jež jsou organizovány v Dové předvádějí, jak krásné věci se naučily mě s pečovatelskou službou, ale i na všech
vyrábět. A protože si tyto výtvarné dílny ostatních. Ať už jde o zájezdy za kulturníobyvatelé DPS velmi oblíbili, chceme, aby mi památkami nebo návštěvy divadel pood září byly pořádány pravidelně a aby se řádané místními organizacemi Červeného
jich v co největší míře zúčastňovali i seni- kříže, Svazu zahrádkářů nebo Sokola. Jsou

zváni i na četné kulturní akce pořádané
městem s tím, že budou hradit jen polovinu vstupného. Mohou využít i bohatou
nabídku městské knihovny, kde je, stejně
jako v DPS, zdarma přístup na internet.
A v neposlední řadě je tu možnost zakoupení obědů v mokropeské základní škole
a v Domě s pečovatelskou službou.
Helena Langšádlová, místostarostka

Společné malování kraslic

oři z města. Budeme prověřovat i možnost
pořádání dalších aktivit – hudební a dramatické dílny. Uvidíme, zda se jich budou
senioři zúčastňovat, neboť před časem
jsme nabízeli bezplatné kurzy angličtiny,
o které nebyl velký zájem.
Pobavte se v Klubu důchodců
Ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou se každé pondělí, mimo
letních prázdnin, od 14 hodin scházejí
členové Klubu důchodců. V pohodě si tu

Výlet do Dětenic
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Krátké pojednání o dotacích
Od vzniku pojmu územní samospráva se na nejrůznějších
úrovních vedou debaty, jakým způsobem má tato samospráva
získávat finanční prostředky na potřeby, které musí a chce
uspokojit. Úvahy oscilují mezi dvěma modely. Podle jednoho
má mít co nejširší pole působnosti v modelování vlastních
příjmů (příslušné daňové toky jsou tak nastaveny) a podle
druhého má dostat jen na nejzákladnější činnost a o cokoliv
navíc si má požádat u nějakého dotačního donátora.
Model, který se Regionálního operačního programu. Ten
uplatňuje dnes, je funguje následovně: Kraj dostane od EU
jistým hybridem mezi těmito dvěma mož- přidělenu nějakou finanční kvótu. Po jejím
nostmi, nicméně blíže má k tomu druhé- rozdělení jsou pak vytvořeny jednotlivé promu. Pro ilustraci: město Černošice má gramy, z nichž každý je vybaven nějakou
rozpočet cca 270 mil. Kč, ale sama zastu- finanční částkou. Všechny krajské programy
pitelská samospráva rozhoduje volně jen pak postupně musí být odsouhlaseny (notifio užití cca 70 mil., z čehož ještě nejméně kovány) v Bruselu. Po této notifikaci začíná
10 mil. tvoří prodej nějakého majetku. Jed- kraj pro jednotlivé programy vyhlašovat
noduchým dopočtem pak vyplyne, že po- výzvy, do nichž nahlašují obce své vlastní
projekty a ucházejí se o získání nějaké
kud by město fungovalo jen z přiděleného
částky z objemu peněz, kterými je příslušný
daňového výnosu, má pro své potřeby asi
program vybaven. Aby to nebylo tak snadné,
60 mil. a z toho po zajištění chodu všech
ještě se odděleně posuzují projekty různých
samosprávných institucí mu zbude na in(velikostních) typů obcí, takže malá města
vestice každý rok nevýše 6 až 10 milionů.
nežádají o příděl ze stejného pytlíčku jako
To, že se zatím v posledních šesti letech
města velká. Projekty se poměrně složitě
daří udržovat naši každoroční investiční
hodnotí. Posuzuje se, zda ve všech paraaktivitu zhruba na 40 milionech, je mimo metrech přesně zapadá do vyhlášené výzvy,
jiné zásluhou poměrně velké úspěšnosti zda je v souladu se strategickým rozvojovým
našeho města při zajišťování nejrůznějších plánem, jak kvalitně je zpracována žádost
dotací z vnějších zdrojů. Jen pro ilustra- atd. Na konci je pak rozhodnutí o přidělení
ci: v letošním roce to budou 4 milionu ze či nepřidělení požadovaných prostředků,
státního rozpočtu, 3 miliony ze Státního případně o jejich krácení.
fondu dopravní infrastruktury, 15 milionů
Město Černošice v této věci postupuje
zde proinvestuje kraj, zhruba 6 milionů do- se snahou celý proces maximálně sofisstaneme od Ministerstva pro místní rozvoj, tikovat a racionalizovat. Strategický plán
1,3 milionu věnovali městu na vybudování rozvoje byl aktualizován a jednomyslně
silnic soukromí investoři atd.
schválen zastupitelstvem. Krajské proPokoušíme se žádat o vše, co je
gramy byly pečlivě prostudovány a byly
v souladu s plánem rozvoje města
vybrány ty, které pro naše město připaHlavní naděje do budoucna se však dají v úvahu. Každý projekt dostal svého
upírají k dotačním titulům, které obhos- vedoucího, jenž má za povinnost celý
podařuje Středočeský kraj v rámci tzv. proces podávání žádosti sledovat a řídit

10

z radnice
tak, aby nebyla promeškána žádná výzva
a žádná možnost. Každý projekt má svoji
kartu a tam, kde je to nutné, se v předstihu
zpracovává projektová dokumentace (to je
nutné u investičních projektů, u vzdělávacích projektů se to pochopitelně nedělá).
Vedoucí mají rovněž za úkol sledovat
a připravovat takové formulování projektů, aby se stejnými projekty nemířilo
do stejných programů, neboť dvě žádosti
v jednom programu nemají příliš mnoho
šancí. V případě podávaní žádostí o investiční dotace musí být jejich součástí
i odhad nákladů, který se dělá tak, že ceny
se projektují na základě normovaného ceníku stavebních prací (URS). Pro ilustraci:
Například pro řešení celého nádražního
prostoru v Mokropsech a návazného prostoru ve Střední ulici bylo a je nutné podat
žádost o dotaci do nejméně tří programů
– Cykostezky (byl v Bruselu notifikován
jako první), Doprava a Revitalizace městských center (na notifikaci se dosud čeká).
Žádost o mateřskou školku se podává do
jiného programu, který bude k dispozici
nejdříve na podzim.
Úspěch či neúspěch v jednom programu
nepodmiňuje úspěch či neúspěch v jiném.
Nicméně je třeba vědět, že jednotlivé programy nejsou naplněny stejným objemem
peněz. Například program Cyklostezky, ze
kterého čerpáme dotaci na B a R, byl vybaven částkou 170 milionů a ve stanoveném
termínu bylo schopno reagovat jen sedm
zájemců, kteří se dohromady ucházeli jen
o částku 150 milionů Naopak program, ze
kterého by bylo možné financovat školku,
je vybaven jen částku 100 milionů a žádat
o něj může v naší skupině asi 20 obcí, a je
téměř jisté, že už dvě žádosti by dokázaly
vyčerpat celou přidělenou kvótu. Které
dvě žádosti to budou, pochopitelně záleží
na celé řadě faktorů.

Snažím se to takhle podrobně objasnit
před veřejností, protože jde o poměrně
komplikovanou záležitost. Při laciné interpretaci to může svádět k dojmu, že
snad žádáme o věci, jež město nepotřebuje. Tak tomu ovšem není. Naše strategie
je, pokusit se žádat o vše, co je v souladu
se strategickým rozvojovým plánem města (jednomyslně přijatým) a na co naše
město může sáhnout v případě, že splní
všechny náležitosti. Úspěšnost v jednom
programu není důvod k vyřazování našich
žádostí z jiných programů.
Spolupráce s opozicí
Je pro mne velmi smutnou zkušeností, že přesto, že tyto informace všichni
zastupitelé opakovaně obdrželi a byli
podrobně seznámeni s celým krajským
dotačním mechanismem, neváhali v případě úspěchu s naší první žádostí v jednom z mnoha připravovaných programů
(cyklostezky) rozpoutat v mediích dehonestující kampaň proti našemu městu,
a dokonce se soukromě, pomocí zasílání
nejrůznějších „informačních“ dopisů
k rukám krajských úředníků, pokusili
dosáhnout toho, aby nám tato dotace
nebyla přidělena. Chápu, že se některý
zastupitel zoufale potřebuje zviditelnit.
Ale co už chápu méně, je to, že když to
tento zastupitel (resp. zastupitelka) neumí něčím třeba jen trochu pozitivním,
co by našemu městu skutečně přineslo
nějakou novou hodnou, dělá to alespoň
tím, že trapně škodí vlastnímu městu. Je
to v podmínkách našeho města skutečně
zcela nový prvek, neboť i když v Černošicích vždy byla opozice, která na některé
aspekty rozvoje města měla jiný názor,
nikdy nikdo z jejích představitelů nepřekročil Rubikon přímého úsilí poškodit
toto město v jeho možnostech zlepšit
životní prostředí pro všechny.
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Byly doby, kdy se od místní opozice
dalo očekávat, že se její členové třeba
sami aktivně zapojí do telefonizace města.
Byly doby, kdy se od místní opozice dalo
očekávat, že její příslušníci sami přinesou
odborné argumenty, které pomohou při
rozhodování o tom, jak řešit dešťové vody
ve městě. Ale to byly doby, kdy se člověk
mohl spolehnout na to, že této opozici jde
skutečně o zájem města, a ne že v zoufalství nad tím, že se někomu jinému daří získávat prostředky pro jeho rozvoj, na které
by oni sami s tímto přístupem nemohli
ani pomyslet, budou alespoň veřejně na
všechno, co se udělá, jen plivat.
Pravda je taková: Nikdy nebyla doba, kdy
by se našemu městu dařilo získávat pro svůj
vlastní rozvoj tolik prostředků jako dnes.
Kdybych to chtěl vyjádřit nějakou skrytou
připomínkou na tuto dobu, nechám tech-

nické služby sázet podél cest „zlatý déšť“.
Je to tak proto, že vedení města v této věci
táhne příkladně za jeden provaz, a pokud
je možné něco pro něj udělat na kraji,
je to učiněno. Pokud je nějaká možnost
nasměrovat pozornost státního rozpočtu
k potřebám našeho města, je to učiněno.
Do této spolupráce jsou aktivně přibíráni
všichni, kteří něco pro město udělat chtějí
a mohou. A protože sám cítím, že těchto
lidí je i v zastupitelstvu města v čase spíš
víc než méně, nechávají mne tyto směšné
škodící aktivity jedné jediné zastupitelky
vcelku chladným. Dokud sem asfalt teče
proudem, stromy jsou sázeny, infrastruktura je budována, vím, tak jako teď, že věci
jdou správným směrem a že naše úsilí
vybudovat Černošice jako místo příjemné
pro život se postupně naplňuje.
Aleš Rádl, starosta

Probíhající rekonstrukce Karlštejnské ulice znamená nezanedbatelnou investici
Středočeského kraje, kterou se městu podařilo zajistit
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Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Hledáme dobrovolníky na doplnění okrskových volebních komisí
Volby do zastupitelstev krajů se konají na
území České republiky v pátek 17. října od 14:
00 do 22:00 hodin a v sobotu 18. října od 8:00
do 14:00 hodin. Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Nad tím, aby volby proběhly zdárně a regulérně budou mimo jiné bdít i okrskové volební komise. Budou dbát o pořádek ve volební
místnosti, zajišťovat hlasování a dozírat na
jeho průběh, sčítat hlasy a vyhotovovat zápis
o průběhu a výsledku hlasování a odevzdávat
volební dokumentaci do úschovy městskému
úřadu. Členy komise navrhují především kandidující strany a hnutí, není-li takto dosaženo
minimálního počtu členů komisí, deleguje starosta zbývající členy komisí z řad veřejnosti.
Členem volební komise se může stát každý
občan České republiky, který v den složení
slibu dosáhl věku nejméně 18 let a u něhož
nenastala překážka výkonu volebního práva
(zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) a který

není kandidátem pro volby do zastupitelstva
kraje.
Hlaste se do volební komise
Aby i v Černošicích proběhly volby tak,
jak mají, vyzývá městský úřad všechny zájemce, kteří by se na práci volební komise
chtěli podílet, aby se do 30. září 2008 přihlásili na Městském úřadu Černošice, a to na
tel. číslech 251 081 530 (Markéta Kolářová)
a 251 640 509 (Ing. Jana Ullrichová) nebo na
e-mailových adresách marketa.kolarova@mestocernosice.cz nebo jana.ullrichova@mestocernosice.cz.
Za výkon funkce má každý člen volební
komise nárok na odměnu, která u předsedy
komise činí 1 000 Kč a u jednotlivých členů
800 Kč. Protože však práce komise netrvá jen
po dobu, která je stanovena pro voliče, ale
jak vyplývá z povinností uvedených v předchozích řádcích mnohem déle (prakticky po
celé dva volební dny) rozhodla Rada města,
že odměna bude pro každého člena komise
o 200 Kč zvýšena.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty

Město vyzývá občany k veřejné diskusi o chystané vyhlášce
S ohledem na globální zhoršování stavu
ovzduší má i naše město zájem omezit spalování materiálů, které k tomuto zhoršování nejvíce přispívají. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
vzduší ve znění pozdějších předpisů, umožňuje obcím regulovat použití paliv, jež lze spalovat v malých spalovacích zdrojích znečištění
ovzduší. Jde o zdroje, jejichž tepelný výkon je
nižší než 0,2 MW. Podle ust. § 50 odst. 3 písm.
b) může obec vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví zákaz spalování některých
druhů paliv v těchto malých spalovacích
zdrojích znečištění. Tato paliva jsou vymezena
v příloze č. 11 k výše cit. zákonu a jde o hnědé
uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

Jde tedy o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí látek, jejichž spalování má
nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
Zájmem představitelů města je přijmout
takovou obecně závaznou vyhlášku, jež bude
akceptována jeho občany. Proto vyzýváme vás,
občany Černošic, abyste se k záměru takovou
vyhlášku vydat vyjádřili ve veřejné diskusi,
která proběhne před jejím přijetím. Svoje
návrhy prosím zasílejte nejpozději do 30. 11.
2008 na adresu Městský úřad Černošice, odbor
Kancelář tajemníka, právní oddělení, Riegrova
1209, 252 28 Černošice, anebo na e-mailovou
adresu: hana.kotounova@mestocernosice.cz.
Odbor kancelář tajemníka, oddělení právní
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Více než desetina řidičů nedodržuje předpisy
Tak jsme v loňském roce zvládli nápor žadatelů o povinnou výměnu řidičských
průkazů, přivítali jsme, povzbuzeni dosaženými úspěchy a motivováni snahou
o ještě lepší výsledky, Nový rok, zapracovali jsme na tom, co nám přinesly novely,
a než jsme se nadáli, je tu téměř konec léta. Na silnicích se to hemží motorkáři, lidé
stále vyrážejí na dovolené, přijíždějí kvanta turistů, a to nemluvím o aktivitách cyklistů a milovníků kolečkových bruslí. Přibylo nám proto nehod k řešení?
Říká se, že čísla hovoří za vše, a bezpo- pozitivním, totiž o zlepšující se práci našich
chyby tomu tak i je. Otázkou ovšem zůstá- policejních orgánů. Ty by kromě jiného
vá, zda je vždy důvod k radosti – nakonec, mohlo zajímat například i to, zda vám na
posuďte sami.
předním skle nechybí dálniční známka neZa loňský rok jsme se ve Středočeském bo zda máte povinné ručení.
kraji umístili na prvním místě v počtu boZelenou kartu je třeba podepsat
dovaných řidičů, a to výsledkem 6 672 osob
Nedávno přijatá novela zákona č. 168/
(což je přibližně 10,44 procent z celkového 1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z propočtu evidovaných řidičů). Z tohoto počtu vozu vozidla (platná od 1. 6. 2008), přinesla
dosáhlo 47 řidičů magických dvanácti bo- z praktického pohledu běžného řidiče výdů. Na druhém místě se umístilo Kladno, znamnou změnu. Novela zcela ruší povinna třetím pak Mladá Boleslav.
nost pojišťoven vydávat doklad o pojištění,
Co se týká poměru bodovaných řidičů který byl řidič povinen předložit při regisa celkového počtu řidičů, nejvíce procent traci vozidla, nebo byl po řidiči požadován
bylo dosaženo v Neratovicích, obdobně Policií ČR v rámci silniční kontroly. Aby
jako Černošice jsou na tom Říčany a Český nedošlo k omylům, pro jistotu uvádím, že
Brod, následně Mělník a Kralupy nad Vlta- doklady o pojištění odpovědnosti, vydané
vou. Náš úřad zaznamenal body 615 cizím do 31. 5. 2008, pozbývají platnosti dnem
státním příslušníkům (tito tvoří 9,22 % 31. prosince 2008, prokazování existence
z celkového počtu u nás bodovaných řidi- pojištění odpovědnosti proto od 1. 6. 2008
čů). Hezká čísla, že? A to si odvažuji před- do 31. 12. 2008 je možné oběma způsoby,
povědět, že letos to nebude lepší. V součas- tedy jak dokladem o pojištění, tak zelenou
né době řešíme 14 případů odvolání proti kartou, od 1. 1. 2009 pak pouze kartou.
zápisu bodů – v podstatě se ale víceméně Tuto bude řidič povinen u sebe mít. Bude
jedná o nesouhlas s výsledky řízení na Po- zároveň sloužit také jako doklad pro regislicii ČR (i když vpravdě šlo dosud jen o po- traci vozu. Ale pozor, zelená karta je platná
kusy oddálit ztrátu řidičského oprávnění). pouze tehdy, je-li podepsaná pojistníkem
Naši „boďáci“ si vedou dobře.
vozidla! Máte podepsanou zelenou kartu?
Výše uvedené výsledky ale v konečném Pokuta za nepředložení dokladu o pojištědůsledku moc dobré nejsou. Více než de- ní při silniční kontrole je podle novely od
setina řidičů z té naší Prahy-západ nedodr- 1 500 do 3 000 Kč, v blokovém řízení pak do
žuje předpisy. Není co dodat, snad jen že 1 500 Kč. A protože se říká, že každá „kačbychom se mohli chovat na silnicích ohle- ka“ je dobrá, nechte si je radši na zbývající
duplněji. Možná tak se nám to vysoké číslo dny dovolené.
podaří snížit. Na druhou stranu nesmíme Hezký zbytek léta vám za odbor dopravy přeje
zapomenout, že to číslo svědčí i o něčem
vedoucí odboru Mgr. Pavel Juřica
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Povinná výměna občanských průkazů
Nařízením vlády ze dne 16. listopadu 2004 byly stanoveny lhůty pro výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů. Státní občané České republiky jsou povinni provést
výměnu těchto občanských průkazů (OP) takto:
1. etapa: vydaných do 31. prosince 1994 mi údaji nejpozději do 31. prosince 2006.
za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději 3. etapa: vydaných do 31. prosince 1998 za
do 31. prosince 2005. 2. etapa: vydaných do OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do
31. prosince 1996 za OP se strojově čitelný- 31. prosince 2007.

4. etapa výměn – poslední:
Občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji je nutno vyměnit nejpozději do 31. prosince 2008; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2008.
Přestupek a výjimka
Nesplněním výše uvedené povinnosti se
občan dopouští přestupku na úseku občanských průkazů. Povinnost provést výměnu
OP se nevztahuje pouze na občany narozené
před 1. lednem 1936, kteří mají OP vydaný na
dobu neomezenou.
Místo podání žádosti
S žádostí se můžete obrátit na obec-

ní úřad obce s rozšířenou působností
příslušný podle místa vašeho trvalého
pobytu, v Praze na úřad městské části
Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na
magistrát, popřípadě na kterýkoliv obecní
úřad obce s rozšířenou působností mimo
místo trvalého pobytu nebo na kterýkoliv
matriční úřad.
Ludmila Rosíková, vedoucí správního odboru
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Akce Kontejnery podzim 2008

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00
do 14.00 (odpad přinesený po 14. hodině pracovníci svozu odmítnou)
v těchto termínech a ulicích:

6. 9. od 9.00–14.00
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
13. 9. od 9.00–14.00
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
20. 9. od 9.00–14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova–Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
27. 9. od 9.00–14.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská–Sadová)
Černošice (v Kosině)

4. 10. od 9.00–14.00
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách

Jaký odpad do kontejnerů patří:
Velkoobjemový odpad, tj. skříně, postele, matrace, sedací soupravy, židle, stoly,
koberce, lina, dřevěné desky a podobně.

Co do kontejnerů nepatří:
sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný odpad (zdarma do technických
služeb – TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva
apod.) je svážen každé úterý v biopytlích,
které lze zakoupit na MěÚ či v TS.
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí!

Kam s bioodpadem? Do kompostu, svozové firmě, do sběrného místa
Při tlení bioodpadu na skládkách vzniká metan, a právě ten, hned po oxidu
uhličitém, nejvíce přispívá ke globálním
změnám klimatu. Bioodpad z kuchyně je možné využít ke zlepšení kvality
kompostu. Kdo ale nechce nebo nemůže
kompostovat, může v Černošicích využít
svozu tohoto odpadu od nemovitosti.
Tento svoz probíhá v letních měsících
každé úterý, v zimním období pak jednou za čtrnáct dnů. Odpad je možné
připravit na svoz do nádob na bioodpad
nebo do biologicky rozložitelných pytlů,
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které jsou k zakoupení v TS – Topolská
660, nebo na pokladně Městského úřadu
– Riegrova 1209.
Jako další možnost v našem městě
je zřízeno sběrné místo v areálu TS,
kam je možno bezplatně bioodpad
odložit, a to v pondělí a ve středu od
7 do 17 hodin a v sobotu v letních měsících od 1. 4. do 30. 11. (16.00–19.00),
v zimním provozu od 1. 12. do 31. 3.
(14.00–16.00).
Za odbor technické služby Renáta Petelíková

z radnice

Z činnosti Technických služeb města Černošice

V minulých dnech dokončili pracovníci technických služeb úpravu oplocení a vnitřních ploch
nového dětského hřiště v ulici Komenského. Upravili dopadové zóny kolem herních prvků
a rovněž instalovali dvě parkové lavičky. Hřiště je nově oseto travním semenem a do vzejítí
travního porostu je pro veřejnost nepřístupné.

Začátkem srpna vysadili pracovníci technických služeb okrasné dřeviny podél protihlukové stěny
ve Vrážské ulici. Byly zvoleny nenáročné různobarevné formy okrasných keřů a dřevin, které
v době květu hlavně v jarních měsících zkrášlí tuto část města. Jde především o šeříky, vilíny,
štědřence, rhuje vlasaté, barevné formy lísek a různé kvetoucí keře.
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Město přijme pracovníka technických služeb
osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
c) kopie dokladu o nejvyšším dosažeDruh práce a místo výkonu práce:
ném vzdělání
drobné údržbářské práce, stavební a záNabízíme: Zaškolení v oboru, pramečnické práce, úklidové práce k zacovní
poměr na HPP, podpora zdraví
jištění čistoty města, údržba městské
zaměstnanců,
zaměstnanecké výhody
zeleně a další práce dle pokynů vedou(stravenky
za
odpracované směny, 5
cího odboru; pracovní poměr na dobu
týdnů
dovolené).
neurčitou; pracoviště Černošice.
Lhůta pro podání přihlášky: do 12 hoPředpoklady: fyzická osoba, která
din
dne 30. 9. 2008
je státním občanem České republiky,

Město Černošice přijme na volné
pracovní místo pro odbor Technických
služeb Městského úřadu Černošice zaměstnance na pozici pomocný pracovník Technických služeb města.

popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý
pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá
k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk. Dobrý zdravotní stav
bez omezení.

Místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady
doručte osobně, popřípadě zašlete
v zalepené obálce s označením Výběrové řízení TS, nejpozději do podatelny
Městského úřadu Černošice, Riegrova
1209, 252 28 Černošice ve výše uvedené
lhůtě. Na přihlášky podané po uvedené
lhůtě nebude brán zřetel. Podrobnější
informace o pracovní pozici podá:
p. Jiří Horák, ((: 602 139 893, e-mail:
jiri.horak@mestocernosice.cz

Jiné požadavky územního
samosprávného celku pro vznik
pracovního poměru:
a) SOU nebo SOŠ technického zaměření
b) platný řidičský průkaz skupiny B, C
c) komunikativnost a kladný přístup
Přihláška zájemce musí obsahovat
k lidem, flexibilita
tyto náležitosti:
d) ochota pracovat mimořádně i ve
jméno,
příjmení
a titul zájemce
a)
dnech pracovního volna a klidu
b) datum a místo narození zájemce
e) nástup možný ihned
c) státní příslušnost zájemce
Výčet dokladů, které zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
připojí k přihlášce:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje e) číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o dosavadních zaměstnáních a o odo cizího státního občana
borných znalostech a dovednostech
f)
datum a podpis zájemce
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než tři měsíce; u cizích státMgr. Dagmar Mašková,
ních příslušníků též obdobný doklad
referent personálního oddělení
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Opilým řidičům hrozí desetitisícové pokuty

Od 1. července do 10. srpna zaevidovala městská policie na území města 22 stížností na rušení nočního klidu. Nejčastějším místem, kde k takovému jednání docházelo, byla městská pláž. Ve spolupráci s provozovatelem pláže proto přijala městská
policie opatření, která mají rušení spících obyvatel zabránit. Na pláži navíc strážníci
od počátku srpna přistihli i několik řidičů, kteří řídili pod vlivem alkoholu. Hrozí jim
sankce od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel až na dva roky.
Ptákům nikdo neublížil – 13. července
v odpoledních hodinách byl městské policii oznámen úhyn většího počtu zpěvného
ptactva, ke kterému došlo v Mokropsech.
Na místo se dostavila hlídka, která odebrala
vzorky a provedla další šetření. Na základě
rozborů odebraných vzorků bylo konstatováno, že úhyn všech ptáků byl přirozený.
Užovka zůstala volná – 16. července v odpoledních hodinách byl v Mokropsech oznámen Policii ČR nález údajně uniknuvšího
hada. Na místo se dostavila hlídka vybavená
na odchyt zvířat. Asi jeden metr dlouhý plaz
se sice před strážníky schoval do kamenné
zdi vedle pekárny, ale ti poté zjistili, že se
jedná o neškodnou užovku obojkovou. Odchyt se nekonal.

li. Po provedení všech nutných opatření byli
muž i dítě dovedeni do nedaleké rekreační
chaty. Celou věcí se bude zabývat příslušný
odbor sociálně právní ochrany dětí.
Políčko sklidila policie – 14. srpna v dopoledních hodinách upozornil hlídku městské
policie muž, že za chatovou osadou Na Vírku
kdosi pěstuje marihuanu. Strážníci na místě
skutečně objevili políčko s několika rostlinami. Věc byla oznámena Policii ČR, která
políčko sklidila. Jelikož strážníci pojali podezření, že v inkriminované oblasti se takových
pěstitelských míst může nacházet větší počet,
celou oblast znovu prověří.
Gregor Dušička, vedoucí Městské policie Černošice

Peněženka se vrátila majiteli – 19. července
v odpoledních hodinách předal muž z Prahy
6 městské policii jím nalezenou peněženku
i s několikatisícovou hotovostí. Strážníci
poté peněženku vrátili původnímu majiteli.
Poctivému nálezci touto cestou děkujeme.
Mrtvou kočku přilepil na zeď – 20. července v odpoledních hodinách obdržela
městská policie oznámení z obce Ořech, že
v ulici Polní neznámý pachatel přilepil na
zeď kočku. Po příjezdu na místo hlídka skutečně zjistila na zeď přilepené uhynulé zvíře.
Z místa byla pořízena dokumentace, mrtvolka byla sejmuta a celou věc šetří Policie ČR.
Na ulici leželi opilý muž a dítě – 20. července v nočních hodinách přijali strážníci oznámení, že v ulici Slunečná leží podnapilý muž
a dítě. Po příjezdu na místo strážníci spícího
muže probudili a vše pečlivě zdokumentova-
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Státní podpora sportu – MŠMT vyhlásilo programy pro rok 2009

Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok
2009 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v souladu se
zákonem č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
a o změně některých souvisejících zákonů, v návaznosti na usnesení vlády č. 114 ze
dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.
Podpora na rok 2009, zveřejněná v srpnu 2008
na www.stránkách MŠMT, tj. www.msmt.cz
v odkazu Sport a tělovýchova / dotace, je zaměřena do tří tematických oblastí:
•

Část A: oblast sportovní reprezentace
a přípravy sportovních talentů.

•

Část B: oblast tělovýchovy – tzv. oblast
Veřejně prospěšných programů (VPP)

•

Část C: oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku

Část A: Podpora státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů je
určena specifickému okruhu občanských
sdružení – sportovních svazů, zabezpečující
sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů. Státní prostředky jsou navrhovány na zabezpečení následujících programů:
Program I – Sportovní reprezentace ČR.
Program II – Sportovní centra mládeže.
Program III – Sportovní talent.
Program IV – Sportovní střediska.
Žádosti o program I., II., III. a IV. se mají
předkládat samostatně do 30. listopadu 2008,
na formulářích, které jsou uvedeny na výše
uvedených www.stránkách MŠMT.
Část B: Podpora oblasti Tělovýchova, tzv.
Veřejně prospěšné programy (VPP) se poskytuje v rámci těchto programů:
Program V – Národní program rozvoje sportu pro všechny.
Program VI – Sport a škola.
Program VII – Sport zdravotně postižených.
Program VIII – Údržba a provoz sportovních
a tělovýchovných zařízení.
Žádosti o programy V., VI., VII. a VIII. se
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podávají samostatně s termínem do 31. října
2008.
Dotace na uvedené (schválené) neinvestiční programy se poskytuje až do výše 100 %
rozpočtovaných výdajů projektů. U programu
V. a programu VIII. se dotace poskytují až do
výše 70 % rozpočtovaných výdajů projektů.
Část C: Oblast výdajů na programované
financování reprodukce majetku.
Dotace v rámci této oblasti jsou poskytovány na podporu rozvoje a obnovy materiálně
technické základny sportovních organizací,
cílem vyhlášeného programu je vytváření
a zlepšování technických podmínek v oblasti
sportovní infrastruktury. Dotace se poskytuje na program 233510 – Program rozvoje
a obnovy materiálně technické základny
sportovních organizací, který se dále člení
do dvou podprogramů, a to:
1. podprogram 233512: Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny
sportovních organizací, kde příjemci dotací
jsou NNO v oblasti sportu, případně města
a obce s dlouhodobou nájemní smlouvou
s NNO,
2. podprogram 233513: na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní reprezentace.
Projekty musí být zpracované na předepsaných formulářích, které jsou k dispozici
na adrese: www.msmt.cz v odkazu sport a tělovýchova / dotace. Zde jsou uvedeny i další
informace.
Termín na předkládání žádostí o dotace
v těchto oblastech pod programem 233510 je
od 10. října do 31. října 2008.
Ing. Vladislav Tilsch, ved. finančního odboru

z radnice

Upozornění pro občany našeho města na možnost získání
dotace pro domácnosti na ekologické vytápění v roce 2008
Každý, kdo nahradí kotel či kamna na fosilní paliva za moderní kotel na
biomasu či tepelné čerpadlo nebo si pořídí solární systém, má šanci získat
dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky, který má
pro tyto účely připraveno 100 milionů korun.
Dotace jsou určeny pouze fyzic- prostředí podílet na úhradě odbornékým osobám, a to vlastníkům bytu ho posudku do výše 50 procent celči rodinného domu, ve kterém je kových nákladů, maximálně do výše
instalován obnovitelný zdroj, nebo 3 000 Kč.
nájemníkům, pokud mají souhlas
Jak podat žádost:
vlastníka bytu či rodinného domku.
Podrobné informace včetně seznaDotaci mohou získat i ti, kteří výměmu dokladů, které je třeba předložit,
nu kotle provedli již před vyhlášením
formulář žádosti a formulář potvrprogramu. Podporu lze totiž poskytzení obecního (městského) úřadu
nout pouze na ukončené akce, a to
naleznete na webových stránkách
maximálně do 18 měsíců po uvedení
Státního fondu životního prostředí
zařízení do trvalého provozu.
www.sfzp.cz v sekci Národní prograJaká je výše podpory:
my – Dokumenty ke stažení – NáU kotlů na biomasu je poskytován rodní dokumenty – Přílohy II Směrpříspěvek až do výše 50 procent in- nice ministerstva životního prostředí
vestičních nákladů, maximálně však o poskytování finančních prostředků
50 000 Kč.
ze SFŽP + příslušné formuláře.
U solárních systémů na teplou vodu
Žádosti se podávají krajskému pracoje poskytován příspěvek až do výše višti Státního fondu životního prostředí
50 procent investičních nákladů, ma- podle místa realizace projektu. Toto praximálně však 50 000 Kč.
coviště pro středočeský kraj má adresu
U solárních systémů na přitápění Praha 11-Chodov, Kaplanova 1931/1,
a teplou vodu je poskytován příspěvek a tel. 267 994 366 nebo 267 994 201,
až do výše 50 procent investičních ná- kde po předchozí telefonické domluvě
kladů, maximálně však 60 000 Kč.
nabízejí i osobní konzultace.
V případě tepelných čerpadel je poŽádost o dotaci je možné podat do
skytován příspěvek až do výše 30 pro- 31. prosince 2008 (omezením může
cent investičních nákladů, maximálně být při splnění všech požadovaných
však 60 000 Kč.
podmínek pouze vyčerpání prostředVe všech výše uvedených progra- ků z tohoto fondu).
mech se bude Státní fond životního Ing. Vladislav Tilsch, vedoucí finančního odboru
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První rok s Ottománkem…

V září 2007 zahájil v Černošicích svoji
činnost Baby Club Ottománek, který nabízí služby v oblasti výchovy, vzdělávání,
poradenství a aktivního využití volného
času.
Hned od září se rozběhla celá řada projektů a akcí. S velkým zájmem se setkaly
zejména projekty Školička – dopolední
program pro děti od dvou let, a Tvoření
– společný program dětí od dvou let
a rodičů.
Kromě těchto a dalších, již zaběhnutých aktivit – Studio pro těhotné, Jóga pro
dospělé, Aerobik – připravujeme od září
řadu novinek, které bychom Vám touto
cestou rádi představili.
Provoz by měla zahájit nová soukromá
Mateřská škola Kvítek s celodenní péčí
a kapacitou 25 dětí ve vlastním objektu
s vybavenou zahradou. MŠ Kvítek bude
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pracovat podle projektu Státního zdravotního ústavu „Zdravá mateřská škola“,
kdy důraz je kladen na vytváření pozitivních sociálních vztahů mezi všemi zúčastněnými, kvalitní stravu a dostatečné
množství pohybových aktivit.
Dalším velkým projektem, který připravujeme, je otevření Sportovní školičky
pro děti od 4 let. Základní filosofií naší
Sportovní školičky bude rozvíjet u dětí všestrannost (tím vybudovat dobré
základy pro zvládnutí dalších sportovních aktivit) a vytvářet pozitivní vztah
k pohybu od nejútlejšího věku. Součástí
projektu bude např. i motorické testování, poradenství, víkendové a prázdninové
pobyty jak pro děti, tak pro celou rodinu.
Víkendy a pobyty budou vedeny prožitkovou pedagogikou.
V rámci Clubu pak rozšíříme nabídku
projektů pro rodiče s dětmi od narození
do šesti let o Hrátky s nemluvňátky, Hrátky s batolátky a Masáže dětí a kojenců.
Obsahem jednotlivých lekcí bude cvičení, správné polohování, zpívání, upevňování vztahu mezi dítětem a rodiči, ale
i výměna zkušeností a nápadů.
Nově pak bude otevřena Výtvarka pro
děti i dospělé.
Další projekty připravujeme ve spolupráci s Mateřským centrem Tam Tam
Mraveniště, Jazykovým studiem Renaty
Šabatové a Tenisem Mokropsy, s. r. o.,
Marcely Tvarůžkové.
Nápadů na akce a projekty máme celou
řadu, pevně věříme, že u jejich realizace
budete i Vy! Na všechny děti, rodiče, prarodiče … se těšíme…
Mgr. Vladimíra Ottomanská

z města a okolí

Školní rok začíná
Prázdniny, které se na začátku zdály dlouhé, jsou již minulostí. Začíná nový školní rok
2008/2009. I v tomto školním roce dochází v naší škole k celé řadě změn. Podle nového
školního vzdělávacího plánu se již bude učit i ve druhých a sedmých třídách. Opět se zvýšil počet žáků na naší škole a také učitelský sbor se trochu změnil. Někteří učitelé odešli,
jiní přišli a všichni doufáme, že budou přinejmenším stejně kvalitní, jako ti odešlí.
Během prázdnin došlo ve škole k nutným
opravám. Dokoupili jsme nové moderní
lavice a židle, které splňují požadované
normy. Byly vymalovány některé poničené
třídy a také jsme zmodernizovali vnitřní
osvětlení budovy v Komenského ulici. Pořídili jsme i nové počítače, modernizujeme
počítačovou síť a propojení škola – rodič.
Škola je po materiální, ale i odborné stránce
plně připravena na nový školní rok.
Všichni se těšíme na naše nové prvňáčky.
Budou se už učit podle ověřeného programu, který jsme pro ně připravili. Budeme
mít čtyři první třídy a počet žáků v nich
bude ideální pro jejich výuku i výchovu.
Podařilo se nám také zajistit zvýšení kapacity školní družiny o jedno oddělení, takže do
družiny můžeme přijmout 172 dětí. Myslím,
že zájem rodičů bude uspokojen.
Mimoškolní aktivity
Na nový školní rok připravuje škola
celou řadu mimoškolních aktivit. Některé
třídy vyjedou na pobyty v přírodě, samozřejmostí je lyžařský a plavecký výcvik žáků. Budeme rozvíjet ekologickou a dopravní
výchovu. Školní rok bude prolínat celou
řadou aktivit, které jsou spojeny s novým
vzdělávacím programem školy. Budeme
se zúčastňovat krajských vědomostních, ale
i jiných, např. sportovních soutěží. Chceme
navázat na úspěchy z loňského roku, který
se nám v této oblasti mimořádně vydařil.
Uspořádáme dny otevřených dveří, chceme
školu co nejvíce zpřístupnit rodičovské
veřejnosti. Otevřeme celou řadu kroužků,
budeme nadále spolupracovat i s jinými

organizacemi tak, abychom byli stále plně
funkční komunitní školou.
Budeme ještě důslednější
Velkou pozornost budeme věnovat řešení
sociálně patologických jevů. Můžeme již
naplno konstatovat, že ani naše škola se nevyhnula tomu, co často vidíte v televizních
zprávách. Vandalismu, záškoláctví, citové
karenci dětí, náznakům asociálního jednání
některých žáků. V současné době věnujeme
veškeré úsilí k tomu, abychom takovým jevům zamezili, popřípadě je minimalizovali.
K tomu použijeme všech dostupných metod
a zvyklostí, zákonných ustanovení a dalších
možností našeho školního řádu, který vychází z obecných právních norem, ale hlavně z pravidel slušného chování a etických
norem. Je třeba počítat, že budeme ještě
důslednější v posuzování těchto věcí.
Plánů máme celou řadu. Budu Vás o nich
průběžně informovat. Učitelé se na nový
školní rok během prázdnin připravovali,
zpracovávali své učební plány a jsme plně
připraveni zajistit dětem kvalitní vzdělání.
Učitelský sbor zvýšil svou odbornou kvalifikovanost, někteří ukončili studium na
vysokých školách, někteří si jej doplňují.
V tomto trendu budeme pokračovat i nadále, byť to škole přináší i organizační obtíže.
V závěru se obracím na Vás rodiče, abyste
se školou co nejvíce spolupracovali, protože bez dobré spolupráce a důvěry bychom
nedosáhli takových výsledků ve výchově
a vzdělávání Vašich dětí, našich žáků, jaké
bychom si přáli.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

23

z města a okolí

Poděkování za Ford Mondeo

Rád bych informoval občany města Černošic o rozšíření technického
vybavení zásahové jednotky, a to z prostředků získaných sběrem kovového
odpadu. Zároveň využívám příležitosti a lidem, kteří k nám vozí kovový
odpad, alespoň touto cestou za celou zásahovou jednotku děkuji.
Za uvedené prostředky jsme pořídili
osobní vůz Ford Mondeo kombi, a to
včetně veškerých dodatečných úprav, jako bylo barevné značení vozu či montáž
výstražného zařízení, vysílačky, držáků
na dýchací a hasicí přístroje apod.
Vozidlo je určeno především k dopravě hasičů na místo zásahu (jako alternativa transportu dalších členů jednotky
při náročnějším zásahu), k monitoringu
a k běžným hospodářským jízdám. Ford
Mondeo používáme i k nejjednodušším
typům zásahů, jako mohou být např.
méně rizikové a rozsáhlé likvidace padlých a nakloněných stromů, likvidace
bodavého hmyzu nebo jiné technické
a technologické případy.
Za hlavní přínos této investice považujeme zvýšení flexibility při zásazích

24

a celkové zlepšení akceschopnosti
hasičské jednotky. Oproti minulosti
zůstávají těžká technika a její řidiči
k dispozici pro výjezd a nejsou zbytečně blokováni, protože zásahové vozidlo
této kategorie může řídit každý příslušník zásahové jednotky s řidičským
oprávněním sk. B.
Pro úplnost uvádím informace
o sběrném místě, o kterém se oficiálně
pravděpodobně nikde neinformuje.
Kontejnery na kovový odpad jsou
umístěny v areálu hasičské stanice na
adrese Srbská 999, Černošice a volně přístupné denně od 8–20 hod.
V případě problematické dopravy při
větších rozměrech nebo váze šrotu
nás můžete kontaktovat na telefonu
251 640 150.

z města a okolí

Požár pole
Největším zásahem naší výjezdové
jednotky v měsíci červenci byla likvidace
požáru pole mezi Černošicemi a Radotínem. Požár způsobila technická závada
kombajnu, kvůli které se vznítilo posekané
pole o velikosti 150 × 250 metrů.
Na místo případu jsme dorazili současně
s HZS hl. m. Prahy HS8 Radotín a jako
posilová jednotka byla na místo povolána
HZS SCK Řevnice. Po dobu zásahu městská
policie Černošice zabezpečovala na silnici
115/II bezpečný vjezd zásahové techniky
na hořící pole a koordinovala plynulost
dopravy zkomplikovanou kouřem a zvědavými řidiči.
Pražští hasiči zabránili šíření požáru
směrem ke stožárům vysokého napětí, naše
jednotka zasahovala na druhé straně fronty
požáru, směrem na Černošice. Pomocí CAS

36 Tatra 815 a CAS 24 Liaz jsme lokalizovali požár směrem k vodárně a zabránili vznícení valníků naložených obilím. Požár pole
jsme zlikvidovali asi po dvaceti minutách.
Kombajn se naštěstí podařilo majiteli
včas odstavit mimo hořící pole. Včasným
zásahem se podařilo udržet požár pouze
na sklizené části pole, čímž jsou vyčíslené
škody minimální.
Pro naši novou cisternu Tatra 815 CAS
36 to byl první výjezd, takže to považujeme za jakýsi symbolický křest ohněm.
To platí zejména pro samotnou cisternu,
částečně ale i pro členy zásahové jednotky,
kteří po velmi krátké době nácviku úspěšně
obstáli při práci s novou technikou přímo
v terénu.
Dvoustranu připravil Tomáš Havlík,
velitel JSDH
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z radnice

41. schůze rady města
konaná 23. června 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 1543 v Havlíčkově ulici podle předložené dokumentace pod podmínkou, že nejpozději společně
se stavebním řízením proběhne řízení o sloučení
pozemků parc. č. 981/5 a 981/26
• rada souhlasí s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení pro stavbu prodejny stavebnin
v Radotínské ulici
• rada souhlasí s instalací fotovoltaických panelů
pro výrobu el. energie na domu č. p. 1355 v ulici Nad
Statkem podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s výstavbou vícegeneračních domů na
pozemcích parc. č. 1156/7-9, 11-15 v Husově ulici podle předložené dokumentace za podmínky předchozí
realizace komunikace ke sportovišti ve finální podobě
• rada souhlasí se změnou přípojky el. energie k domu č. p. 76 v Komenského ulici (náhrada venkovního vedení za kabelové vedení NN v zemi) podle
předložené dokumentace
• I. rada souhlasí se zachováním územní rezervy
v místě plánované komunikace mezi ul. Dr. Janského
a Topolskou; II. rada pověřuje stavební úřad, aby na
pozemcích dotčených zmíněnou územní rezervou
nebyly povolovány ani stavby dočasné; III. rada
prozatím nesouhlasí se stavbou garáže na pozemcích parc. č. 5125/69 a 5670 vzhledem k územní
rezervě pro komunikaci dle platného ÚP, která bude
zachována do doby konečného řešení železničního
koridoru a mimoúrovňového křížení
• rada souhlasí se změnou stavby rodinného domu
na pozemku parc. č. 2917/86 v Ostružinové ulici
před dokončením podle předložené dokumentace
• rada nesouhlasí s odkoupením ocelového sloupu
v Radotínské ulici a ukládá odboru investic jednat
s fy OK.BET
• rada souhlasí s tím, aby přeložku rozvodů veřejného
osvětlení v chatové oblasti V Lavičkách provedla firma
Energon Dobříš, s. r. o., podle varianty č. 2 (rekonstrukce stávajících rozvodů VO v úseku sloupů 5–19 + zřízení
3 nových osvětlovacích bodů v úseku 1–5 v prudkém
svahu komunikace; cena 107.801,- Kč bez DPH)
• rada ve věci Otevřený dopis – petice za záchranu lesa konstatuje, že v dané lokalitě se neuvažuje
o změně funkčního využití ploch, určené územním
plánem pro lesy zvláštního určení – příměstské lesy
• rada vybírá nejvýhodnější nabídku Romana Ševčíka, který nabídl za pozemek 2815/4 v k. ú. Černošice

•
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(lokalita Vápenice) částku 4 200 Kč/m², a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení
• rada bere na vědomí studii Zásobování vodou
a odkanalizování města Černošice vypracovanou
firmou Aquaconsult, s. r. o.
• rada schvaluje text čestného prohlášení města
Černošice o uvolnění částky 25 % z celkových
způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města pro
financování akce B+R
• rada souhlasí s tím, aby o rozsahu přeložky sdělovacího vedení v Kladenské ulici bylo jednáno
s firmou TEL-SERVIS
• rada ukládá odboru investic zařadit rekonstrukci
komunikace v Táborské ulici do plánu investic do
roku 2010
• rada souhlasí s tím, aby funkci technického dozoru investora na akcích Rekonstrukce komunikace
Kladenská, Výstavba komunikace a vodovodního
a kanalizačního řadu v ulici Zvonková a některé
úpravy v ulici Mokropeské prováděl Ing. Tomáš Melichar za navrženou finanční odměnu
• rada souhlasí se zadáním studie odvodnění Radotínské ulice při vjezdu do města
• rada souhlasí s doplněním projektové dokumentace sedmi ulic o podélné profily a řezy a zákres
inženýrských sítí za celkovou cenu 64 820 Kč bez
DPH (Komenského, Na ladech, Lipová, Poštovní,
Werichova, Erbenova, Rumunská)
• rada ve věci Oprava komunikace Fügnerova následkem silných dešťů v r. 2007 – dodatek souhlasí
s finanční rekapitulací k dodatku ke smlouvě o dílo
a s navýšením ceny v SOD o 181 434,68 bez DPH
(skutečná výměra je o 168 m² vyšší, než byla soutěžená výměra)
• rada ve věci Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce ulice Kladenská vybírá jako nejvýhodnější
nabídku firmy Zepris, s. r. o., s nabízenou cenou
18 488 032 Kč bez DPH
• rada ukládá odboru investic vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele B&R dle platné směrnice o zadávání
veřejných zakázek a oslovit tyto dodavatelské firmy:
Stavby, a. s., SP SPOL, s. r. o., SM stavby GROUP, a. s.,
Šulc a syn, s. r. o., Konstruktis, s. r. o., Ekis.
• rada ukládá odboru investic předložit 3 nabídky
na vypracování potřebné PD pro napojení budoucí
MŠ v lokalitě Vápenice na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit budoucí bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 2062/3 vedeného v katastru nemovitostí
KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště

z radnice
Praha-západ, doposud zaps. na listu vlastnickém
10814 jako předmět podílového spoluvlastnictví, na
kterém je situován chodník v ulici Pražská v Černošicích, a to městem Černošice od dárců uzavřením
smlouvy o budoucí smlouvě darovací; II. rada ukládá
PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi města, zajistit projednání této věci zastupitelstvem
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit budoucí bezúplatné nabytí pozemku č. 347/1 vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ, ve zjednodušené evidenci dle PK zaps. na listu vlastnickém
1842 jako předmět podílového spoluvlastnictví
dotčeného stavbou komunikace v ulici Střední v Černošicích, a to městem Černošice od dárců uzavřením
smlouvy o budoucí smlouvě darovací; II. rada ukládá
PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi města, zajistit projednání této věci zastupitelstvem
• rada ve věci Informace k přemístění kontejnerů
na tříděný odpad – Topolská souhlasí s navrženým
řešením a ukládá technickým službám vybudovat
kontejnerové stání (vlastník pozemku parc. č. 4728/4
k. ú. Černošice souhlasí s umístěním kontejnerového
stání na svém pozemku; za to bude 2× ročně posekána tráva na tomto pozemku)
Finanční odbor
• rada souhlasí s navrženou Rámcovou Smlouvou
o spolupráci při uplatňování a vymáhání exekučních
titulů oprávněného dle zákona číslo 85/1696 Sb., o advokacii a zákona číslo 120/2001 Sb., exekučního řádu
vč. plné moci v příloze této smlouvy ze dne 18. 6. 2008
• rada bere na vědomí aktualizaci přehledu platných
grantů a dotací (výzev) z okruhu Středočeského kraje,
národních ministerstev a příslušných státních fondů
Odbor kancelář starosty
• I. rada souhlasí s přijetím daru ve výši 20 tisíc Kč
(na základě výzvy pana starosty majitelům „neobydlených“ domů se rozhodla majitelka jedné nemovitosti věnovat městu tento finanční dar); II. rada ukládá
vedoucí odboru kancelář starosty uzavřít darovací
smlouvu a zaslat děkovný dopis
• rada souhlasí s prodloužením smlouvy – kondiční
cvičení a trénování paměti pro seniory v DPS
Technické služby
• rada souhlasí s podpisem Kupní smlouvy na dodávku kameniva s firmou Kámen Zbraslav, spol. s r. o.
Odbor dopravy
• rada souhlasí se zřízením el. přípojky na náklady
města k instalaci automatu na zakoupení jízdenek
a souhlasí s umístěním v místě u mokropeského
nádraží vzhledem k jeho největší využitelnosti
Odbor územního plánování a stavebního řádu

• I. rada vybírá CityPlan, spol. s. r. o., pro zpracování
tématu doprava pro územně analytické podklady
(ÚAP) dle předložené nabídky; II. rada vybírá
Ing. Josefa Krause pro zpracování tématu územní
systém ekologické stability; místo krajinného rázu
a jeho charakteristika, urbanistické hodnoty (jev
č. 18 a 11) pro ÚAP dle předložené nabídky; III. rada
vybírá U-24, s. r. o., Ing. Mackoviče pro zpracování
tématu vodní režim v krajině pro ÚAP dle předložené nabídky; IV. rada ukládá stavebnímu úřadu připravit ve spolupráci s právním oddělením smlouvy
na výše uvedené zakázky; V. rada ukládá finančnímu
odboru navrhnout financování výše uvedených zakázek do doby, než budou finanční prostředky plně
refundovány v rámci dotace z IOP osy 5.3 a)
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
• rada nemá námitek proti přijetí směrnice č. 10/2008
– Vymáhání pohledávek s účinností od 15. 7. 2008
• I. rada schvaluje žádost o kategorizaci pozemní
komunikace v ulici Na Marsu na pozemku parc.
č. 2310/1 v k. ú. Černošice; II. rada ukládá odboru
kancelář tajemníka zaslat text žádosti silničnímu
správnímu úřadu
Odbor kultury
• rada souhlasí, aby si město v připravované encyklopedii Středočeský kraj objednalo jednu tiskovou
stranu A4 za 5 000 Kč
• rada pověřuje vedoucího odboru kultury Pavla Blaženína zastupováním města v jednáních a uzavíráním
smluvních vztahů s umělci do částky ve výši 10 000 Kč
• rada ve věci Geometrické zaměření Cyklostezky
v úseku od Černošické lávky po hranice katastru
města u Radotína souhlasí se zaměřením cyklostezky za 10 400 Kč
• I. rada bere na vědomí žádost paní Ing. Daniely
Göttelové o uveřejnění odpovědi dle ustanovení
§ 010 zákona č. 46/2000 Sb., (tiskový zákon); II. rada
bere na vědomí, že podle citovaného ustanovení
nejsou splněny podmínky pro uveřejnění této odpovědi v Informačním listu města Černošice
Různé
Z investiční komise
Ing. Skalický rozebral připravované projekty s možností
financování z EU:
- Bike and Ride
- Střední ulice včetně městského sálu v prostoru ZUŠ
- mateřská školka v prostoru Vápenice
• rada podporuje navrhované projekty
Rekonstrukce ulice Kladenská:
Analýzou PD a skutečného stavu komunikace byly
navrženy tyto změny oproti PD:
- zachovat stávající úsek Vrážská – Jičínská vzhle-
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z radnice
dem k jeho uspokojivé kvalitě
- chodníky realizovat pouze při jedné straně komunikace
- úpravy zelených ploch realizovat pomocí TS
- nerealizovat podélná stání v dolní části
- chodník v dolní části odsadit od plotů (úspora
na přeložkách sítí)
- realizovat napojení Táborské ulice
• rada souhlasí s navrhovanými změnami směřujícími k úsporám finančních prostředků
• rada souhlasí s pořádáním akce pro děti ze ZŠ na
městské pláži
• rada souhlasí s použitím znaku města na trička
sdružení Junák
• I. rada ukládá technickým službám předložit
kalkulaci na dobudování chybějících částí chodníků
(dobudování částí chodníků v ul. Sadová, chodník na
komunikaci Dr. Janského a rekonstrukce části chodníku v ulici Dr. Janského před pozemky parc. č. 2566/1
a 2567/1 v délce cca 30 m); II. rada ukládá odboru
investic předložit 3 nabídky na dopracování chybějících částí chodníků dle návrhu
• rada ukládá odboru investic předložit nabídky na
dobudování chodníku v ul. Dobřichovická (směrem
od Železářství Koníček)
• rada ukládá odboru investic předložit návrh na
stavební a sadové úpravy prostoru Husova, Dobřichovická a Vrážská, vyjma částí, které budou řešeny
Středočeským krajem
• rada ukládá technickým službám připravit návrh
na vysázení aleje v Husově ul. v návaznosti na plánovanou rekonstrukci komunikace
• rada ukládá technickým službám trvale zabezpečovat úklid celého prostoru na vjezdu do města
(vystříkání chodníků, jednání o odvodňovacím příkopu, úklid „lesíka“)
• rada bere na vědomí, že dne 6. 9. 2008 se bude konat 2. ročník Černošické míle; souhlasí s uvolněním
finančních prostředků ve výši 20 000 Kč
• I. rada pověřuje odbor investic vyhlášením soutěže na skulpturu – symbol města na ul. Karlštejnská;
II. rada ukládá odboru investic ve spolupráci s odborem kultury oslovit umělce.

13. zasedání zastupitelstva
konané 26. června 2008

• I. zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 142/4, 142/9, 146/9, 191/3,
152/1, vedených v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ,
ve zjednodušené evidenci dle PK zaps. na listu vlast-
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nickém 2628 dotčených stavbou chodníku v ulici
Karlštejnská v Černošicích, a to Městem Černošice
od Středočeského kraje uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která bude uzavřena dle
ust. § 628 a násl. o. z., do 100 dnů ode dne ukončení
stavby chodníku, jejím zaměřením a zpracováním
příslušného geometrického plánu; II. zastupitelstvo
ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi, zajistit realizaci tohoto usnesení;
výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením partnerské
smlouvy mezi Městem Černošice a Powiatem Olejnice;
výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši
108 000 Kč z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na rok 2008 na projekt Výstavba
dětského hřiště v Černošicích (Červánková ulice)
a zavazuje se uvolnit z rozpočtu města pro spolufinancování projektu částku odpovídající min. 40 %
z celkových uznatelných nákladů projektu;
výsledek hlasování:
19 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši
400 000 Kč z Fondu dopravně bezpečnostních
opatření na silnicích Středočeského kraje na projekt
„Bezpečně do školy – opatření pro zvýšení bezpečnosti
pěší dopravy ve městě Černošice“ a zavazuje se uvolnit z rozpočtu města pro spolufinancování projektu
částku odpovídající min. 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu;
výsledek hlasování:
19 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 plánovací smlouvy o podmínkách pro vybudování staveb dopravní a technické infrastruktury v souvislosti
s výstavbou rodinných domů v ulici „V Habřinách“
v Černošcích;
výsledek hlasování:
17 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 4271/36, 4271/37
a 4271/11 v Radotínské ulici v katastrálním území
Černošice o celkové výměře 2.909 m² se společností
VS PETROL, s. r. o., za cenu 2008 Kč/m²;

z radnice
výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo schválilo návrh sloučení rozpravy
– následující body č. 8 a 10 programu 13. zasedání
Zastupitelstva města Černošice;
výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi,
jeden nebyl přítomen hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• I. zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od České
spořitelny, a. s., na financování celého projektu Bike
and Ride Černošice ve výši 28 250 600,00 Kč dle
podmínek přiloženého návrhu smlouvy o úvěru
a pověřuje starostu města k podpisu této úvěrové
smlouvy; II. zastupitelstvo schvaluje přijetí navržené
smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu
č. 20183-0388063349/0800 k zajištění výše uvedené
smlouvy o úvěru na financování projektu B+R
Černošice a pověřuje starostu města k podpisu této
smlouvy o zastavení pohledávky;
výsledek hlasování:
16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo souhlasí s uvolněním částky
5 732 825 Kč z rozpočtu města na financování 1. finanční fáze projektu Bike and Ride Černošice; celkové způsobilé výdaje projektu činí 22 931 300 Kč;
výsledek hlasování:
16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy
o sdružení veřejných zadavatelů mezi Středočeským
krajem a Městem Černošice pro akci „Rekonstrukce
komunikace Karlštejnská – centrum“;
výsledek hlasování:
19 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo schvaluje soubor rozpočtových
opatření č. 2/2008;
výsledek hlasování:
19 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
• I. zastupitelstvo dle paragrafu 85, bod j) Zákona
č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), souhlasí s přijetím úvěrového rámce od České spořitelny,
a. s., na rekonstrukce pozemních komunikací včetně
souvisejících souborů staveb a včetně finančního
zajištění spoluúčasti města na budoucích dotacích ve
výši 15 000 tis. Kč; II. zastupitelstvo pověřuje starostu
města k podpisu konkrétních úvěrových smluv;
výsledek hlasování:
19 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,

návrh usnesení byl přijat.
zastupitelstvo schválilo návrh sloučení rozpravy
a hlasování o následujících bodech č. 13 a 19 programu 13. zasedání Zastupitelstva města Černošice
• zastupitelstvo I. bere na vědomí:

•

1) vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených orgánů a ostatní požadavky zapracovány do návrhu zadání regulačního plánu lokalita
„Werichova“
2) návrh zadání regulačního plánu lokality „Werichova“ upravený v souladu s § 64 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., (dále jen „stavební zákon“),
na základě uplatněných požadavků, podnětů
a připomínek
II. zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst.
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle § 64
odst. 5 stavebního zákona schvaluje změněné zadání
regulačního plánu lokalita „Werichova“
• zastupitelstvo I. bere na vědomí:
1) vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených orgánů a ostatní požadavky zapracovány do návrhu zadání regulačního plánu lokalita
„Slunečná a Pod Slunečnou-západ“
2) návrh zadání regulačního plánu lokality „Slunečná a Pod Slunečnou-západ“ upravený v souladu
s § 64 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen
„stavební zákon“) na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek
II. zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst. 5 písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle § 64 odst. 5 stavebního zákona schvaluje změněné zadání regulačního plánu lokalita „Slunečná a Pod Slunečnou-západ“
• zastupitelstvo I. bere na vědomí:
1) vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených
orgánů a ostatní požadavky zapracovány do návrhu
zadání regulačního plánu lokalita „Javorová“
2) návrh zadání regulačního plánu lokality „Javorová“ upravený v souladu s § 64 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., (dále jen „stavební zákon“),
na základě uplatněných požadavků, podnětů
a připomínek
II. zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst.
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle § 64
odst. 5 stavebního zákona schvaluje změněné zadání
regulačního plánu lokalita „Javorová“
• zastupitelstvo I. bere na vědomí:
1) vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky do-
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tčených orgánů a ostatní požadavky zapracovány do návrhu zadání regulačního plánu lokalita
„V Lavičkách“
2) návrh zadání regulačního plánu lokality „V Lavičkách“ upravený v souladu s § 64 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., (dále jen „stavební zákon“),
na základě uplatněných požadavků, podnětů
a připomínek
II. zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst.
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle § 64
odst. 5 stavebního zákona schvaluje změněné zadání
regulačního plánu lokalita „V Lavičkách“.

•

zastupitelstvo I. bere na vědomí:

1) vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených
orgánů a ostatní požadavky zapracovány do návrhu
zadání regulačního plánu lokalita „Akátová“
2) návrh zadání regulačního plánu lokality „Akátová“
upravený v souladu s § 64 odst. 4 zákona č. 183/
2006 Sb., (dále jen „stavební zákon“), na základě
uplatněných požadavků, podnětů a připomínek
II. zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle § 64
odst. 5 stavebního zákona schvaluje změněné zadání
regulačního plánu lokalita „Akátová“
• zastupitelstvo I. bere na vědomí:
1) vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených orgánů a ostatní požadavky zapracovány do návrhu zadání regulačního plánu lokalita
„Na Koutech-východ“
2) návrh zadání regulačního plánu lokality „Na
Koutech-východ“ upravený v souladu s § 64 odst.
4 zákona č. 183/2006 Sb., (dále jen „stavební
zákon“), na základě uplatněných požadavků,
podnětů a připomínek
II. zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst.
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle § 64
odst. 5 stavebního zákona schvaluje změněné zadání
regulačního plánu lokalita „Na Koutech-východ“
výsledek hlasování bodech č. 13–18:
15 pro, 1 proti, 2 se zdrželi,
návrhy usnesení byly přijaty.
• zastupitelstvo I. bere na vědomí:
1) přehled uplatněných požadavků dotčených
orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních
připomínek zapracovaných do návrhu zadání
změny č. 8 ÚPNSÚ Černošice lokalita „Na Koutech-východ“
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2) návrh zadání změny č. 8 ÚPNSÚ Černošice lokalita „Na Koutech-východ“ upravený v souladu
s § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., (dále jen
„stavební zákon“), na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek
II. zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst.
5 písm. b) stavebního zákona schvaluje podle § 47
odst. 5 stavebního zákona zadání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Černošice lokalita „Na
Koutech-východ“
výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Černošice schvaluje návrh
obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místní
koeficient pro výpočet daně z nemovitostí ve výši 3
výsledek hlasování:
10 pro, 4 proti, 4 se zdrželi
návrh usnesení nebyl přijat.
• zastupitelstvo:
I. schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/
2008, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně
z nemovitostí u některých staveb
II. ukládá:
1) odboru kancelář starosty zaslat text této obecně
závazné vyhlášky nejpozději do pěti dnů po
schválení příslušnému správci daně
2) odboru kancelář starosty zajistit vyvěšení
OZV na úřední desce, zajistit podpisy starosty
a místostarosty/ky na OZV a následně zaslat
text OZV Ministerstvu vnitra ČR
výsledek hlasování:
13 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi,
jeden nebyl přítomen hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo:
I. schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2008
o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů
II. ukládá odboru Kancelář starosty zajistit vyvěšení OZV na úřední desce, zajistit podpisy starosty
a místostarosty/ky na OZV a následně zaslat text
OZV Ministerstvu vnitra České republiky
výsledek hlasování:
17 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
jeden člen nebyl přítomen hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo nepřijalo protinávrh usnesení předložený Mgr. Kořínkem:
Zastupitelstvo Města Černošice: I. schvaluje návrh
obecně závazné vyhlášky o zákazu použití některých
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druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečištění;
II. ukládá odboru Kancelář starosty zajistit vyvěšení OZV na úřední desce, zajistit podpisy starosty
a místostarosty/ky na OZV a následně zaslat text
OZV Ministerstvu vnitra ČR
výsledek hlasování:
6 pro, nikdo proti, 11 se zdrželo,
jeden člen nebyl přítomen hlasování,
protinávrh usnesení nebyl přijat.
• zastupitelstvo: I. bere na vědomí návrh obecně
závazné vyhlášky o zákazu použití některých druhů
paliv pro malé spalovací zdroje znečištění; II. ukládá
odboru Kancelář tajemníka zveřejnit článek v Informačních listech, který bude obsahovat výzvu k veřejné diskusi k návrhu obecně závazné vyhlášky
výsledek hlasování:
14 pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování,
jeden člen nebyl přítomen hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo bere na vědomí právní stanovisko
k čl. 2 odst. 16 Smlouvy uzavřené mezi Městem Černošice a společností Aquaconsult, spol. s r. o., ze dne
24. 10. 2004
výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo ve věci Dopis zastupitelům města ve
věci Centrum Vráž – nástavba objektu „D“ nepřijalo
protinávrh usnesení předložený p. Rádlem:
Zastupitelstvo Města Černošice, příslušné podle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona 183/2006 Sb.,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo, že bude podle ustanovení § 70 stavebního zákona
pořízen regulační plán pro lokalitu „Centrum – Vráž“
souběžně s 9. změnou územního plánu sídelního
útvaru Černošice (dále jen „změna č. 9 ÚPNSÚ Černošice“), která je vyvolána tímto regulačním plánem.
Zastupitelstvo Města Černošice v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 a § 63 odst. 1 stavebního zákona
podmiňuje pořízení výše uvedeného regulačního
plánu a změny č. 9 ÚPNSÚ Černošice úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu výše uvedeného
regulačního plánu a změny č. 9 ÚPNSÚ Černošice
projektantem, a to osobou, jejíž výhradní potřebou je
zpracování předmětného regulačního plánu a změny
č. 9 ÚPNSÚ Černošice vyvoláno.
výsledek hlasování:
8 pro, 1 proti, 9 se zdrželo,
návrh usnesení nebyl přijat.
• zastupitelstvo bere na vědomí dopis jednatele
společnosti IBS-ROKAL pana Ing. Michaela Pánka
ze dne 5. 6. 2008, který se týká nástavby budovy „D“
Centra Vráž

výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo schválilo návrh na sloučení hlasování o předložených návrzích usnesení v následujících bodech č. 26 a 34 programu 13. zasedání
Zastupitelstva města Černošice
výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh byl přijat.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
mezi společností STP Net, s.r. o., budoucí oprávněný
z věcného břemene, a Městem Černošice, budoucí
povinný z věcného břemene, na zřízení plynovodní
přípojky v ulici Karlická pro RD č. p. 798 na pozemku parc. č. PK 172/10 v k. ú. Černošice ve vlastnictví
Města Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi
společností STP Net, s. r. o., budoucí oprávněný
z věcného břemene, a Městem Černošice, budoucí
povinný z věcného břemene, na vybudování plynovodní přípojky v ulici Kladenská na pozemku parc.
č. 2174/2 v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
mezi společností STP Net, s. r. o., budoucí oprávněný
z věcného břemene, a Městem Černošice, budoucí
povinný z věcného břemene, na zřízení plynovodní
přípojky v ulici Ostružinová na pozemku parc. č.
2917/9 v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi společností STP Net, s. r. o., budoucí oprávněný
z věcného břemene, a Městem Černošice, budoucí
povinný z věcného břemene, na vybudování plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 2704/1,
2702/1, 2701, 2702/18 a 1841, všechny v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice, za jednorázovou
úplatu 500 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. IV12-6004383/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s.,
budoucí oprávněný z věcného břemene, a Městem
Černošice, budoucí povinný z věcného břemene, na
kabelové vedení NN v ulici Smetanova na pozemcích
parc. č. PK 640/1 a PK 732 v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu 1 500 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.

31

z radnice
IV-12-6003502/01 mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na kabelové vedení NN v ulici Školní na pozemku č.
PK 721 v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.
EP-12-6000511/01 mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene, na přeložku kNN v ulici Werichova na pozemku
parc. č. 4099/35 v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města
Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. IV12-6003859/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.
s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a Městem
Černošice, budoucí povinný z věcného břemene, na
kabelové vedení NN v ulici Zvonková na pozemcích
parc. č. PK 730 a parc. č. 5125/25, oba v k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice, za jednorázovou
úplatu 16 000 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O
Czech Republic, a. s., oprávněný z věcného břemene,
a Městem Černošice, povinný z věcného břemene,
na vedení telekomunikačního kabelu na parc. č.
2804/1 a parc. č. PK 406, oba v k. ú. Černošice ve
vlastnictví Města Černošice, za jednorázovou úplatu
1 428 Kč pro Město Černošice
výsledek hlasování k bodům č. 26–34:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrhy usnesení byly přijaty.
• I. zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné
nabytí pozemku č. 347/1 vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Praha-západ ve zjednodušené evidenci
dle PK zaps. na listu vlastnickém 1842, dotčeném
rekonstrukcí ulice Střední v Černošicích, a to Městem Černošice od majitelky, bytem Dr. Janského 430,
Černošice, a paní Blanky Hlasové, bytem Uherská
618, Praha 19-Vinoř, uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě darovací, která bude uzavřena dle ust. §
628 a násl. o. z., do 100 dnů ode dne ukončení rekonstrukce komunikace Střední, jejím zaměřením
a zpracováním příslušného geometrického plánu;
II. zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi, zajistit realizaci tohoto usnesení
výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
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•

I. zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 146/5 vedeného v katastru
nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Praha-západ ve zjednodušené evidenci
dle PK zaps. na listu vlastnickém 390, dotčeném
stavbou chodníku v ulici Karlštejnská v Černošicích, a to Městem Černošice od majitelky, bytem
Lesní 272, Černošice, uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě darovací, která bude uzavřena dle ust. § 628
a násl. o. z., do 100 dnů ode dne ukončení stavby
chodníku, jejím zaměřením a zpracováním příslušného geometrického plánu; II. zastupitelstvo ukládá
panu PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi, zajistit realizaci tohoto usnesení
výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
• I. zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí pozemku vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro
Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice ve zjednodušené
evidenci dle PK, a to pozemku č. 147/5 o výměře
94 m² v obci a k. ú. Černošice zaps. na listu vlastnickém 3752 ve vlastnictví majitelky, bytem Koněvova
1978/234, Praha 3, Žižkov, Městem Černošice, a to
uzavřením darovací smlouvy dle ust. § 628 a násl.
o. z. s jeho vlastníkem tak, jak výše uvedeno, s tím, že
současně bude jím zajištěna údržba částí chodníku
na tomto pozemku přiléhajícím k sousedící nemovitosti v jeho vlastnictví; II. zastupitelstvo ukládá panu
PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi, zajistit
realizaci tohoto usnesení; III. zastupitelstvo ukládá
panu Aleši Rádlovi, starostovi, písemně poděkovat
vlastníkovi darovaného pozemku
výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
• I. zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí
pozemku vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro
Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice, a to pozemku parc.
č. 857 o výměře 17 m² v obci a k. ú. Černošice zaps.
na listu vlastnickém 1756 ve vlastnictví majitelky,
bytem Ortenovo náměstí 1309/20, Praha 7, Holešovice, Městem Černošice, a to uzavřením darovací
smlouvy dle ust. § 628 a násl. o. z. s jeho vlastníkem
tak, jak výše uvedeno; II. zastupitelstvo ukládá panu
PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi, zajistit
realizaci tohoto usnesení; III. zastupitelstvo ukládá
panu Aleši Rádlovi, starostovi Města, písemně poděkovat vlastníkovi darovaného pozemku
výsledek hlasování:
17 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,

z radnice
jeden člen nebyl přítomen hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem
pozemků pod komunikacemi č. parc. KN 367/2,
539/2, 657/2, 2279/2, 2522/16 a 4100/2 v obci a k. ú.
Černošice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
výsledek hlasování:
17 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
jeden člen nebyl přítomen hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo souhlasí s budoucím prodejem pozemku parc. č. 4054/2 – zahrada o výměře 34 m²
v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí
vedeném KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Praha-západ pro obec a k.ú. Černošice na listu vlastnickém 10001, a části pozemku
č. 563 v obci a k.ú. Černošice vedeného v katastru
nemovitostí téhož katastrálního úřadu pro obec a k.
ú. Černošice ve zjednodušené evidenci dle PK zaps.
na listu vlastnickém 10001, a to žadateli, bytem Pod
Vartou 500, Praha 15-Horní Měcholupy, a žadateli,
bytem Radlická 2265/92, Praha 5-Smíchov, za cenu
Kč 500/m²
výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
dva členové nebyli přítomni hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• I. zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
p. č.4029/2 – ost. pl. o výměře 43 m² v obci a k.
ú. Černošice vzniklého geometrickým plánem č.
3083-82/2006 zpracovaným Alexandrem Zvěrevem
– GART, U skládky 3/958, Praha 9, dne 16. 10. 2006
potvrzený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 26.10.
2006 pod č. j. 2571/2006 z pozemku p. č. 4029/2 v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí téhož
vedeném pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 10001, a to žadatelce, bytem Guido Gezellelaan
101, Del, Nizozemsko, za cenu Kč 500 á jeden metr
čtvereční, splatnou před podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí, a to uzavřením kupní smlouvy
dle ust. § 588 a násl. o. z.; II. zastupitelstvo ukládá
panu PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi, zajistit
realizaci tohoto usnesení
výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
dva členové nebyli přítomni hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo přijalo protinávrh usnesení:
I. zastupitelstvo ruší záměr prodeje pozemku 4046,
4047 a 4049/16; II. zastupitelstvo schvaluje záměr
pronájmu pozemku – ukládá radě města zadat záměr

pronájmu uvedeného pozemku na dobu 20 let formou vyvěšení na úřední desce
výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo schvaluje odkoupení pěti betonových
sloupů v ulici Dr. Janského, na kterých je umístěno
vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu, za
cenu 2 000 Kč/ks
výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
dva členové nebyli přítomni hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo ukládá radě města při jednání
s Dráhami ČR o možné intenzifikaci železnice trvat
na zachování současného počtu křížení komunikace
s dráhou na katastrálním území města Černošice
výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
dva členové nebyli přítomni hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo pověřuje představitele města, aby
jednali o možnosti umístit na zrekonstruovaném
pomníku obětem nacismu na Vráži pamětní desku
se jmény všech 22 obětí
výsledek hlasování:
17 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
jeden člen nebyl přítomen hlasování,
návrh usnesení byl přijat.
• zastupitelstvo ukládá odboru kancelář tajemníka
zapracovat do jednacího řádu bod o zákazu kouření
v době konání zasedání zastupitelstva; zákaz se vztahuje na ten veřejný prostor, ve kterém zastupitelstvo
právě zasedá, a to po celou dobu trvání schůze, včetně případných přestávek
výsledek hlasování:
11 pro, 2 proti, 4 se zdrželi,
jeden člen nebyl přítomen hlasování,
návrh usnesení byl přijat.

42. schůze rady města
konaná 7. července 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s vybudováním vrtané studny na
pozemku parc. č. 4099/13 ve Werichově ulici podle
předložené dokumentace
• rada souhlasí s přesahem střechy rodinného domu
č. p. 106 na pozemek města v Komenského ulici
• rada souhlasí se stavbou oplocení pozemku parc.
č. 1691/13 v Ostružinové ulici včetně vrat a vrátek
podle předloženého návrhu pod podmínkou, že
nebude zaplocen pozemek parc. č. 1691/15

•
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• rada souhlasí s dělením pozemku parc. č. 5502/1
v ulici Dr. Janského podle předloženého návrhu
• rada souhlasí se změnou (umístění parkovacích
míst) stavby bytového domu na pozemcích parc. č.
1682/66, 1682/67 a 1682/125 ve Slunečné ulici před
dokončením podle předložené dokumentace pod
podmínkou, že nedojde ke zvětšení původně navrhované zastavěné plochy
• rada uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro
částečnou demolici rodinného domu č. p. 540 v Kyjevské ulici podle předloženého návrhu; vzhledem
k plánované stavbě rodinného domu rada upozorňuje na platnou stavební uzávěru v oblasti
• rada nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro přestavbu chaty č. e. 0128 v osadě
V Topolích podle předložené dokumentace a žádá
předložit podrobnější dokumentaci stávajícího a navrhovaného stavu včetně návrhu řešení nakládání
s odpadními vodami
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu č.
p. 124 v ulici Na Poustkách podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN v ulici
V Horce podle předložené situace za předpokladu
následného odsouhlasení nákladů města na přeložku
vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu
• rada souhlasí s vybudováním zpevněného nájezdu
k pozemku parc. č. 2737/11 na pozemku města PK
725 ve Školní ulici na náklady žadatele
• rada ve věci Dělení pozemku parc. č. 1489 mezi ulicemi Mánesovou a Alešovou ukládá odboru investic
podat odvolání proti rozhodnutí (Rada dne 9. 6. 2008
v bodě 2.1.4 neodsouhlasila dělení pozemku parc. č. 1489;
OÚPSŘ vydal územní rozhodnutí o dělení pozemku)
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k domu č. p. 1043 v ulici Na Vyhlídce
• I. rada ve věci Elektropřípojka – Karlštejnská ul.
ukládá odboru investic projekt zkoordinovat s připravovaným projektem rekonstrukce ul. Karlštejnská; II. rada souhlasí s tím, aby Ing. Omáčka vypracoval projektovou dokumentaci pro elektropřípojku
NN v Karlštejnské ulici, která bude využívána pro
kulturní akce města; III. rada souhlasí s uhrazením
podílu nákladů města ve výši 12 500 Kč
• rada souhlasí s tím, aby Ing. Voženílek vypracoval
projektovou dokumentaci na vodovodní přípojku
pro pláž podle cenové nabídky; připravit k podání
žádosti o stavební povolení
• rada rozhodla, že se připojí k trestnímu řízení
o náhradu škody, která vznikla při nárazu osobního
automobilu do zídky Kamenného mostu
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• rada souhlasí s tím, aby funkcí technického dozoru
investora při rekonstrukci chodníků v Karlštejnské
ulici byl pověřen Ing. Jaroslav Kubišta
• rada ve věci Chodníky Karlštejnská vybírá nabídku fy Strabag, a. s., v celkové ceně 4 152 782,50 Kč
(bez DPH)
• I. rada ve věci Karlštejnská – centrum ukládá
odboru investic zveřejnit zadání veřejné zakázky
dle platné směrnice o zadávání veřejných zakázek
a oslovit tyto dodavatelské firmy: REIMO, a. s., Šulc
a syn, s. r. o., STRABAG, a. s., EKIS, ČNES
• rada ve věci Chodník Sadová vybírá nabídku fy REIMO, a. s., v celkové ceně 338 405,55 Kč (bez DPH)
• rada ve věci Výběr zhotovitele realizační projektové
dokumentace informačního systému města vybírá nabídku fy InSpira v celkové ceně 42 000,00 Kč (bez DPH)
• rada ve věci Výběr zhotovitele zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku projektu
B+R vybírá nabídku fy InSpira v celkové ceně
48 000,00 Kč (bez DPH)
• rada souhlasí s realizací akce Dešťová kanalizace
v ulici K Lesíku a ukládá odboru investic předložit
3 nabídky a ve spolupráci s fin. odborem navrhnout
financování této akce
• rada souhlasí s realizací akce Dešťová kanalizace
v ulici Dr. Janského a ukládá odboru investic předložit 3 nabídky a ve spolupráci s fin. odborem navrhnout financování této akce
• I. rada ve věci Oprava komunikací Lipové a Poštovní s využitím dotace Přívalové deště souhlasí
s podáním žádosti o přidělení dotace na MMR dle
projektové dokumentace zpracované firmou InSpira, s. r. o.; II. rada souhlasí s podpisem smlouvy
o spolupráci na zpracování a podání žádosti o dotaci
s firmou Damašek – Damašková
• rada souhlasí s doplněním informačního a navigačního systému města – 2 „vítací“ cedule pro cyklisty umístěné na vjezdech cyklostezek na území města: u lávky
v Černošicích a u budoucí kašny u ulice Ke skále
• rada bere na vědomí Ideový návrh urbanistického
řešení oblasti městská pláž, cyklostezka, Dr. Janského
a ukládá odboru investic předložit cenovou nabídku
na zpracování komplexní studie celého prostoru
• rada uděluje výjimku ze stavební uzávěry na
stavby – komunikace, tenisový kurt, vodovodní řad,
tlaková splašková kanalizace, systém likvidace dešťových vod a veřejné osvětlení tak, jak jsou popsány
a umístěny v Územním rozhodnutí o umístění stavby č. j. MEUC-030448/2008 (lokalita Lavičky)
Finanční odbor
• rada souhlasí s navrženým souborem rozpočtových opatření č. 3/2008 (tři navržené rozpočtové
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změny reflektují přijetí dvou dotací a platby daně
z příjmů za obec; jde o neinvestiční dotaci na třetí
čtvrtletí pro oddělení sociálně právní ochrany dětí
a o dotaci kraje na hřiště v Červánkové ulici)
• rada souhlasí s prominutím stočného firmě Supermarket U Vávrů, s. r. o., z množství 1 074 m³ vody
z důvodu havárie na vnitřním rozvodu na základě
projednání s firmou Aquaconsult, s. r. o.
Odbor informatiky
• rada ukládá odboru informatiky okamžitě zabezpečit dostatečnou kapacitu serveru, který bude umožňovat umísťovat Informačního listu v plném rozsahu
Technické služby
• I. rada souhlasí s nákupem pytlů na bioodpad;
II. rada souhlasí s prodejní cenou 15 Kč/pytel
• rada souhlasí s podepsáním smlouvy o likvidaci
komunálních odpadů se skládkou Radlík (skládka
v Řevnicích končí)
• rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy ČEZ Prodej, s. r. o., na dodávku elektřiny pro rok 2010
Odbor územního plánování a stavebního řádu
• I. rada bere na vědomí územně technickou studii „Optimalizace trati Beroun (mimo) – Řevnice
– Praha Smíchov (mimo) pro příměstskou dopravu“,
zpracovanou ve dvou variantách (varianta 1 předpokládá převážně mimoúrovňové křížení v úseku Praha-Smíchov – Řevnice; ve variantě 2 zůstane zachováno
úrovňové křížení); II. rada konstatuje, že do km 14,1
je varianta č. 1 a od km 14,1 je varianta č. 2 v souladu
s usnesením zastupitelstva; III. rada ukládá OÚPSŘ
svolat setkání starostů obcí dotčených předloženým
záměrem v rámci přípravného výboru Rady obcí
za účelem zjištění názorů těchto obcí k předložené
dokumentaci; IV. rada požaduje obnovit (vybudovat)
podchod pro pěší mezi ul. Zd. Lhoty a Dr. Janského
v úseku mezi ul. Kazínská a Topolská (naproti bytovému domu na místě, které k tomu bude vhodné)
Odbor dopravy
• rada souhlasí s přemístěním odkládacích schrán
pošty z ul. Slunečná do ul. Modřínová
Odbor kultury
• rada souhlasí s přechodem na nový automatizovaný knihovní systém Clavius a s tím související
dovybavení knihovny mobiliářem dle podmínek
grantového řízení Ministerstva kultury ČR
• rada bere na vědomí poděkování starosty Olešnického okresu za vyslání Skupiny historického šermu
Alotrium na slavnosti v Polsku a ukládá vedoucímu
odboru kultury zaslat dopis SHŠ Alotrium s poděkováním za důstojnou reprezentaci našeho města
• rada bere na vědomí návrh agentury Duell na
organizování městských prodejních trhů na ul. Ka-

rlštejnská a doporučuje žadateli předložit návrh na
řešení dopravy
Různé
• rada rozhodla o přidělení uvolněného bytu v DPS
p. Neužilovi; jako náhradnice je paní Marie Macháčková
Z komise životního prostředí
Návrh výsadby stromů ul. Dobřichovická od ulice Čapkova po ulici Slunečná
Komise doporučuje na podnět občanů z protilehlé části
nových viladomů k urychlenému vysazení stromů, které by měly sloužit jako tlumící protihluková stěna.
• rada bere na vědomí doporučení komise na výsadbu aleje podél komunikace Dobřichovická v návaznosti na rekonstrukci chodníků
Osázení valu u skateparku
Komise doporučuje na podnět občanů osadit val
u skateparku z ulice Na Drahách, taktéž kvůli snížení
hlučnosti provozem skateparku
• rada bere na vědomí doporučení komise osázet val
u skateparku a ukládá technickým službám realizovat
Dotaz na deratizaci
Komise na podnět občanů vznáší dotaz, zda bude
probíhat deratizace k hubení krys a potkanů (výskyt
přemnožených hlodavců je hlášen v lokalitě Horka
a Vráž)
• rada ukládá odboru životní prostředí prověřit
výskyt hlodavců v kanalizaci
Návrh na vybudování kont. stání na separaci v ul.
Radotínská
Komise doporučuje vybudování kontejnerového stání
na výjezdu z Černošic mezi hřištěm Radotínská a betonárnou (podnět občanů, kteří dojíždějí za prací do
Prahy)
• rada konstatuje, že problematika likvidace odpadu
v této lokalitě bude řešena v návaznosti na budování
supermarketu
Strategie zásobování vodou
Komise vznáší dotaz k výhledové strategii města k zásobování vodou v souvislosti s rozšiřující se výstavbou
ve městě dle změn v územním plánu
• rada ukládá Ing. Řehořovi prokonzultovat s fy
Aquaconsult možnost otevření a intenzifikace vrtů
Čistírna odpadních vod
Komise žádá o informaci o kapacitním řešení ČOV
– její současný i výhledový stav včetně strategie města
při řešení případné havarijní situace
• rada ukládá Ing. Řehořovi prokonzultovat s fy
Aquaconsult
• rada ukládá kanceláři starosty na příští zasedání
zastupitelstva města lépe strukturovat podkladové
materiály pro jednání zastupitelstva.
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z města a okolí

Třicátý ročník Kazínského poháru vyhráli borci z Dobřichovic
V sobotu 12. července uspořádal tenisový klub TK Kazín jubilejní 30. ročník tradičního deblového turnaje mužů – Kazínský Pohár Open 2008.
Tato soutěž se hrávala již v 50. a 60. letech,
ale nejsou o ní k dispozici žádné záznamy.
Obnovena byla v roce 1979 a od této doby se
hraje pravidelně.
Letošního turnaje se zúčastnilo celkem
8 dvojic, z toho 2 dvojice z pořádajícího oddílu. Vítězství z předchozích dvou ročníků
turnaje obhajovala dvojice z pořádajícího
oddílu Pavel Baštář – Petr Jakoubek. Naopak
chyběl nejúspěšnější pár historie turnaje Petr
Hartmann – Jiří Šimonovský (LTC Kazín).
Vítězství ve 30. ročníku nakonec získala
dvojice Petr Pokorný – Michal Kuchař z Dobřichovic.
Z historie turnaje:
Nejvíce účastí v turnaji má zaznamenáno
Karel Špringer (LTC Radotín), letos se zúčastnil již po devatenácté, následován Jiřím
Baštářem z pořádajícího oddílu a Petrem
Hartmannem (LTC Kazín), kteří se zúčastnili
sedmnácti ročníků.
Nejvíce vítězství v turnaji si odnesl v minu-

Vítězové Michal Kuchař a Petr Pokorný
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losti pár Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC
Kazín), kteří turnaj vyhráli celkem 9× čtyřikrát
vyhrála v 80. letech minulého století dvojice
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín).
Nejvíce zápasů (53) odehrál Karel Špringer,
následován Petrem Hartmannem s 50 zápasy
a Jiřím Šimonovským se 49 zápasy.
Nejvíce vítězných zápasů – 42 – má Petr
Hartmann, následuje Jiří Šimonovský se
41 a Karel Špringer se 34 vítěznými zápasy.
Milan Procházka
Přehled vítězných párů a dalších medailových míst:
Poř. Rok
Vítězové
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

František Fantyš st. – Jiří Novotný (LTC Kazín)
Jiří Lebeda – Jaroslav Koza (Řevnice)
Jiří Lebeda – Zdeněk Horn (Řevnice)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml. – Milan Bouzek (TK Kazín)
Josef Jašek ml. – Miroslav Pavelka (Praga)
Pavel Sajler – Zbyněk Cíza (LTC Kazín)
Rudolf Muller – Karel Špringer (Radotín)
Pavel Sajler – Michal Sajler (LTC Kazín)
Pavel Sajler – Michal Sajler (LTC Kazín)
Rudolf Muller – Karel Špringer (Radotín)
Rudolf Muller – Karel Špringer (Radotín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Nehráno
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Zdeněk Horn – Miroslav Pokorný (Dobřichovice)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Pavel Baštář – Petr Jakoubek (TK Kazín)
Tomáš Frýda – Marek Bilej (SK Černošice)
Petr Hartman – Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Pavel Baštář – Petr Jakoubek (TK Kazín)
Pavel Baštář – Petr Jakoubek (TK Kazín)
Petr Pokorný – Michal Kuchař (Dobřichovice)
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Co opravdu zajímá Černošické na vznikajícím Bike & Ride?

O projektu Bike & Ride Černošice, předpolí Mokropeského nádraží, bylo
již mnoho napsáno a stejně tolik řečeno. Přesto, a možná právě proto, jsme
zaznamenali celou řadu nejen otázek stále se opakujících, ale i otázek nových
a vyslovených obyvateli města za poslední dva měsíce. O odpovědi na ně jsme
požádali architekta Karla Veselého:
Co bude v INFOBOXU?
a všenorskými svahy z jedné strany
INFOBOX je dvojpodlažní budova a svahy Karlíka ze strany druhé. Navíc,
velikosti většího rodinného domu, kde když vezmeme v úvahu, že je zde obecní
bude v přízemí umístěno kultivované pozemek, kde se dá infocentrum postavit
občerstvení s možností posezení i venku, se zajištěním parkovacích kapacit v souzaměřené především na místní obča- sedství včetně malého náměstí s boxy na
ny využívající tuto železniční zastávku kola a s možnosti posedět, jeví se poloha
a na cykloturisty i klasické turisty. Dále této lokality jako nejvhodnější. Hovořil
v zadní části budou veřejné toalety re- jsem o tom s mnohými obyvateli Čeralizovány v antivandalovém provedení, nošic v průběhu příprav tohoto projektu,
na úrovni toalet, na které jsme zvyklí mnozí z nich byli cyklisté či rekreační
na německých odpočivadlech. V patře turisté, a vesměs se shodli se záměrem
bude informační centrum, jehož náplň umístit Informační centrum právě sem.
bude poměrně rozsáhlá: od poskytování Ještě podotknu, že tím vzniká protiváha
potřebných informací místním občanům poloze obecního úřadu blízko černošické
– o městě, které má mimochodem hodně zastávky a Nového centra Vráž a přiblico nabídnout, dopravě, kultuře – až po žuje to veřejnou službu do Mokropes.
zázemí pro turisty, a v neposlední řadě
K otázce ceny INFOBOXU: Infobox je
to bude prostor sloužící podobně jako navržen tak, aby vyhovoval všem potřečekárna, avšak na úrovni roku 2008, bám na veřejně přístupnou budovu, navíc
nikoliv jak jej známe z mnoha našich že- aby provoz byl ekonomičtější, k čemuž
lezničních čekáren, zejména pro cyklisty budou sloužit solární kolektory na střeše
využívající systém Bike & Ride, kteří se INFOBOXU, díky kterým bude možno
mohou nazpět do Černošic vracet v době v teplých měsících zcela vypnout zdroj
deštivé přeháňky a mohou tuto krátkou tepla v budově. Přes to všechno není cena
dobu přečkat v chráněné expozici. V pa- za budovu přemrštěná – při současných
tře INFOBOXU bude ještě zázemí pro nákladech cena 8,7 mil. je přiměřená. To
obsluhu – kancelář a hygienické zázemí, jsou kalkulované náklady, cena v rámci
ostatně obdobně jako v přízemí.
soutěže firem může být nižší. Cena stejně
Proč je INFOBOX zde a proč je tak velikého rodinného domu se pohybuje ve
drahý?
stejné výši, tato budova má navíc aspekty
Mokropeská železniční zastávka je veřejně přístupné budovy, což obnáší např.
přirozeným místem pro počáteční výlety výtah či kamerový systém zabezpečení ausměrem Karlštejn. Hned „za rohem“ po tomobilů a kol. Stavět jednopodlažní bupřejití mostu nad jezem začíná oprav- dovu je nešetrné k území – takto je přesně
du nevídaná scenérie s řekou uprostřed shodná s velikostí rodinného domu, takže
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velikostně zapadne na dané místo a obsahuje všechny funkce, které jsou v místě
žádané.
Právě funkce navržené do INFOBOXU,
o kterých se zmiňujete, jsou však podle
některých zbytečné.
O veřejných záchodcích a občerstvení
jsem nezaznamenal polemiku – na tom
se všichni shodují, že v místě zastávky je
to záležitost potřebná. Konečně podívejte
se, jak je využívána podobná služba u černošické zastávky. Informační centrum
– mnozí z těch, kteří je kritizují, je možná
opravdu využívat nebudou, ale je třeba si
uvědomit, že někteří z nich je využili v jiném městě, kam zavítali třeba na výletě či
v rámci dovolené, a tu samou možnost by
měli poskytnout naopak mimočernošickým! Navíc zde naleznou i místní velké
množství informací a drobných služeb, na
které by nestačila ani dvojstrana tohoto
listu. Budou se zde podávat informace
o spojeních, o možnostech využívání
systému Bike & Ride, o událostech ve
městech, plánovaných akcích, výstavách,
kulturních akcích, občané si zde budou
moci kopírovat dokumenty atd. Turisté se
dozvědí základní i podrobnější informace
o městu a jeho okolí, o naučných stezkách
městem, o turistických trasách, zvažuje
se zřízení půjčovny kol pro ty, kteří přijedou vlakem atd. Musíme při tom všem
pamatovat na všechny ty, kteří si neumějí
všechny informace dohledat s pomocí
počítače – i když kdo z nás může říci, že
vše uvedené by uměl dohledat na Internetu a raději by nezvolil příjemnější, jistější a rychlejší formu dotazu a odpovědi
usměvavé dámy?
Co se stane za pět let, až skončí platnost
projektu?
Stejně jako u jiných projektů – nezmění
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se nic. Ten projekt vznikne kvůli občanům
a jejich potřebám; že je z dominantní části
dotovaný ze strukturálních fondů EU, to
chápejme jako podporu a možná i důkaz
toho, že se dá členství v EU pozitivně
pocítit i takto lokálně, ale na provozu
tohoto zařízení se nic nezmění. Těch 5 let
je stanovení doby, kdy musí být projekt
udržitelný a provozuschopný, to je předpoklad všech projektů ze strukturálních
fondů EU.
Jak je to s objektem, kde bydlí v současnosti rodina a který bude zbourán?
Musím říci, že ohledně této otázky
se objevilo mnoho nepravdivých údajů
a různých zkreslení, kterým se nestačím
divit. Představte si, že obýváte nezkolaudovaný objekt, který byl původně vybudován jako provizorní zařízení staveniště,
navíc nezapsaný v katastru nemovitostí,
v evidenci města, a stojící uprostřed pozemku někoho jiného!
A ještě více se nestačím divit, že se najdou lidé na oficiálních místech, kteří tyto
skutečnosti vědí, ale dělají vše pro to, aby
se tato černá stavba legalizovala a vytvářel se tak nebezpečný precedens. A samozřejmě – jak je to již v našich krajích
zvykem – potlačí druhou půlku pravdy:
Rodině byla nabídnuta možnost odkoupení tohoto objektu, poskytnuta možnost
bydlení po dobu dostavby bytového domu
v Černošicích a posléze nastěhování do
vhodného bezbarierového bytu a zbavení
se tak neustálé nejistoty pobytu v objektu
se zmíněnými problémy.
Nebyla ale možnost objekt do řešeného
území začlenit a tím jej ponechat?
Projekt tak jak je schválen, nemůže
být řádně dokončen, a ani to není cílem
při setrvání této černé stavby. Ta je tam,
a je to patrné i při pouhé návštěvě této
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lokality, mimo urbánní soustavu města,
čemuž se nelze divit při uvážení záměru
její dočasnosti, se kterou byla zbudována. Navíc by omezila kapacity, po nichž
většina veřejnosti volá a na kterých se
shodují všichni bez rozdílu: dostatečné
parkovací plochy, ať již budované nyní
či v navazujícím projektu Park & Ride
– celkem jich bude 67, náměstíčko s boxy
na kola a s možností posezení, oddělující
zeleň od rodinných domů v okolí formou
ozeleněného valu či pnoucími rostlinami
na zídkách z drátěných košů.
Když se bavíme o těch valech, proč ty
a zrovna na těchto místech.
Na základě předprojekční přípravy vyplynula nutnost ochránit řadu sousedících
pozemků východně od řešeného území
opatřeními, která by eliminovala dopad
zvýšeného provozu v jejich sousedství. Jako nejúčinnější se jeví drobné zemní valy,
které navíc pomohou zmodelovat terén
a vytvořit podklad pro kaskádovité posezení pro mladé na druhé straně. Splnili
jsme tak slib místním obyvatelům, kteří se
báli většího hlukového zatížení.
Na ose základní škola – zastávka – a dle
územního plánu i ose budoucí vybavenosti
– bylo situováno náměstíčko s posezením
a dá se zde očekávat největší provozní
zatížení osobami. Proto jako závěr tohoto
náměstíčka je navržena drobná terénní
vlna, která bude ozeleněna a bude představovat ochrannou clonu pro celou řadu
rodinných domů. V méně zatížené oblasti
jižněji budou ozeleněné stěny z drátěných
košů.
To je u parkovišť? S tím souvisí otázka
– není jich málo?
Ano, ozeleněné stěny z drátěných košů
jsou podél jižního parkoviště. Ještě budou
samozřejmě doprovázeny stromy.

Kapacita parkovišť je maximální – celkem jich bude 67, jak již jsem zmínil, která šla s přihlédnutím na obytnou zástavbu
v sousedství a přiměřenou míru využití
území realizovat. K tomu se přihlásili
i místní občané zápisem na ústním projednávání tohoto projektu, a postavili se
tak proti opozičnímu názoru maximalizovat parkovací kapacitu v této lokalitě.
Myslím si, že je to rozumný a opravdu
městotvorný pohled, budovat tyto plochy
sice vždy, když se naskytne příležitost,
avšak pokaždé úměrně k místním podmínkám a především obyvatelům, což
vyžaduje určitou kultivovanost a vyzrálost
pohledu na řešení v daném území, a mimo jiné to vyžadují i technické předpisy.
Dovolím si říci, že navržená kapacita je
přesto významná.
V Informačním listu byly uveřejněny
krásné vizualizace. Hodí se toto řešení do
Černošic? Není okopírované z nějakého
velkého města?
Estetické cítění je věc individuální,
a přes to v mnohém společné. Bylo nám
to tak již dáno do vínku. Každý máme jiný
vkus, ale přesto nad rozkvetlým záhonem
kosatců nikdo neskryjeme údiv. Rozhodně se nejen návrh INFOBOXU, ale celkové
řešení bude řadit mezi ty modernější. Samozřejmě neexistuje nikde kopie, je to na
míru navržená stavba do tohoto místa, ale
na druhou stranu, jak říká Robert Ventury: Nenajdeme budovu, jíž bychom nenalezli předobraz v jiné stavbě. Nebudeme
zklamaní, když realizovaná stavba nebude
zcela pozitivně přijata krátce po kolaudaci, ale naším přáním je, aby – až uplyne 20
let – ji Černošičtí cítili za svou a návštěvě
ji při náhodné procházce kolem představili: To je náš INFOBOX.
Ptal se Stanislav Janovský
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Druhé letní setkáni evropské mládeže v Černošicích se vydařilo

Mezinárodní setkání bylo nedílnou
součástí oblíbeného letního tábora,
který se letos konal již po sedmadvacáté. Děti si užily her a sportování,
výletů, koupání, zábavy u táboráků a na
diskotéce, byly zasvěceny do tajů modelářství. Navštívily pražskou zoo, letiště Ruzyně a z letiště Bubovice startovaly na
vyhlídkové lety nad Karlštejn a Černošice. Velmi si oblíbily vyjížďky na koních,
které pro místní kluky a holky byly zdarma, pro ostatní jen za symbolickou cenu.
Zde jsme využili grantů od našeho města a Středočeského kraje.
Letošního tábora se zúčastnilo 49 českých dětí, osm z bavorského Gerbrunnu,
14 z polské Lešnice a 22 rovněž z polské
Olešnice. Tedy partnerských měst Černošic. Dalších 18 návštěvníků z Polska využilo
toho, že setkání je určeno nejen pro děti,
ale i pro starší zájemce, rodiny i celé spolky
z partnerských měst.

polské výpravy dokonce složili veselou
písničku o černošickém setkání. Všichni
jsme se srdečně zasmáli povedeným a výstižným charakteristikám, poznali jsme se
všichni, jazyková bariéra není. Děti prostě
přivezly do Černošic dobrou náladu, kterou jsme všichni udržovali po celou dobu
společného pobytu.

Vařila se národní jídla

Přijetí na radnici

O účastníky setkání se staralo 17 našich vedoucích, kteří zvládli i náročnou
přípravu jídel, snídaní a svačin. Na obědy
a večeře jsme chodili na Slánku a byli jsme
spokojeni. Vedle toho, v rámci prezentace
jednotlivých měst, jsme ochutnali i národní jídla, do jejichž přípravy se zapojily celé
výpravy. Vařil se polský bigos, smažily se
bavorské císařské palačinky. Obě jídla byla
výborná, děti si pochutnaly. Zájemcům rádi
recepty předáme.

V průběhu černošického pobytu přijala
vedoucí jednotlivých výprav místostarostka paní Helena Langšádlová. Pohovořila
s nimi o historii i budoucnosti našeho
města, popřála jim příjemné táboření a vyjádřila přání, aby se do Černošic vraceli co
nejčastěji. Mnozí z nich to rádi slíbili s tím,
že přijedou i s celou svojí rodinou.

Sportování a zpívání
Hřiště u sokolovny, kde se odbývala
sportovní klání jednotlivých, často mezinárodně složených týmů, jsme ozdobili
vlajkami zúčastněných států, krajů i jednotlivých měst. Každý se snažil o důstojnou reprezentaci. S kytarami a houslemi
jsme společně trávili večery, při čtvrtečních táborácích jsme zpívali polské
písničky, naše děti naučily své mladé přátele i několik písniček českých. Účastníci
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Poděkování za pomoc
Na závěr chceme touto cestou poděkovat
všem, kdož se o letošní setkání zasloužili:
tradičním pořadatelům letního tábora, což
jsou Model klub Černošice a místní sdružení S dětmi a pro děti, a řediteli naší školy
PhDr. Zdeňku Mouchovi za spolupráci.
Dále chceme poděkovat městu Černošice
a Středočeskému kraji, bez jejichž značné
podpory bychom se neobešli, a také Spolku
pro partnerství evropských měst Černošice,
který nám pomáhá získat grant z EU v programu Evropa pro občany, tedy peněz pro
Lumír Apeltauer
naše zahraniční hosty.

z města a okolí
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Tělocvičná jednota Černošice slaví 95. výročí založení

V březnovém čísle Informačního listu jsme připomínali výročí založení naší jednoty a v dubnu jsme pořádali slavnostní akademii. Oslavy výročí však pokračují v průběhu celého roku
a proto vás zveme na další akce, které Tělocvičná jednota Sokol Černošice pořádá v září.
V sobotu 20. září bude probíhat ve všech
sokolských jednotách společná akce, nazvaná
Sokolení. Co se skrývá pod tímto neobvyklým
názvem a k čemu je taková akce dobrá? Má
upozornit na to, že sokol je organizace, která
má i v dnešní době své opodstatnění, že může
nabídnout zajímavý program pro děti i dospělé
a získat tak nové členy. Jaký program jednoty
pro Sokolení připraví, je ponecháno na organizátorech akce. Měl by však zahrnovat jednu
společnou aktivitu – společné testy zdatnosti
pro účastníky. Ty jsou přesně popsány včetně
bodového ohodnocení pro děti i dospělé. Tak
se jednoduchým způsobem dá zjistit, kdo je
ve skupině, např. v rodině, nejzdatnější. Jsou
to děti či rodiče? Nebo snad prarodiče?
Sokol pro Sokolení chystá:
V sobotu 20. září bude na hřišti a na zahra-

dě probíhat Sokolení. Akce bude vedena v duchu „cvičí a sportuje celá rodina“. Budou připraveny testy zdatnosti (společné pro všechny
jednoty ČOS), chystáme míčový trojboj pro
děti i jejich rodiče, soutěž ve skocích přes švihadlo, seznámíme vás s novou míčovou hrou
Bum bác ball. Na odpoledne chystáme v lese
orientační závod pro děti, pro předškoláky
v doprovodu rodičů. Pro starší děti a dospělé
bude připraven přespolní běh v lese. Všechny
aktivity se budou konat venku. V časových
prodlevách nebo při dešťové přeháňce si
budete moci prohlédnout výstavu z historie
a současnosti Sokola Černošice.
Samozřejmě si z nabídky vyberete to, co se
vám bude hodit. Není nutno absolvovat celý
nabízený program, je také možno se přímo na
místě dohodnout na přátelském zápase ve vo-

Mít svůj vlastní sportovní stánek bylo snem místních sokolů. Ten se jim splnil 4. června 1933, kdy byla
slavnostně otevřena nová sokolovna. Bylo to 20 let po založení sokolské jednoty v Černošicích.
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lejbalu, nohejbalu či tenisu. V každém případě
vyhodnotíme nejúspěšnější rodinu či jiný kolektiv v zastoupení alespoň dvou generací.
Dopolední blok začne v 9.30 u sokolovny,
odpolední v15.00 na konci ulice V Mýtě na
kraji vrážského lesa. Přespolní běh po dětském orienťáku tamtéž.
Těšíme se na vaši hojnou účast, dokažte sami sobě, že se dokážete trochu „odvázat“. Připojte se k legraci, která při tom určitě bude.
Výstava o historii i současnosti
Ve dnech 19. až 22. září bude v tělocvičně
a šatně instalována výstava z historie a současnosti Sokola Černošice. Předpokládáme,
že pátek a pondělí v dopoledních hodinách

bude vyhrazen pro školy. Pro vyšší třídy školy
připravujeme též besedu o Sokole v Clubu
Kino, kde by bratr Růžička pohovořil s žáky
o Sokole a pověděl jim o úloze, jakou měl
při vzniku republiky před 90 lety. Článek
k tomuto tématu uveřejníme v říjnovém čísle
Informačního listu.
Během výstavy si zájemci budou moci
popovídat o historii Sokola Černošice s „chodící legendou“ černošického Sokola Milenou
Křížovou, případně s dalšími pamětníky.
V Clubu Kino budou promítány fotografie
z historie a současnosti Sokola.
Srdečně zve za výbor TJ Sokol Černošice
Hana Fořtová

Rozvrh cvičení pro Sokol na školní rok 2008/9. Zahájení je v pondělí 8. září
Rodiče a děti

starší

pondělí

mladší

úterý

9.00–10.00

úterý

10.00–11.00

středa

17.00–18.00

středa

18.00–19.00

úterý

18.30–19.30

čtvrtek

17.30–19.00

pondělí

17.00–18.45

čtvrtek

15.30–17.30

úterý

16.30–18.30

Předškoláci
Žákyně

mladší (do 5. třídy)

Žáci
Atletika

žactvo od 6. tř.

Košíková
Gymnastika
Stolní tenis

16.00–17.00

pátek

15.00–18.00

žáci

pátek

18.00–19.00

muži

úterý

19.30–21.00

pátek

19.00–21.00
19.00–21.00

Streatball

dorost, dospělí

středa

Ženy

věrná garda

pondělí

9.00–10.00

kondiční – zdravotní

pondělí

19.00–20.00

stepaerobik

pondělí

20.00–21.30

kondiční

čtvrtek

19.00–20.30

muži, dorostenci

čtvrtek

20.30–22.00

Muži
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Nedělní sluníčko prozářilo černošickou pouť
Pestrá nabídka všech možných atrakcí čekala na malé i velké návštěvníky černošické
mariánské pouti, tradičné konané před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Účinkující
umělci vše nachystali tak, aby se příchozí
dobře bavili, stánkaři dorazili vybaveni vším,
co chutná a líbí se. Proti však bylo počasí,
pohodu prvního pouťového dne překazil neutuchající studený déšť. Každý raději zůstal
doma u televize.

sytosti užili všeho, co pro ně organizátoři
připravili. A černošičtí skutečně svou pouť
nenechali na holičkách a přišli v počtu
opravdu hojném. Odbor kultury nedělní
program operativně rozšířil o některá neuskutečněná sobotní vystoupení a prodloužil jej až do pozdního večera. Velký úspěch
hlavně u pánského publika měla polská
dámská taneční skupina Venus, kterou na
pouť vyslal náš budoucí partner Powiat
Jako mávnutím kouzelného proutku se Olešnicki. A protože bylo opravdu na co se
však deštivá sobota změnila v krásnou koukat a co poslouchat, odcházeli všichni
neděli. Sluníčko se zachovalo tak, jak mělo, spokojeni s tím, že se příští rok znovu na
a od samého rána zalévalo pouťovou ná- černošické pouti sejdou.
ves hřejivými paprsky. Vyzvalo tak místní
A nakonec ještě poděkování firmě Šiba
i přespolní milovníky tradičních pouťo- za zapůjčení podia a paní Mileně Křížové
vých radovánek, aby si znovu po roce do i Ivanu Látalovi za nádherné výstavy. (red)
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Značka města
Každé sebevědomé město s nějakou tou historií má v obecném
povědomí i nějakou tu výraznou značku, kterou pak lepe či
hůře rozvíjí. Když se řekne Jičín, každému se vybaví například
spojení „Jičín, město pohádky“. Když se řekne Kolín, slyšíme
tam i toho Kmocha. Stejné je to v případě například Litomyšle,
Hronova či Lipnice. Někde je tato značka spojována s nějakou
výraznou osobností, někde zase s nějakou významnou událostí
a někde zase s nějakou významnou pamětihodností.
Když jsme se postupně mohl seznámit se všemi arzamýšleli nad tím, chitektonicky či historicky zajímavými
co by mohlo být součástí té naší značky objekty. S tím, že před každý takový
„Černošice“, vyplynulo s přihlédnutím objekt by byl umístěn informační stojan,
ke všem okolnostem, že nevýraznějším poskytující informace o době vzniku
charakterickým prvkem našeho města je stavby, architektonickém slohu, dobovém
kvalitní vilová architektura. Myslím, že kontextu či o vlastním tvůrci díla. Město
takové slovní spojení Černošice – město Černošice by se tak do jisté míry mohlo
vilové architektury může představovat stát i zajímavým turistickým cílem třeba
docela důstojné „signum“ našeho měs- právě pro lidi, kteří se o vilovou architekta pro nás, jeho obyvatele, i pro okolní turu zajímají hlouběji.
společnost.
V infoboxu by tak vedle služeb spoOd infoboxu na naučné trasy

Rozhodli jsme se proto, že v návaznosti na budování informačního boxu
v prostoru před mokropeským nádraží
podnikneme další kroky, které by toto slovní spojení, tuto naši značku, na
kterou můžeme být hrdi, učinili ještě
zřejmější a více ji tak petrifikovali. Ve
spolupráci se znalci architektury byly
vytipovány mimořádně kvalitní počiny vilové architektury, ale i urbanismu
jako takového, a byly vytvořeny návrhy
budoucích naučných tras (návrhy jsou
v mapce na následující straně).
Představa je taková, že budova budoucího infoboxu by tvořila nástupiště na
všechny čtyři nebo pět naučných tras.
Zde by si člověk mohl vzít příslušný
letáček a při procházce po městě by se
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jených s provozem cyklostezky a občerstvením byly současně poskytovány
informace o našem městě, naučných
trasách, o dalších obcích mikroregionu,
o turistických či naučně geologických
trasách mikroregionu, kulturních aktivitách v regionu a dopravní informace
nejrůznějšího charakteru.
Pro zdůraznění platnosti spojení „Černošice – město vilové architektury“ bude
město rovněž spolupracovat s jednou
studentkou, která na toto téma dokončuje svou velmi zajímavou diplomovou
práci. Doufáme, že se nám ve vzájemné
spolupráci podaří tuto věc vydat jako
kvalitní reprezentativní publikaci, která
bude dostupná širší veřejnosti a zájemcům o naše město. V návaznosti na to
bychom se rádi opět podíleli na novém

z radnice
vydání publikace „Černošice na starých – město vilové architektury stalo v běžpohlednicích“.
ném vnímání naprosto standardním poMyslím, že když se podaří zprovoznit jmem. Což kromě větší hrdosti na město,
infobox s touto informační náplní, do- ve kterém žijeme, může mít i ten efekt, že
budovat všechny naplánované naučné se pro další renomované architekty dneštrasy a vydat uvažované publikace, bude ní doby stane prestižní záležitostí umístit
to představovat dostatečně silný impuls sem nějaké své dílo.
Aleš Rádl, starosta
k tomu, aby se slovní spojení Černošice
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Černošičtí hokejisté vstupují do nové sezóny

Nová sezóna zahájí na černošickém zimním stadiónu 8. září. Všechna družstva
hokejového oddílu SK Černošice v ní chtějí uspět lépe než v sezóně minulé.
A muži – do poslední chvíle čekali na
rozhodnutí, jak dopadne jednání Kutné
Hory a Slaného, tedy mužstev, která sestoupila z 2. národní ligy do krajského přeboru,
v němž Černošice skončily na předposledním místě. Jednáním si Slaný a Kutná
Hora chtěly znovu získat práva hrát druhou ligy. Ani jednomu se to nepodařilo,
a tak Černošice budou po sestupu sice
hrát dál krajskou soutěž, ale jen II. třídy.
Ale i v této soutěži narazí na velice kvalitní
soupeře – Spartak Příbram, HC Sedlčany,
HC Dobříš, Hvězda Kladno, HC Kladno
88 složené z bývalých extraligových borců,
HC Poděbrady, HC Roudnice atd. Bude to
celkem 12 mužstev. Je jasné, že cílem SK je
znovu postoupit zpět do I. třídy krajského
přeboru. Napomoci k tomu by měl i nový
trenér Láďa Slížek.
B mužstvo – po loňském vítězství
v okresním přeboru Praha-západ budou
znovu favority. Největšími soupeři jim
bude tradičně místní rival – borci ze Solopisk.

padesát. Byly však otevřeny nové soutěže
– žákovská liga mladších žáků, ve které
6. a 7. třídy startují jako jedno družstvo
a žákovská liga starších žáků, kde startují
8. a 9. třídy jako jedno družstvo. V těchto
nových soutěžích budou startovat i mladí
borci SK Černošice. V těchto kategoriích
nás čeká 13 soupeřů, z nichž více než polovina bojovala loni v nejvyšších žákovských
soutěžích. Černošičtí žáci se tak mohou
těšit například na silné týmy HC Benešov,
HC Benátky nad Jizerou, ale i týmy mimo
náš kraj – HC Mariánské Lázně či HC
Cheb.
Žáci 4. a 5. tříd byli kvůli nedostatku
hráčů nuceni opustit elitní soutěže, ve kterých ještě loni startovali. Byli přihlášení do
krajské soutěže 4. a 5. tříd, ve které budou
startovat, stejně jako starší žáci, v jednom
společném týmu.

Přípravka – tradiční soutěží našich
borců je minihokej přípravek, do které
Černošice přihlásily družstvo 2. třídy a pro
letošní sezonu nově i družstvo 3. třídy. BuJunioři – budou znovu bojovat v kraj- dou hrát opět systémem turnajů, kterých je
ském přeboru Středočeského kraje. na sezónu naplánováno osm.
Trénovat je bude vedle Františka Turka
Změny ve výboru ledního hokeje
i nováček na trenérském postu Erik RamČlenové oddílu ledního hokeje SK Čerbousek. Ten rovněž povede družstvo do- nošice na valné hromadě doplnili stávající
rostu v krajském přeboru Středočeského vedení novými členy. Za zmínku stojí, že
kraje, které loni v této soutěži debutovalo. postem šéftrenéra byl pověřen syn znáDoufáme, že toto posílení na trenérském mého internacionála a trenéra hokejové
postu se projeví kladně na výsledcích reprezentace Luďka Bukače – Luděk Bukač
obou družstev.
mladší. Změny by samozřejmě měly přinést
Žáci – po letošní celostátní reorganizaci
žákovských soutěží, kterou provedl Český
svaz ledního hokeje, byly zrušeny krajské
přebory mladších a starších žáků a omezen
počet žákovských lig 6., 7., 8. a 9. tříd na
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kvalitu do trenérské i organizační činnosti
oddílu. Oddíl ledního hokeje tímto zve své
příznivce, aby v hojné míře přišli povzbudit černošické borce, a to všech věkových
katgorií.

z města a okolí
Oddíl hledá nové hokejisty

ná rekonstrukce ledové plochy za zhruba
Pod heslem Nebuď králík, buď tygr zve 6 milionů korun. Klub se na ní podílel dvěoddíl hokeje do svých řad mladé borce ma miliony. Nově položený povrch z leš(chlapce i dívky), a to ve věku od 5 do 10 let. těného betonu je tak kvalitní, že v letních
Informace lze získat na telefonním čísle měsících bude využíván pro inline hokej
a bruslení na kolečkových bruslích. Samo602 390 430 nebo na www.sk-cernosice.cz.
zřejmě jej bude moci využívat i veřejnost.
Veřejné bruslení od října
Součástí rekonstrukce byla i instalace
Provoz na nově zrekonstruovaném zimnových plastových mantinelů s plexiskloním stadiónu bude zahájen 8. září. Bruslení
vým hrazením. Samotné hřiště je nyní
pro veřejnost pak odstartuje 1. říjnová soo dva metry kratší a jeden metr užší, což
bota a bude pravidelně pokračovat vždy ve
zrychlí hru a také ušetří náklady na chlazestředu, v sobotu a v neděli. Více informací
ní. Změn k lepšímu doznalo i sociální zázelze nají na www.sk-cernosice.cz.
mí pro hokejisty. Byly opraveny dvě šatny
Šanci dostanou inlinisté
včetně sprch, obkladů, osvětlení atd.
V minulých měsících proběhla významZa hokejový oddíl Miroslav Slapnička

Pracovníci specializované firmy položili nový podklad pod ledovou plochu černošického
zimního stadionu. Leštěný beton bude mimo zimní sezonu využíván i pro inline hokej.
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Černošická pláž ve znamení dětského dne s Baby Clubem Ottománek
Po dvouměsíční odmlce patřila v sobotu 9. srpna
černošická pláž opět jenom
dětem. Konal se tu dětský den
se spoustou her a pohodové
zábavy. Akce se konala ve znamení Baby Clubu Ottománek,
který ji zaštítil jak po stránce
finanční, tak i pořadatelské.
Dětí se sešlo několik desítek,
od dvouletých až po dvanáctileté. Soutěže byly rozděleny do
věkových kategorií, v případě
těch nejmenších se zapojili
i rodiče.
Na kluky a holčičky čekaly
slalomové běhy spojené se
stavěním hradů z písku, skákání v pytlích
a na trampolíně a další zábavičky. K tomu
všemu vyhrávala dětská hudba.
Všechny děti byly za své výkony odměněny sladkostmi a balónky, pro ty nejlepší
jsme nachystali krásné věcné ceny a diplo-

my. Myslím, že děti byly opravdu nadšeny
a dětský den s Baby Clubem Ottománek
se opravdu vydařil. Všem zúčastněným
děkujeme a těšíme se na další takto vydařené akce.
Za Rip Curl pláž Černošice Vašek David

První Černošický skateboardový závod pro nesponzorované jezdce
V sobotu 13. září se uskuteční 1. ročník
Černošického skateboardového závodu,
který se bude konat pod záštitou Rip Curl
Pláže Černošice a města Černošice. Závod
se uskuteční v skateparku a bude obsahovat oproti loňsku několik nových překážek
(nechte se překvapit).
Závod je otevřen každému jezdci, který
není podporován firmou. Startovné činí
50 korun, cen je za 40 tisíc. Po celou dobu
závodu bude znít hudba v podání Místní
crew, samozřejmostí bude občerstvení
a chlazené nápoje. Po ukončení závodu
zdaleka nekončíme, celé dění se přesune na
černošickou pláž, kde proběhne malá after
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party. Tu obstará Dj Herbyboy (Roccaflex)
Reggae, Hip-Hop a Dancehall.
Program závodu:
10.00 – registrace (startovné 50 Kč),
11.00 – kvalifikace,
15.00 – finále,
17.30 – best trick,
18.00 – konec.
After party (start ve 20.00) Dj Herbyboy
zahraje Reggae, Hip-Hop a Dancehall.
Více info na www.ripcurl-plazcernosice.cz,
kontaktní osoba: Vašek David (vasek@ripcurl-plazcernosice.cz), tel: 776 318 161.

z města a okolí

Turnajové zápasy v beach volleybalu měly skvělou úroveň
Nedílnou součástí městské pláže je beach
volleybalové hřiště, na kterém se 26. července uskutečnil letos již druhý turnaj.
Hlavním partnerem turnaje byla australská
surfová značka Rip Curl, která je i hlavním
partnerem celé pláže. Ceny od této firmy
byly opravdu zajímavé, jejich celková hodnota činila 20 000 korun. Přihlášené týmy
měly skutečně o co hrát. To ale nebylo vše.
Náš team Rip Curl pláže Černošice připravil ještě krásné ceny peněžní: za 1. místo
3 000 Kč, za 2. místo 1 500 Kč a za místo
třetí pak 500 korun. Celkem se přihlásilo
dvanáct týmů, tedy maximální počet pro
odehrání turnaje na jednom kurtu. Už ve
středu před turnajem jsme byli nuceni uzavřít registrace.
V sobotu ráno se nakonec k samotnému

turnaji dostavilo devět týmů, které byly
rozlosovány do dvou skupin. Úroveň hry
byla opravdu dobrá, zápasy vyrovnané.
Z každé skupiny postupovaly dva týmy,
které poté hrály o postup do finále. V něm
se utkaly Prase Karbous a Druhá vlna, které
předváděly opravdu krásný beach volleyball. Šťastnějším z finalistů se ukázal tým
Prase Karbous, vyhrál 2 : 0 na sety.
Pořadí prvních tří týmů:
1. místo Prase Karbous,
2. místo Druhá Vlna,
3. místo Jsme CO.
Zakončení plážové sezóny.
Další beach volleybalový turnaj se bude
konat při příležitosti zakončení plážové
sezóny, a to 27. září.
Nakonec ještě poděkování všem sponzorům, kteří pomáhají uskutečňovat tyto
zajímavé akce, městu Černošice za podporu sportu a kultury a všem těm, kteří
pomáhají s přípravou akcí konaných na
naší pláži. Zároveň zveme vás všechny
na akce další. Více informací naleznete na
www.ripcurl-plzcernosice.cz.
Za Rip Curl pláž Černošice Vašek David

Ceny nejlepším předal starosta města Aleš Rádl.

Účastníci turnajových bojů na černošické pláži.
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Fotbalisté SK Černošice vstupují do podzimní části svých soutěží
Přípravu na novou sezonu zahájili hráči
A týmu SK Černošice už 12. července, trénovali třikrát týdně. V přípravě sehráli jedno přátelské utkání, a to až v Roudnici nad
Labem. Tamní areál jim nabídl tři krásná
travnatá hřiště, takže výlet stál opravdu zato.
Zápas skončil remízou 2 : 2. Další přípravou
byl kazínský Lajnův memoriál, kam vyrazilo
A mužstvo kombinované s dorostem, jehož
hráči v týmu převažovali. Projevilo se to i na

výsledcích. V semifinále prohráli černošičtí
s Kazínem 1 : 6 a v boji o třetí místo s Vonoklasy 0 : 1.
Od nové sezony má SK Černošice opět
všechna mládežnická družstva. Dorost, který
sehraje svou první sezonu, remizoval v jediném přípravném zápase na Vonoklasech
s místním C mužstvem dospělých 2 : 2.
Petr Jahelka,
sekretář fotbalového oddílu SK Černošice

Podzimní rozpis zápasů A mužstva SK Černošice
Kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
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Den

Hodina

So 23. 8. 2008

17.00

Ne 24. 8. 2008

17.00

So 30. 8. 2008

17.00

Ne 31. 8. 2008

17.00

So

6. 9. 2008

17.00

Ne 7. 9. 2008

17.00

So 13. 9. 2008

17.00

Ne 14. 9. 2008

17.00

So 20. 9. 2008

16.30

Ne 21. 9. 2088

16.30

So 27. 9. 2008

16.30

Ne 28. 9. 2008

16.30

Soupeři A mužstva

Mníšek B – Č.
Č. – Dobřichovice
Č. – Čisovice B
Průhonice – Č.
Dobříč B – Č.
Č. – D. Břežany
Č. – Kazín B
Jinočany – Č.
Jinočany C – Č.
Č. – Čísovice
Č. – Klínec

So 4. 10. 2008

16.00

Ne 5. 10. 2008

16.00

So 11. 10. 2008

16.00

Ne 12. 10. 2008

16.00

So 18. 10. 2008

15.30

Hostivice – Č.

So 25. 10. 2008

14.30

Č. – Č. Újezd

Ne 26. 10. 2008

14.30

So 1. 11. 2008

14.00

Ne 2. 11. 2008

14.00

So 8. 11. 2008

14.00

Ne 9. 11. 2008

14.00

So 15. 11. 2008

13.30

Ne 16. 11. 2008

13.30

Soupeři B mužstva

Zvole – Č.

Choteč – Č.
Všenory B – Č.
Č. – Všenory
Č. – Choteč B
Třebotov – Č.
Č. – Řevnice B
Vonoklasy – Č.
Vonoklasy B – Č.
Č. – Úhonice
Č. – Dobřichovice B
Libčice – Č.
Kytín – Č.
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Podzimní rozpis zápasů dorostu SK Černošice
Kolo

Den

Hodina

Soupeři

1. kolo

So 23. 8. 2008

13.30

Černošice – Mníšek

2. kolo

So 30. 8. 2008

10.15

Klínec – Černošice

14. kolo

St 3. 9. 2008

17.00

Řevnice – Černošice

3. kolo

So 6. 9. 2008

13.30

Černošice – Dobřichovice

4. kolo

So 13. 9. 2008

10.15

Kazín – Černošice

5. kolo

So 20. 9. 2008

13.30

Černošice – Roztoky

6. kolo

So 27. 9. 2008

10.15

Choteč – Černošice

7. kolo

So 4. 10. 2008

13.30

Černošice – Řevnice

8. kolo

So 11. 10. 2008

11.00

Mníšek – Černošice

9. kolo

So 18. 10. 2008

13.30

Černošice – Klínec

10. kolo

So 25. 10. 2008

10.15

Dobřichovice – Černošice

11. kolo

So 1. 11. 2008

13.30

Černošice – Kazín

12. kolo

So 8. 11. 2008

11.00

Roztoky – Černošice

13. kolo

So 15. 11. 2008

13.30

Černošice – Choteč

Memoriál Míry Kněžka vyhrála stará garda Vonoklas

Druhý ročník Memoriálu Míry Kněžka, legendárního černošického fotbalového brankáře
a obětavého funkcionáře, se letos na hřišti za vodou uskutečnil 28. června. Turnajových bojů
starých fotbalových gard se zúčastnila tři mužstva: Vonoklasy, Podlesáci Černošice (na snímku)
a SK Černošice. A takové bylo i konečné pořadí.
František Janda
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Černošická míle aneb Odpoledne na kolečkových bruslích
Město Černošice připravilo pro
vyznavače jízdy na kolečkových
bruslích (inline) již 2. ročník Černošické míle. Akce se uskuteční v sobotu 6. září odpoledne na kvalitním
asfaltovém povrchu ulice Zd. Lhoty,
a to v úseku od černošické železniční zastávky po ulici Říční. Všichni
jste zváni k účasti na volné projížďce
a posléze i časovce jednotlivců. Pozor! Bez ochranné přilby se nebude
moci žádný závodník postavit na
start.
Letos se bude soutěžit ve všech kategoriích. Dítě či senior, pro každého
se nějaká kategorie najde. Dále se
pojede, a to od 17.00, na uzavřené
trati závod O2 InLine Cup.
Sraz účastníků a registrace pro
oba závody je v Říční ulici. Kulturní
program a občerstvení je zajištěno.
Po skočení závodů pokračujeme
inline exhibicí v městském skate parku a závěrečnou afterparty
na městské pláži v Mokropsech.
Bližší informace získáte na tel.:
251 641 116 nebo 602 200 817, mail:
pavel.blazenin@ mestocernosice.cz.

Uzavírky ulic z důvodu inline závodů
V sobotu 6. 9. od 13.30 do 19.00 bude
z důvodu inline závodu nazvaného Černošická míle úplně uzavřena ulice Zd. Lhoty,
a to v úseku od nádraží Černošice po nádraží Mokropsy. Dále od 15.00 budou kvůli
konání závodu O2 InLine Cup uzavřeny
pro veškerou dopravu ulice Říční, Topolská,
Jasmínová, Topolská a Zd. Lhoty. Bude zde
platit i zákaz stání. Přeparkujte si prosím
svá auta mimo závodní trať a v žádném případě nevjíždějte na závodní dráhu. Auta si

můžete zaparkovat buď v Šeříkové, Zahradní a části Jasmínové ulice bez možnosti výjezdu, nebo v Topolské od křižovatky s ulicí
Říční směrem na Mokropsy a uzavírku objet přes Mokropsy. Děkujeme za pochopení.
Prosíme vás, abyste respektovali dopravní
značení a nevjížděli na závodní trať. Uzavřen bude rovněž železniční přejezd v ulici
Školní. resp. Říční. U černošického nádraží
bude možné vjet pouze do ulice Kazínská.
Děkujeme za pochopení
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Slavný nohejbalový Jedličkov open oslavil 50. výročí
Neuvěřitelné půlstoletí své existence oslavil v sobotu
9. srpna nohejbalový turnaj trojic tradičně konaný na
kurtech Sportovně rekreačního klubu Jedle v Mokropsech.
Bez stínu pekingského smogu a bez zájmu masmédií se do
turnajových bojů zapojilo na půl stovky špičkových hráčů
v čele s borci dvou reprezentačních družstev.
Je pravda, že z nohejbalu, sportu s pří- tři české Honzy s nečeským příjmením,
vlastky nizkorozpočtový, ryze český či jak už to v Evropě chodí a chodit bude,
nelichotivě nazývaný popelkou mezi z nichž Voith a Fröhlich nohejbalově
sporty, se zřejmě nikdy nestane ziskový vyrůstali na osadě Montana v Horních
šoubyznys. Ale stačí zajít na kurty na Jed- Mokropsech (Všenorech).
ličkárně v době konání turnaje a divácká
Velké poděkování všem
účast nechá na veškerý šoubyznys zapoPůl století trvání turnaje je důvod
menout. I letos bylo nabito, vyznavačů
k malému zamyšlení. Vždyť tuto tradici
nohejbalu se sešly stovky.
a každoroční krásné sportovní pokoukáTurnaj byl tradičně otevřený, i když po
pěti desetiletích si vybudoval takovou
pověst, že se ho účastní pouze nohejbalová elita. Vybojovat dobré umístění je
opravdu těžké. Letos se podařilo zvítězit
družstvu Krtečků, které hrálo ve složení
Jan Vanke, Radek Pelikán a Libor Chytra.
Šlo vlastně o reprezentaci ČR I. Druhé
místo vybojoval tým Jedle I, který hrál
ve složení Jan Voith, Josef Rezek a Roman Zajíc. Třetí pak skončili Čahouni,
za které hráli Jan Fröhlich, Vlasta Kubín
a Josef Řehák. Místo těsně pod „bednou“
zůstalo pro reprezentaci ČR II – Krtci.
Za ně bojovali Jiří Doubrava, František
Kalas a Josef Řehák.
Tři první týmy měly ve svých řadách

ní pro několik stovek diváků fajnšmekrů
udržuje pod Kazínem už třetí generace
nadšenců. Ta dnešní generace pořadatelů nebyla při konání prvního ročníku
ještě vůbec na světě. A co těch přátelství
a lásek… Takže všem zúčastněným hráčům, divákům a pořadatelům minulým,
současným i budoucím velké PODĚKOVÁNÍ.
A ještě k těm prvním dvěma zmiňovaným padesátkám – 50. ročník a 50 hrajících borců – přidám třetí, neméně významnou. Oslavil ji s námi náš kamarád,
reprezentační trenér pan Jiří Šmejkal.
I jemu patří dík za tradiční „dovoz“ reprezentantů a přání mnoha úspěchů do
Jaroslav Pecl
dalších let.

Foto 1 – Vítězní Krtečci se svým trenérem
Foto 2 – Družstvo domácích – Jedle I – obsadilo v turnaji 2. místo
Foto 3 – Jan Vanke byl vyhlášen turnajovým Mišákem sympatie
Foto 4 – Z finálových bojů
Foto 5 – Překvapení pro čerstvého padesátníka, trenéra reprezentace Jiřího Šmejkala – padesátka z padesáti bot (pan trenér se totiž pyšní přezdívkou „bota“)
Foto 6 – Aby svou botovou padesátku nespatřil oslavenec příliš brzy, zakryli mu gratulanti oči
páskou. Na místo činu ho pak musela dovést paní Veronika Honzíková.
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Olešnice II – historie, ale i současnost polského města
V návaznosti na článek uveřejněný v minulém čísle Informačního listu, který pojednával o historii nám blízké Olešnici,
s níž má město Černošice již brzy uzavřít smlouvu o partnerství, zmíníme ve stručnosti další historický přehled rozvoje
tohoto polského starobylého dolnoslezského města, s pohledem
též na jeho současný život.
Když
přešlo vodní otčiny – do Polska. V zimě 1945
olešnické panství bylo město – při závěrečných bojích
z rukou Poděbra- 2. světové války – téměř zničeno. Po přidů do vlastnictví pojení Dolního Slezska k Polské republiZnak města Olešnice knížat würtem- ce bylo z Olešnice německé obyvatelstvo
berských, Olešnice již dávno předtím odsunuto do Německa. V poválečném
využívala své výhodné polohy na cestě období bylo nutno město nejprve obz Vratislavi do Velkopolska a měla vý- novit, mnohde znovu vybudovat, aby se
znamné kontakty s Krakovem. To se mohlo dále rozvíjet.
projevilo nejen na rozvoji řemesel, ale
Historické pamětihodnosti
i v oblasti kultury. Od 13. století zde byla
Kdo do Olešnice zavítá, je příjemně
v provozu mincovna, v dalších staletích
překvapen
jednak rozkvětem tohoto
pak důležitého významu získala tiskárna
krásného
města
ve Slezské nížině, jeda později vyhlášené gymnázium.
nak
množstvím
jeho historických paK dalšímu rozkvětu města dochází ve
mětihodností.
K
nim bezesporu patří
druhé polovině 19. století. V roce 1868
již městem vede strategicky významná Olešnický zámek ze 13. století, Bazilika
železnice, spojující Vratislav s Horním sv. Jana Evangelisty rovněž ze 13. stol.,
Slezskem. Dále pak, v 19. století, prožívá kostely Nejsvětější Panny Marie a sv.
Olešnice mohutný rozvoj, kdy se stavějí Jiří, sv. Salvátora ze 14. a 15. stol., kosbudovy poštovního úřadu, soudu, škol- tel sv. Trojice z 18. stol., starobylá věž
ních zařízení včetně evangelické školy, Vratislavské brány ze 14. stol., budova
nová radniční budova (původní stará radnice původně z 15. stol., hradby
radnice byla postavena v roce 1410), a obranné valy městského opevnění
městská plynárna, nemocnice, kasárna, ze 14. století, zajímavá vodárenská věž
později vodárna, finanční úřad a již ve v ulici Wojska Polskiego a v neposlední
století dvacátém opravárenské haly že- řadě Stará synagoga z konce 14. století
lezničního vozového parku a sportovní v Lužické ulici, jež je jednou z nejstarstadion. Od Würtenbergů až do konce ších budov v Polsku. Původně gotická
2. světové války město náleželo správě stavba doznala četných přeměn, popruského a poté říšsko-německého te- slední její renovace se váže k roku
ritoria, v oněch dobách neslo německý 1968, avšak v dnešní době jako synanázev Oels. Teprve až v roce 1945, po goga již neslouží, neboť tvoří součást,
osvobození, se znovu vrátilo do své pů- resp. pobočku vratislavské fary Církve
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evangelické augsburského vyznání a její a skupin pod názvem Oleśnicki Wyprostory si též pronajímá letniční sbor skok, Jazz na Kanapie a další kulturní
pořady a sportovní akce, do nichž jsou
Církve svatodušní.
zapojeny nejrůznější sportovní kluby
Vzdělanost, kultura a sport
od kopané přes box, parašutismus, teKromě již zmíněného gymnázia zaznanis až k modelářství – v Černošicích
menalo město svůj rozkvět i v dalších
je přece dobře znám Oleśnicki Klub
vzdělávacích a osvětových institucích.
Modelarski. Na takovéto a obdobné
Proto je v Olešnici více škol – včetně
kulturní a sportovní akce se do Olešniněkolika gymnázií a lyceí – než v dávce sjíždějí turisté ze širokého okolí, ale
ných dobách. Za zmínku stojí Technická
také z partnerských měst. Olešnickými
důstojnická škola vojenského letectva partnery jsou Chrudim, německý WaW. Wróblewského, založená v roce 1955, rendorf v Severním Porýní-Vestfálsku
vzdělávající střední technický personál (asi 30 km od Münsterlandu na řece
polských vzdušných sil, přetvořená v ro- Ems) a francouzská obec Jaunay-Clan
ce 1990 na Školicí středisko leteckého v departementu Vienne (region Poiinženýrství působící až do roku 2002.
tou-Charentes). Doufejme, že vbrzku
Olešnické kulturní akce mají svým i Černošice stanou po jejich boku, jako
rozsahem mnohdy i charakter význam- nový partner Olešnice, města, jež ve
né přeshraniční spolupráce. Město se svém erbu má svatojánského orla jako
nachází nepříliš daleko od hranic České poselství dobré zprávy – evangelia pro
republiky a není ani příliš vzdáleno od všechny lidi dobré vůle.
hranic se Spolkovou republikou Němec- PhDr. Zbyněk Pačes, CSc., referent pro vztahy
ko. Pořádají se zde Dny Olešnice, Dny s partnerskými obcemi Spolku pro partnerství
Evropy, prezentace hudebních souborů
Evropských měst – Černošice

Jour fix aneb Partnerská spolupráce evropských měst
Ve dnech 3. a 4. října se v Černošicích
uskuteční setkání zástupců těch evropských měst, která se prakticky zabývají
partnerskou spoluprácí, tzv. Jour fix. Se
dvěma městy už mají Černošice uzavřenu partnerskou smlouvu (bavorský
Gerbrunn a polská Leśnica). Setkání
pořádá černošický Spolek pro partnerství evropských měst pod záštitou
města Černošice. Kromě již zmíněných
očekáváme účast delegátů z Olešnice
(Polsko), Themaru (SNR, Durynsko),
francouzského Mathieu a dalších francouzských obcí (Calvados) a Molsheimu
(Alsasko). Účelem Jour fix jsou diskuse

o dalších aktivitách, které by měly vést
k hlubšímu vzájemnému poznávání
občanů Evropy, a výměna zkušeností
v oblasti partnerské spolupráce, jež má
v každém městě svá specifika. V rámci
setkání bude v pátek 3. 10. od 17.00
v mokropeské kapličce oficiálně otevřena výstava nazvaná Gerbrunn a jeho
partnerství, kde se budete moci seznámit s tím, jak partnerskou spolupráci
vnímají v Gerbrunnu. Výpravná výstava
mapuje více než desetiletou spolupráci
nejen s Černošicemi, ale i dalšími osmi
gerbrunnskými partnerskými městy.
Spolek pro partnerství evropských měst
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Tajenka z minulé křížovky: Rodinná vila od Jaroslava Fröhlicha
Rodinný dům čp. 137 je stavbou, která je
zajímavá pro historii černošické architektury ze dvou důvodů.
Jednak stojí na místě vůbec první vily
v Horních Černošicích, která zde byla
vystavěna pouze pro letní
pobyt (z pamětní knihy
Horních Černošic se dozvídáme, že v roce 1890
v tehdejší vsi stávalo jedenatřicet domů, z nichž
pouze jeden byl trvale
neobydlen). Tuto letní vilu si nechal postavit po polovině osmdesátých let 19. století Julius Enders, officiál
pražské městské spořitelny v Praze II. Na
místě této stavby pak vznikl pro Jaroslava

Enderse v polovině třicátých let 20. století
architektonicky kvalitní modernistický
rodinný dům, projektovaný místním architektem Jaroslavem Fröhlichem, žákem
prof. Jana Kotěry na Akademii výtvarných
umění v Praze. Což je
druhým důvodem, proč je
tato stavba zajímavá pro
historii černošické architektury.
Vedle tohoto rodinného
domu, drobných adaptací
vil a dvou veřejných staveb (sokolovny a pošty) nemáme zatím
další údaje o Fröhlichově projekční činnosti v Černošicích.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Rychle; kopec nad Bělehradem – B. Dánské muž. jméno;
sudokopytníci; elektronická síť – C. Geol. vrstva prvohor; výtvarná technika;
zteč – D. Německá předložka; solmizační slabika; bůh lásky – E. Krylovy iniciály; zvrat; domácky Oldřich; zkratka slečny – F. Čerstvá; malá kachna; tlak
– G. Částice; předložka – H. Sedlina; souhlas – I. Ona; název písmene – J. Výzva k tichu; Asociace profesionálních klubů – K. Zelená předpona; ochoten
– L. Nekalost; hospodářská stavení – M. Velký stěhovavý pták; topivo; plesa
– N. Naftařská společnost; ojetina; dětský pozdrav – O. Lem; moje; zn. malířské
barvy – P. Běžet; procento – R. Knedlíčky; jihoamerický nádeník; ten – S. Symetrála; původní Peruánec; muslimské muž. jméno.
SVISLE: 1. Citoslovce skoku; uzenina; poprašek; mužské jméno – 2. Obilovina; činit; scénka; emocionální projev – 3. Ušlechtilá ocel; první část tajenky
– 4. Bassovy iniciály; líbezná; části obuvi – 5. Zdravotnická potřeba; řeka; ono;
mužští – 6. Obec; zájmeno přivlastňovací; část molekuly; onen – 7. Vyšší savci;
sázkařova otázka; úprava masa; rival – 8. Ženský hlas; avšak; iniciály zpěvačky
Pilarové; žen. jméno – 9. Římská šestka; anglický spisovatel; komorní soubor
– 10. Druhá část tajenky; nálož – 11. Skakespearův král; ochucené solí; jednoduchý stroj; stavební prvek – 12. Bývalý název fotbalové Dukly; neobdělané
pole; v jakém termínu; Sarmaté.
Nápověda: D. seit. – 1. knak. – 9. Amis. – 12. ATK.
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Významné osobnosti Černošic: Olympijská vítězka Milena Duchková
V roce olympijských her si po Věře Čáslavské připomeneme i druhou držitelku zlaté olympijské medaile z Mexika z roku 1968, a to Milenu Duchkovou. Obě měly svůj druhý domov v Černošicích.
Milena Duchková stačila i při tvrdém
tréninku vystudovat medicínu a stejně
jako její otec se upsala zubařině. V roce
1980 dostala nabídku trénovat kanadskou
reprezentaci. Chtěla se vrátit, ale krajané
ji přesvědčili, aby zůstala. Netušila, jak
blízko je „pražské jaro“. Dnes žije s manKdyž matka v roce 1960 přivedla malou, želem Petrem Neveklovským, bývalým
drobnou holčičku do pražského Tyršova volejbalovým trenérem, v kanadském
domu, aby ji přihlásila na skoky do vody, tre- Vancouvru, kde má zubní ordinaci. Sponérka Marie Čermáková ji nechtěla přijmout lečně vychovali dvě, dnes již dospělé
s tím, že tak malé děti neberou. Milena však dcery a syna. Do Česka se vrací za sestrou
rázně prohlásila „ale mně už je osm“. Byla to a bratrem a v Černošicích staví rodinnou
bojovnice. Tvrdě dřela a brzy začala sbírat vilku.
medaile. Tu nejcennější získala v roce 1968
Při letošní návštěvě se opět setkala se
v již zmiňovaném Mexiku za skok z deseti- svou bývalou trenérkou Marií Čermákometrové věže. Plavecký svaz se dodnes rád vou a byla přijata Dr. Jiráskem, předsedou
Milenou chlubí, protože je v tomto sportu
Českého olympijského výboru.
jedinou naší olympijskou vítězkou.
Na soutěže ve skocích do vody chodí již
Ale dodnes na ni vzpomínají i v Černojen jako divák, protože skok z desetimetšicích. Velký obdiv u mladých, ale i u všech
rové věže by byl bez tréninku při dotyku
kolemjdoucích vzbuzovaly Mileniny ods vodou velmi bolestivý. Všechny medaile
vážené skoky z nově postavené lávky přes
má pečlivě uložené.
Berounku.
Milena Křížová
1 – Přijetí u Dr. Jiráska,
předsedy Českého
olympijského výboru
Milena Duchová se narodila 25. 4. 1952
jako třetí dítě manželů Duchkových. Své
dětství a mládí prožila s rodiči a sourozenci
na černošické plovárně a tenisových kurtech.
Otec, zubní lékař, za rodinou dojížděl a maminka s dětmi pobývala od jara do podzimu
v Černošicích. Děti zde chodily i do školy.

2 – Setkání Mileny s její
bývalou trenérkou Marií
Čermákovou
3 – Šestnáctiletá držitelka
zlaté medaile z Mexika
v roce 1968
4 – Vítězný skok…
1
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5 – Milena a její stříbrná
medaile z Mnichova 1972
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Provoz informačního systému ministerstva vnitra bude omezen
Vážení spoluobčané, oznamujeme vám omezení provozu informačního systému Ministerstva vnitra v důsledku přechodu na vyšší verzi Infomix. Z tohoto důvodu nebude
možné dne 5. 9. 2008 přijímat žádosti o vydání občanského průkazu či cestovního
dokladu, provedení změny či doplnění údajů v cestovním dokladu, zaevidování změny
místa trvalého pobytu. Dne 8. 9. 2008 nejsou Ministerstvem vnitra vyloučeny drobné
výpadky. V souvislosti s tímto vás žádáme, abyste návštěvu správního odboru v souvislosti s občanským průkazem, cestovním pasem nebo evidencí obyvatel nerealizovali ve
Ludmila Rosíková, vedoucí správního odboru
dnech 5. 9. a 8. 9. 2008.

Město zve zástupce spolků a organizací na oslavu Dne české státnosti
Město Černošice zve zástupce všech místních spolků, církví a organizací k přátelskému svatováclavskému posezení, které se při příležitosti státního svátku Dne české
státnosti uskuteční v neděli 28. září od 18.00 v Clubu Kino, Fügnerova 263. Program
a občerstvení pro pozvané, tedy pro ty, kteří se po celý rok starají, aby se lidé v našem
městě bavili i vzdělávali a jejichž práce si představitelé města velice váží, je zajištěno.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
Nezapomeňte! Neděle 28. září v 18.00 v Clubu Kino.

Společná turistická akce v Duryňském lese
Ve dnech 12. až 15. června se zúčastnila naše devítičlenná skupina z Černošic turistické akce v německém městečku Themar, které leží v Duryňském lese. Akci zorganizoval
pan Klaus Hemprich z našeho partnerského města Gerbrunn v Německu (Partnerství
EU), které je také partnerským městem Themaru. Dosavadní společné černošicko-gerbrunnské putování se vždy uskutečnilo na Šumavě. Tentokrát přátelé z Themaru vybrali
malebné stezky svou krásnou krajinou a ujali se vedení putování. Měli jsme tedy poprvé
možnost poznat nejen starobylé městečko
Themar, jeho krásné okolí, krásně udržované vesničky, ale také pohostinné občany
a představitele města. Zajímavá byla prohlídka velmi zachovalého keltského opida
Gleichberg a zrekonstruovaného kláštera
Vessra. Během společných večerů se prohloubily přátelské kontakty a nové byly
navázány. Společné akce s přáteli přinášejí
vždy krásné zážitky, zveme tedy další černošické občany, aby se k nám připojili. Bližší informace o našem Spolku pro partnerství evropských měst, který v Černošicích
rozvíjí partnerskou spolupráci s našimi
partnerskými městy, jakož i o naší činnosti
a možnostech, vám podá pan Lešetický, tel.:
251 643 178, mail leseticky@iex.cz.
Spolek pro partnerství evropských měst

66

informace

Tam Tam Mraveniště pořádá pravidelná setkáváni v ZUŠ
Občanské sdružení Tam Tam Mraveniště zve všechny děti předškolního věku a jejich rodiče,
babičky a dědečky na pravidelné setkávání s dvouhodinovým programem: tvoření, tanečky,
písničky a další hrátky. Scházíme se vždy ve čtvrtek od 9 do 11 hodin v prostorách Základní
umělecké školy ve Střední ulici. Těšíme se na vaši návštěvu.
Za Mraveniště Hedvika Suchá a Simona Nováčková, gsm: 603 283 939

Mokropeská mateřská školka zve na olympiádu a pohádky
Mokropeská mateřská školka pořádá v sobotu 20. září na školkové zahradě už 7. ročník Dětské olympiády. Účastnit se mohou děti ve věku 3 až 8 let. Soutěžit se bude v různých sportovních disciplínách. Zápis účastníků bude v 8.30 a samotné sportovní zápolení vypukne v 9.00.
Pro všechny závodníky bude připraveno občerstvení a skákací nafukovací hrad, pro vítěze pak
zajímavé ceny. Srdečně zveme všechny malé sportovce.
Dále mokropeská mateřská školka zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce do mateřských školek, na divadelní představení, která se konají v naší školce na adrese
Topolská 518, Černošice-Mokropsy:
16. 9. – 9.00 – O Sněhurce
30. 9. – 10.30 – O Popelce
10. 11. – 10.30 – Rytíř Rýša
20. 11. – 9.30 – Z kroniky města Kocourkova
4. 11. – 10.30 – O princezně Rozmařilce
11. 11. – 9.00 – O tygříkovi
25. 11. – 8.30 – Kašpárkovo království
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě, dospělí vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školky

Pomozte najít nový domov pro opuštěné kočičky
ˇ
PRAZSKÝ
SPOLEK

ˇ
OCHRÁNCU ZVÍRAT

Vás srdecne
ˇ ˇ
zve na‚ 23.
umistovací
výstavu
opuštených
ˇ
kocicek.
ˇ ˇ
NOVÝ DOMOV BUDEME HLEDAT DNE 12.10.2008
ˇ ŠVEHLOVY
OD 10:00 DO 17: HOD V BUDOVE
ˇ U BRANEK
SOKOLOVNY, TJ SOKOL HOSTIVAR,
674, PRAHA 10.
Jak se k nám dostanete?
Bus 181, 271 zastávka Sklárská
Tramvaj 22, 26 zastávka Nádrazí
ˇ Hostivar
ˇ

Více na www.psoz.cz
Vstup: nejméne
ˇ 1 kocicí
ˇ ˇ konzerva
(mozno
koupit na miste)
ˇ
ˇ

Pražský spolek ochránců zvířat pořádá již 23. umisťovací výstavu
opuštěných kočiček, která se bude konat v neděli, 12. října, v době
od 10.00 do 17.00 ve Švehlově sokolovně v Praze 10. A jak se na
výstavu dostanete? Bus 181, 271 zastávka Sklárská, tramvaj 22, 26
zastávka Nádraží Hostivař. Vstup: Nejméně jedna kočičí konzerva
(lze zakoupit na místě).
Další informace na www.psoz.cz <http://www.psoz.cz/, tel.:
777 106 178, mail: mailto:psoz@seznam.cz> psoz@seznam.cz.
Jménem organizátorů výstavy Mirka Richterová

Při přepisování textu se vloudila chybička
V červnovém Informačním listu jsme otiskli velmi pěkný článek paní učitelky Mgr. Ivany
Sklenářové o návštěvě dětí z mokropeské školy v poslanecké sněmovně. Při přepisování textu,
který nám paní učitelka zaslala, však došlo k chybě. Místo Pražský hrad jsme otiskli nesprávně
(red)
Pražský Hrad. Paní učitelce, která učí český jazyk, se tímto omlouváme.
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Kulturní akce
v obcích
Mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice
14. 9. až 5. 10. (zámek – sál s krbem) – vždy od středy do neděle od 13.00 do 19.00 otevřena Krajinomalba Moniky Sichrovské.
6. 9. od 13.00 do 23.00 (prostor před zámkem) – Agentura Alotrium a Urození rváči ve
spolupráci s městy Černošice a Dobřichovice vás zvou na 5. ročník historického a šermířského festivalu Černošická Alotria.
6. 9. od 18.00 (kostel Karlík) – přijďte strávit příjemný večer s barokní trubkou a zpěvem.
Na programu jsou Charpentier, Scarlatti, Albinoni, Händel, Bach, Šaroun, Mozart. Vystoupí Jaroslav Šaroun (klavír a varhany), Miroslav Kejmar (trubka) a Michiyo Keiko
(soprán).
13. 9. od 16.00 (zámek – sál s krbem) – vernisáž Moniky Sichrovské: Krajinomalba. Malířka českého lesa vystavuje své studijní práce z let 2006–8 a také starší krajinomalebné
obrazy.
19. a 20. 9. od 19.30 a 21. 9. od 17.00 (zámek – velký sál) – v podání řevnických ochotníků uvidíte úspěšnou komedii G. Faydeaua Ten kdo utře nos
20. 9. od 19.00 (sál Dr. Fürsta) – cestovatelská beseda RNDr. Karla Wolfa s promítáním na
téma Peru – Machu Picchu… a život v horách.
27. 9. od 17.00 (kostel Karlík) – Jan Krejča hrající na teorbu a barokní kytaru vystoupí s programem Folia Ostinata aneb barokní variace na populární témata. Autoři:
G. G. Kapsperger, A. Piccinini, S. de Murcía, R. de Visée.
28. 9. od 15.00 (zámek) – divadlo Kapsa zahraje veselou činoherní pohádku O Růžence.

Řevnice
5. 9. (19.30) – Lesní divadlo – Taneční večer (moderní tanec v lese)
12. 9. (20.00) – Lesní divadlo – Sousedé od fontány (repríza hry Michaela Šmerglové
v podání řevnických ochotníků).
13. 9. (20.00) – Lesní divadlo – Sousedé od fontány
14. 9. (17.00) – Lesní divadlo – Sousedé od fontány

Všenory
Hudební inspirace mistrů staré hudby
Jiří Stivín & Centrum pro improvizaci v umění pořádají 13. září v Centru pro improvizaci v umění CAP-ART ve Všenorech 24. improvizační víkend Jiří Stivín & Robert
Hugo. Chcete se přesvědčit, co ve vás je? Přijďte! Hudební nástroj s sebou!!! Přihlášky
přijímáme pouze poštou či emailem či faxem do 8. září: Jana Horčičková, Sázavská 25,
120 00 Praha 2, e-mail: office@ttproduction.cz.
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Třebotov
Open Air Festival Třebotovská říje
Festivalem, který se bude konat 6. 9. v Třebotově, provede jeho spoluzakladatelka
Ester Kočičková. Program začne od 14.00. Dobrovolní vstupné nutné: 250 Kč. Spojení MHD – autobus č. 313 do Třebotova (jede z aut. nádraží Radotín). Kontakt:
Věra Sailerová, mailto: osnovasin@seznam.cz, tel.: 737 541 556. Možnost stanování,
ochutnávání piva, vína, guláše, steaku na grilu apod. zajištěno. Upozornění: změny v počasí a v pořadí účinkujících jsou vyhrazeny. Seznámení s ideální ženou či
mužem nezaručujeme, nezvladatelným nebo agresivním psům a dětem vstup nedoporučujeme!

Černošický Oktoberfest aneb Pivní slavnosti na Masopustním náměstí
Hostinec u Mlynáře a město Černošice vás srdečně zvou v pátek
3. října od 20.00 a v sobotu 4. října od 13.00 na Černošický Oktoberfest, který se uskuteční v zatepleném maxistanu na půvabném
Masopustním náměstí v Mokropsech. A co na vás čeká? Připravili
jsme pro vás několik druhů piv od známých i méně známých
výrobců. Můžete se těšit na 16-ti stupňové pivo, speciality české kuchyně a spoustu zábavy. Na našem Oktoberfestu vystoupí
mnoho kapel, jako Radek Novák a Animus band, Legal Bengal,
Dixiroad, Bufalo Bill, Třehusk a Balzám, které se postarají o dobrou náladu. Jako minulý ročník tak i tento bude plný zajímavých soutěží a také odměn. Na stáncích si budete moci dopřát
grilované selátko, jehňátko a mnoho dalších grilovaných dobrůtek. Večer pro vás
otevřeme ve stanu cocktail bar. Pro děti bude připraven kolotoč a další atrakce.
Těšíme se na vaši návštěvu
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
BUSCH, Andrea: Vražda jako zákusek – 18 detektivních povídek a 105 receptů na sváteční příležitosti z celého světa; DAVIS, Lindsey: Poseidonovo zlato – historický román;
FAULKS, Sebastian: Peklo pro zvané – nový příběh neohroženého agenta Jamese Bonda;
GABELHOUSE, Gary: Souboj šamanů – dobrodružný román; KESSLER, Leo: Operace
Glenn Miller – válečný román; KOUDELKA, Petr: Skladiště soli – společenský román
o Evropě v krizi; LOETSCHER, Hugo: Páv na hnojišti aneb Zvířata v nás – 33 břitce ironických povídek; McBAIN, Ed: Jehlový podpatek – detektivka; ROBERTS, Nora: Zkouška
důvěry – román pro ženy; RUSESABAGINA, Paul: Obyčejný muž – autobiografické vyprávění z doby krvavé občanské války ve Rwandě v roce 1994; SMALL, Bertrice: Nevěsta
z hranice – historický román pro ženy; ŠVANDRLÍK, Miloslav: Blanka oběť sexuálního
harašení – humorný román; VANDENBERG, Philipp: Zapomenutý pergamen – nová
kniha německého historika, přivádí čtenáře do noci v 15. století, kdy se v Evropě začnou
hroutit nejslavnější katedrály; VONDRUŠKA, Vlastimil: Krev na lopuchu – historická detektivka; ZIMOVÁ, Božena: Dřevěnej chleba – vzpomínkový román ze života pražského
Podskalí.
Naučná literatura:
BAUER, Jan: Co v učebnicích dějepisu nebylo po čtvrté; BOLINGER, Dwight: Jazyk jako nabitá zbraň – o užívání a zneužívání jazyka v dnešní době; DAHLKE, Rüdiger: Zbavte
se toxinů v těle – další kniha proslulého lékaře a terapeuta v oblasti přírodního léčitelství;
DAVID, Petr: Za strašidly po Praze – 100 rodinných výletů po Praze a jejím okolí; Fit
po čtyřicítce – cvičení; KNOPP, Guido: Göring – šokující historie muže, který připravil
Hitlerovi cestu k moci a vešel do dějin jako jeden z nejstrašnějších nacistických zločinců;
MANDŽUKOVÁ, Jarmila: Zázračné léky přírody – objevíte zázračnou sílu některých rostlin a potravin; MARINO, Ruggero: Kryštof Kolumbus, poslední z templářů – kniha plná
záhad a napětí; SCHOCH, Robert M.: Cesty stavitelů pyramid; STOKES, Philip: Malé album velkých myslitelů – sto osobností světové filozofie; WEISENSTEINER, Fried: Osudové ženy korunního prince Rudolfa I. – portréty žen, které sehrály významnou roli v životě
korunního prince Rudolfa, jediného syna císaře Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské.
Pro děti a mládež:
ARNOLD, Ady: Praštěné vynálezy – děsivá věda; LÉBLOVÁ, Jarmila: Myš Bláža na cestě
za blahobytem – čtení na dobrou noc; McCOMBIE, Karen: Stella a – Šíleně pubertální
kámoši – čtení pro dívky; OSBORN, Mary Pope: Výprava za dinosaury – magický domeček, který jednoho dne objeví Kuba a Anička, má kouzelnou moc přenést je do jiných časů;
ocitnou v době dinosaurů; Výprava do doby ledové – tentokrát výprava do pravěku; Výprava za tajemstvím pyramidy – dobrodružství Kuby a Aničky v Egyptě. Pro děti od 7 let;
STINE, R.L.: Husí kůže. Pozor na to, co si přeješ… – hororový příběh pro starší děti.

Otevírací doba v městské knihovně
Pondělí: 9.00–11.30, 12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30, 13.00–19.00
Pátek: 9.00–11.30
Čtvrtek: 12.30–16.00
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet. Pro
velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat na čísle 251 641 501.
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Černošická Alotria na zámku v Dobřichovicích
Agentura Alotrium ve spolupráci s městy Černošice a Dobřichovice vás zvou na
V. ročník setkání skupin historického šermu
nazvané Černošická Alotria. Akce proběhne
v sobotu 6. září od 13.00 do 23.00 na zámku
v Dobřichovicích. Uvidíte barbary, rytíře, lapky, piráty a šermíře i šermířky dvanácti skupin historického šermu z celé ČR. Nebudou
mezi nimi chybět dnes již legendární skupiny
Regius a Burdýři z Prahy a unikátní dámská
šermířská a taneční skupina Reginleif z Černošic. V doprovodném programu uslyšíte
keltské balady v podání australské zpěvačky
Beth A. Cooper. Dále je pro vás připraveno
dobové tržiště s dobovou krčmou. Celá akce
bude zakončena velkolepou ohňovou show.
Více na www.urozeni-rvaci.cz. Vstupné: dospělí 90 Kč, mládež 50 Kč, děti do výšky meče
zdarma. Projekt vznikl za finanční podpory
Středočeského kraje a pod záštitou hejtmana
(red)
Petra Bendla.

V mokropeské galerii představí své dílo Martina Foitů
V galerii Kaplička sv. Václava v Mokropsech bude 6. září v 18.00 zahájena výstava
akademické malířky Martiny Fojtů (AVU 1993, prof. Bedřich Dlouhý, prof. František Hodonský). Vystaveny budou obrazy, kresby, akvarely a koláže, a to od monumentálního obrazu Apokalypsa z roku 1994, až po výrazné koláže a kresby z poslední doby. Vystavená díla zaujmou diváka jemnou a výraznou barevností, detailním
zpracováním a vnitřní soustředěností. Dílo Martiny Fojtů je zastoupeno v Ludwigově sbírce v Německu, autorka byla oceněna v roce 1993 Cenou Hlávkovy nadace.
Výstava potrvá do 28. září, otevřeno bude v sobotu a v neděli od 14.00 do 18.00.
Eliška Jakubíčková, akademická malířka

Výstava Gerbrunn a jeho partnerství
Zveme vás v pátek 3. října od 17.00 do mokropeské kapličky sv. Václava na slavnostní zahájení putovní výstavy nazvané Gerbrunn a jeho partnerství. Tato výstava
postupně putuje po všech partnerských obcích Gerbrunnu a mapuje historii všech
partnerských vztahů. Velká pozornost je věnována i Černošicím. Neváhejte proto
a přijďte se podívat, jak partnerskou spolupráci vnímají gerbrunnští. Na vernisáži
vystoupí dětský lidový soubor Pramínek pod vedením Marcely Látalové, přítomni
Za odbor kultury Pavel Blaženín
budou zástupci našich partnerských měst.
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