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Uzávěrka příštího čísla
je ve čtvrtek 14. března.

Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:

Mokropeský masopust slavil dvacetiny
a na Masopustním náměstí bylo plno.
Lidé se bavili nejen taškařicemi na
pódiu, ale i v masopustním průvodu,
který vypravil na cestu po domácnostech dobrých mokropeských hospodyň
a hospodářů tradičním veršíkem sám
starosta města:
V zájmu zdravé populace
a potřebné integrace
k masopustu gratuluji
průvod po vsi povoluji!
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29. schůze rady města
konaná 7. ledna 2008
Odbor investic a správy majetku

• rada

ve věci Přestavba domu č. p. 728 na
rodinný dům s podnikatelskou činností (pozemky parc. č. 1683 a 1691/13) – Ostružinová
ulice odkládá své rozhodnutí a žádá stavební
odbor o prověření dokumentace a o stanovisko, zda je návrh v souladu s územním
plánem

• rada souhlasí s přeložkou pilířku pro kabelové vedení NN v Berounské ulici
• rada souhlasí s rozšířením kabelového vedení NN pro dům č. p. 1930 v Lidické ulici
za podmínek obvyklých pro vstup do komunikace (smlouva, poplatek, uvedení povrchu do
původního stavu)
• rada souhlasí se změnou stavby tenisového
areálu před dokončením na pozemcích parc.
č. 5129/39 a 5129/40 v Topolské ulici podle
předložené dokumentace
• I. rada ve věci Centrum Vráž souhlasí se
změnou územního rozhodnutí ze 17. 7. 2006
na stavby II. fáze II. etapy podle předložené
dokumentace, protože nedojde ke změně
celkové hmoty budov ani zastavěné plochy
a výšky; změna se týká pouze vnitřního
funkčního využití, které je v souladu s územním plánem; II. rada souhlasí s vybudováním
staveb II. fáze II. etapy (objekty „A“ a „B“)
podle předložené dokumentace ke stavebnímu povolení
• rada souhlasí s provedením dvou vrtů pro
tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 4477
v ulici Zd. Lhoty podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 1682/27 v Měsíční ulici
podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s pronájmem části pozemku
města parc. č. 2657/20 v ulici Školní jako

zařízení staveniště na základě smlouvy o pronájmu veřejného prostranství s tím, že v případě zahájení prací na výstavbě tělocvičny
bude smlouva vypovězena (výpovědní lhůta
1 měsíc)

• rada souhlasí s propojením vedení veřejného osvětlení v ulicích Školní a Mokropeská
– Na Višňovce podle cenové nabídky fy Eltodo
• rada ve věci Žádost o sdělení dalšího postupu ve věci petice o zachování prodejny papír
– hračky v Karlštejnské ulici konstatuje, že
v souladu se zákonem bude znovu vyvěšen
záměr o pronájmu uvedených nebytových
prostor

• rada bere na vědomí Zánik zástavního
práva (budova č. p. 228 v Poštovní ulici vč. pozemku), neboť město splatilo půjčku ve výši
5 073 541 Kč na výstavbu kanalizace Měchury v r. 2002

• rada ve věci Topolská – obnova krytu
vozovky pověřuje odbor technických služeb
provedením štěrkové úpravy mezi novým
nájezdem do ulice Nádražní v návaznosti na
stávající terén
• rada ve věci Rozprostření ornice a založení
trávníků v zelených pásech podél komunikací realizovaných v r. 2007 pověřuje odbor
technických služeb provedením výše uvedených prací ve vhodném vegetačním období
(Mokropeská, Topolská, Na Višňovce, V Rybníčkách, Malinová, Ostružinová a Borůvková)

• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., na
rozšíření kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. PK 730 v k. ú. Černošice ve vlastnictví
města za jednorázovou úplatu 500 Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., na zřízení věcného břemene na
(Pokračování na straně 18)
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Město učinilo razantní krok k udržení čistoty chodníků a ulic

„Nedovedu si představit, že bych se svým psem šla na procházku
bez obligatorního pytlíku, ale připadám si v Černošicích jako
ojedinělý úkaz. Psí výkaly jsou všude v neuvěřitelném množství.
Protože máme malé štěně, jsme nuceni v našem okolí uklízet i po
psech jiných majitelů, neboť je to pro něj nebezpečné. A to je nic
v porovnání s malými dětmi,“ postěžovala si před časem jedna
ze čtenářek Informačního listu.
Jsou
pejskaři odboru technických služeb, kteří situaci
skutečně tak bez- rovněž sledují (kontakt je uveden na konci
ohlední k jiným článku).
a vlastně i k sobě? Má na tom svůj podíl
Udržet černošické chodníky a ulice čisté
nedostatek košů na psí exkrementy? Řeší při vzrůstajícím počtu psů je běh na dlouměsto tento problém? Více o tom místosta- hou trať, a je třeba, aby tuto snahu akceptorostka Helena Langšádlová:
vali všichni. Město tím, že bude potřebu ko„V porovnání s tak zásadními problé- šů a jejich rozmístění monitorovat a jejich
my, jako je zásobování vodou či výstavba počet stále zvyšovat, městská policie tím, že
a údržba komunikací, by se mohl problém zabrání volnému pohybu psů (v tomto směpsích exkrementů zdát podružným. Roz- ru můžeme konstatovat výrazné zlepšení)
hodně tomu tak ale není a město jej chce a tím, že vyvine větší tlak na pejskaře, kteří
řešit stejně zodpovědně. V minulých dnech po svých miláčcích exkrementy neuklízejí,
instalovali pracovníci odboru technických a v neposlední řadě i osvětou, která v sobě
služeb v ulicích města třicet nových košů na zahrnuje i varování před závažnými chopsí exkrementy a zvýšili tak jejich počet na robami. Podobá-li se totiž pokus o údržbu
bezmála padesát. Dalších dvacet je objedná- trávníku sekačkou v místech, kudy vedou
no. I když to stále ještě není počet dostateč- trasy pejskařů, spíše rozmetání hnojiva, pak
ný, znamená to zásadní krok k nápravě.
paraziti přebývající ve střevech psů tím doNa podzim roku 2004 jsme se prostřed- stávají ideální možnost infikovat třeba vaše
nictvím Informačního listu obrátili na dítě. A nejen to! Oční forma Toxocara canis
obyvatele města s otázkou, která místa by může způsobit oslepnutí a akutní Toxoplasměla být koši na psí exkrementy osazena. mosa je zase indikací k potratu, neboť hrozí
Neboť jak pejskaři, tak i obyvatelé přileh- nebezpečí postižení plodu.
lých nemovitostí sami nejlépe vědí, kudy
Přes všechna negativa spojená s navedou psí vycházkové trasy. Anketa neměla stíněným problémem si však myslím, že
valnou odezvu, zdálo se, že nikoho příliš v současné době přistupují majitelé pejsků
neoslovila. Nicméně situace se změnila
výrazně zodpovědněji k otázce udržení čisa problém nabyl větších rozměrů, neboť
toty ve městě a tam, kde koše rozmístěny
pejsků přibývá. Proto se touto cestou znovu
jsou, je opravdu používají.“
vracím k původní myšlence ankety a uvítáKontakt na technické služby
me všechny podněty, které povedou ke
zlepšení situace. S návrhy, kam koše umístit Černošice – Mokropsy, Topolská 660
a kolik jich je v jednotlivých částech města Telefonní číslo: 251 641 183
potřeba, se prosím obracejte na pracovníky mail: technicke@mestocernosice.cz.
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Městská policie výrazně zvýší kontroly psů i jejich majitelů
Na základě stížností mnoha obyvatel Černošic kvůli znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy, přistupuje městská policie k razantnímu řešení tohoto problému.
V následujících měsících proběhnou i náklady řízení s tím spojené, a to v částkontroly, které prověří, zda každý pes ce 1 000 Kč. Tudíž jeden psí exkrement
chovaný ve městě je přihlášen k míst- může přijít až na 2 000 Kč.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
nímu poplatku ze psů. Bude-li zjištěno,
že majitel nemá psa k tomuto poplatku
přihlášeného, bude celá věc oznámena
příslušnému odboru městského úřadu.
V případě, že majitel psa nebude mít
trvalé bydliště v Černošicích, bude dotázán místně příslušný správce poplatku
v trvalém bydlišti majitele nebo chovatele.
Kontroly se dále zaměří na řádné označení psa, které prokazuje, že byl k poplatkové povinnosti přihlášen (známka, případně
čip). Dále pak bude kontrolován soulad
s obecně závaznými právními předpisy
města, zejména s vyhláškou č. 4/2005 upravující pohyb psů na veřejném prostranství
(vyhláška je na následující straně).
V případě, že strážník zjistí majitele psa,
který hned na místě po svém miláčkovi
neodklidí právě stvořenou nečistotu, bude to řešit pokutou dle ustanovení § 47,
odst. 1, pís. d) zákona 200/1990 Sb., o přestupcích až do výše 1 000 Kč. V případě,
že osoba, která psa venčí, nebude ochotna
pokutu uhradit, bude věc postoupena
k projednání správnímu orgánu, kde tato
osoba bude nucena, vedle sankce, uhradit

Pracovníci technických služeb umístnili v poslední době v ulicích města na třicet nových
odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy.
K rozmístnění dalších košů mohou říci své
i obyvatelé jednotlivých částí města. Technické služby jsou připraveny reagovat na jejich
podněty.

Požár v chatové osadě likvidovali hasiči z Mokropes
V pátek 22. února ve večerních hodinách bylo městské policii oznámeno zahoření trávy
a listí v chatové osadě Na Vírku v Černošicích. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že požár vznikl od žhavého popela, který na toto místo kdosi vysypal. Oheň pak byl likvidován
Sborem dobrovolných hasičů z Mokropes. Včasným nahlášením požáru vznikla minimální škoda, věc bude řešena jako podezření z přestupku.
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Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se stanoví
pravidla o pohybu psů na veřejném prostranství
Čl. 1
2) Veřejným prostranstvím ve smyslu
této obecně závazné vyhlášky jsou
1) Držitel psa nesmí psa vyvádět bez vodítka
tyto ulice a náměstí na území města
nebo bez náhubku na veřejná prostranČernošice:
ství uvedená v následujícím odst. 2.
Akátová
Alešova
Arbesova
Benešovská
Berounská
Bezejmenná
Bezručova
Boleslavská
Borůvková
Boženy Němcové
Brusinková
Brněnská
Budějovická
Bulharská
Čajkovského
Čapkova
Červánková
Dobřichovická
Domažlická
Dr. Janského
Erbenova
Fialková
Fibichova
Franty Kocourka
Fügnerova
Gogolova
Gorkého
Habrová
Havlíčkova
Hradecká
Husova
Chebská
Chilská
Chomutovská
Chrudimská

Ibišková
Jablonecká
Jabloňová
Jahodová
Jansova
Jasmínová
Javorová
Jedlová
Jičínská
Jihlavská
Jiráskova
Jižní
K Dubu
K Hájovně
K Lesíku
K Višňovce
Kamenická
Karlická
Karlštejnská
Kaštanová
Kazínská
Ke Hřišti
Ke Skále
Ke Švarcavě
Kladenská
Klatovská
Kollárova
Komenského
Kopretinová
Kubánská
Kutnohorská
Kyjevská
Lermontova
Leknínová
Lesní

Liberecká
Libušina
Lidická
Lipová
Luční
Madridská
Majakovského
Malinová
Mánesova
Masopustní náměstí
Mělnická
Měsíční
Mládežnická
Modřínová
Mokropeská
Moravská
Mostecká
Myslbekova
Na Drahách
Na Ladech
Na Marsu
Na Pískách
Na Poustkách
Na Stráži
Na Višňovce
Na Vyhlídce
Nad Kamenným
mostem
Nad řekou
Nad statkem
Nádražní
Náměstí 5. května
Nerudova
Nymburská

Olbrachtova
Ostružinová
Pardubická
Peroutkova
Písecká
Plzeňská
Pod Hladkou
skalou
Pod Horkou
Pod Ptáčnicí
Pod Slunečnou
Pod Školou
Pod Višňovkou
Polní
Polská
Poštovní
Pražská
Příbramská
Puškinova
Radotínská
Revoluční
Riegrova
Rumunská
Růžová
Říční
Sadová
Slovenská
Slunečná
Smetanova
Sosnová
Srbská
Strakonická
Střední
Stulíková
Sušická

Svatopluka Čecha
Šeříková
Školní
Táborská
Tolstého
Topolská
Třebotovská
Tyršova
U Jezu
U Mlýna
U Vodárny
Ukrajinská
V Boroví
V Dolích
V Dubině
V Habřinách
V Horce
V Kosině
V Lavičkách
V Mýtě
V Rokli
V Rybníčkách
V Zahrádkách
Větrná
Voskovcova
Vrážská
Všenorská
Waldhauserova
Werichova
Zahradní
Zdeňka Lhoty
Zdeňka Škvora
Zvonková
Žatecká

(3) Držitel psa smí psa samotného ponechat na veřejném prostranství, např.
před obchody, úřady apod., jen po
dobu nezbytně nutnou a pouze upoutaného k pevným zařízením.

uložených se postihuje jako přestupek
podle § 28 odst. 1 písm. c), odst. 2 a 3
zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. 2
1) Porušení povinností touto vyhláškou

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 12. 11. 2005.
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V souvislosti s výskytem tularemie vyzývá městská policie k opatrnosti

Hlídka městské policie přijala 12. února oznámení, že v ulici Hradecká leží mrtvý zajíc. Strážníci zajistili odvoz zvířete a jeho předání odchytové službě k preventivnímu veterinárnímu vyšetření. A to z důvodu výskytu tularémie – závažného
onemocnění, které je přenosné i na člověka. Touto cestou si vás proto dovoluji
vyzvat k opatrnosti. Poučte prosím o možném nebezpečí především své děti. Jakýkoliv výskyt uhynulého zajíce či králíka ihned hlaste městské policii na telefonní
číslo 724 060 620. Strážníci poté provedou všechna nezbytná opatření.
Řidička fiatu srazila chodce – 23. ledna nehody ujel. Lustrací vozidla v evidenci
v 18.03 byla hlídka městské policie požá- majitelů vozidel byl zjištěn provozovadána svými pražskými kolegy o spolupráci tel vozidla. Věc byla předána Policii ČR
ohledně dopravní nehody v ulici Radotín- k prošetření.
ská, kde řidička osobního fiatu srazila Syn měl napadnout matku – 6. února
chodce. Zraněný byl převezen záchrannou v 7.04 hlídka Městské policie Černošice
službou k lékařskému ošetření, nehodu na žádost Obvodního oddělení Policie ČR
Řevnice prověřovala oznámení o fyzickém
převzala Policie ČR k prošetření.
Nehoda se obešla bez zranění – 28. ledna napadání matky synem. Po provedení nutv 14.20 byla městské policii oznámena do- ných úkonů byla věc předána Policii ČR
pravní nehoda na silnici mezi Černošicemi k zahájení trestního řízení.

Při pádu si žena poranila nohu – v 2.45
byla vyrozuměna hlídka městské policie
o signálu Tíseň v Domě s pečovatelskou
službou. Na místě nalezli strážníci ženu,
která si při pádu poranila nohu. Hlídka
zraněné poskytla první pomoc a provedla
další neodkladná opatření.
V křižovatce unikal plyn – 10. února
v odpoledních hodinách přijala hlídka
městské policie oznámení, že v křižovatce
ulic Střední a Topolská uniká plyn. Na
místě zasahovali jako první Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy a HZS Řevnice.
Noční hádka rušila sousedy – 12. února
Řidič nedal přednost v jízdě – 28. ledna
v 0.28 byla hlídka městské policie požáv 21.58 přijala hlídka oznámení o dopravdána Policií ČR, aby prověřila oznámení
ní nehodě dvou vozidel v ulici Vrážská.
o rušení nočního klidu v ulici Slunečná.
Příčinou nehody, která se obešla bez zraStrážníci na místě zjistili, že na udaném
nění, bylo nedání přednosti v jízdě.
místě se hlasitě hádají obyvatelé jednoho
Viník z místa nehody ujel – Dne 29. led- z domů a řeší rodinný spor. Poté aktéry
na v 20.36 přijala hlídka městské policie rušení nočního klidu poučili o možnosti
oznámení o dopravní nehodě dvou vozi- podání trestního podání na návrh.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
del, při které pravděpodobný viník z místa
a Radotínem. Na místě zjistili policisté tři
havarovaná osobní vozidla. Jedno z vozidel
bylo převráceno na bok. Nehoda se obešla
bez zranění. Dopravu v místě nehody řídila
hlídka městské policie až do příjezdu Policie ČR.
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Meziroční srovnání výsledků činnosti městské policie
2006

2007

1 572

1 212

Řešeno blokovou pokutou

530

979

Přestupky v dopravě řešené blokovou pokutou

479

971

Přestupky proti veřejnému pořádku řešené blokovou pokutou

51

14

Oznámeno příslušným správním orgánům

1 042

233

Na blokových pokutách uloženo celkem

570 800 Kč

1 060 100 Kč

Na místě v hotovosti uhrazeno

255 600 Kč

515 100 Kč

Pokuty na místě nezaplacené k vymáhání

315 200 Kč

545 000 Kč

Celkem zjištěno přestupků

Zjištěno vraků

18

18

Počet výjezdů na střežené objekty

390

342

Odchyceno zvířat (provedený odchyt/umístěno v záchytném kotci)

55/78

63/63

Podezření ze spáchání trestného činu předaných Policii ČR

90

145

Výjezd mimo základní plán pracovní doby

401

401

Výjezd k požárům

21

9

Radar (počet předaných přestupků)

454

807

Asistence u domovních prohlídek a výkonu rozhodnutí

18

7

76

29

Náhradní doručení dle trestního řádu a správního řádu

Vypracovala Martina Plzáková

V poslední době si řidiči v Černošicích užili své. Nefungující závory, ať už byly nahoře nebo dole,
zdržovaly, stresovaly a vůbec dělaly pořádnou neplechu. Řidiči si museli dávat velký pozor.
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Řidiči nerespektující pravidlo pravé ruky, jsou nebezpeční

V poslední době se městu podařilo zrekonstruovat hned několik důležitých páteřních komunikací. Tyto komunikace s kvalitním asfaltovým povrchem přímo vybízejí
řidiče k rychlejší a bezstarostnější jízdě, i když nejsou osazeny dopravními značkami.
To znamená, že tyto páteřní ulice v žádném případě nejsou ulicemi hlavními.

V této souvislosti bychom rádi připomněli jízdu křižovatkou, § 22 odst.
2 zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích: Řidič musí dát
přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům
přijíždějícím zprava, pokud není stanovena místní úprava provozu na pozemní
komunikaci jinak.

Dalším nejčastějším porušováním zákona o silničním provozu je nesprávné
parkování na komunikaci. V § 25 odst.
3 zák. č. 361/2001 Sb., je stanoveno: Při
stání musí zůstat alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry pro každý
směr jízdy, při zastavení musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 metry pro oba směry jízdy.
Zamysleme se – parkujeme určitě vždy
v souladu se zákonem? Domníváme se,
že není řidiče, který by toto pravidlo
neporušil. S ohledem na šířkové uspořádání komunikací v našem městě se těžko
toto pravidlo dodržuje, i když dodržováno má být za všech okolností. Zaparkujete-li v rozporu se zákonem, rozhlédněte
se, kde parkujete. Opravdu se nenajde
jiné, méně frekventované místo? Opravdu nemůžete zaparkovat na vlastním
pozemku? Nezhoršujete průjezd dalším
vozidlům? Je místo dostatečně přehledné
a bezpečné i pro vaše vozidlo?

K zabránění krizových situací je
mnohdy město nuceno osazovat dopravní značení. Jsou to zbytečně vynaložené
náklady, nehledě na to, že údržba také
není zadarmo. Navíc osazením dopravního značení nelze vyřešit vše. PředeTato značka dává přednost v jízdě
Jak již bylo řečeno, dnešním trendem je, vším dodržováním pravidel silničního
že řidič projíždějící po páteřní komunikaci provozu přispíváte k bezpečnosti na koa ještě k tomu po nové vozovce zapomíná munikacích. Dbejte na bezpečnost svou
na základní pravidla, a to především na i druhých a buďte ohleduplní i k ostatzmiňované pravidlo pravé ruky. Přitom ním účastníkům silničního provozu.
si neuvědomuje, jak je jeho jednání ne- Toto pravidlo je tím nejúčinnějším.
bezpečné.
Odbor dopravy
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Ulice K Lesíku se zklidnila, dopravní problém se přesunul do Školní

Vzhledem k opakovaným i stále přibývajícím stížnostem na dopravní situaci
u mokropeské základní školy v ranní špičce a při konání třídních schůzek, pověřila rada města městskou policii vypracováním návrhu změn vedoucích ke
zklidnění dopravní situace v okolí školy.
Z navrhovaných řešení dopravně bez- na ostatní účastníky silničního provopečnostní komise bylo vzhledem k sou- zu. A co je zarážející, mnohdy neberou
časným možnostem vybráno to, které ani ohled na houfy dětí využívající ulici
zjednosměrňuje ulici K Lesíku, a to ve Školní k cestě do školy. Přitom by stačila
směru od Mokropes. Toto řešení umož- trocha pochopení pro dopravní situaci
ňuje rodičům, kteří vozí své děti do školy, a smíření s tím, že ujedu autem o několik
parkování po obou stranách zmíněné uli- desítek metrů víc, případně ujdu několik
ce při zachování alespoň tři metry široké- metrů navíc a přispěji tak k řešení jednoho pruhu pro průjezd dalších vozidel. Při ho velkého problému, kterým je doprava
dodržování této jediné podmínky přestalo dětí do školy.
docházet ke kolizním situacím, při kterých
V žádném případě nechci tímto sahat
byla komunikace chvílemi neprůjezdná nikomu do svědomí, ale opravdu by nea mezi pohybujícími se vozidly přebíhaly bylo možné využívat ulici K Lesíku jako
děti spěchající do školy.
přístupovou komunikaci a parkoviště při
Zjednosměrnění ulice se setkalo jak příjezdu ke škole a tím zvýšit bezpečnost
s pozitivními, tak negativními ohlasy. Na dětí a zklidnit dopravu v okolí školy?
Str. Josef Dovjak, městská policie
jedné straně spokojenost se zlepšením
situace před školou, na straně
druhé rozčilení řidičů kvůli
upravení směru provozu od
Mokropes. Většina by spíše
uvítala zjednosměrnění z Vráže do Mokropes. Přestože toto
řešení se jeví jako přijatelnější, není možné, neboť ulice
K Lesíku je příjezdovou komunikací pro záchranné složky právě ve směru na Vráž.
Několik dní po změně
dopravního značení se celý
problém přesunul z ulice
K Lesíku do ulice Školní, kde
v současné době dochází ke
stejným situacím jako dříve
v ulici K Lesíku. Řidiči vozidel parkují a zastavují kde se
dá a neberou při tom ohled
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Změna sídla Okresní správy sociálního zabezpečení Praha-západ
Ve dnech 11.–14. března 2008 proběhne
stěhování Okresní správy sociálního zabezpečení Praha-západ do nového sídla v ulici
Sokolovská 855/225, 3. patro, 190 00 Praha 9.
V těchto dnech bude OSSZ Praha-západ pro
veřejnost zcela uzavřena. Podatelna bude
v provozu pouze pro příjem podání na nové
adrese v prostorách klientského centra OSSZ
Praha-západ, Sokolovská 855/225, Praha 9,
11.–14. 3. 2008 v době od 8.00 do 16.00.

Telefonní spojení po dobu stěhování bude
omezeno, kontakt do nového sídla bude od 12. 3.
2008 na tel. č. 284 005 301 – sekretariát OSSZ.
Od pondělí 17. 3. 2008 začne na OSSZ Praha-západ plný provoz dle standardních úředních hodin. Číslo účtu pro odvod pojistného
na OSSZ Praha-západ se nemění.
Spojení do nového působiště: metro trasa B, stanice Vysočanská.
(red)

Finanční úřad Praha-západ informuje daňové poplatníky

Finanční úřad Praha-západ informuje
daňové poplatníky, kteří budou za rok 2007
podávat daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických osob, že v rámci služeb poskytoDatum návštěvy/konzultace
Stanovené hodiny

25. 3. 2008
11.00–16.00

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených dnech a úředních hodinách poskytnou
konzultace daňovým subjektům ohledně daňové problematiky. V rámci těchto úředních hodin
mohou daňoví poplatníci platně podat daňové
přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do formulářů a mohou rovněž
obdržet složenku pro zaplacení daně.

Vzniknou-li poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání nejasnosti, mohou
zavolat na informační telefonní linky Finančního úřadu Praha-západ, tel.: 261 373 200
nebo Finančního ředitelství v Praze, tel.:
257 004 219, a to od 3. 3. do 31. 3. (Po, St: 8.00–
17.00, Út, Čt: 8.00–14.30, Pá: 8.00–14.00).
Finanční úřad Praha-západ

vaných veřejnosti budou pracovníci úřadu
přítomni v následujících dnech na Městském
úřadu Černošicích, Riegrova 1209:
27. 3. 2008
12.00–18.00

Informace o úředních hodinách pracovišť městského úřadu v Černošicích
V minulém čísle Informačního listu byly uvedeny úřední hodiny pracovišť městského
úřadu s malou nepřesností. Uvádíme proto hodiny pro veřejnost všech pracovišť úřadu
v Černošicích ještě jednou s tím, že opravený údaj je podtržen a zvýrazněn:
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
Úřední hodiny úřadu:
Úřední hodiny vybraných pracovišť (matrika, ověřování listin a podpisů, vydávání výpisů
z katastru nemovitostí, příjem inzerce do IL, prodej pytlů na bioodpad):
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
úterý, čtvrtek a pátek
8.00–11.30
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
Úřední hodiny podatelny:
úterý a čtvrtek
8.00–11.30 a 12.30–14.00
pátek
8.00–11.30
sobota
8.00–10.00
pondělí a středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
Úřední hodiny pokladny:
úterý, čtvrtek a pátek
8.00–11.30
Aktuální informace o úředních hodinách jednotlivých pracovišť a kompletní telefonní seznam naleznete na webových stránkách města www.mestocernosice.cz.
(red)
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Technické služby nabízejí možnost pronájmu strojového parku
Odbor technických služeb disponuje strojovým parkem, ze kterého
si mohou obyvatelé města nebo
firmy za úplatu zapůjčit jednotlivé
stroje. V případě zájmu o zapůjčení techniky je třeba kontaktovat
vedení odboru a v předstihu nejméně dvou dnů si domluvit datum
a hodinu přistavení stroje a rozsah
požadovaných služeb. Také je potřeba před zapůjčením techniky
sepsat závaznou objednávku, která
bude součástí fakturace. Všechny
stroje a jejich služby jsou zapůjčovány včetně obsluhy.
Technické služby upozorňují, že
si nelze najímat jednotlivé pracovníky odboru, například na údržbu
soukromých zahrad, nemovitostí
apod.
Za odbor technických služeb Jiří Horák

Ceník pro rok 2008
Avia
Tatra
Bobcat
válec
plošina
multikára
Caterpillar
traktor
štěpkovač s obsluhou
Avia
Tatra
plošina
multikára
Fumo
cena pracovníka VaK
cena pracovníka TS
zapůjčení vysoušečů
kontejner na větve
a bioodpad

za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
Kč/km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
Kč/h
Kč/h
Kč/den

včetně DPH
600,00 Kč
720,00 Kč
660,00 Kč
420,00 Kč
480,00 Kč
250,00 Kč
800,00 Kč
800,00 Kč
980,00 Kč
23,00 Kč
35,00 Kč
20,00 Kč
20,00 Kč
21,00 Kč
238,00 Kč
215,00 Kč
12,00 Kč

3 m³

1 120,00 Kč

Akce Kontejnery jaro 2008 pokračuje v dalších ulicích

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 do 14.00 (odpad
přinesený po čtrnácté hodině pracovníci svozu odmítnou) v těchto termínech a ulicích:
8. 3.

9.00–14.00

Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
15. 3. 9.00–14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
22. 3. 9.00–14.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
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Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (V Kosině)
29. 3. 9.00–14.00

Mokropeská (roh Na Višňovce)
Vráž (u samoobsluhy)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková).
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat
hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný
odpad (zdarma do areálu technických služeb),
barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do
TS), bioodpad (větve, tráva apod. se sváží
každé úterý v biopytlích, které lze zakoupit na
městském úřadu či v technických službách).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy
kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

z radnice

Kontaktní místa Czech POINTu na Městském úřadu Černošice

V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého podacího
ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel
navštívit několik různých úřadů státní správy. Jedná se o výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.
Městský úřad Černošice, pracoviště
Praha, Podskalská 19, má kontaktní místa
Czech POINTu:
Na správním odboru
1. patro, kanceláře č. 136 a 136a,
úřední hodiny:
od 8.00 do 17.00
pondělí a středa
úterý, čtvrtek a pátek
od 8.00 do 12.00
Na živnostenském odboru
přízemí, kancelář č. 022,
úřední hodiny:
od 8.00 do 17.00
pondělí a středa
Podrobnější informace o jednotlivých výpisech:
Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí ČR
může požádat anonymní žadatel. Výpis
lze požadovat na základě listu vlastnictví
nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud
žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví,
musí znát katastrální území a číslo listu
vlastnictví. Vydání první strany výpisu je
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše
je zákonem omezena na 100 Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na
50 Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle
seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek,
nebo stavební parcelu nebo číslo popisné,
jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je
ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek,

v případě, že budova je dělena na jednotky,
což je typické u větších staveb, dělících se
na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen
popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu
v domě.
Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České
republiky opět může požádat anonymní
žadatel. Výpis lze požadovat na základě
znalosti IČ obchodní organizace. I zde je
vydání první strany výpisu zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 100 Kč; každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.
Výpis z Živnostenského rejstříku
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na
základě znalosti IČ obchodní organizace.
I v tomto případě je vydání první strany
výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč;
každá další strana výpisu je zpoplatněna
částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 50 Kč.
Výpis z Rejstříku trestů
Podle § 11 a odst. 1 zákona č. 269/1994
Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze
vydat výpis z evidence Rejstříku trestů
osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není
třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží
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vyplněnou k podpisu předtím, než mu je
výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost
úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze
na pracovišti Czech POINT výpis vydat,
musí mít platný doklad totožnosti a musí
mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že
výpis se může vydat i cizincům, kteří mají
například trvalé bydliště v České republice.
Od 18. 2. 2008 je možné na pracovištích
Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku
trestů na základě plné moci.

tříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje
žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně
zpracována na pracovišti Rejstříku trestů,
musí žadatel o výpis požádat způsobem
podle § 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů v platném znění – tedy
formou papírové žádosti. Systém Czech
POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto
papírovou žádost již předvyplněnou jeho
osobními údaji, které sdělil obsluze pracoV případě, že je možné vyřídit žádost viště Czech POINT. V tomto případě se neo výpis z Rejstříku trestů elektronicky, platí správní poplatek úřadu, ale vylepí se
zaplatí klient podle zákona za tento výpis kolek v hodnotě 50 Kč a žádost úřad pošle
50 Kč jako správní poplatek úřadu za přije- ke zpracování na Rejstřík trestů.
tí žádosti o vydání výpisu z evidence RejsLudmila Rosíková, vedoucí správního odboru
(Pokračování ze straně 7)

nové kabelové vedení NN na pozemku parc.
č. 1984 v k. ú. Černošice za jednorázovou
úplatu 7000 Kč a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení

• rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod 1/40 pozemku parc. č. 4806
(lokalita osady Radost) o výměře 710 m² v k.
ú. Černošice na Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
Finanční odbor

• rada

bere na vědomí nové ceny za vodné
a stočné v souvislosti se změnou výše DPH
od 1. 1. 2008

• rada ve věci Žádost o splátkový kalendář
souhlasí s úhradou faktury č. 154336 v částce
46 199 Kč ve dvanácti splátkách po 3 850 měsíčně; první splátka bude v lednu 2008
Odbor kancelář starosty

• I.

rada na základě odborného posudku
rozhodla o likvidaci techniky bez uskutečnění veřejné dražby; II. rada ukládá odboru
informatiky předat techniku k likvidaci technickým službám
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Odbor dopravy
• rada bere na vědomí Podání informací
o záměru letiště Praha Ruzyně a vlivech na
životní prostředí z této činnosti
Z dopravní a bezpečnostní komise
Strategie města Černošice – diskuse o dopracování, návrhy na doplnění
komise (vzhledem k nárůstu zastavěnosti území města chybí řešení bezpečnosti v krizových
situacích – není k dispozici vhodný dostatek
funkčních hydrantů, nedostatečné prostory
pro krizová centra, atd.) navrhuje nákup cisternového vozidla a vybudování operačního
střediska
• I. rada pověřuje Ing. Jakuba Dvořáka zapracováním podnětů do projektu strategie města
Černošice
Nedořešené prostory v okolí školy Mokropsy
(panelový příjezd, bahnitá cesta, prosekání
porostu v okolí kapličky, umístění lavičky
a odpadkového koše)
komise: stavební úpravy v okolí školy, úprava
přístupu ke škole bude provedena v rámci
dostavby školy dle schválené projektové
dokumentace; komise doporučuje provedení

z radnice
úprav porostu v okolí školy, umístění lavičky
a odpadkového koše
• II. rada pověřuje odbor technické služby
provedením úpravy porostu v okolí školy,
včetně vhodného umístění lavičky a odpadkového koše
Oplocení trafostanice
komise: platné právní předpisy nedovolují
oplocení trafostanice

• III. rada bere na vědomí
ul. Slunečná (absence přechodů pro chodce,
žádost o umístění dopr. zn. „Pozor děti“ a to
opakovaně)
komise: umístění dopr. značení „Pozor děti“
doporučuje umisťovat pouze v místě škol
a školek; komise již navrhovala umístění
zvýšených přechodů pro chodce na ul. Slunečná, dle informací odboru investic by měly
být provedeny až v konečné fázi dostavby
vozovky

• IV. rada pověřuje odbor dopravy ve spolu-

práci s městskou policií navržením nejvhodnějšího místa pro umístění jednoho přechodu pro chodce, které bude vyznačeno pomocí
vodorovného a svislého dopravního značení
ul. Školní u stanice městské policie (tvořící se
kaluž v deštivém počasí brání bezpečnému
průchodu po chodníku při cestě do školy)
komise: v uvedeném místě dle informací
odboru investic má být dešťová kanalizace
dořešena v rámci rekonstrukce ul. Kladenské

• V.

rada pověřuje odbor technické služby
provedením vhodné provizorní úpravy, zabezpečující odtok dešťové vody – svod do
veřejné vodoteče
Podněty členů komise:
Zřízení chodníku na ul. Vrážské od ul. Husova
k železářství Koníček
komise: řízení týkající se vybudování chodníku v dané lokalitě již probíhá (včetně dotačního řízení)

Nádraží Černošice, Mokropsy (nedostatečné
řešení úprav peronu nebo jeho případné
prodloužení pro bezpečný výstup a nástup
cestujících, řešení častého výpadku osvětlení
podchodu)
komise: věc peronu byla již řešena; kvůli
bezpečnosti (zastávka v ohybu zatáčky) nelze
peron více upravit

• VI. rada pověřuje odbor dopravy opětovně
jednat se zástupci ČD ve věci dalšího možného řešení – úprav peronu a oprav osvětlení
podchodu (stávající stav neumožňuje bezpečný nástup a výstup cestujících)
Mapa města Černošice – v současné době
je pro občany ke koupi k dispozici zastaralá
mapa města Černošice
komise doporučuje zhotovit mapy současného stavu

• VI. rada ukládá odboru kultury zajistit vyhotovení aktuální mapy města Černošice
Odbor životního prostředí

• I. rada nesouhlasí s odložením splatnosti
pokuty ve výši 1 000 000 Kč uložené společnosti Crubo Autotransport, s. r. o., do 20. 7.
2008 (pokuta za umístění deponie výkopové
zeminy v katastrálním území Úhonice bez
souhlasu orgánu ochrany přírody).; II. rada
ukládá finančnímu odboru ve spolupráci
s odborem životního prostředí jednat se společností Crubo Autotransport, s. r. o., o splátkovém kalendáři
• rada

Různé

bere na vědomí návrh pana Kořínka
na schválení nového znění jednacího řádu
zastupitelstva města a zařazuje jej do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva

• rada bere na vědomí připomínky pana
Ing. Pajgrta k návrhu strategického plánu
rozvoje města a domnívá se, že by čerpací
stanice měla být i nadále jeho součástí

• I. rada ve věci Žádost zastupitele p. Apeltauera ukládá odboru dopravy podat infor19

z radnice
maci o postupu projektu zavedení „okružního autobusu“; II. rada ukládá odboru
dopravy uveřejnit v IL aktuální autobusový
jízdní řád Černošice – Vráž a aktuální vlakový jízdní řád

• rada ve věci Návrh úpravy registrace do
diskusního fóra na městském webu konstatuje, že s ohledem na připravovanou tvorbu
nových www stránek bude tato problematika
řešena komplexně

• rada ukládá odboru kultury v rámci dočasného deponování pomníku padlých na Vráži
zajistit jeho restauraci (včetně případného
připsání jmen údajně uvedených pod deskou).

30. schůze rady města
konaná 21. ledna 2008
Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí s dělením pozemku parc. č.
122/2 v Jansově ulici podle předloženého
návrhu
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 1166 ve Střední ulici podle předložené
dokumentace
• rada

souhlasí s vybudováním dvou vrtů
pro tepelné čerpadlo pro vytápění rodinného
domu č. p. 1211 v Kladenské ulici podle předložené dokumentace

• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2819/82 v Mokropeské
ulici podle předložené dokumentace

• rada souhlasí s posílením vrchního vedení
NN v Zátoce radosti podle předloženého
návrhu
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu

na pozemku parc. č. 381/9 v Komenského
ulici podle předložené dokumentace s tím,
že vzhledem k umístění stavby ve stávající
zástavbě souhlasí s velikostí zastavěné plochy
rodinného domu 156,6 m²

• I. rada souhlasí s vybudováním kanalizační
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přípojky k domu č. p. 39 v Radotínské ulici za
předpokladu, že vedení bude vedeno mimo
travnatou plochu; II. rada ukládá odboru
investic připravit smlouvu o zřízení věcného
břemene na vedení kanalizace přes pozemek
města

• rada souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku
k domu č. p. 1339 v ulici Zd. Lhoty
• rada ukládá odboru investic jednat s investorem o možnosti zachování lípy v prostoru
Centra Vráž
• rada souhlasí s tím, aby funkci technického
dozoru investora při demolici kulturního
střediska vykonával Ing. T. Melichar
• rada souhlasí s tím, aby fy CityPlan, s. r. o.,
vypracovala projektovou dokumentaci ulice
Zvonková (změna ÚR, voda, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení)
• rada souhlasí se zvětšením rozsahu technického dozoru investora na akcích Mokropeská, Žatecká a Na Višňovce a pověřuje OISM
vystavením objednávky těchto prací
• I. rada vybírá pro akci Oprava komunikace
Fügnerova zhotovitele EKIS, s. r. o., dle předložené nabídky (EKIS, s. r. o., – nabídková
cena 3 491 927,04 Kč bez DPH; REIMO, a. s.,
– 4 231 314,18 Kč bez DPH; Šlehofer, a. s.,
– 4 364 040,86 Kč bez DPH); II. rada doporučuje zastupitelstvu přijetí dotace a ukládá
vedoucímu odboru investic předložit k projednání zastupitelstvu přijetí dotace na tuto
stavbu
• rada ve věci Vícepráce – Oprava komunikace v ulici Na Višňovce souhlasí se zvětšením
rozsahu prací, vyjma položky č. 3 (rozprostření ornice), a s uhrazením částky víceprací
651 030,30 Kč včetně DPH firmě STRABAG,
a. s.
• rada ve věci Vícepráce – Rekonstrukce ul.
V Rybníčkách souhlasí se zvětšením rozsahu

z radnice
prací a uhrazením částky 157 511 Kč včetně
DPH firmě ČNES, dopravní stavby, a. s.

• I. rada ve věci Kulturní sál na Vráži bere na
vědomí průběh jednání s investorem; II. rada
ukládá vedoucímu odboru investic předložit
konečný finanční návrh projednaný s investorem zastupitelstvu ke schválení
• rada

ve věci Outsourcing systému tisku
a kopírování dokumentů souhlasí s předloženými podmínkami zadání veřejné zakázky
s tím, že hodnotící kriteria budou 70 % cena
a 30 % ekonomická a organizační výhodnost
nabídky (nabídka v souladu s provedeným
auditem výroby tiskových dokumentů)

• rada ve věci Plánovací smlouva s investorem supermarketu PLUS Discount ukládá
vedoucímu odboru investic předložit radě
plánovací smlouvu v souladu se všemi dosavadními usneseními rady

• rada souhlasí s vytvořením a složením
Projektového týmu Mateřská škola na Vápenici a Projektového týmu Centrum města
– Střední ulice

• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností Telefonica O Czech
republic, a. s., na vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku parc. č. PK 718/2 v k.
ú. Černošice ve vlastnictví města za jednorázovou úplatu 500 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada

souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností Telefonica O Czech
republic, a. s., na vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 2916,
2917/9 a 2917/116, všechny v k. ú. Černošice
ve vlastnictví města, za jednorázovou úplatu
500 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností Telefonica O Czech

republic, a. s., na vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 2917/9, 2917/
112, 2917/116, 2917/117 a 2917/134, všechny
v k. ú. Černošice ve vlastnictví města, za
jednorázovou úplatu 2430 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení

• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností Středočeská plynárenská, a. s., na zřízení plynové přípojky na pozemku parc. č.2756/7, 2756/11, PK 727 a PK
728 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města za
jednorázovou úplatu 500 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
Finanční odbor

• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného,
poškozeného a nefunkčního hmotného majetku dle závěrů inventarizace za rok 2007
(budova úřadu v Černošicích)
• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného,
poškozeného a nefunkčního hmotného majetku z evidence ZUŠ Černošice
• rada souhlasí s financováním akustických
úprav v Mateřské škole Karlická z investičního fondu mateřské školy
• rada schvaluje smlouvu o kontrolní činnosti (provedení auditu – přezkoumání výsledku
hospodaření města Černošice za rok 2007)
s Ing. Janem Pšeničkou
Odbor kancelář starosty

• I.

rada schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o odborné a technické pomoci a o dílo
uzavřené dne 24. 9. 2004; II. rada pověřuje
starostu Aleše Rádla, aby udělil společnosti
Aquaconsult, spol. s r. o., se sídlem Dr. Janského 953, Černošice, plnou moc k zastupování města při veškerých jednáních
s vodohospodářskými orgány a dotčenými
orgány státní správy a provádění veškerého
výkaznictví dle platné právní úpravy včetně
podávání poplatkových přiznání a plnění
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z radnice
všech povinností dle zákona č. 254/2001 Sb.,
v platném znění

• rada schvaluje nové znění článku VI. Statutu komisí Rady města Černošice s účinností
od 1. 1. 2008 (statut řeší odměnu členům komise, kteří nejsou členy zastupitelstva, a postavení
a odměnu tajemníků komise)
Odbor soc. věcí a zdravotnictví

• rada

ve věci Průzkum spokojenosti s poskytovateli soc. služeb bere výsledky průzkumu na vědomí a ukládá zveřejnit je v IL
(zveřejněno v lednovém čísle IL)
Technické služby

odboru investic oslovit farnost v Radotíně
s nabídkou umístění sakrálních plastik na
uvedených místech
Odbor kultury

• rada souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 20 000 Kč spolku pro pořádání masopustu
Tajemník městského úřadu

• rada nemá námitek proti přijetí směrnice č.

1/2008 – Přijímání klientů do DPS

• rada nemá námitek proti přijetí směrnice č.
2/2008 – Příprava materiálů pro jednání rady
města a zastupitelstva města

• I. rada ve věci Návrh míst v lokalitě města, • rada nemá námitek proti přijetí směrnice č.

která by byla vhodná pro umístění plastik,
soch a jiných uměleckých předmětů zakomponovaných do městské zeleně, shledává
navržená místa jako vhodná:
- křižovatka ulic Školní a K Lesíku (v polokruhovité zatravněné části křižovatky vysazen
soliterní červenolistý buk; v jarních měsících
bude provedena další výsadba okrasných keřů)
- parčík před Club Kinem v křižovatce Fügnerova a Karlštejnská
- zelený pás křižovatky Kladenská a Jičínská
(vysazen soliterní platan, budou osazeny lavičky a celý pozemek bude zplanýrován, oset
trávou a pravidelně udržován v rámci péče
o zeleň)
- břeh v křižovatce Pod Horkou a Komenského (dle plánu výsadby bude tato plocha
v jarních měsících vyčištěna, zbavena náletových dřevin a plevelů a osázena okrasnými
rostlinami)
Všechna tato místa by podle našeho názoru
mohla být vhodná k umístění sakrálních nebo
uměleckých plastik vhodných ke zkrášlení města Černošice
II. rada ukládá odboru investic oslovit architekty s návrhy na realizaci plastik v uvedených prostranstvích a po projednání v komisi kultury předložit radě; III. rada ukládá
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3/2008 – Úprava podmínek výkonu alternativního trestu – obecně prospěšné práce

• rada nemá námitek proti přijetí směrnice
č. 4/2008 – Řízení neshod, opatření k nápravě
a preventivní opatření

• rada nemá námitek proti přijetí směrnice č.
5/2008 – Interní audit jakosti
• rada nemá námitek proti přijetí směrnice č.
6/2008 – Řízení dokumentů a záznamů
Městská policie

• rada schvaluje vypsání přijímacího řízení
na dvě pracovní místa strážníka městské
policie s možným nástupem 1. 5. 2008
Různé

• rada bere na vědomí zápis z jednání komise

sociální a zdravotní

• I. rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení Strategický plán rozvoje města; II. rada
ukládá kanceláři starosty předložit plán zastupitelstvu k projednání
• rada souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu
Zápis z komise dopravní
Zřízení přechodů pro chodce v ul. Slunečné
a) ul. Brusinková

z radnice
komise doporučuje umístění přechodu pro
chodce v ul. Slunečné a v ul. Brusinkové;
na Slunečné lze zřídit chodník související
s přechodem; ul. Brusinková je přehlednou
komunikací o dostatečné šíři a se zpevněnou
vozovkou; pro pěší děti je vhodnou přístupovou cestou ke škole

• I.

rada ukládá odboru dopravy projednat
zřízení přechodu pro chodce s příslušnými
orgány; II. rada ukládá technickým službám
následné provedení (výstavba chodníku
nutného ke zřízení přechodu pro chodce
a vyznačení přechodu pro chodce)

přednost v jízdě“ nadbytečné

• I. rada ukládá odboru dopravy projednat
odstranění dopravního značení s příslušnými
orgány; II. rada ukládá technickým službám
po projednání odstranit dopravní značení
Další návrhy úprav na zvýšení bezpečnosti:
a) bezpečná cesta do školy v ul. Komenského
– zřízení chodníků v ul. Jansova, ul. Jižní
b) oprava vozovky a chodníku v ul. Komenského
c) měření rychlosti v ul. Komenského v časech
7.30 – 8.10 hod.

b) u křižovatky s ul. Dobřichovická × Slunečná

d) zřízení nového chodníku a zábradlí v ul.
Vrážské u nádraží Černošice

komise navrhuje jednat s majiteli pozemku
u křižovatky ul. Slunečná × Dobřichovická
o zřízení chodníku potřebného k realizaci
přechodu pro chodce v uvedeném místě

komise: výše uvedené projednané body
a další, které budou projednány na příští
komisi, budou zapracovány do tabulky dle
důležitosti

• III. rada pověřuje odbor dopravy svolat
jednání s majiteli pozemku ve výše uvedené
věci
Odstranění dopravního značení – ul. Karlická
komise doporučuje odstranění dopravního
značení na ul. Karlická, určující ji jako hlavní, a dopr. zn. s tím související; provoz na
ul. Karlické se částečně zpomalí v místech
křižovatek (pravidlo pravé ruky) a dále se
sníží již tak vysoké náklady na údržbu dopr.
značení; odstraněné dopr. zn. lze dále využít
na potřebnějších místech

• I. rada ukládá odboru dopravy projednat
odstranění navrženého dopravního značení
s příslušnými orgány; II. rada ukládá technickým službám po projednání odstranit
dopravní značení
Odstranění dopravního značení – ul. Pod Višňovkou
komise doporučuje odstranění dopravního
značení v ul. Pod Višňovkou u křižovatky
s ul. K Lesíku; po zřízení jednosměrného
provozu je současné dopr. zn. P6 „Stůj, dej

• rada bere zápis ze zasedání komise a návrhy komise na vědomí
• rada

bere na vědomí odstoupení pí Červenkové z komise kulturní a jmenuje
pí M. Macourkovou členkou této komise

• rada ve věci Projekty EU – granty prostřednictvím mikroregionu ukládá odboru
investic rozpracovat projekt č. 2 (vybudování povrchu cesty Ke Skále jako součást
cyklostezky) k podání v rámci mikroregionu
a projekt č. 5 (komplexní řešení prostoru
kolem městské pláže) v rámci samostatného
projektu ROP
• rada ve věci Monopol Klub ukládá městské policii v době, kdy bude klub v provozu,
provádět častější kontroly v provozovně Monopol Klub v době nočního klidu, případně
přizvat hygienickou službu k měření hladiny
hluku
• rada ve věci Vytékání vody – Vrážská ul.
ukládá odboru investic zajistit posouzení vytékající vody fy Aquaconsult, s. r. o., a zejména prověřit, zda se nejedná o vodu pitnou.
23
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Černobílá historie mokropeského masopustu …

Významné jubileum oslavil mokropeský masopust. V plné síle se dožil dvaceti let a do dalších se chystá. Členové původního masopustního spolku, kteří v roce 1998 stáli u jeho obrození – Břetislav Slováček, Ivan Látal (z jeho archivu jsou fotografie na této stránce) a jejich manželky –, táhnou tu káru dodnes. Je potěšitelné, že na jejich výzvu se přihlásili tři noví obyvatelé
města, kteří jsou ochotni jim pomoci. A neméně potěšitelné je, že průvod má stále kde zastavit
a zatancovat, neboť adresy dobrých mokropeských hospodyň a hospodářů zůstávají.
(sj)

Jestlipak se poznají? Jan Schejbal, dnes významný fotograf, který získal za cyklus fotografií mimo jiné i Mokropeského masopustu cenu primátora hl. m. Prahy. Na
masopustu byla Anička Štancová v roli učitelky, po
dvaceti letech ji vystřídala skutečná role architetkty.

Břetislav Slováček, autor a principál masopustu, dnes
herec Divadla na Fidlovačce, spolu s Pettem, bubeníkem masopustní jazzové kapely, která pod vedením
Pavla Kopačky doprovází masopustní rej dodnes.
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Dnes paní učitelky mateřských škol – Kateřina
Mandová-Mouchová a Markéta Nová (ta zůstala
masopustní družině věrná dodnes), spolu s Toníčkem
Procházkou v roli starosty Černošic, t. č. herec plzeňského divadla.

Výstavu o historii masopustu připravil v roce 2004
Ivan Látal.

Nejmladší masopustní generace na snímku z roku 1994.

z města a okolí

… a barevná současnost
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Zpráva o činnosti černošických zahrádkářů v uplynulém roce
Oslavu 60. výročí činnosti místní organizace Českého zahrádkářského svazu jsme zahájili
výroční členskou schůzí konanou 31. března 2007. Byla doplněna výstavou fotografií pana
profesora Němce a historickými fotografiemi Černošic, laskavě zapůjčenými paní Milenou
Křížovou. Zajímavé povídání o pěstování pelargónií přednesla paní doktorka Koutníková.
vec, opravenou Mariánskou TýniPřipomenuli jsme si tu spoustu
ci u Dolních Kralovic s bohatými
práce, kterou naši členové v uplysbírkami národopisu i průmysnulých letech vykonali, tisíce odlového rozvoje Plzeňska a park
pracovaných hodin na zvelebení
a zámek v Manětíně. Zájezdový
obce, stovky vysázených stromů,
program jsme zakončili tradičně
jádrovin a meruněk, desítky výříjnovým Cibulový jarmarkem
stav květin, ovoce a zeleniny, odv Hořovicích.
borných přednášek, desítky zájezdů na výstavy se zahrádkářskou
Pro naši další činnost však
tématikou či za kulturními památkami. budeme nuceni vyžadovat od zájemců
Záslužnou práci naší organizace ocenila o zájezd zaplacení předem a nespoléhat
Republiková rada ČZS Pamětním listem na jejich slibovanou účast, což často nek 50. výročí ustavení Čs. zahrádkářského splnili. Vznikly nám tak nemalé finanční
svazu a udělením stříbrné medaile za ztráty, které značně omezují plánování
zásluhy o rozvoj zahrádkářské činnosti dalších akcí a činnost. Pro rok 2008 jsme
v Černošicích.
proto omezili počet navržených zájezdů
Bohužel stárnutí našeho členstva spolu a změnili i dny odjezdů tak, aby pokud
se zdravotními problémy, několik klima- možno vyhovovaly co největšímu počtu
ticky nevhodných sezón spolu s povodní zájemců. Ve spolupráci s Červeným křív roce 2002 a v neposlední řadě i změny žem jsme rovněž dohodli termíny tak, aby
ve společnosti, obtíže se zajištěním vhod- nekolidovaly s jejich zájezdy.
ných prostor pro pořádání výstav i jejich
Jako užitečnou pomoc našim členům
nižší návštěvnost byly příčinami snížené
jsme předali Rukověti zahrádkáře a zaaktivity našich členů. Přesto jsme pro ně
koupili stolní kalendáře s praktickými
připravili několik zajímavých akcí.
pokyny pro práci na zahrádkách. DoufáZájezdová činnost
me, že tyto malé dárky jim udělaly radost,
Zájezdovou činnost jsme zahájili ná- přispěly ke zlepšení vzhledu nejen zahrávštěvou výstavy Zemědělec v Lysé nad dek, ale i vzhledu města.
Labem a skanzenu lidové architektury
Výroční členská schůze
v Přerově nad Labem. Další zájezd jsme
Výroční členská schůze se bude konat
uspořádali v květnu, a to do Žatce, Kav
sále hasičského sboru v Mokropsech
daně a Klášterce nad Ohří. Ve výročním
roce oslav Albrechta z Valdštejna jsme v sobotu 29. března od 14.00 a budete
navštívili jeho město se zámkem v Jičíně na ní seznámeni s programem letošních
a přidali prohlídku Lázní Bělohrad, hradu zájezdů. Všechny členy srdečně zve výbor
Pecka a lapidária v Hostinném. V srpnu ČZS v Černošicích.
Za ČZS Černošice Milan Boháč
jsme si prohlédli zříceninu hradu Krako-
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Černošické aleje

Černošice jsou bezesporu zelené město. Nicméně i v tomto směru je co zlepšovat. V současné době jsou proto prověřovány možnosti umístění stromových alejí podél komunikací. Pozornost byla věnována zejména těm hlavním, například Dobřichovické, Slunečné, Mokropeské,
Vrážské, Pražské, Dr. Janského, Školní a dalším pro tento záměr vhodným komunikacím.
V polovině února byla městu Černošice ných dalším zpracovatelem, firmou Zahradní
předána projektová dokumentace od zho- a parková, spol. s r. o. Tato firma zpracovala
tovitele společnosti CityPlan, spol. s r. o. studii v roce 2006, aniž v té době zapracováTato dokumentace měla hlavní cíl – ověřit vala problematiku stávajících inženýrských
možnost výsadby alejových stromů v ulicích sítí kvůli nedefinované povinnosti jejích
Slunečná, Mokropeská, Vrážská a Pražská. správců dodávat o nich podklady městu.
Dokumentace prověřovala umístění jedVýběr vhodných dřevin
notlivých inženýrských sítí a jejich ochranu
Hlavní pozornost při plánování nových
před prorůstáním kořenů v daných lokaalejí je věnovaná zejména výběru vhodných
litách s ohledem na zamýšlenou výsadbu
dřevin a lokalizaci s ohledem na perspekalejových stromů.
tivnost, jelikož musíme zvažovat padesáti
Ulice Vrážská
až stoletou, či ještě delší dobu životnosti
Nevhodnější lokalitou pro výsadbu alejí různých dřevin. Chceme dřeviny nápadné,
v současné době co do počtu stromů i délky efektní, avšak takové, které přinesou více
jednotlivých stromořadí je ulice Vrážská. radostí než starostí, na rozdíl od přestárlých
Navíc jsou v této ulici nejvhodněji položené topolů v ulici Školní. Vybrat stromy splňující
inženýrské sítě. Projekt počítá u křižovatky náročná kritéria nebude jednoduché, ale věulic Vrážská a Pražská po jednom stromu řím, že při troše péče věnované výběru lokaTřešeň ptačí, Slivoň myrobalán, Višeň pilo- lit i dřevin bude dosaženo kýženého výsledvitá, dále bude pokračovat ulicí Pražskou ku. Zejména pak, že nově vysazené stromové
výsadbou třinácti stromů Trnovníku akátu. aleje budou plnit svou funkci po celou dobu
Mezi ulicí Myslbekovou a Domem s pečo- jejich životnosti tak, aby někteří zastupitelé
vatelskou službou bude vysazeno dvanáct nemuseli trpět rozdvojením osobnosti, když
stromů Dřezovce trojtrného, na které naváže na jednom jednání zastupitelstva odhlasují
na protější straně Lípa srdčitá v počtu deseti záměr vykácet přestárlé a nebezpečné topoly
stromů. Mezi DPS směrem k Tyršově ulici ve Školní – a poté založí občanské sdružení
je záměr vysadit osm kusů Priunus (třešeň, kvůli záchraně již zmíněných topolů…
meruňka, broskvoň), goudini schnee (BoAť aleje rostou
hužel se mi nepodařilo nalézt český název
Výsadbou a péčí o nově vzniklé aleje butohoto stromu, za což se všem čtenářům dou pověřeny technické služby města, které
omlouvám). Na tento výčet jednotlivých ulic jsou vybavené jak technikou pro jejich vyse zamýšlenou výsadbou navážeme v dalších sazení, tak i vším nezbytným pro jejich další
číslech Informačního listu.
údržbu. Ve svém vedoucím mají člověka
Vizualizace prověřených lokalit
s dlouholetou praxí v péči o zeleň. Proto si
V následující dvoustraně vám nabízíme závěrem dovoluji popřát novým alejím ať
několik vizualizací prověřených lokalit rostou, co nejmenší nutnost zasahovat do
k vysázení již vzrostlejších stromů. Jedná se jejich růstu a obecně i do ostatní stávající
Michal Přibík, člen rady města
o prezentaci z obrazových podkladů doda- zeleně.
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Dřevený kulturák na Vráži dělal, co mohl

V roce 1980 bylo Městské kulturní středisko
na Vráži slavnostně otevřeno, na podzim 2007
přestalo sloužit svému účelu a v roce 2008
přestalo existovat. To když 19. února demoliční četa zbourala jeho poslední stěnu. Starý
kulturák musel ustoupit další výstavbě Centra
Vráž.

Za těch sedmadvacet let však kulturní středisko plnilo své poslání, vzhledem ke svým
estetickým i technickým možnostem, ke
spokojenosti svých uživatelů i návštěvníků.
V sále se konaly výstavy, koncerty, divadelní
představení, zábavy, plesy i taneční kurzy, pravidelně si sem chodily zacvičit ženy a maminSlavnostní otevření.
ky a předškoláky, učebny sloužily k výuce především pak v prostorách základní školy,
na hudebních nástrojích, k výuce jazyků, kulturní akce se odehrávají v důstojnějším
zázemí tu měly různé kroužky, scházeli se prostředí Clubu Kino. A tak nezbude, než si
tu členové místních spolků a organizací, občas vzpomenout, že tady dřevěná budokonaly se tu prodejní akce. Byla tu obřadní va stála. Někteří z nás si ji budu připomínat
síň a zázemí tu svého času našla i třída zá- jako nevzhlednou barabiznu, jiní si připokladní školy.
menou její naprostou otevřenost všem aktiVšichni, kdo služeb kulturního střediska vitám a svobodu pohybu pro všechny, kdož
využívali, si postupně našli jiné zázemí, se přišli poučit nebo se jen vydovádět. (sj)

Poslední stěna padla 19. února.
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Současnost a budoucnost Centra Černošice – Vráž

Po zhruba osmnácti měsících výstavby zahájily svoji činnost první obchodní prostory v Centru
na Vráži. Budovy, které jsou nyní již zkolaudovány, tvoří polovinu nově budovaného náměstí.
Přemístění pomníku padlých
Pokud do Centra Vráž zavítáte, čeká na vás
nově otevřená prodejna Tesco Expres, prodejDruhou věcí, která souvisí s výstavbou, je
na denního tisku a tabáku, prodejna oděvů, přemístění pomníku padlým. Přemístění však
květiny, prodejna designového nábytku, umě- není nijak markantní. Jde o zhruba 10 metlecká galerie a lékárna. V prvním patře jsou již rů. Místo, které pro něj vybrali architekti, je
v provozu čtyři ordinace lékařů – praktický důstojné a pomník bude dotvářet pohledově
rodinný lékař, urologie, gynekologie a kožní exponovaný pohled k náměstí z ulice Mokroordinace. V březnu se připravuje otevření peská. Podstavec i celý pomník zrekonstruuje
nové restaurace a moderní optiky.
na své náklady IBS-Rokal, s. r. o. Okolí poSnažili jsme se také co nejlépe vypořádat mníku by měla tvořit dlažba z pravidelných
s úpravou okolí včetně výsadby nových žulových či z jiného ušlechtilého kamene
stromů, keřů či trávníků a v neposlední tvořených desek. Okolí pak bude dotvářet
řadě i s položením kvalitní kamenné zádlaž- nová zeleň (viz obrázek na protější straně).
by. Samozřejmostí je i instalace veřejného
Tři stromy budou pokáceny
osvětlení a odpadkových košů. Na jaro pláTřetí důležitou záležitostí při výstavbě
nujeme ještě osazení laviček. Věřím, že i nonáměstí je nutnost pokácení tří stromů na
vě vytvořených 95 parkovacích stání (z toho
pozemku investora. Jedná se o šestimetrový
35 podzemních) přispěje k tomu, že bude
smrk, třešeň a jednu lípu. Musím říct, že
příjemné toto náměstí navštívit.
v zadání pro architekty bylo stanoveno, že
Druhá etapa výstavby
mají zachovat při výstavbě, pokud to půjde,
Stavbu druhé etapy náměstí bychom co nejvíce vzrostlé zeleně. Ze zhruba třiceti
rádi zahájili v první polovině tohoto roku. stromů je nutno pokácet pouze tři. Za to proS výstavbou této etapy souvisí několik dů- vede IBS náhradní výsadbu stromů nových.
ležitých věcí:
Nemám z tohoto kácení žádnou radost, ale je
nutno říci, že i při stavbě rodinného domu se
Kulturní sál s učebnami
musí občas pokácet strom v zahradě. Zde se
První z nich je kulturní sál a učebny. Pojedná, oproti například tisícimetrové parcele
kud zastupitelstvo města odsouhlasí koupi
pro rodinný dům, o plochu velkou zhruba
tohoto kulturního sálu a učeben v této etapě,
12 000 metrů čtverečních, a tudíž doufám, že
bude jak v našem, tak i v zájmu města, aby
toto kácení tří stromů nebude bráno jako něvýstavba probíhala co nejrychleji tak, aby se
jaký barbarský čin. Náhradní výsadbu jsme
nový sál a nové učebny daly co nejdříve využívat pro všechny zájmové kroužky, které pů- se zavázali provést tak, jak nám určí městský
sobily v dnes už bývalém „kulturáku“. O jaký úřad. Věřím, že i z předchozí zástavby je visál by se jednalo? Nový sál s bezbariérovým dět, že se sadovým úpravám a výsadbě nové
přístupem má mít výměru 124 m², šatnu zeleně věnujeme.
pro účinkující, šatnu pro diváky a sociální
zařízení. Výška sálu je 3,6 metru, je počítáno
se vzduchotechnikou, jež v něm zajistí povinnou výměnu vzduchu. Sál, který bude mít
jednu stěnu prosklenou, bude vhodný jak
pro hudební, tak pro divadelní produkci.

Na závěr bych rád nabídl všem, kteří mají
zájem o bližší seznámení s projektem, že jsem
připraven jim ho po domluvě podrobněji
představit a zodpovědět případné dotazy ke
stavbě.
Za investora IBS-ROKAL Ing. Michael Pánek
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Dvě neformální setkání v Domě s pečovatelskou službou
Hodně zdraví a spokojenosti přišla 13.
února seniorům jubilantům na jejich pravidelné setkání v Domě s pečovatelskou
službou popřát místostarostka Helena
Langšádlová spolu s členkami sociální komise. „Při této příležitosti bych vás chtěla
vyzvat, abyste se nám svěřili s tím, co vás,
zvláště v sociální oblasti, trápí, abychom
vám mohli pomoci,“ uvedla místostarostka.
Příjemné odpoledne zpestřili všem přítom-
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ným svým hudebním vystoupením žáci
Základní umělecké školy.
Na své pravidelné a naprosto neformální setkání se seniory přišli 20. února
do Domu s pečovatelskou službou také
zástupci městské policie Gregor Dušička
a Martina Plzáková (vlevo dole). Hovořilo se o všem, co se ve městě i v Domě
s pečovatelskou službou děje, a to nejen
z hlediska bezpečnosti.
(sj)

z města a okolí

I pouhé pohlazení něčeho živého dělá lidem dobře

V Domě s pečovatelskou službou na Vrážské ulici je pro seniory připravena zajímavá akce. Fyzioterapeutka Pavla Johnsonová tu každé úterý od 9.30 do 10.30
v kroužku zájemců procvičuje jejich paměť a kondici a formou společenských her
procvičuje i vnímání těla. Všichni se při tom dobře baví.
Průběh zajímavě strávené hodiny po- chické stránce. Takové pohlazení upravuje
psala sama paní Pavla:
i celkově zdravotní stav, například snižuje
„Při kondičním cvičení procvičujeme krevní tlak.
všechny klouby těla. Ramena, ruce, hlavu,
Cvičení na paměť začínáme tím, že nětrup i nohy. Poté formou společenské hry kdo z kroužku řekne slovo, další toto slovo
procvičujeme vnímání těla. Říkám tomu zopakuje a přidá další a tak dále. Nejenže
tichá pošta. Někdo z přítomných pošle ně- tím cvičíme paměť, ale dost se přitom i zajaký signál, třeba stisk ruky, který ostatní smějeme. Vedle toho si někdy i zazpíváme
mají poslat dál. Zlepšuje to vnímání toho a zkusíme jednoduché tanečky.
dotyku. Zjišťujeme tak, zda jsme schopni
Zájemci o cvičení jsou vítáni
dotyk cítit, neboť tato schopnost se můNa úterní hodinu chodí cvičit lidé
že u starších lidí, kteří žijí sami a nejsou
v kontaktu s jinými lidmi, s věkem zhor- z Domu s pečovatelskou službou i denníšovat.
ho stacionáře. Zájem je poměrně značný.
Člověk dotyk potřebuje. Pohladit něco Zváni jsou však i zájemci z řad seniorů,
živého, třeba i zvířátko, zlepšuje vnímání kteří bydlí mimo DPS. Cvičit se bude až
(sj)
dotyku a dělá lidem dobře nejen po psy- do léta.
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Tělocvičná jednota Sokol Černošice slaví 95. výročí založení

Tělocvičná jednota Sokol Horní Černošice byla založena 7. prosince 1913. Nejdříve se
cvičilo v místních hostincích, základní kámen pro stavbu sokolovny byl položen v srpnu
1930 a slavnostní otevření sokolovny se uskutečnilo 4. června 1933. Byla postavena podle
plánů architekta Jaroslava Fröhlicha, dlouholetého činovníka a rovněž náčelníka Sokola
Černošice. Stavitelem byl Josef Hakl.
Výboru se podařilo po několika letech
Mezi úspěchy činnosti jednoty patzajistit jeho pronájem. Byla tak vyří mimo jiné i skutečnost, že v roce
řešena technická úprava zanedba1936 se v černošické sokolovně
ného prostoru, jejímž výsledkem je
připravovalo gymnastické družstvo
získání prostoru pro kulturní akce.
žen Československé obce sokolské
Prostředky
z pronájmu jsou vítanou
na olympiádu v Berlíně, kde pak
součástí příjmu jednoty.
vybojovalo stříbrnou medaili.
Velké změny také nastaly na venkovních
Novodobá historie Sokola Černošice začíplochách.
Díky mnoha hodinám obětavé
ná v roce 1990 obnovením Československé
obce sokolské, nyní České obce sokolské. práce party sokolů se zahrada přeměnila
V témže roce se sešla ustavující schůze, na prostor použitelný pro cvičení i posezena které se shromáždění sympatizanti so- ní. Byl vybudován antukový kurt, který je
kolských myšlenek jednomyslně rozhodli intenzivně využíván na volejbal a nohejbal.
k obnově Sokola v Černošicích. Vznikla V minulém roce se podařilo vybudovat na
Tělocvičná jednota Sokol Černošice coby části hřiště umělý povrch. Znamená to opět
nástupnická organizace Tělocvičné jednoty výrazné zlepšení podmínek pro sportování.
Sokol Horní Černošice a okamžitě bylo
Sokolovna už nestačí
zahájeno pravidelné cvičení. Naše jednota
Počty členů v počátečních letech rychle
organizačně patří do župy Jungmannovy,
stoupaly, rozšiřovala se nabídka cvičení.
kde je sdruženo čtyřicet pět jednot StředoPomalu, ale přece se podařilo zvýšit i počet
českého kraje.
cvičitelů.
Jednota získala zpět majetek
V sokole všichni cvičitelé, trenéři a činovTělocvičná jednota Sokol Černošice získala
níci vykonávají svou práci zcela zdarma ve
restitucí zpět majetek, který měl Sokol před svém volném čase. V posledních letech počet
rokem 1948, tj. budovu sokolovny, hřiště členů již setrvává na přibližně stejné úrovni
a zahradu. Převzatý majetek byl v nedobrém (kolem 350 členů), pokud do počtu členů netechnickém stavu. Především bylo nutno započítáváme naše nejmenší cvičence – děti
provést opravu střechy a novou elektroinsta- do 3 let. Náš největší problém nyní je, že
laci. V průběhu let byly vyměněny parkety tělocvična je nám už malá. Když si uvědomía obložení stěn v tělocvičně, proběhla rekon- me, kolik obyvatel v Černošicích žilo v roce
strukce umývárny a toalety, připojení na ka- 1935, kdy se sokolovna otevírala a kolik obynalizaci, plynofikace sokolovny a přechod na vatel tu žije nyní, je to pochopitelné.
vytápění plynem, přístavba vstupu do šatny
Mění se i struktura členské základny. Máa rekonstrukce šatny, byly provedeny úpravy me hodně dětí předškolního věku, dětí mladv bytě správce. Průběžně jsme doplňovali šího školního věku podstatně méně a málo
sokolovnu novým nářadím.
staršího žactva a dorostu. Je to způsobeno
Samostatným problémem byl prostor kina. širokou možností cvičení a sportování v ji-
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ných organizacích i tím, že nemáme specializované skupiny, které by byly zajímavé pro
starší žactvo a dorost. Máme velmi početnou
základnu žen, v loňském roce stoupl i počet
mužů, významnou skupinou jsou i seniorky.
Akce v jubilejním roce
Jak si naše jednota vede v jubilejním roce,
se můžete přesvědčit sami. Kromě pravidelného cvičení, závodů a tradičních akcí budeme slavit 95. výročí dalšími aktivitami. První
z nich bude Slavnostní akademie, která se
bude konat v sobotu 19. dubna v Clubu Kino
a tělocvičně. Na tuto akademii vás srdečně
zveme. Sokol Černošice také vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž pro děti a mládež
na téma Jak cvičíme a sportujeme v Sokole,
Mé zážitky ze sletu atd.
Obracíme se i na dospělé příznivce Sokola,
zejména na starší generaci, aby nám popsali
své zážitky a vzpomínky Sokol mého mládí,
také prosíme o zapůjčení fotografií a jiného
historického materiálu na podzimní výstavu.
Vše v pořádku vrátíme.
V květnu a červnu se uskuteční různé turnaje. Počítáme s turnajem v košíkové, tenisu
(pro neregistrované), volejbalu a nohejbalu.
Termíny včas zveřejníme.

Nový cvičební rok
V září začne nový cvičební rok a 20. září se
bude konat akce, organizovaná ve všech župách a jednotách České obce sokolské, nazvaná Sobotní sokolení. Cílem této akce je ukázat,
že Sokol má co nabídnout nejširší veřejnosti
a přilákat další zájemce. U nás počítáme s celodenním programem na hřišti, v zahradě
i tělocvičně, zaměřený zejména na celé rodiny
pod heslem Sportuje a cvičí celá rodina. Detailnější informace zveřejníme v prázdninovém
Informačním listu. Ve stejném termínu bude
v sokolovně výstava k 95. výročí založení Sokola v Černošicích, počítáme i s besedou pro
školní děti a veřejnost, která by měla poukázat
zejména na význam Sokola při vzniku Československé republiky v roce 1918.
Každá pomoc je vítaná
Z uvedeného je patrno, že nás čeká hodně
práce toto všechno zorganizovat a připravit.
Hlavně proto, že lidí, kteří vše zajišťují, je jen
hrstka. Obracíme se tedy i na vás, přijďte
nám pomoci. Takové akce jsou náročné i finančně, rádi proto přijmeme jakýkoliv sponzorský dar a ručíme za to, že peníze budou
využity pro zlepšení podmínek pro cvičení
a sportování v Sokole.
Za výbor TJ Sokol Černošice Hana Fořtová

foto Martina Řehořová

Černošické sokolky předvádějí skladbu pro ženy na župním sletu v Komárově v červnu 2006.
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Úspěšný rok mladého tenisty Robina Staňka

Ještě před začátkem nové tenisové sezony 2008 stojí za připomenutí sezona 2007
mladého hráče Robina Staňka. Tento letos třináctiletý tenista I. ČLTK Praha se od
svých pěti let připravuje na kurtech SK
Černošice v Tenisové škole Tomáše Frýdy,
který je zároveň jeho osobním trenérem.
Loňský rok byl pro Robina velmi úspěšný. V zimě získal svůj první titul mistra ČR,
a to ve čtyřhře mladších žáků, a dále 3. místo ve dvouhře mladších žáků. Stejně tak se
mu dařilo na letním mistrovství republiky
v Mostě, kde spolu se svým partnerem
ve čtyřhře Markem Routou přidal druhý
titul mistra ČR a znovu 3. místo ve dvouhře mladších žáků. Společně s družstvem
mladších žáků I. ČLTK Praha vybojoval
svůj třetí titul mistra republiky družstev. Za
zmínku určitě stojí i Robinova nominace do
reprezentace ČR mladších žáků do dvanácti
let a 3. místo tohoto týmu na Mistrovství
Evropy družstev na Sardinii.
Sezonu, po které mu patří 3. místo v žebříčku mladších žáků v České republice,
zakončil Robin vítězstvím na turnaji kateRobin na MČR Most s trenérem Frýdou. gorie „A“ v Rakovníku.
Fotbalisté v tvrdé přípravě
– Fotbalisté SK Černošice nabírali kondici na soustředění
v Orlických horách, odkud
je i náš snímek. Dopoledne
se hrál fotbal v tělocvičně,
odpoledne se lyžovalo. Počátkem února pak sehráli první
přátelský zápas na ÚMT Podolí, kde remizovali se Zadní
Třebaní 3:3 (góly: Stoulil 2×
a Zikeš). Další přípravné
zápasy sehrají 8. března od
16.30 na ÚMT Podolí se
Štěchovicemi a 15. března od 18.30 na ÚMT Střížkov s Točnou. Mistrovská utkání začínají
29. března.
Petr Jahelka, sekretář oddílu kopané SK Černošice
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Přírodní mini posilovna u hřiště v Husově ulici
Na přelomu roku byly instalovány
u hřiště Husova tři posilovací prvky, které tvoří základ přírodní mini-posilovny.
Jedná se o lavici pro posilování břišních
svalů, dvě vodorovné podpěry pro kliky
a žebříček pro strečink. Dané prvky jsou
pevně zabudovány. Byly dodány firmou
Hags, která splnila požadavky bezpečnostního certifikátu Evropské unie pro
venkovní veřejná hřiště.

Lavice pro posilování břišních svalů.

Dvě vodorovné podpěry pro posilování rukou.

Žebříček pro strečink nohou.

Přírodní mini-posilovna vznikla dle vzoru obdobných vybavení hřišť a cyklostezek
v Praze i dalších městech. Předpokládá využití sportující černošickou veřejností v návaznosti na sportovní
aktivity na sousedícím
hřišti a v blízkém lese.
Dle případného zájmu
lze posilovnu dále
rozšiřovat v příštích
obdobích.
Aleš Pajgrt
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Představujeme partnerská města – Leśnice dnešní

Po II. světové válce se město rozvíjelo velmi pomalu, a v roce 1950 mu dokonce hrozilo odebrání městských práv. Po dlouhou dobu mělo méně občanů než před válkou.
V roce 1961 tu bylo přihlášeno 2 218 osob, v roce 1974 pak 2 807 a v roce 1988 to bylo
3 119 osob. Od roku 1973 je Leśnice sídlem místního úřadu.
Průlomovým momentem, stejně
období. Od prvních svobodných
jako pro všechny polské obce, byly
voleb až do dnešních dnů vyvolby konané 27. května 1990. Dekonává funkci starosty Hubert
mokratizace společenského života,
Kurzał, jenž společně se svými
pocit volnosti a naděje přispěly
spolupracovníky zahájil mnoho
k občanskému povědomí obyvatel
iniciativ rozvíjejících zastaralé
obce. Projevilo se to kromě jiného
místní infrastruktury. Bylo uskuvznikem nových spolků. Můžeme
tečněno mnoho investičních akcí
jmenovat Samosprávný spolek,
zlepšujících kvalitu života obyvaLeśnický integrační spolek, Nadace
tel města i jednotlivých okrsků.
Starosta
Leśnického území, Nadace SvatyVelkou sociální aktivitou se
Hubert Kurzał.
ně Hory sv. Anny. Mimořádnou
projevují organizace německé
úlohu sehrála Sociálně-kulturní společnost menšiny, které od změny režimu působí
Němců na Opolském Slezsku. Rovněž orga- veřejně a bez překážek. Trvalou hodnotou
nizace s mnohaletou tradicí, například Svazy se stal Slezský samosprávný spolek, vzniklý
dobrovolných hasičů, Lidové sportovní svazy, na bázi Klubu původních starostů a fojtů
založeném v roce 1992. Obdobným
sdružením je Nadace Leśnického
území, jejíž statut a cíle se odvolávají
k humanistickým a vzdělávacím tradicím, spojeným se jménem Jerzyho
Goreckého.
Partnerské smlouvy
Leśnice od počátku roku 1990 vyhledávala vzory pro svůj další rozvoj
a způsoby, jak využít zkušeností jiných.
Domky na leśnickém náměstí.
Učňovské sportovní kluby, Svaz chovatelů Organizuje síť mezinárodních kontaktů
holubů či Školní kroužek Svazu ochránců pří- a partnerství, ze kterých některé dospěly až
rody zesílily své aktivity. Mnoha hodnotnými k podpisu parnterských smluv. V roce 1995
iniciativami přispěla též neformální sdružení podepslala smlouvu o přátelství s bavorským
reprezentovaná vesnickými orchestry, regio- městem Gerbrunn, v roce 1997 s Černošicemi,
nálními kroužky, evropskými osvětovými kluby v roce 2000 s rakouským Voitsbergem, v roce
atd. Hybnou silou mnoha investičních zámě2002 s americkou obcí Karnes a v roce 2003
rů se staly rady starostů. Nové formy práce,
se saskou obcí Crostwitz.
zvláště pak s mládeží, zavedly i římsko-katoLeśnice neformálně spolupracuje také
lické farnosti.
Prvním vedoucím dvacetičlenné městské s obcí Lützelbach v Hesensku (od roku 1991)
rady se stal pan Ryszard Froń, který tuto a obcí Waldhufen v Sasku (od roku 2003).
funkci vykonával i během dalších funkčních Poutní místo Hora sv. Anny má záštitu města
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Haltern, Svaz dobrovolných hasičů Wysoka
spolupracuje s městem Hoppensen.
Kulturní, sociální a hospodářské zkušenosti umožnily Leśnici s nadějí přijmout
vstup Polska do Evropské unie. Město se
dříve než mnoho jiných zapojilo do stavby

společného evropského domova – přátelského vůči všem, nezávisle na národním nebo
etnickém původu.
Více informací lze najít na internetových
stránkách http://www.lesnica.pl.
Gražina Truhlářová

Vážení přátelé, turisté. Neváhejte a pojeďte s námi!

Mnohé z nás už pěkné počasí vylákalo na menší či větší turistické výlety za krásnými zážitky
v překrásné přírodě. Téměř zimní krajina se stromy bez listí a k tomu jarní sluníčko a teplo, to je
paráda. Časné jaro ale pomine a my musíme plánovat dopředu. Předkládám proto nabídku na
dvě větší turistické akce, které se uskuteční koncem jara a počátkem léta. Pořadatelství se ujaly
především Sdružení s dětmi a pro děti a Spolek pro partnerství evropských měst.
První nabídka: tradiční výlet s pravidel- je potvrzením účasti, zájemcům oznámíme,
nou partou bezvadných lidí, kteří rádi mezi jak je možno platit.
sebou přivítají nové kamarády. Tentokrát
Návrat je v neděli 11. května v pozdně
jedeme na Domažlicko. A jak to letos bude? odpoledních hodinách.
Vyjíždíme v úterý 6. května a nabízíme něDruhá nabídka: v půli června se pojede
kolik možných míst k nástupu:
do Duryňského lesa a města Themar. Je to
- 15.45 – Vrané
zajímavá i turisticky atraktivní oblast (bývalá
NDR).
- 16.15 – Černošice (Vráž a vlaková
zastávka Černošice)
Termín akce: 12.–15. června (možnost pří- 16.40 – Radotín (u nádraží)
jezdu je i 11. a 13. 6.). Stravování je možné
i v místě, doprava vlastní (možnost dohody
- 16.50 – Chuchle (u závor)
s ostatními), ubytování v bungalovech za
- 17.00 – Smíchov (Ženské domovy).
Poveze nás náš oblíbený kamarád Olda 20 eur se snídaní (bez snídaně 16 eur). Je
Polák, který nás autobusem, podle přání, možný příspěvek od sdružení IGEP. Kdo
s námi jezdí pravidelně, dostane příspěvek
odveze na túru a může pro nás i přijet.
i od nás. Je třeba rychle projevit zájem!
Zájemci, volejte a pište, zda s námi chcete
Lumír Apeltauer, tel: 605 545 615, maily:
jet, odkud chcete vyjet, s kým chcete spát, L.apeltauer@volny.cz a Lumir.apeltaeur@ssps.cz.
případně pojedete-li svým autem (v hotelu je více míst, než je naplněný autobus).
Tel.: 605 545 615, mail: L.apeltauer@volny.cz
nebo Lumir.apeltauer@ssps.cz.
A to hlavní, kam letos jedeme! Do Klenčí
pod Čerchovem (hotel Výhledy s možností
stravování). Využijeme možnosti koupání,
nezapomeňte plavky (plavecký areál je v Německu blízko hranic, trochu eur s sebou).
Pro turistiku použijeme hlavně mapy Klubu
českých turistů č. 29 a č. 63.
Poplatek je letos 2 000 Kč, v ceně je veškerá
doprava autobusem a ubytování. Zaplacení
Hotel v Duryňském lese.
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Z historie Vráže – závěr

Na konec našeho seriálu o Vráži ještě pár vzpomínek na místní kulturní život. Na jevišti
divadelního, ale i cvičebního sálu restaurace Pod Lípou sehráli nadšení ochotníci Sokola
Vráž obdivuhodné množství divadelních představení. Každý rok nastudovali jedno představení pro dospělé a občas i pohádku pro děti.
V roce 1936 připravili pro diváky před- ní večery Antonína Dvořáka a Bedřicha
stavení Jízdní hlídka, pojednávající o krva- Smetany v podání předních koncertních
vém střetu českých legionářů s bolševiky, umělců. Všichni se na tyto akce těšili, byla
v roce 1937 hry Pravda na útěku a Svatba to událost roku, sál byl vždy beznadějně
pod pokličkou, v roce 1940 pak Poslední vyprodaný.
muž a o rok později pohádku Tři zlaté vlaTak to bylo až do doby, kdy byl zrušen
sy děda Vševěda a pro dospělé představení Sokol, začala vysílat televize a byl žádán
Jak jsem se měl po smrti. Jak krutě si zahrál jiný druh kultury, po sovětském vzoru opěosud – všechna představení včetně posled- vující budování socialismu.
ního režíroval Zdeněk Škvor, později zatčeMilena Křížová
ný gestapem a popraven. Němci za okupace Vážení čtenáři,
vydali zákaz shromažďování a tím skončila
skončilo povídání o Vráži. Je na místě
i divadelní činnost.
poděkovat autorce paní Mileně Křížové,
Po osvobození v roce 1946 ochotníci
která dokázala nashromáždit všechny ty
pokračovali ve své činnosti nastudováním
historické materiály a fotografie a sestavit
Filosofa na verpánku. Před začátkem tohoz nich zajímavý seriál. A o tom, že zajíto představení si připomněli tříleté výročí
popravy bratra Škvora. V dalších letech mavý opravdu byl, svědčí vesměs kladné
pak uvedli hry Krakonoš a kmotr Kalous, ohlasy našich čtenářů. Paní Křížovou jsme
Paličova dcera, Panenské sliby, Třetí zvo- proto požádali, aby ve svém díle pokračonění, Jedenácté přikázání, Na letním bytě, vala a přiblížila nám historii a zajímavosti
Svatba Krečinského a Ženitba. V roce 1947 obou bývalých samostatných obcí – Horních
nastudovala sestra Hanausková se čtyřiceti a Dolních Černošic a Dolních Mokropes.
Uvítáme proto jakýkoli příspěvek, který jí
dětmi Karafiátovy Broučky.
Režiséři se střídali, výpravu a kostý- pomůže tento záměr uskutečnit.
Redakce
my měl na starosti bratr Bretl,
profesor grafické školy v Praze,
hudební doprovod zajišťoval pan
Vymetal, místní zubař a nadšený
muzikant, o líčení a masky se staral pan Pírko, maskér a vlásenkář
Wolkerova divadla v Praze.
V roce 1950 byl uveden nezapomenutelný Večer jen pro Vás,
ve kterém vystoupili členové
Národního divadla Karel Höger,
Vlasta Fabiánová a další. V roce
1
2
1951 byly úžasné i dva hudeb-
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j Pánové Vymetal
a Bretl (vpravo)

k
l
m
n
6

František Molhanec
Panenské sliby
Na letním bytě
Karafiátovy
Broučci

o Jízdní hlídka
45
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Tajenka z minulé křížovky: Rodinný dům Jana Lhoty

Vilu čp. 466, situovanou v údolí řeky
Berounky při železniční trati, si nechal postavit JUDr. Jan Lhota, advokát
v Praze. Pod plánovou dokumentací
z 28. srpna roku 1902 je podepsán méně známý pražský stavitel František Kalousek.
Stavba probíhala od září roku 1902 do července roku 1903. Výrazná
členitost průčelí je dána
arkýři na krakorcích
a ozdobnými štítovými
nástavci. Nejreprezentativněji působí portál hlavního vstupu
s původními dřevěnými dveřmi s vyřezávaným dekorem a ozdobným kováním. Ve vrcholu zárubně vyniká reliéf

stuhy s nápisem: LP. 1903. Dveřní otvor
rámuje secesní štukový vegetabilní ornament, který doplňuje usmívající se
slunce. Ve vstupním průčelí je osazena
pamětní deska právníka Zdeňka Lhoty, jednoho z prvních
českých civilních letců
a průkopníka československého letectví.
Vila čp. 466 představuje přední ukázku doznívajícího historismu
v černošické architektuře. Význam stavby
umocňuje spojitost s letcem Zdeňkem
Lhotou, po kterém je pojmenována
ulice podél železniční trati.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Psí rasa; kloub – B. Nebo; mour; alias – C. Porost stromů; přítěž; zájmeno – D. Jenž; fór; chem. zn. beryllia; sádlo; zápor. – E. Ledovec; první
část tajenky; šeřík – F. Vidět; dom. František – G. Španělský šlechtic; slov. číslovka
– H. Zámezí ve sportu; středověká epidemie – I. Zájmeno, iniciály zpěvačky Přenosilové – J. Srbské město; voj – K. Kolínské tiskárny; rakouský motocykl – L. Karetní hláška; přežitky; zpěvná slabika – M. Druh pepře; hnusné; textilní plodina
– N. Houby; sokolík; ptačí krmě – O. Kolínská SPZ; částice; název hlásky; část lodi;
lat. předpona – P. Římská bohyně úrody; velbloud; tu – R. Popravčí; Indián; dom.
muž jméno – S. Možná; stehno.
SVISLE: 1. Svatební květina; jestli; pelech; topivo – 2. Zájmeno; stáčet; běloch
– 3. Přítel člověka; druhá část tajenky; judský král; číslovka – 4. Ruský veletok;
chorvatský ostrov; zájmeno; asiat; součást ega podle Freuda – 5. Vlhnutí; řím. šestka; citoslovce pochopení; Irská republikánská armáda – 6. Chem. zn. hliníku; jednotka informace; sbohem; svět. tisk. agentura – 7. Předložka; skřítek; muž. jméno;
přitakání – 8. Léčka; polní míra; slov. odpor proti fašismu; za kolik – 9. Sázkařova
otázka; bombardón; moje; svit; v pořádku – 10. Zn. kanc. potřeb; angl. hrabství;
třetí část tajenky; koráb; nehodný – 11. Vitalita; způsobit; hovět – 12. Potichu; angl.
letecký; pěšák; Arabelina sestra.
Nápověda: K. KTM. – L. atavismy – P. Ops – 3. Aza – 6. AP.
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Bez trabanta by to nebyl ten fór, říká Martin

Zaplněný sál Clubu Kino přivítal 6. února dnes už mediálně známou trojici cestovatelů, kteří
vozítkem značky trabant absolvovali 50 dnů trvající cestu napříč střední Asií. Daniel Přibáň,
Vladislav Růžička a Jan Martin Kozel ujeli se žlutým bakeliťákem 15 tisíc kilometrů a projeli
dvanáct zemí. Černošické milovníky cestopisných vyprávění uchvátili množstvím postřehů a zajímavých fotografií i vtipnými poznámkami, kterými své povídání doslova prošpikovali.
Vyrazil bys znovu?
Členem minivýpravy byl i Martin Kozel,
student z Černošic, jenž se s námi podělil
Nebránil bych se. Ale určitě bych byl radši,
o své osobní zážitky z cesty:
kdyby to bylo na delší dobu. My jsme jeli
Jak jsi se probojoval až do nejužšího výběru hrozným tempem, nemohli jsme si pořádně
prohlédnout všechna zajímavá místa ani přina posádku?
Asi půl roku před startem jsme s Danem jímat pozvání na obědy či večeře, a to byla
seděli v hospodě a on říkal, že chce jet traban- škoda, když vás zvou příjemní lidé.
Trabanta by asi nahradil teréňák?
tem někam hrozně daleko, a ještě neměl jasno
kam. Říkám, tak to vymysli a jedu s tebou.
Bez trabanta by to nebylo ono, to by nebyl
ten fór.
Ptal se Stanislav Janovský
Čím jsi přispěl ke zdaru výpravy?
Celé jsem to natáčel. Myslel jsem
původně, že budu natáčet i fotit, ale
to nešlo. Proto fotil Vlado.
A co jazyky?
Na všechno stačila angličtina,
ruština a pak samozřejmě ruce
a nohy.
Tvůj nejhorší zážitek z cesty?
Asi když auto přestávalo v oblacích prachu fungovat. Nejeli jsme
sice úplně pustými místy, vždycky
jel někdo časem okolo a zachránil
by nás. Chtěli jsme ale cestu dokončit, a to auto mělo fakt problémy.
A když jsme se snažili hodinu, dvě
i tři, aby se hnulo z místa, bylo to
nejhorší.
A zážitek nejpříjemnější?
V orientu mě nadchli lidi, jejich
otevřenost a vstřícnost. Rusko bylo trochu vlažnější, ale orient byl
opravdu skvělý.
A co ponorková nemoc?
Já jsem s tím problémy neměl.
Kluci se trošku hašteřili, jsou to
takoví kohouti. Já jsem byl vždycky
Daniel, trabant a Martin v Černošicích.
vzadu a natáčel jsem to.
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Alotrium slavilo, už je plnoleté

Opět po roce se černošický Club Kino
stal doslova pupkem českého šermířství.
Na oslavu osmnáctých narozenin skupiny historického šermu Alotrium se sem

totiž sjely špičkové taneční, divadelní
a šermířské soubory z celé republiky. Nechyběli ani filmoví kaskadéři a významní
(sj)
hosté.

2

3

1

4

5

6

1 – „Skupina Alotrium to vzala za dobrý konec,“ konstatoval jeden z význačných hostů, vedoucí odboru kultury Středočeského kraje Jiří Skalický. „Černošickým se podařila zajímavá akce výrazně
přesahující rámec našeho kraje,“ dodal.
2 – Prezident České šermířské asociace a šéf skupiny Merlet Roman Spáčil (vpravo) a jeho kolega
Libor Vrba. Oba jste mohli vidět v klíčových šermířských rolích ve filmu Tristan a Isolda, který
byl nedávno uveden do kin.
3 – Milan Štěpán, šéf První pražské šermírny (vpravo) a jeho žáci.
4 – Mirek Patočka, PR manager skupiny Lepus, která již 11 let organizuje celostátní soutěžní přehlídku skupin historického šermu v Budyni nad Ohří.
5 – Popřát k narozeninám přijela i Ivana Šmídová, pracovnice Rady regionálního rozvoje Středočeského kraje. Dárek v podobě lahve „dobré irské“ drží v náručí šéf agentury Alotrium Josef Kutílek.
6 – Jedna z legend historického šermu Petr Čochtan Trojánek (v náručí Jiřího Mamuta Kučery, oba
ze skupiny Burdýři) oslavil na večírku své šedesátiny a zároveň čtyřicet let u historického šermu.
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Filmový klub Černošice

To nejlepší z české a světové kinematografie v pravidelných dávkách.
Vážení čtenáři Informačního listu, vážení
milovníci filmového umění. V minulém čísle
IL jsme Vás informovali o některých připravovaných změnách v produkci Clubu Kino
Černošice, které chystáme na tento kalendářní rok. Jednou z nich je i založení filmového
klubu, jenž by uspokojil potřeby náročnějšího
diváka a poskytl tak prostor filmům, které jsou
na okraji komerčního zájmu multikin, dále filmům s výchovným potenciálem, jež je možno
vhodně zařadit do programu školní výchovy
a v neposlední řadě i filmům archivním, které patří k tzv. zlatému fondu české a světové
kinematografie.
Tuto ideu jsme začali naplňovat na začátku
měsíce února, dnes na začátku měsíce března
jsme již řádně registrovanými členy Asociace
českých filmových klubů. Jinými slovy, na světě
je zbrusu nový filmový klub – Filmový klub
Černošice.
Podmínky členství jsou velmi jednoduché.
Členem filmového klubu se stáváte po zaplacení
členského příspěvku, který činí 100,- Kč na jeden kalendářní rok (senioři ve věku 60 let a více,
děti a mladiství ve věku 15 let a méně a tělesně
postižení mají členství zdarma), a souhlasíte-li
se stanovami klubu, které jsou v tištěné podobě
k dispozici v Clubu Kino nebo na webových
stránkách www.filmklub.fotocernosice.org. Po
zaplacení členského příspěvku Vám následně
vystavíme klubovou legitimaci, jež Vás opravňuje využívat všech výhod plynoucích nejenom
ze stanov Filmového klubu Černošice, ale
i z členství tohoto klubu v Asociaci českých filmových klubů (více na www.acfk.cz). Výhodou
asi na první pohled nejviditelnější je snížené
vstupné na veškerou klubovou projekci v Clubu
Kino Černošice, případně další kulturní akce,
kterých se v budoucnu klub zúčastní. Žádost
o členství přijímáme před každou filmovou
produkcí v Clubu Kino.
Programová skladba klubových filmů se
odvíjí především od nabídky filmotéky AČFK,
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projektu 100 a projektu Film a škola, jichž jsme
účastníky. Četnost promítání není zatím pevně stanovena, v tuto chvíli se pohybuje kolem
dvou klubových projekcí měsíčně. Bude záležet
na Vašem zájmu, zda ji zvýšíme, případně zda
klubovou projekci prolneme s promítáním
běžné současné filmové produkce. Klubovým
dnem jsme stanovili čtvrtek, ve výjimečných
případech jiný všední den. Program potvrzených filmů najdete též na klubových stránkách
a samozřejmě v celkovém měsíčním programu
Clubu Kino.
V rámci filmového klubu jsme navázali
úzkou spolupráci s kinem v Řevnicích, máme
koncepčně připravenou spolupráci s pražskou
FAMU – filmovou katedrou. V nejbližší době
by se mělo uskutečnit setkání s vedením této
vysoké školy, kterému jsme připraveni nabídnout pořádání mezinárodního filmového
festivalu FAMU, jehož 1. ročník bychom rádi
uspořádali na konci září 2008.
V souvislosti s tímto krokem jsme podali
AČFK žádost o grantovou podporu, budeme
jednat o podpoře s městem Černošice, Řevnice
a potenciálními sponzory.
Tolik stručně k zatím krátké, o to však
intenzivnější činnosti našeho / Vašeho filmového klubu.
Věříme, že tímto počinem jsme se opět
o kousek přiblížili k naplnění avizované změny koncepce Clubu Kino, především však
věříme, že děláme něco, co má hlubší smysl,
něco, co Vám občanům Černošic a blízkého
okolí poskytne další rozměr v místní kulturní
nabídce.
Mějte se hezky, těšíme se na Vaši návštěvu,
máme Vás rádi.
Za Filmový klub Černošice Michal Strejček
– produkce Clubu Kino Černošice / 602 613 731
P.S. Zákaz kouření 1⁄2 hodiny před a v průběhu
celého filmového představení stále platí. Těm,
kteří to hůře snášejí, se omlouvám, těm, kteří
toto opatření kvitovali s povděkem, děkuji.
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Začínající spisovatelé a básníci mají podporu starosty města
V minulých dnech se na redakci obrátila
paní učitelka Evženie Němečková s tím, zda
by bylo možné otisknout v Informačním listu
básničky žákyň 8. D černošické základní školy. Nejen že to možné je, ale počin mladých
básnířek je vítán. Před časem nám totiž starosta města Aleš Rádl, inspirovaný výstavou
Art Černošice, resp. potřebou autorů zde
vystavených uměleckých dílek vyjadřovat
se tvůrčím způsobem a zároveň předvést
svou tvorbu i nám ostatním, napsal: „Pro
počínající spisovatele a básníky mám docela
slabost, neboť v dobách dnes již dosti dávných,

Černošice
Černošice je město velmi
krásné,
chci o něm skládat básně.
Chtěla bych psát o jeho
původu
a také o královském průvodu.
Král a císař Karel IV. tudy
projížděl,
vše si pečlivě prohlížel.
Vždy ť krásná je to krajina,
každý na ni rád vzpomíná.
Třeba velký dub, který nahoře
stojí,
na všechny shora hledí.
Nebo řeka Berounka,
která tudy protéká.
Ale také naše školička,
kde se rozdává samá jednička.
Prostě se tu krásně bydlí
a já vím, že vás tahle báseň
zvedne ze židlí.
Petra Bayerová

kdy jsem se ještě nemusel písemně vyjadřovat
k tématům tak významným, jako je například
čerpání peněz fondů EU, rekonstrukce páteřní
komunikace či deficit státního rozpočtu, jsem
kolem sebe spatřoval více témata jiná, která
tehdy ovšem také docela významně vyplňovala
můj svět, a své pocity z nich jsem se rovněž
snažil zapisovat,“ uvedl pan starosta s tím,
že našim spoluobčanům, kteří se ve svém
volném čase věnují nějaké formě tvůrčího
psaní, umožní prezentovat svá díla v IL. Mají
zde od něj k dispozici jednu stranu, kterou
pro tuto příležitost sponzoruje.
(sj)

Vačice
Vači, vači, vačice
je to velká dračice.
Když se nají, napapá,
musí hlídat vačata.
Vačata jí utíkají,
nemůže je pochytat,
teď však stále naříkají,
že jim máma nedá žrát.
Hana Kotounová

Delfín
Delfín skáče přes vlny
každodenně do zimy.
V zimě chytá rybičky
a má z toho srandičky.
Umí plavat, rád se
koupe,
na slunci se neoloupe.
Na jaře zas vyskočí
a šplouchne nám do očí.
Hana Kotounová

Narozeninová
Koukám se z okna ven
a přemýšlím, jaký je dnes den.
Den je to velmi zvláštní,
kdo to tu takhle básní.
Ach, já vím, vždy ť to jsem já,
ale něco se mi na tom dnu přece
jen nezdá.
Už vím, jaký je to den,
už vím, kdo byl na svět přiveden.
Ten člověk tu teď stojí
a verše ze sebe chrlí.
Petra Bayerová
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Překvapení čeká nejen pod hladinou, ale i na hladině Berounky

Není to tak dávno, co jsme na stránkách Informačního listu představili mohutného sumce, jehož
hlava zdobí restauraci Jedličkovy Lázně, a stejně parádního amura. Oba se podařilo ulovit
ve vodách Berounky v okolí Černošic. Dnes k nich přidáme ještě krásnou štiku, kterou chytil
koncem září Stanislav Jakubčo z Mokropes. Štika měřila 97 cm a vážila 7,80 kg.

Co je to za zvíře?
Plave v Berounce mezi kachnami a labutěmi, a pokud
jim házíte chleba, nepohrdne. Stáli jsme na břehu a překvapeně koukali. Bobra jsme vyloučili hned. Ani ondatra
(rod hlodavců, čeleď křečkovitých), která má tělíčko jen
20 – 40 cm velké, ocas 20 – 30 cm dlouhý a ze stran zploštělý a jemnější kožíšek (bizam), to asi není. Nejpravděpodobněji je to tedy nutrie (řád hlodavci, čeleď nutriovití),
tělo 40 – 80 cm, ocas dlouhý 30 – 50 cm, kuželovitý, na
zadních nohou plovací blány mezi prsty. A to přesto, že
je spíše subtropické zvíře, špatně snášející delší mrazivé
zimy. Ale kdypak v naší lokalitě naposledy pořádně mrzlo! Zajímavé je také to, že celá rodinka těchto zvířat prý
před několika lety žila v jedné černošické zahradě, kterou
protéká Švarcava. Čile se měla k světu a pak zmizela.
Nutrie se živí převážně rostlinnou potravou, neškodí,
bylo by škoda, kdyby zmizela i z Berounky. Dá se využít
i výchovně: nebudeš-li si čistit zuby, budeš je mít jako
nutrie. Má je opravu ošklivé – červenooranžové.
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Černošický sputnik trumfne svého předchůdce velikostí

Zajímavý útvar se vynoří člověku před
očima ve chvíli, kdy se zadívá na územní
plán města Černošice. Jde o útvar pravidelný a až nápadně připomínající slavný
sovětský sputnik vypuštěný do vesmíru
v roce 1957.
Ten náš, černošický sputnik je větší svého
předchůdce a nachází se v oblasti, kde se
pomyslně stýkají tři městské části. Hlavice
sputniku je jednoznačně určena ulicemi
Kladenskou, Táborskou a Chebskou, dvě
dlouhé antény tvoří pokračování Kladenské
a Táborské a dvě antény kratší určují delší
strany náměstí 5. května.
Nasnadě je otázka. Šlo tvůrcům územního
plánu skutečně o monument, o vytvoření
podoby sputniku, nebo jde o podobnost čistě náhodnou? Vrátíme-li se o několik desítek
let zpátky, do období socialistického budování, nezdá se být úmysl až zas tak nereálný.

Vždyť šlo o velkorysost. Součástí územního
plánu byly například velké prostory pro
seřadiště májových či jiných průvodů, zahradní města propojená jedenáctimetrovými
městskými bulváry atd.
Socialismus však začal ztrácet dech, velké
plány byly sice namalované, ale peníze na
jejich realizaci chyběly. A tak aby připravené
pozemky zůstaly pro případnou realizaci zachovány, byly „dočasně“ rozdány pro stavbu
chat. Čili dnes tvoří součásti nejširších plánovaných bulvárů pozemky, už samozřejmě
majetkově legalizované, zastavěné rodinnými domy, ale také chatami z padesátých
let, které rozhodně nepřipomínají žádnou
honosnou architekturu.
Májová seřadiště tedy nepřežila, ale náš
pozemní sputnik ano. A je vidět až z vesmíru.
Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku

Autor článku a „jeho“ sputnik na letecké mapě Černošic
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Mokropeská mateřská škola pořádá Den otevřených dveří
Mateřská škola Černošice-Mokropsy, Topolská 518, pořádá ve středu 5. března Den
otevřených dveří. Chcete přihlásit své dítě do naší školky a rádi byste si předtím školku
prohlédli? Zajímají vás podrobnosti o výchovně vzdělávací práci v naší školce? Rádi
byste věděli, co vše v naší školce s dětmi děláme, jaké pořádáme další akce, jaké je
vybavení školky? Máte nějaký dotaz nebo problém, který bychom vám mohli pomoci
vyřešit? Pak je tato akce určena právě vám. Začínáme v 10.00. Prohlédnete si celou
školku, uvidíte, jak děti pracují, a budete seznámeni s provozem školy, pravidly pro
zápis dětí do naší školy a budeme se snažit odpovědět na všechny vaše dotazy. Přijďte,
rádi vás uvidíme.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Sdružení S dětmi a pro děti zve na mezinárodní tábor v Černošicích
Sdružení S dětmi a pro děti připravilo už 27. ročník letního tábora v Černošicích, který se pro děti od 6 do 16 let uskuteční v době od 12. července do 9. srpna.
Na táboře si budeme užívat leteckého a plastikového modelářství a létání s modely
řízenými rádiem, budeme jezdit na koních, hrát hry, sportovat, koupat se a podle počasí i stanovat, budeme se učit jazyky a konverzovat v angličtině a němčině,
zkusíme si práci s počítačem a hru na kytaru. Menší místní děti budou moci spát
doma. Je možná účast i jen na části tábora. Tábor je prakticky připraven, můžeme
přijmout ještě další zájemce. V srpnu přijedou na náš tábor děti z partnerského města
Gerbrunn. A proto, kdo má zájem zdokonalit svoji němčinu, nechť se na tábor přihlásí i na srpen.
Lumír Apeltauer, tel: 605 545 615, e-mail: L.apeltauer@volny.cz.

Vzpomínka na mého otce
Dne 2. března letošního roku by se dožil můj otec Antonín Flossmann 100 let. Od roku 1937 žil ve vlastním domě na Vráži, a to až do
své smrti v roce 1985. Byl aktivním účastníkem květnových dní v roce 1945 ve zdejší obci. V témže roce zakládal spolu s pány Schmittem,
Komrzým a Cvrčkem místní organizaci ČSL v Dolních Mokropsech.
Členem místní organizace byl otec až do své smrti. Aktivně se podílel na volbách v roce 1946. V dalších letech byl též členem Sokola
Vráž a později zastával funkci hospodáře místní organizace chovatelů. Převážnou část
svého života pracoval jako projektant a konstruktér trolejbusových a tramvajových tratí
u DP hl. m. Prahy a později Metroprojektu. Se svou manželkou vychoval dva syny a měl
Vzpomíná syn Zdeněk s rodinou
pět vnoučat.

Nabídka výuky francouzštiny pro dospělé
Zájemcům o výuku francouzského jazyka se nabízí možnost návštěvy jazykového kurzu
pro dospělé, a to od 5. března v budově základní školy v Mokropsech. Kurz bude probíhat
jednou týdně, a to každou středu od 17.00 resp. od 18.00 do 19.30 (dvouhodinovka, tj. 90 minut). Informace: Tel./fax: 251 640 969, mobil: 602 374 113, e-mail: zbyxpace@volny.cz.
Zbyněk J. Pačes

54

kultura

Zvuku skupiny Jocose Jazz dominuje hlas zpěvačky Eleny Suchánkové

Odbor kultury vás zve ve středu 12. 3. od 20.30 do Clubu
Kino na skvělou podívanou v podání skupiny Jocose Jazz,
složené z nejlepších muzikantů ve svém oboru. Jsou jimi
Miroslav Linka (kytara), Radek Krampl (vibrafon), Petr
Dvorský (kontrabas) a Branko Križek (bicí). Zvuku skupiny dominuje hlas prvotřídní české jazzové zpěvačky Eleny
Suchánkové, která studovala na proslulé Berklee College of
Music Boston. Elena dnes už pravidelně zpívá v londýnských klubech, vystupuje na jazzových festivalech v zahraničí a její vynikající debutové album You Go To My Head,
které se udrželo čtyři týdny v Top 50 amerických jazzových
rádií, dokonce vyšlo přímo v USA. Repertoár Jocose Jazz obsahuje jak vlastní skladby
včetně zajímavých jazzových úprav lidových písní, tak klasické standardy od A. C. Jobima, T. F. Wallera a H. Silvera. Skupina vystoupila v roce 2005 v rámci průběžného
festivalu Jazz na Pražském Hradě, který je pořádán pod záštitou prezidenta republiky,
a na podzim téhož roku objela na svém turné Českou republiku jako velvyslanec Philips International Jazz Festivalu. V roce 2006 koncertovala v rámci festivalu Pražské
jaro. Sama Elena se věnuje též pedagogické činnosti – v létě r. 2005 například učila
Za odbor kultury Pavel Blaženín
na Mezinárodní jazzové dílně v Praze.

Kulturní akce v Černošicích
12. 3.
14. 3.

Elena Suchánková – Club Kino od 20.30
Fernando Saunders (USA, newyorský virtuózní hráč na basovou kytaru, zpěvák,
skladatel a producent patřící mezi světovou muzikantskou elitu; v 80. letech započal
spolupráci s uznávaným představitelem městského rocku Lou Reedem, jehož dodnes
doprovází na turné jako basista a vokalista; v minulosti nahrával a vystupoval s hvězdami, jako jsou Eric Clapton, Joan Baez, Jeff Beck, Jan Hammer, Jimmy Page, Marianne Faithfull a s dalšími). Předprodej v trafice u Václavků.
22. 3.
Lenka Dusilová – Club Kino od 20.30. Předprodej v trafice u Václavků.
5. 4.
-123 Min. – Club Kino od 20.30. Předprodej v trafice u Václavků.
19. 4.
Olah Szabolcs Quartet Maďarsko – Club Kino od 20.30
10. 5.
Staročeské máje – Masopustní náměstní Černošice-Mokropsy
17. 5.
OUA Trio Švýcarsko – Club Kino
10. 5.
Staročeské máje – Masopustní náměstí, Černošice-Mokropsy
12.–18. 5. Jazz Černošice – jazzový festival
12. 7.
Černošické Bigbeatové dunění – rock festival
16.–17. 8. Černošická Mariánská pouť
15. 11.
Koncert k 17. listopadu – Club Kino od 20.30
13. 12.
Adventní trhy
24. 12.
Česká mše vánoční – kostel od 22.00
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Světová hvězda Fernando Saunders zavítá do Černošic
Odbor kultury a Club Kino vás zvou v pátek 14. 3.
od 20.30 na koncert Fernanda Saunderse & Band. Fernando je newyorský virtuózní hráč na basovou kytaru,
zpěvák, skladatel a producent patřící mezi absolutní
světovou muzikantskou elitu. V 80. letech započal spolupráci s uznávaným představitelem městského rocku
Lou Reedem, jehož dodnes doprovází na turné jako
basista a vokalista. Je jedním z nejvyhledávanějších
studiových a doprovodných muzikantů. V minulosti
nahrával a vystupoval s hvězdami jako Steve Winwood, Eric Clapton, Joan Baez, Jeff Beck, Jan Hammer,
Jimmy Page, John McLaughlin / The Mahavishnu Orchestra, Marianne Faithfull a s dalšími. Vydal tři sólová kritikou uznávaná alba, jeho poslední I Will Break
Your Fall je z roku 2006. Fernando Saunders vystoupí
v Černošicích se svým autorským projektem v podání vlastní kapely složené ze špičkových evropských
muzikantů. Jejich české turné 2007 se setkalo s obrovským úspěchem u folkového i rockového publika, stali
se například hvězdami festivalu Prázdniny v Telči.
Bližší informace získáte na www.fernandosaunders.com. Vstupenky lze zakoupit
v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží a v dobřichovické Plyn
Za odbor kultury Pavel Blaženín
boudě nebo před koncertem. Vstupné 200 Kč.

Vynikající zpěvačka Lenka Dusilová vystoupí v Clubu Kino
Odbor kultury vás srdečně zve v sobotu 22. 3. od
20.30 do Clubu Kino, kde vystoupí fenomenální Lenka Dusilová s kapelou. Rocková básnířka a vynikající
zpěvačka vydala na sólové dráze již tři alba. To poslední Mezi světy lze nazvat přelomovým v celé její kariéře. Nadžánrové, strhující, uhrančivé, oscilující doslova
mezi světy. Album sbírá jedno ocenění za druhým, ta
nejváženější získalo v březnu 2006 na slavnostním
galavečeru při udílení cen hudební akademie Anděl
2005. Právě tato deska se stala Nejlepším albem roku
a Lenka převzala i cenu jako Nejlepší zpěvačka.
Vstupenky na koncert lze zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží a v dobřichovické Plyn boudě. Vstupné 150 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Energetická bomba v podání skupiny – 123 Min. Unplugged Tour
Odbor kultury vás zve v sobotu 5. dubna od 20.30 do Clubu
Kino na koncert skupiny – 123
Min. Instrumentální trio skvělých muzikantů ve složení Zdeněk Bína (frontman a kytarový
génius), Martin Vajgl a Frederik Janáček vyráží na své první
akustické turné. Předloží vám
energetickou bombu tvořenou
směsí jazzu, funky, rocku, soulu, worldmusic a dalších žánrů.
Živá vystoupení skupiny jsou vždy neopakovatelným zážitkem, a to nejen kvůli
jamování a přetrženým strunám. Pro skupinu je „unplugged“ koncert tváří v tvář
pozorně poslouchajícímu publiku náročnější než běžné klubové nebo festivalové
vystoupení. Muzikanti se musí obecenstvu vydat doslova do poslední nitky a často
sáhnout až na dno svých psychických sil. Při příležitosti unplugged turné zařadí
skupina do repertoáru kromě největších hitů a pověstných improvizací i své starší
skladby, které již dlouho na koncertech nehrála nebo ještě nikdy veřejně neuvedla.
V roce 1999 získaly Minuty ocenění Akademie populární hudby Anděl v kategorii
Objev roku, v roce 2002 bylo jejich album Home? nominováno v kategorii Album
roku. Dalším oceněním je nominace Nejlepší zvuk za nahrávku alba Mom (Universal Music, 2005).
Vstupenky na koncert lze zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží a v dobřichovické Plyn boudě. Vstupné v předprodeji 140 Kč,
Za odbor kultury Pavel Blaženín
na místě 150 Kč.

Club Kino rozehřejí skupina Madfinger a Markéta Foukalová
Zveme vás v pátek 14. 3. od 20.30 do Clubu Kino na koncert skupiny Madfinger, která zde vystoupí jako předkapela světově uznávaného muzikanta Fernanda
Saunderse. Madfinger tvoří mladí instrumentálně schopní muzikanti, otevření
všem vlivům současné hudby od moderního jazzu přes funk až k popu. Ty se
odrážejí v jejich výhradně vlastním repertoáru postaveném nejen na jejich instrumentální zdatnosti a citu, ale hlavně na skvělém vokálu Markéty Foukalové.
Jejího talentu využívají ke spolupráci například Michal Pavlíček či Michal Prokop.
Madfinger rádi přizpůsobují svá vystoupení prostředí, kde vystupují. Jejich album
Easy obsahuje jedenáct skladeb, autorsky jsou pod nimi podepsáni všichni členové
Za odbor kultury Pavel Blaženín
kapely, texty si napsala Markéta Foukalová.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BONDY, Egon: Bratři Ramazovi – kniha je parafrází Dostojevského Bratrů Karamazových; BAUER, Jan: Poslední slovo má ďábel – historický román; BRAUN, Lilian Jackson:
Kočka, která zpívala ptáčkům – kočičí krimi; CUSSLER, Clive: Čingischánův poklad
– dobrodružný román a tajemství legendárního dobyvatele; DOUŠOVÁ, Gabriela: Vidlačka z Chytrova – český román; GOLDING, William: Pán much – příběh chlapců, kteří se
ocitnou na opuštěném ostrově; HERON, Echo: Konečná diagnóza – román z lékařského
prostředí; KOŽÍŠEK, Jan: Voda vázne – poezie; LONGINOVÁ, Helena: Borůvkový piknik
– román pro ženy; McBAIN, Ed: Noc plná kouzel – detektivka; MAXWELL, Robin: Srdcová dáma – historický román o Anně Boleynové; MURAKAMI, Haruki: Afterdark – příběh
z Tokia, odehrávající se během jediné noci; NOVAK, Ervin: Příběh lékaře – životní osudy
lékaře Ervina Novaka, který v roce 1964 emigroval do USA; PARKER, Robert B.: Vražda
z titulní strany – detektivka; RUDIŠ, Jaroslav: Potichu – český román ze současnosti; STEEL, Danielle: Květinový ples – román pro ženy; STÝBLOVÁ, Valja: Lužanská mše. Ars
longa – životopisný román o architektovi Hlávkovi, navazuje na první díl Lužanská mše.
Vita brevis; VIAN, Boris: U mrtvých na barvě kůže nesejde – román líčí problémy bělocha,
který žije v přesvědčení, že mu v žilách koluje část černošské krve.
Knihy pro studenty a náročnější čtenáře:
ALLEN, Martin: Podraz na Hitlera a Hesse – nejlépe střežené tajemství britské tajné
služby z 2. světové války; BAUER, Jan: Podivné konce české šlechty – česká historie; COMBY, Bruno: Jak se zbavit závislosti na tabáku – praktický a účinný rádce, jak konečně přestat s kouřením; HALÍK, Tomáš: Vzdáleným nablízku – kniha o vztahu víry a nevíry tváří
v tvář problémům našeho světa; nabízí tvořivý a nevšední pohled na vztah náboženství,
víry a spirituality ke kultuře a dnešní společnosti; IRELAND, Bernard: Souboj v Atlantiku
– literatura faktu; JEŽEK, Tomáš: Zrození ze zkumavky – kniha mapuje celý proces české
privatizace; LACIKA, Ján: Slovensko – turistický průvodce; LARGO, Michael: Jak odejít
na věčnost – ilustrovaná encyklopedie příčin úmrtí; MAYER, Miroslav: Lahůdky z masa;
ŠTRAUB, Miloš: Tajemné podzemí – tentokrát se podíváme na střední a severní Moravu
a Slezsko; WYLLIE, James: Vlk a beránek – rozdílné životy bratrů Göringových za nacistického režimu.
Knihy pro děti a mládež:
FRANCKOVÁ, Zuzana: Ferda z deníčku štěněte; JOHNS, William E.: Worrals na válečné stezce – dobrodružný román; KÖTHE, Rainer: Objevitelé a jejich výpravy – nová encyklopedická edice CO – JAK – PROČ; MÜLLER, Karin: Nebezpečná hra – dobrodružství
na koních; ŘÍČANOVÁ, Tereza: Vánoční knížka; VOKURKOVÁ, Alexandra: O čertíčkovi
– pohádka.

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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Březen – měsíc knihy a internetu
Od roku 1955 byl březen měsíc knihy, od roku 1998 byl pak ustanoven jako měsíc
internetu – celosvětové počítačové sítě. Černošická knihovna se jako každý rok zapojuje
do projektu Březen – měsíc internetu, který vznikl se záměrem zpopularizovat internet
a upozornit na jeho význam ve vývoji společnosti. V loňském roce se tohoto projektu
zúčastnilo 384 knihoven a jejich akce navštívilo sto tisíc obyvatel České republiky.
Letos proběhne již 11. ročník. Motto zůstává stejné jako v minulém roce: Internet – výhoda pro znevýhodněné. Jeho cílem je upozornit na význam, který má nebo může mít
internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou lidé se zdravotním postižením,
senioři, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní nebo cizinci. Mezi nejdůležitější
portály, které se na tyto skupiny lidí zaměřují, patří například stránky ministerstva práce
a sociálních věcí . Všechny akce knihoven pak najdete na webové stránce .
A co pro vás připravila naše knihovna:
amnestie pro všechny zapomnětlivé čtenáře
možnost zdarma se přihlásit do knihovny (pouze pro nové čtenáře)
pomoc seniorům při prvním kontaktu s PC a internetem
seznámení s ON – LINE katalogem
internet pro všechny zdarma
Den otevřených dveří (sobota 8. března, otevřeno od 9.00 do 13.00)
e-mailová komunikace jak na to
test pro děti.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že návštěva knihovny pro vás nebude jen posezení
u počítače, ale že si zároveň odnesete domů i nějakou pěknou knihu.
-

Irena Šilhánková a Eva Vacková, knihovnice

Soutěž pro děti aneb Psali a píší pro nás. Známe je?
Uhádni jméno českého spisovatele:
Za první světové války se odstěhoval
z Prahy do Jičína. Později studoval v Praze na gymnáziu. Na přání otce začal studovat práva, která nedokončil. Od roku
1960 se plně věnoval literární činnosti.
Napsal knížky o loupežníkovi, hajném,
vodníkovi, víle, pařezové chaloupce.
Správně přiřaď jména k příjmením:
Eduard
Čapek
Čtvrtek
Zdeněk
Hrubín
Karel
Miler
Vojtěch
Foglar
František

Steklač
Jaroslav
Václav
Štorch
Správně přiřaď díla k autorům:
Robinsonka
Němcová, Božena
Pod Jezevčí skálou
Jirásek, Alois
Staré řecké báje
Petiška, Eduard
V zámku a podzámčí
Werich, Jan
Staré pověsti české
Čapek, Karel
Poledňáková, Marie
Fimfárum
Jak vytrhnout velrybě
Majerová, Marie
stoličku
Devatero pohádek
Pohl, Josef
Správné odpovědi označ svým jménem, adresou a věkem a přines do konce března do
knihovny. Na tři výherce čeká odměna.
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Komorní koncert s názvem Prolínání v ZUŠ
Odbor kultury vás zve v úterý 11. 3. od 18.00 do koncertního sálu ZUŠ ve
Střední 403 na komorní koncert v s názvem Prolínání. Vystoupí Jana Vavřínková-Douchová (viola) a Jana Vonášková-Nováková (housle). V programu zazní J. S.
Bach, J. Haydn, S. Prokofjev, G. F. Händel, B. Martinů. Jana Vavřínková-Douchová
studovala hru na violu na konzervatoři v Českých Budějovicích u Larisy Koltsové
a Vladimíra Bondarenka, dále Institut pro umělecká studia v Ostravě u Pavla Vítka.
Zúčastňovala se mezinárodních interpretačních kurzů v české republice i zahraničí. Jana Vonášková-Nováková je laureátkou několika mezinárodních soutěží,
v roce 2000 kromě Talentu roku vyhrála 1. cenu na Mezinárodní soutěži mladých
houslistů K. Lipińského a H. Wieniawského v polském Lublinu. V roce 2001 obdržela ve Strasbourgu Evropskou cenu a v roce 2002 se stala jedním ze tří vítězů
Young Concert Artists Trust v Londýně. Více o umělkyních se dozvíte na http:
//www.triartmanagement.cz/novakova/ a www.janavavrinkova.cz
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Kultura v okolních obcích
Haló, haló, haló,

Dobřichovice - Na vědomost všem se dává, že již počtvrté se bude konati tradiční
Historický jarmark kumštu a řemesel v Dobřichovicích, a to již 5. dubna roku tohoto. Jako obvykle zahájíme průvodem po městě, a to po odbytí půl desáté hodiny na
zámecké věži.
Následovati bude bohatý
a pestrý program pro děti
i dospělé, jenž bude provázen dobovým tržištěm.
Návštěvníkům bude nabídnuto přebohaté občerstvení
v dobové krčmě i netradiční
pochutiny pečené, uzené
i smažené, to vše možno spláchnouti přelahodným mokem pivním či medovinou
nefalšovanou.
Předvedeno bude nespočet řemesel a kumštýřů, kteří se svým umem postarají
o vaši zábavu spolu se všemi potulnými šumaři, kejklíři a šermíři. Pokud sobě dobrou
náladu přinesete a budete ji spolu s námi šířiti ve společnosti naší po celý den, bude
zážitek ještě o to pestřejší a nezapomenutelnější.
Všechny lidi, lidičky, dospěláky, kluky i holčičky zve pořádající a zároveň účinkující
občanské sdružení NEVERS, společnost historických aktivit, o. s., za nemalé podpory
od Středočeského kraje a města Dobřichovice, bez nichž by nebylo možné tuto akci
pořádat.
Na všechny se těší Tomáš Kopačka, pořadatel.
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