Čí s l o 4 – d u b e n 2 0 0 7

w w w.mestocernosice.cz

Město přivítalo nové občány
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Znovunalezený prapor spolu Bratrstvo
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Uzávěrka příštího čísla
je ve středu 16. května.

Vážení čtenáři,

jistě jste si všimli, že se Informační list rozzářil barvami, respektive
čtyři stránky jeho obálky tištěné nyní
na kvalitním křídovém papíru. Stalo
se tak poprvé v historii jeho existence.
Kvalitnějším tiskem se však mohou
– díky dokonalejší výrobní technologii
– pochlubit i vnitřní strany časopisu.
Na jedné straně tedy dobrá zpráva,
na straně druhé se však nabízí otázka:
Kolik za tuto novou podobu zaplatíme?
Vždyť ne nadarmo se říká, že „každá
legrace něco stojí“. Odpověď je ale více
než uspokojivá. Městu se totiž podařilo
vybrat tiskárnu, jejíž kalkulovaná cena
za tisk časopisu v této barevné podobě
je dokonce nižší než cena původní za
tisk černobílý. Navíc je třeba konstatovat, že barevná obálka na křídovém
papíru přiláká i takové inzerenty, kteří
jsou za kvalitní reprodukci svého inzerátu ochotni výrazně připlatit.
Přejme si tedy, aby spolupráce s novou tiskárnou byla dobrá nejen co se
týká kvality tisku, ale také rychlosti
a operativnosti tak, aby se Informační
list dostal vždy v prvních dnech každého měsíce do Vašich schránek.
Redakce

Text k fotu na titulní straně:
Černošický jazzový festival, o kterém
píšeme uvnitř listu, zahájilo na improvizovaném pódiu v Karlštejnské ulici skvělé
Old fashion trio se svojí zpěvačkou
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4. zasedání zastupitelstva
konané 19. března 2007
Závěrečný účet + výrok auditora
zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření
města a závěrečný účet města za rok 2006, včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006, bez výhrad
Rozpočet města pro rok 2007
• zastupitelstvo nepřijalo doplňující návrh
usnesení předložený Mgr. Strejčkem: Zastupitelstvo města Černošice zařazuje ulici Tyršova
do kapitoly „nezařazené investice“ (2 mil. Kč).
• zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Černošice pro rok 2007 dle předloženého návrhu
• zastupitelstvo schvaluje rozdělení finančních
prostředků (grantů) pro podporu práce s mládeží (tabulka rozdělení grantů byla uvedena
v minulém čísle IL)
• zastupitelstvo schvaluje přidělení finančních
prostředků na granty v oblasti kultury pro rok
2007 (tabulka přidělených grantů byla uvedena
v minulém čísle IL)
Schválení příspěvku na opravu
kostela Nanebevzetí P. Marie
• zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku 150 000 Kč Římskokatolické farnosti Třebotov na dokončení oprav kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Černošicích v roce 2007
Leasing auta pro sociálně právní
ochranu dětí – dotace MPSV
• zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy
o leasingu auta Škoda (tříletá smlouva s akontací 70 %) pro sociálně právní ochranu dětí
a použití dotace ministerstva práce a sociálních věcí na platby za tento leasing
Zpráva kontrolního výboru
• zastupitelstvo pověřuje Kontrolní výbor
zastupitelstva města a jeho jednotlivé členy
provedením kontroly odboru Technické služby
Městského úřadu Černošice podle usnesení č.
3.1. a č. 3.2. Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Černošice ze dne 22. 2. 2007
Různé
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy

•
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č. IV-12-6000350//1606//2 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 772 (PK 731/3) mezi ČEZ
Distribuce, a. s., a městem Černošice podle
předloženého návrhu
Budova MŠ Husova
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení předložený Ing. Göttelovou: Zastupitelstvo města
Černošice pověřuje radu města jednat s paní
Nekulovou a nabídnou jí ke směně přiměřené
stavební obecní pozemky.

10. schůze rady města
konaná 19. března 2007

• rada souhlasí se stavbou oplocení u pozemku parc. č. 2314/1 v ulici Na Marsu
• rada nesouhlasí s novým kabelovým vedení
NN v osadě Slunečná (v dané lokalitě je zpracováván regulační plán, který bude řešit veškeré
liniové stavby, s projektovou přípravou je nutno
vyčkat na regulační plány; stavební uzávěra
nadále platí)
• rada souhlasí se stavbou domovní čističky
odpadních vod u chaty č. e. 0590
• rada souhlasí se stavbou garáže na pozemku
parc. č. 5129/60 v Topolské ulici
• rada souhlasí s přístavbou garáže na pozemku parc. č. 1757 v Domažlické ulici
• rada souhlasí s přeložkou kabelového vedení
VN a NN v Karlické ulici
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
pro rodinný dům č. p. 843 v Jiráskově ulici
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 2917/149 v ulici Brusinkové
• rada trvá na dodržení limitu 30 % zastavěných a zpevněných ploch a nesouhlasí se stavbou zakrývaného bazénu na pozemku parc. č.
1403/1, ul. Svatopluka Čecha
• rada souhlasí s demolicí rekreační chaty č. e.
1208 a se stavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 2262 a 2263 v ulici Klatovská
• rada souhlasí s novým připojením RD č. p. 504
na el. rozvodnou síť a se zrušením venkovního
vedení NN v ul. Říční za předpokladu, že v žád(Pokračování na straně 26)
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Rybářova žena
Ve známé historce
o zlaté rybce propuštěné na svobodu dobrotivým rybářem vystupuje jako postava,
která dává celému ději
jistou dynamiku, jeho
– mírně řečeno – dosti
náročná žena. Byť asi
při poslouchání této
poučné příhody jsme již jako malé děti dokázali onu ženu identifikovat jako postavu spíše
negativní, přece jen není její přístup k životu
ničím, co by nebylo vlastně docela běžné. Pro
každého z nás je asi docela obvyklé setkávat se
denně s lidmi, kteří chtějí víc, než je možné jim
dát. Někdy je to taktika úspěšná, jindy to skončí
velkým zatměním a návratem k valše.
Vzpomínka na tuto pohádku se mi vždy
vybaví, když mám na stole návrh městského
rozpočtu a mohu ho porovnat s nároky ať již
správců jednotlivých kapitol nebo s požadavky občanů na zařazení té či oné investiční akce
či s nároky příjemců grantových prostředků.
Relativně nejsnáze se mi v této situaci jedná se
správci kapitol. Zpravidla buď sami uznají, že
jejich nároky jsou přehnané, nebo to zjistí ve
chvíli, kdy rada města rozhodne o konečném
návrhu rozpočtu. Složitější situace je pochopitelně u těch ostatních nároků, kde by snad
byla i velká vůle vyhovět, jen ta zlatá rybka tak
úplně nereaguje podle scénáře.
Jen pro ilustraci. V dobách, kdy město
dávalo na granty 400 tisíc, scházely se požadavky na 800 tisíc. Dnes dává město 750 tisíc
– a schází se požadavky v hodnotě jeden a půl
miliónu. Na investice má město letos připraveno 27 miliónů plus 10 až 12 miliónů z dotací. K uspokojení dalších požadavků, které jsou
vedení města adresovány prostřednictvím
nejrůznějších petic (např. dvojnásobně velký
kulturní dům, nová školka, kruhový objezd
atd.), by bylo nutné vydat nejméně dalších

20 miliónů, jež ovšem město aktuálně nemá
a zlatá rybka také zarytě mlčí.
Je snadné poručit rybáři (kterého navíc
podezírám, že byl tak trochu pod pantoflem),
aby šel požádat svou sentimentální, štědrou
a trpělivou kamarádku rybu, avšak v případě stejně kategorického požadavku, jehož
adresátem je vedení města, to bude vždycky
trochu složitější. Je jistě docela jednoduché
obejít pár sousedů a zeptat například, zda jim
nechybí aquapark nebo rozhledna – a pak to
prostě chtít. Ale jak stojí psáno v mé oblíbené
knize, „všeliká věc má svůj čas“. Myslím si, že
po době podzemní, kdy prioritou rozpočtu
byla podzemní infrastruktura, jsme dnes
v době pozemní, kdy prioritou rozpočtu
jsou komunikace. Do patra se dostaneme až
v tom následujícím období. Tím neříkám, že
věci, které nesnesou odkladu a je nutné řešit
je již teď, by měly být přehlíženy. Nicméně
rozpočtové priority této rady města vycházejí
z uveřejněného programového prohlášení
a jsou naplňovány v rytmu, který odpovídá
finančním možnostem a sděleným záměrům.
Pro lepší přehlednost následuje za tímto
článkem rozpočet ve struktuře, která umožňuje lépe sledovat, jaká finanční váha je přikládána jednotlivým činnostem města. Z této
tabulky je možné vyčíst, že objem prostředků,
o kterých se volně rozhoduje v rámci samosprávného zastupitelstva, je zhruba 78 miliónů, a že jejich rozdělení mezi jednotlivé aktivity města zhruba odpovídá pravidlům, která
jsme si stanovili již před čtyřmi lety a stále se
je snažíme dodržovat. Za pozitivní považuji,
že při schvalování letošního rozpočtu nikdo
z opozičních zastupitelů k takto navržené
struktuře nevznesl zásadnější výhradu. Snad
proto, že činnost těchto zastupitelů je teď
plně soustředěna na prokázání domněnky, že
městský úřad neposkytuje libovolně rozsáhlé
informace s dostatečnou horlivostí. Myslím
si, že skutečnost, zda úřad poskytne určitou
informaci minutu poté, co o ní byl požádán, či
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zda ji v zákonném rozsahu zajistí v zákonem
stanovené lhůtě, není tou hlavní skutečností, která rozhoduje o kvalitě života v našem
městě, ale považuji za pozitivní, že ty opravdu
důležité věci se daří řešit v čím dál větším
konsenzu a vcelku chápu, že syndrom „rybá-

řovy ženy“ může mít v reálné praxi celou řadu
projevů. Za vedení města však mohu přislíbit,
že v našem úsilí zlepšit životní podmínky pro
naše občany budeme i nadále usilovní jako
onen rybář a trpěliví jako ona zlatá rybka.
Aleš Rádl, starosta města

Rozpočet příjmů, výdajů a salda hospodaření pro rok 2007 – v kategoriích priorit
TS

Výdaje

Saldo P-V

hospodaření 2006

Kč

Kč

Kč

%

190 000

9 970 000

-9 780 000

zeleň

0

320 000

-320 000

provoz hřišť

0

150 000

-150 000

20 000

3 000 000

-2 980 000

ost. zál. dopravy, komunikací

0

570 000

-570 000

dopr. obsl.

0

605 000

-605 000

bytové

260 000

382 000

-122 000

nebytové hosp.

470 000

70 000

400 000

3 170 000

5 200 000

-2 030 000

silnice

Obsluha města

Příjmy

kom. odpad
ost. odpad

1 000 000

285 000

715 000

11 400 000

9 110 000

2 290 000

VO

0

2 000 000

-2 000 000

městský rozhlas

0

150 000

-150 000

pohřebnictví

60 000

100 000

-40 000

rozvoj města

0

500 000

-500 000

vodovod a kanalizace

-15 842 000

20,06
% disp. příjmů

zastupitelé
místní a regionální správa
Veřejná a státní správa

0

1 450 000

-1 450 000

78 961 533

90 000 000

-11 038 467

správa lesů

0

0

0

územní plánování

0

600 000

-600 000
-13 088 467

16,57
% disp. příjmů

MP

Bezpečnost

2 100 000

3 920 000

-1 820 000

hasiči

0

1 050 000

-1 050 000

kriz.řízení

0

30 000

-30 000

krizová rezerva

0

500 000

-500 000
-3 400 000

4,31
% disp. příjmů

Školství a mládež

MŠ

0

2 050 000

-2 050 000

ZŠ

0

6 200 000

-6 200 000

odpisy škol

0

1 000 000

-1 000 000

ZUŠ

0

30 000

-30 000

1 064 017

0

1 064 017

0

730 000

školská dotace
volnočasové aktivity mládeže

-730 000
-8 945 983

11,33
% disp. příjmů

sdělovací prostředky
Vnější vztahy

210 000

580 000

-370 000

pouť, masopust, partner. města

0

240 000

-240 000

příspěvek RDB, granty

0

100 000

-100 000
-710 000

0,90
% disp. příjmů
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knihovna

40 000

170 000

-130 000

280 000

730 000

-450 000

granty pro kulturu

0

350 000

-350 000

památky

0

195 000

kultura
Kulturní

-195 000
-1 125 000

1,42
% disp. příjmů

DPS

Sociální

1 400 000

1 400 000

0

pomoc seniorům, zdr. postiženým apod.

0

65 000

-65 000

sociální příspěvky

0

50 000

-50 000

ošetř. služba – příspěvek

0

300 000

-300 000

63 631 180

63 631 180

0

150 000

0

150 000

soc. dávky
vratky výživného

-265 000

0,34
% disp. příjmů

Mezisoučet provoz

Rezerva všeobecná

0

802 721

-802 721

finanční vypořádání

0

4 894 000

-4 894 000

6,20

164 406 730

213 479 901

-49 073 171

62,14

Riegrova 1. splátka

0

1 100 000

-1 100 000

Riegrova – kabely

0

168 000

-168 000

Lada komunikace vč. závazků smluv

0

2 156 000

-2 156 000

Pod Višňovkou – dopl. trafostanice

0

380 000

-380 000

Karlická

0

3 784 000

-3 784 000

Dostavba kanal. – úprava Vrážská

0

833 000

-833 000

Veřejné osvětlení

0

200 000

-200 000

Zeleň

0

300 000

-300 000

Informatika

0

1 050 000

-1 050 000

Studie, projekty

0

400 000

-400 000

Studie nástavby MŠ, el. pánev

0

150 000

-150 000

Mokropeská

0

10 000 000

-10 000 000

Centrum Karlštejnská

0

5 500 000

-5 500 000

Dešťová kanalizace

0

500 000

-500 000

Investiční rezerva

0

1 300 000

-1 300 000

1 205 502

27 821 000

-26 615 498

Běžné výdaje a příjmy celkem

1,02

% disp. příjmů

Investice

Mezisoučet investice

Investiční dotace – investice celkem

33,70
% disp. příjmů

Mezisoučet – celkové výdaje

-75 688 669
daně

53 120 000

500 000

52 620 000

1 450 000

1 915 000

-465 000

výsledek hospodářské činnosti

211 669

0

211 669

nespotřebované sociální dávky

0

0

0

10 000 000

400 000

9 600 000

230 393 901

244 115 901

-13 722 000
17 000 000

úroky, poplatky, pojištění

kapitálové příjmy

78 966 669

Mezisoučet – disponibilní příjmy
celkem příjmy a výdaje běžného roku
zdroje z dřív. přebytků – přebytek hospodaření

17 000 000

0

splátka půjčky (Slunečná),splátka půjčky Měchury

0

3 278 000

-3 278 000

4,15

17 000 000

3 278 000

13 722 000

% disp. příjmů

247 393 901

247 393 901

0

Celkem financování
Celkem potřeby a zdroje

100,00
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Představitelé města přivítali šestnáct nových občánků

V sobotu 31. března ožil reprezentační sál města v Základní umělecké
škole významnou událostí. Konalo se
tu, letos první, vítání nových občánků, kterého se ujali starosta Aleš Rádl
a místostarostka Helena Langšádlová.

8

„Vy, rodiče, nesete velikou odpovědnost,“ oslovil při této příležitosti
čerstvé tatínky a maminky starosta
Aleš Rádl. „Vaším největším úkolem je
vytvořit pro vaše dítě pevné a láskyplné rodinné zázemí. Vždyť právě láska

z města a okolí
rodiny je to, v čem jste pro své dítě
nezastupitelní a nenahraditelní,“ dodal
starosta. Do pamětní knihy bylo poté
zapsáno šestnáct jmen: Jakub Procházka, Filip Langer, Emílie Hubáčková,
Adéla Anna Lohrová, Aneta Kohouto-

vá, Alena Maťhová, Daniela Bártová,
Kryštof Voborník, Štěpán Vojáček,
Jakub Rudolf, Michal Pech, Zachariáš
Hovorka, Jan Totušek, Michal Pitra,
Hugo Soukeník a Magdaléna Souku(js)
pová.
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Vyměňte si včas své staré řidičské průkazy ! ! !
Vážení občané, v současné době probíhá povinná výměna řidičských průkazů vydaných od
1. července 1964 do 31. prosince 1993. Bohužel,
počet žadatelů o výměnu je prozatím velmi
nízký, což může pracovníkům odboru dopravy
Městského úřadu Černošice, ale i Vám občanům,
způsobit do budoucna nemalé potíže.
Koncem března statistiky uváděly, že na
Praze-západ zbývá k výměně 13 345 řidičských
průkazů. Vezmeme-li v úvahu,
že od počátku roku do konce
března, tedy za tři měsíce, bylo
vyměněno pouhých 1 504 kusů,
pak, budou-li výměny pokračovat stejným tempem (tedy zhruba 500 kusů za měsíc), za zbývajících 9 měsíců roku (včetně měsíce dubna) bychom vyměnili pouhých asi 4 500 průkazů. To je
zhruba třetina ze zbývajícího počtu. Je, myslím,
více než zřejmé, co nás čeká – buď dlouhé fronty
u přepážek, čemuž se již s jistotou nevyhneme,
nebo pokud se výměny nestihnou, v příštím
roce množství těch, co nebudou moci řídit. A to
až do té doby, dokud staré a již neplatné průka-

zy nevymění. Neváhejte tedy, a Vy, kterých se to
týká, přijďte do Podskalské 19 v Praze 2, jak to
jen bude možné. Neodkládejte to. I když to pro
nás bude nemalá zátěž, věříme, že to zvládneme.
Pokud necháte výměnu až na konec roku, může
se Vám stát, že i kdybychom se, obrazně řečeno,
roztrhali, Vaše požadavky nebudeme z kapacitních důvodů moci uspokojit.
Protože už nyní chceme předejít neúměrné
koncentraci prací v závěru
tohoto roku i případným stížnostem, budeme Vás průběžně
informovat o stavu výměn a budeme apelovat na Vaši zodpovědnost a vstřícný
přístup. Potřebujeme, aby se počet žadatelů měsíčně ztrojnásobil, a proto si přijďte vyměnit řidičské průkazy co nejdříve.
Delší čekání na úřadě Vás nemine, ale budete
mít jistotu, že 1. 1. 2008 budete s klidným svědomím moci usednout za volant. Tedy – pokud
nebudete mít v krvi pozůstatky alkoholu ze
silvestrovských oslav.
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

VÝZVA

Změna sídla Úřadu práce Praha-západ

Ve dnech 16. až 18. května proběhne
stěhování Úřadu práce Praha-západ,
Podskalská 19, Praha 2 (včetně odboru
státní sociální podpory). V těchto dnech
bude úřad uzavřen. Nové umístění úřadu
bude na Praze 5-Smíchově, Kartouzská
ul. č. 4, 2. patro. Spojení – tramvajová za-

stávka Anděl, č. tramvají 4, 6, 7, 9, 10, 12,
14, 20, metro B Anděl. Stávající telefonní
spojení nebude platné, nová tel. ústředna
má číslo 950 152 111. Jmenný seznam
pracovníků s telefonními linkami bude
umístěn na portále MPSV, Úřad práce
Praha-západ.

Pokladna městského úřadu je otevřena v každý pracovní den
Vzhledem k rozšíření činnosti městského úřadu a pro další zkvalitnění služeb obyvatelům
města je od 2. května nově otevřena pokladna na MěÚ Černošice, Riegrova 1209, v každý pracovní den v týdnu, a to následovně:
ì V pondělí a ve středu je otevřeno jako dosud, a to od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.
ì Nově je otevřeno v úterý, ve čtvrtek a v pátek, a to od 8:00 do 11:30.
Ověřování listin a podpisů: tato služba bude rovněž nově poskytována Správním odborem-matrikou, případně dalšími pověřenými pracovníky, ve všechny pracovní dny a ve stejné
hodiny jako pokladna. Pouze s tím rozdílem, že v úterý, ve čtvrtek a v pátek je třeba si návštěvu
matriky předem telefonicky dohodnout na čísle 251 081 525.
Výpisy z katastru nemovitostí: tato služba je poskytována tak, jako dosud – v úředních
dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.
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„Město nemělo a nemá žádnou páku na to, aby rozhodnutí

o uzavírce silnice na Radotín zlomilo,“ říká starosta Aleš Rádl
Černošice ztichly a důvod je jasný. Silnice II/115 na Radotín
je na dlouhých pět měsíců uzavřena. Na jedné straně zpráva
dobrá, na straně druhé jde o největší dopravní problém, jaký
kdy černošické řidiče potkal. Je proto nasnadě, že na posledním
zasedání městského zastupitelstva byl na starostu Aleše Rádla
vznesen dotaz na průběh vyjednávání s městskou částí Praha 16
i na to, zda existuje možnost, jak pro osobní dopravu zprůjezdnit panelovou cestu pod radotínským přejezdem.
„Jednáni probíhalo v podstatě řešili svůj politický problém.
poměrně kompliko- Budují si kanalizaci v Karlické a starosti
vaně. Pokusili jsme se využít všech kontak- s tím spojené na sebe převzít nechtějí.
tů, které byly k dispozici, protože vlastní Obávají se, že by kolem jejich rodinných
rozhodnutí o uzavírce nedělala Praha 16, domků projížděly spousty aut. Argumentoale magistrát. Snažili jsme se vyjednat, aby vali tím, že na trase je škola a nelze tam tepanelová cesta pod radotínským železnič- dy připustit takto zvýšený provoz. My jsme
ním přejezdem byla zprůjezdněna alespoň na to reagovali tím, že bychom byli ochotsměrem do Prahy, což by umožnilo ráno ni ustoupit, že by byl jednosměrný provoz
z Černošic rychle odjet. Přičemž od po- do Prahy uvolněn alespoň o prázdninách,
čátku jsme si byli vědomi, že dvousměrný čímž jsme tento argument jakoby otupili.
provoz asi možný nebude. Do jednání se Oni tedy přišli s novým argumentem, že
mi podařilo zapojit vedoucího našeho vlastně panelová cesta oficiálně neexistuje,
odboru investic pana Skalického s jeho že to je jen načerno naházená řada panelů,
kontakty a hovořili jsme
navíc na soukromém pos pracovníkem magistrátu,
zemku, a že můžeme být
který má celou akci na
vůbec rádi, že město Rastarosti. Také náš odbor
dotín je ochotno pouštět
dopravy opakovně podával
tudy autobusovou doprajednoznačnou žádost, že
vu a že v žádném případě
trvá na tom, aby panelová
nejsou nyní ochotni jedcesta byla směrem do Pranat o umožnění dopravy
hy zprůjezdněna. Nicméně
osobní. Musím proto
opakuji, že my jsme nebyli
v tuto chvíli konstatovat,
v pozici orgánu, který
že město Černošice neměmohl o věci rozhodnout,
lo a nemá žádnou páku,
mohli jsme ji pouze připokterou by bylo možné toto
mínkovat,“ uvedl starosta
rozhodnutí zlomit,“ konAleš Rádl.
statoval Aleš Rádl s tím,
že deset výjimek na prů„Pro mě bylo velkým
jezd, které městu nabízel
zklamáním, jak se k prostarosta Radotína, odmíblému postavili představitelé Radotína, kteří si Toto značka asi jen tak nezmizí… tl.
(sj)
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Granty na služby v sociální oblasti určené občanům Černošic
Z rozhodnutí Rady města Černošice ze dne 5. 3. 2007 byl sociálním odborem města
vypracován návrh podmínek a žádosti o grant v sociální oblasti na rok 2007. Návrh byl
2. dubna radou odsouhlasen a 16. dubna byly podklady pro podání žádosti o grant v sociální oblasti zveřejněny na úřední desce města a na www stránkách města Černošice.
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
Projekty zaslané do grantového řízení
službách, je povinností obce zajistit a vytvo- Města Černošice se nevrací.
řit důstojné podmínky života osob, u nichž
Žádost o grant musí obsahovat údaje
kvůli stáří nebo zdravotnímu postižení uvedené ve formuláři.
došlo k oslabení až ke ztrátě schopnosti
Formulář a projekt je nutné odevzdat
péče o vlastní osobu. Nový zákon uprav jednom vyhotovení a jednoznačně vyplvuje poskytování pomoci těmto osobám
nit požadované údaje. Projekt může být
prostřednictvím různých druhů sociálních
následně rozveden v příloze max. 3 strany;
služeb (na území města Černošice zejména
dále je nutno uvést harmonogram a položpečovatelské služby). Grantového řízení se
kový rozpočet.
mohou zúčastnit poskytovatelé jakýchkoliv
Pokud žadatel nesplňuje uvedené podslužeb v sociální oblasti určené občanům
mínky, je jeho žádost vyřazena z výběroměsta Černošice.
vého řízení.
Podmínky pro podání žádosti o grant
Žádosti budou hodnoceny podle následuŽádost o grant může podat na předepsajících kritérií:
ném formuláři právnická i fyzická osoba
působící na území ČR, která je registrována - míra potřebnosti projektu pro zajišťování
sociálních služeb,
v souladu s právním řádem ČR a splňuje
všechny zákonem předepsané podmínky - dosavadní zkušenosti s žadatelem,
- profesní předpoklady žadatele,
pro příslušnou činnost.
- spokojenost klientů s poskytovanými služTermín podání žádostí: do 15. 5. 2007.
bami,
Formuláře na žádost o grant jsou k vyreálnost
projektu včetně přiměřenosti názvednutí v podatelně MěÚ Černošice nebo
kladů.
v elektronické podobě na www.mestocernosice.cz.

Projekt zpracovaný v žádosti podle níže
uvedených podmínek musí být zaslán v jednom vyhotovení poštou výhradně doporučeně (žádosti zaslané e-mailem či faxem se
nepřijímají) na adresu: Město Černošice,
Riegrova 1209, 252 28 Černošice, nebo
osobně podán do podatelny MěÚ Černošice
v úředních hodinách.
Projekty předložené po termínu (rozhoduje razítko pošty, podatelny) či projekty
neúplně nebo chybně zpracované nebudou
do grantového řízení zařazeny.
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Grantové prostředky lze poskytnout výhradně na projekty poskytování sociálních
služeb pro černošické občany.
Výsledky vyhodnocení projektů budou
vyvěšeny na úřední desce a zveřejněny na
www.mestocernosice.cz do 7 dnů od ukončení vyhodnocení.
Na poskytnutí grantu není právní nárok.

Kontaktní osoby: Marcela Haspeklová,
Simona Kutinová, odd. soc. věcí, tel.:
251 081 529, e-mail: marcela.haspeklova
@mestocernosice.cz, simona.kutinova@me
stocernosice.cz.

z města a okolí

Den Země oslavili černošičtí úklidem města

V sobotu 21. dubna, v předvečer Dne Země,
vyrazily desítky dětí i dospělých k jarnímu
úklidu města. Z ulic, chodníků a prostorů
s veřejnou zelení odstraňovali všechen nepořádek. Pracovníci technických služeb hlásí,
že sesbíraných odpadků bylo téměř osm metráků. Den Země využili i žáci mokropeské
základní školy k úklidu školního hřiště a okolí školní budovy. „Sedmáci“ navíc vyrobili
poutavé plakáty, které na úklidovou akci ke
Dni země upozornily. Všem, kteří dobrovolně
přispěli ke zkrášlení okolí našich příbytků,
město touto cestou děkuje.
(red)

13

z radnice

Efektivnost odvozu sběrných nádob na plasty

Česká zemědělská universita v Praze, Technická fakulta a katedra využití strojů, vyhodnotila experiment pro lepší využití zaplnění části sběrných nádob na PET obaly.
Výsledky nám ukazují, že při jakémkoliv
V experimentu byly PET obaly stlačeny
rukou, nohou a pomocí ručního lisu. Při způsobu zmenšování plastových lahví bez
tom byl zjišťován jejich skutečný objem před použití byť i nejjednodušší techniky nelze
stlačením a po něm, počet kusů a hmotnost lahve stlačit tak, aby zaplnily sběrový prostor
obalů ve sběrné nádobě a dále byl zjišťován ze 100 % v porovnání ke svému původnímu
vliv zavíčkovaných obalů. Jako vzor plasto- objemu.
vých obalů byly vybrány plastové PET lahve
Měření hmotnosti PET odpadu
na různé nápoje nejpoužívanějších lahví (1,5
ve sběrné nádobě
litru a 2 litry).
Hmotnost neporušeného PET odpadu ve
Pro naplnění nádoby neporušenými PET sběrné nádobě je asi 18 kg. Při deformaci
lahvemi bylo potřeba 259 kusů lahví o ob- těchto odpadů nohou nebo rukou dochází
jemu 1,5 litru a 105 kusů lahví o objemu ke zmenšení jejich objemu, tvar tohoto obalu
2 litry. Skutečný objem neporušených PET však zajistí zvýšení hmotnosti takto zdeforlahví vhozených do sběrné nádoby (1100 l) movaného odpadu jen na hodnotu zhruba
je 620,83 litrů, což činí objemovou zaplně- 26 kg. Cena takto odvezeného jednoho kusu
nost sudu z 56,43 %.
PET lahve stojí (opět podle smluvních podDo nádoby byly poté vhozeny slisované plas- mínek) 8–10 haléřů.
tové lahve. Pro naplnění bylo potřeba 1 023
Jiná situace nastává při použití lisu ke
lahví o objemu 1,5 litru a 446 lahví o objemu stlačení PET lahví. Tvar po stlačení tohoto
2 litry. Bylo zjištěno, že skutečný objem PET odpadu nám zajišťuje sběr většího množství
lahví vhozených do nádoby je 2 515,95 litru, kusů ve stejné sběrné nádobě. Hmotnost
což činí objemovou zaplněnost kontejneru takto sebraného odpadu může dosáhnout
z 228,72 %, tedy více než 4krát větší.
hodnoty až 66 kg (zvýšení zhruba o 366 %)
Při běžné manipulaci s PET lahvemi, kdy a počet sebraných PET lahví může dosáhdojde občan na stanoviště a pokusí se ales- nout hodnoty až 1 470 kusů. Cena za takto
poň na místě sešlápnout a pak ji odhodit do svezený jeden kus PET lahve je nyní na hodpřistavené sběrné nádoby, dochází k těmto notě přibližně 2,7–3,4 haléře.
výsledkům: Do nádoby se po běžném sešlápZ uvedeného experimentu je patrné, že
nutí vešlo 341 kusů 1,5 litrových a 176 kusů pro lepší ekonomiku sběru PET odpadu je
dvoulitrových lahví. Po přepočítání sku- důležité věnovat pozornost možným způsotečného objemu získáme hodnotu 894,41 l, bům deformace tohoto obalu.
což činí objemovou zaplněnost kontejneru
Renáta Petelíková s použitím materiálů
z 81,31 %.
z časopisu Komunální technika

Sběrné místo pro nebezpečný odpad a bioodpad
Jednou ze služeb poskytovaných obyvatelům
Černošic je sběrné místo pro uložení nebezpečného odpadu a bioodpadu (travní hmotu
a větvičky). Sběrné místo se nachází v areálu
technických služeb, Topolská 660 (vedle mokropeské hasičárny), a pro zájemce je otevřeno
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v pondělí a ve středu vždy od 6.00 do 17.00
a v sobotu od 16.00 do 19.00. Nebezpečné
odpady jsou od občanů Černošic přebírány
na základě prokázání se platným občanským
průkazem, od chatařů pak na základě čísla
(pet)
chaty odsouhlaseného v seznamu.

z radnice

Památník padlých u černošického kostela ožil novou zelení
Zeleň v okolí památníků by vždy měla
svým stavem vyjadřovat náš postoj k těmto
místům. A proto nastala doba, aby přestárlé
výsadby byly nahrazeny novými, pěknějšími
a důstojnými pro tato místa. Novou tvář
proto v minulých dnech dostala i výsadba
v okolí památníku padlých u černošického
kostela. Svědčí o tom, že tato místa mají
místo i v našich srdcích a že si jich vážíme.
Třeba tím, že svou práci věnujeme městu ja-

ko sponzorský dar, jak to učinila Ing. Monika Martínková, autorka projektu na obnovu
zeleně u památníku a vedoucí výsadby nové
zeleně.
V rámci nové sadové úpravy byly osázeny obě strany schodiště, původní kovový
plůtek lemuje živý plot ze zimostrázu Buxus microphylla, který bude svým trvale
zeleným listem ozdobný i v zimě. Podél
schodiště lemuje záhon pruh šanty Nepeta
x faassenii, která svým
modrým květem bude
pěknou kombinací se
žlutým brslenem Euonymus fortunei Emerald Gold. Ten vyplňuje
zbytek záhonu a bude
dekorativní i v době
vegetačního klidu. Výsadbu záhonu uzavřela
řada červeně kvetoucích
tavolníků. Tato skladba
rostlin zajistí atraktivní
zabarvení během celé
vegetace při skromné
údržbě.

Památník před černošickým kostelem se v minulých dnech
dočkal nové zeleně.

Renáta Petelíková,
odbor technické služby

Poděkování za pomoc při likvidaci ekologické havárie

Dne 19. dubna, při pravidelném svozu tříděného odpadu (plastů), došlo z důvodu výrobní závady na zařízení k úniku hydraulického
oleje. Havárie byla zlikvidována Sborem dobrovolných hasičů Mokropsy a pod vedením
pracovnice odboru technické služby Renáty
Petelíkové byla provedena skrývka znečištěné

zeminy. Nedošlo tak k žádným ekologickým
škodám. Na základě této skutečnosti firma
Rumpold – P s.r.o. veřejně děkuje paní Renátě
Petelíkové a dalším zaměstnancům odboru
TS za jejich včasnou pomoc. Stejně tak děkuje
i SDH Mokropsy.
Vedení společnosti Rupold – P s. r. o.

Frístajlisti, bikrosáci a skejťáci, pozor ! ! !
V průběhu měsíce května bude na dva dny uzavřen černošický skatepark. A to proto,
aby mohly být nově natřeny překážky a speciálním nátěrem upevněny nájezdové rampy.
Pokud v určené dny nedodržíte zákaz vstupu do areálu a budete jeho vybavení používat,
nátěr nevytvrdne a bude zcela znehodnocen. Samozřejmě k vaší škodě.
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z města a okolí

Podvodníci tentokrát nabízeli vrácení přeplatku za elektřinu

Počátkem dubna přijala městská policie oznámení na dva muže, kteří přišli staršímu
obyvateli domu v ulici Vrážská vrátit údajný přeplatek za odběr elektrické energie.
Muž se zachoval duchapřítomně a do
svého domu je nepustil. Naopak jim sdělil, že zavolá policii. Oba výtečníci na nic
nečekali, nasedli do tmavého mercedesu
a odjeli. Tímto chceme opětovně upozornit
všechny obyvatele města, aby v podobných
případech do bytu nikoho nepouštěli a vše
okamžitě oznámili.

v odpoledních hodinách bylo městskou
policií přijato hlášení o požáru lesa v ulici
V Boroví. Před příjezdem hlídky již na místě zasahovali hasiči z Mokropes a z Řevnic,
kterým se podařilo požár lokalizovat.

Únik plynu způsobil evakuaci – 22. března
v odpoledních hodinách obdržela městská
policie telefonické oznámení o úniku plynu
v jednom z rodinných domů v ulici Jansova. Hlídka oznámení prověřila a přivolala
na místo hasiče z Mokropes a Řevnic. Na
základě rozhodnutí velitele zásahu byla
provedena evakuace rodinného domu
a protilehlé stavby. Při akci trvající zhruba
dvě hodiny nebyl nikdo zraněn.
Loupežníci ujeli vlakem – 24. března v odpoledních hodinách přijala hlídka městské
policie oznámení o loupežném přepadení
šestnáctiletého chlapce na železniční zastávce v Mokropsech. Dva neznámí muži
a žena mladíka fyzicky napadli, způsobili
mu drobná zranění a odcizili mu přehrávač
MP3. Poté trojice výtečníků ujela vlakem
směrem na Prahu. Celou záležitost převzala Policie ČR.
V chatových osadách se kradlo – 24. března ve večerních hodinách přijala městská
policie oznámení o krádeži vloupáním do
rekreační chaty v chatové osadě Jedličkárna. Na místo se dostavila Policie ČR, která
případ převzala. O dva dny později přijala
městská police další oznámení o krádeži
vloupáním, tentokrát do rekreačního objektu v chatové osadě Křižárna. Loupež
opět řešila Policie ČR.
Hasiči zabránili šíření požáru – 5. dubna
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Dům v Poštovní terčem zlodějů – 26. března v dopoledních hodinách bylo městské
policii oznámeno vloupání do rodinného
domu v ulici Poštovní. Pachatel si z místa
činu odnesl televizní přijímač a další věci.
Případ vyšetřuje Policie ČR.
Zraněného zachraňoval vrtulník – 29. března v dopoledních hodinách přijala městská
policie žádost o pomoc od záchranné
služby při asistenci u těžkého úrazu, který
se stal v ulici V Horce. Muž pracující na
zahradě upadl a způsobil si těžké zranění.
Strážníci pomáhali záchranářům při jeho
stabilizaci a poté při převozu k vrtulníku,
který přistál na pole mezi Černošicemi
a Radotínem.
Opilá žena se bránila převozu – 30. března
ve večerních hodinách byla hlídka městské
policie přivolána do restaurace Kazín, kde
se podle oznámení měla podřezat neznámá

z města a okolí
žena. Strážníci, kteří na místě zjistili, že zraněná z restaurace utekla a toulá se po městě, ji poté zastihli v ulici Karlštejnská, kde
byla ošetřena přivolaným lékařem. Žena
byla silně podnapilá a převozu do nemocnice, který lékař nařídil, se fyzicky bránila.
Sanitní vůz proto až do zdravotního ústavu
doprovázel jeden ze strážníků.
Zloději skončili v policejní cele – 31. března v 0.45 hod. obdržela městská policie telefonické oznámení na podezření z krádeže
vozidla před mateřskou školou v ulici Karlická. Strážníci, kteří služebními vozidly
ulici z obou stran uzavřeli, přistihli tři
muže chystající se odcizeným vozidlem
z místa činu ujet. Zadržení skončili v cele
Policie ČR v Řevnicích. Tímto si dovoluji
poděkovat volajícímu za včasné oznámení.
Neznámou téměř zachytil vlak – 3. dubna
v dopoledních hodinách přijala městská
policie oznámení, že v kolejišti mezi zastávkami Černošice a Mokropsy se pohybuje neznámá osoba, kterou téměř zachytil
projíždějící vlak. Hlídka na místě zjistila
silně dezorientovanou a nesrozumitelně
komunikující ženu. Prostřednictvím operačního důstojníka Policie ČR byla zjištěna

totožnost ženy, která byla poté převezena
záchrannou službou k ošetření do léčebny
v Bohnicích.
Pokladna zloději odolala – 8. dubna v ranních hodinách byl městské policii oznámen
pokus o vloupání do pokladny v zastávce
Mokropsy. Pokladna naštěstí neznámému
pobertovi odolala. Incident vyšetřuje Policie ČR.
Vrak z Topolské byl odtažen – 14. dubna
bylo na základě pokynu odboru dopravy
MěÚ Černošice odstraněno nepojízdné
vozidlo z ulice Topolská. Odstranění proběhlo za pomoci odtahové služby, asistence
strážníka městské policie a pracovníka
odboru technických služeb. Jelikož zjištěný
majitel vraku vozidla Renaut Laguna modré barvy, RZ 2S6 3835, má trvalé bydliště
uvedeno na MěÚ Černošice, Riegrova 1209,
kde není k zastižení, byl vyzván k odstranění zmíněného vraku dle §19 odst.2 písm.
g) zákona č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích. Na základě neuposlechnutí výzvy
bylo vozidlo odstraněno a zlikvidováno
oprávněnou firmou pro likvidaci vraků.
Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice
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Co přináší nový stavební zákon
Nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jako celek nabyl účinnosti 1. ledna letošního roku. V úvodních ustanoveních
jsou obsaženy definice pojmů, se kterými nový stavební zákon pracuje.
Jednoduchá stavba – zákon opouští
Stavba – některé pojmy z původního stavebního zákona jsou definovány nově, jako pojem drobná stavba a zavádí pojem jednapříklad stavba. Tou se rozumí veškerá noduchá stavba.
stavební díla, která vznikají stavební nebo
Je nový stavební zákon jednodušší?
montážní technologií, bez zřetele na jejich
Některé informace hovoří o tom, že se
stavebně technické provedení, použité sta- stavební zákon zjednodušil tak, že na větvební výrobky, materiály a konstrukce, na šinu staveb není třeba žádné ohlášení ani
účel využití a dobu trvání. Stavba, která stavební povolení.
slouží reklamním účelům, je stavbou pro
To ovšem není tak zcela pravda. Nový
reklamu. Pokud stavební úřad předem
stavební zákon zrušil určité pojmy, které
omezí dobu trvání stavby, jedná se o tzv.
byly zažité, jako ohlašování drobných stadočasnou stavbu.
veb, ale zavedl jiný institut pro tyto drobné
Stavební úprava – stavební úpravou se stavby. Tímto institutem je územní souhlas,
výslovně rozumí i zateplení pláště stavby.
který se týká prakticky všech staveb, pro
Zařízení – tímto pojmem se rozumí něž není třeba územní rozhodnutí nebo
zejména informační a reklamní panel, jiná forma územního rozhodnutí, jako je
deska, tabule či jiná konstrukce (přesahu- třeba zjednodušené územní řízení. Dříve
je-li zařízení 8 m², jedná se o „stavbu pro byly tyto stavby označovány pojmem drobné stavby.
reklamu“).
Územní souhlas – takže na tyto různé
Stavebník – zákon definuje pojmy dosud
užívané pouze v praxi, jako např. stavebník kůlny, kůlničky a malé bazény, které se
(tj. osoba, která pro sebe žádá vydání sta- dosud ohlašovaly, mají dnes stavebníci
vebního povolení nebo ohlašuje provedení povinnost vyžádat si územní souhlas, který
stavby, terénní úpravy nebo zařízení, práv- vydává stavební úřad. Územní souhlas se
vydává na předepsaném formuláři a s pření nástupce této osoby, a dále osoba, která
depsanou dokumentací. Formulář je předestavbu, terénní úpravu nebo zařízení propsaný zákonem a nelze ho nahradit jakýmvádí). Stavebníkem se rozumí též investor
koli neformálním sdělením tak, jako tomu
a objednatel stavby.
bylo dosud. Formuláře si lze vyzvednou na
Staveniště – je podle nového stavebního stavebním úřadě, nebo jsou k dispozici na
zákona místo, na kterém se provádí stavba webových stránkách města.
nebo udržovací práce.
Dokumentace – k územnímu souhlaStavební podnikatel – nový stavební
zákon v některých případech zavádí termíny zcela nové, např. „stavební podnikatel“,
kterým se rozumí osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací
jako předmětu své činnosti.
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su se opět přikládá dokumentace, která
umožní stavebnímu úřadu stavbu posoudit
a stanovit, zda tuto stavbu lze nebo nelze
postavit. Stavební úřad má také možnost
konstatovat, že na tuto stavbu nelze vydat
územní souhlas a že je třeba projednat ji

z radnice
v územním řízení. Požadovaná dokumentace je poměrně složitá, protože nový
stavební zákon zpřesnil jednotlivé pojmy
a stavby rozdělil na různé druhy staveb,
z nichž každá se projednává jinak. To
znamená, že rodinný dům se povoluje na
územní informaci a na ohlášení, ale ohlášení v novém pojetí. Což znamená s dokumentací ještě složitější, než byla dříve
ke stavebnímu povolení. Na druhou stranu
kanalizační přípojky se povolují buď
územním souhlasem nebo v územním rozhodnutí a nevydává se na ně ani stavební
povolení, ani se dál neohlašují. Kůlna, pokud obsahuje nějakou pobytovou místnost,
už nepodléhá jenom územnímu souhlasu,
ale podléhá ohlášení.
Takže nový stavební zákon se stal pro
stavebníky, kteří se nepohybují ve stavebnictví, poměrně složitým a málo přehledným předpisem, protože velice záleží na

tom, jak je stavba velká, co obsahuje a jaké
bude mít účinky na okolí.
Například stavba nadzemní do 25 metrů
čtverečních, pokud obsahuje topení nebo
pobytové místnosti (například kůlna s dílnou), se už musí projednat v rámci územního souhlasu a podléhá ohlášení. A u tohoto ohlášení musíme mít na zřeteli, že to
není to ohlášení, na které jsme byli zvyklí
u starého zákona, ale je to ohlášení, které
obsahuje poměrně rozsáhlou projektovou
dokumentaci. Ale pokud kůlna nemá topení, ani pobytové místnosti ani hygienická
zařízení, pak podléhá jenom územnímu
souhlasu.
Protože je závěrem možno konstatovat,
že bude poměrně dlouho trvat, než se
běžný občan v záludnostech nového stavebního zákona zorientuje, budeme v jeho
objasňování pokračovat.
Ing. Vladimír Voldřich

Secesní Zemanův letohrádek je v seznamu kulturních památek
Dům č. p. 403 ve Střední ulici (sídlo
Základní umělecké školy) od známého
pražského architekta Osvalda Polívky
byl v minulých dnech Ministerstvem

kultury České republiky zařazen do
Ústředního seznamu kulturních památek. Raně secesní letohrádek Aloise
Zemana z let 1902–1903 prodělal stavební úpravy ve 30. letech minulého století a především v 80.
letech stejného století, kterými
naštěstí nebyla porušena čistota
původního výrazu. Nejvýstavnější a nejreprezentativnější
z celého objektu je východní
průčelí směřující do dolní části
zahrady s předstupující hmotou
zdiva ve formě apsidy a zdobným kovovým zábradlím se stylizovanými rostlinnými motivy.
Interiér stavby, který nejvíce
utrpěl nepřiměřenými stavebními zásahy, čeká na svou rehabilitaci.
(klk)
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Co by měli znát žadatelé o řidičská oprávnění – II
Vážení čtenáři, v minulém čísle IL jste se dozvěděli o novém rozdělení řidičských oprávnění pro skupiny motocyklů. Dnes probereme zbývající skupiny. Zároveň připomeneme,
jaké postihy hrozí, těm, kteří by chtěli řídit motorové vozidlo bez řidičského oprávnění.
Skupina B – dle zák. 361/00 Sb., lze se získa- omezení. S touto skupinou nelze řídit vozidla
nou skupinou B řídit motorová vozidla (trak- sk. C a neplatí v zahraničí.
tory a prac. stroje samojízdné) s maximální
AM je pro motocykly s max. konstrukční
přípustnou hmotností 3 500 kg. K tomuto hmotností 45 km/h.
vozidlu lze připojit přípojné vozidlo s max.
Co musí mít řidič při řízení
přípustnou hmotností 750 kg (celá souprava
Řidič mot. voz. musí mít vždy při řízení
může vážit až 4 250 kg). Druhá varianta podle
u sebe: řidičský průkaz, osvědčení o registraci
§ 81, odst. 4, písm. c zák. 361/00 Sb., je taková,
vozidla, doklad prokazující uzavřené pojištění
že se sk. B lze řídit soupravu, jejíž celková
za škody způsobené provozem vozidla.
hmotnost nepřesáhne 3 500 kg. V tom případě
Řidič starší 60 let musí mít při řízení u sebe
může příp. voz. být těžší než 750 kg, ale nesmí
doklad
zdravotní způsobilosti, který však musí
přesáhnout pohotovostní hmotnost tažného
získat
před
dovršením 60 let.
mot. vozidla.
Související problematikou je u řidičů-profeSe skupinou B lze řídit i motocykl, ale pouze
sionálů povinnost pravidelného školení a překategorie AM.
zkušování z odborné způsobilosti, nově zavedené
Skupina B+E – opravňuje k řízení jízdních psychotesty a vyšetření neurologem apod. (posouprav složených z mot. voz. do 3 500 kg drobnosti přineseme v příštím čísle IL).
a příp. voz. nad 750 kg, kdy celá jízdní soupraŘízení bez řidičského oprávnění
va přesahuje již 3 500 kg. Skupina B+E bude
V případě, že nejste držiteli žádného ŘO
žadateli udělena na základě získání ŘO sk. B
a přesto řídíte, jde o trestný čin podle § 180
a po následné zkoušce z odborné způsobilosti
písm. d trestního zákona, který nelze s polipro sk. B+E.
cií řešit na místě. Trestem může být i odnětí
Skupina C – opravňuje k řízení mot. vozidel svobody.
(vč. traktorů), jejichž max. přípustná hmotV případě, že jste držiteli např. sk. B a řídíte
nost přesahuje 3 500 kg. K tomuto mot. voz.
mot. voz. kupř. sk. A1, pak se jedná o přestusmí být připojeno příp. voz., jehož max. přípek. Právní kvalifikaci však posuzuje státní
pustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Podskuzástupce po předložení podkladů ze strany
pinou je C1, která opravňuje k řízení mot. voz.
policie. Po posouzení kvalifikace se může
od 3 500 kg do 7500 kg. Rovněž k tomuto mot.
pokračovat před soudem nebo ve správním
voz. smí být připojeno příp. voz. do 750 kg.
řízení. V tom může být udělená pokuta 25 000
ŘO skupiny C lze získat v 18ti letech.
až 50 000 Kč, zákaz řízení mot. voz. na 12 až
Skupina D – lze ji získat po dosažení 21 let 24 měsíců a uděleno 7 trestných bodů.
a opravňuje k řízení mot. voz. určených pro
Pokud jde o hříšníka mladistvého (15–
přepravu osob s více než 8 místy k sezení (bez 18 let), který řídí bez ŘO, jde také o trestný čin,
řidiče). Podskupina D1 je omezena na max. 16 který má sazby pokut mírnější. Může být uděcestujících. K těmto mot. voz. lze připojit příp. len zákaz řízení mot. voz. Pokud jde o hříšníka
voz. do 750 kg.
do 15 let, jde o nezletilého, který není trestně
Skupina T a AM – skupina T (od 17 let) odpovědný. Policie vyrozumí rodiče a oddělení
opravňuje k řízení traktorů a pracovních stro- péče o dítě.
jů samojízdných, k nimž smí být připojeno
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy
Jiřina Merglová, provozovatelka autoškoly
příp. voz. Zákon neuvádí žádná hmotnostní
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Černošický jazzový festival byl plný skvělé muziky
V podvečer 25. dubna odstartoval
2. ročník Černošického jazzového festivalu. Na improvizovaném pódiu v Karlštejnské ulici zahájilo týden plný skvělé hudby
vynikající Old fashion trio. Následující
den patřil Janě Koubkové, která v sále
Clubu Kino v dopoledním vystoupení
zazpívala černošickým školákům a večer
pak koncertovala pro opravdové hudební
znalce. A potom už následovala jedna vynikající jazzová kapela za druhou.
Černošický jazzový festival měl samozřejmě i své oficiální zahájení. V pátek
27. dubna se jej v sále Clubu Kino ujal
starosta města Aleš Rádl:

vnímám jako hudbu, která je spojena
s právem improvizace uprostřed řádu,
s takovou radostí ze života. A to jsou
podle mne veskrze pozitivní hodnoty. Jsem
rád, že hudba, která vyrůstá z takových
pozitivních hodnot a která přináší lidem
radost, zavítala právě do našeho města
a že po mnoha letech, kdy nebyla na výsluní, si udržela své publikum, lidi, kteří ji
mají rádi. Oceňuji, že si tito znalci jazzu
dali schůzku právě v Černošicích,“ uvedl
starosta. „Mohu přislíbit, že tento festival budeme podporovat i v dalších letech.
Vždyť i jeho prostřednictvím se může naše
město stát známější po celé České republice,“ dodal Aleš Rádl.

„Připadla mi, jako nehudebníkovi, poK Černošickému jazzovému festivalu se
měrně nelehká úloha. A to zahájit festival
a pronést jakousi zdravici na jeho počest. v příštím čísle Informačního listu samoJá sám mám jazz docela rád, neboť ho zřejmě ještě vrátíme.

Starosta Aleš Rádl při festivalové zdravici.

Smetáček N.O.D. & Tonya Graves.
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Městský úřad přivítal žáky pátých tříd základní školy
Stejně jako v loňském roce přijala základní škola pozvání a vyslala své „páťáky“
na prohlídku městského úřadu, spojenou se zajímavým výkladem.
Návštěva, která se uskutečnila 17. dubna,
začala už před vchodem do budovy úřadu,
kde se žáci z úst vedoucí odboru kancelář starosty ing. Jany Ullrichové dozvěděli,
k čemu je a jak slouží podatelna, matrika či
pokladna a další důležité informace spojené
se službami obyvatelům města, které městský
úřad poskytuje.

Přivítání před budovou úřadu.
V zasedací místnosti městského úřadu se
žákům pátých tříd věnovali místostarosta
PhDr. Michal Jirout a vedoucí odboru investic a správy majetku Ing. Jan Skalický, nakonec dorazil i dlouho očekávaný starosta města
Aleš Rádl. Povídalo se o všem, co by mohlo
školáky zajímat. Dozvěděli se například:
… že o tom, co je pro město nejdůležitější, rozhodují volení zastupitelé,
… že zastupitelé ze svého středu volí starostu
a městskou radu, která pak řeší každodenní
problémy města,
… že starosta zastupuje město navenek, mimo
jiných povinností také oddává a vítá nové
občánky,
… že město hospodaří podle schváleného rozpočtu,
… že obyvatelé si o spoustě záležitostí rozhodují sami, město jim pouze vytváří prostor,
… že existuje rozdíl mezi úředníky volenými
a úředníky, kteří na úřadu pracují stále, a že ti
volení se musí při volbách zeptat voličů, zda
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činili rozhodnutí v souladu s jejich představami
a zda jim dají důvěru i nadále,
… kolik je na úřadu jednotlivých odborů a co
všechno zajišťují,
… že v čele stálých úředníků stojí tajemník
městského úřadu
… že město vykonává nejen činnosti, které se
vztahují přímo k jeho území a obyvatelům,
ale i činnosti, jež mu stanovuje stát,
… že činnosti stanovené státem (řidičské průkazy, živnostenské listy atd.) vykonávají úředníci
v Podskalské ul. pro více než 90 tisíc obyvatel
bývalého okresu Praha-západ.
Pak přišly na řadu otázky:
… zda bude u školy fotbalové hřiště,
… jaký má plat starosta města,
… bude-li jezdit více vlaků,
… komu patří lesy okolo Černošic,
… zda pod městem povede tunel,
… kdy se bude bourat starý „kulturák“ a co jej
nahradí,
… zda se uvažuje o trase pro kolečkové brusle,
… bude-li se rozšiřovat veřejné osvětlení,
… jak je to s dopravní zónou v nové zástavbě
na Vráži,
… zda se bude stavět veřejný bazén,
… na jak velkém pozemku se smí postavit dům,
… jak se daří stihnout úklid ulic v zimě,

Místostarosta PhDr. Michal Jirout hovořil
o tom, co upravují vyhlášky města a také o tom,
že nad jejich dodržováním bdí mimo jiné
i městská policie.

z města a okolí
… jestli nebude místo strouhy okolo Vrážské
ulice chodník,
… zda mezi Černošicemi a Radotínem vznikne
pískové jezero,
… co znamenají barvy na znaku města,
… co dělá městská policie,
… co se děje při povodní, co dělá povodňová
komise,
… zda tu bude zvířecí hřbitov,
… zda bude zvětšen skatepark.

Starosta hovořil o rozvoji hřišť
Naše město má připraven program rozvoje hřišť a sportovních ploch. Snaží se, aby
v každé lokalitě města byla v nějaké dostupné
vzdálenosti alespoň jedna sportovní plocha.
V současné době se dál pracuje na tom, aby
bylo lépe vybaveno hřiště, kterému říkáme
Sportpark Berounka v Radotínské ulici, podali jsme žádost o grant na lepší vybavení
hřiště u Sokola Černošice. V tomto případě
zvažujeme, že bychom sokolům poskytli
půjčku z městského rozpočtu, aby zde mohla
být vybudována zelená plocha.
O dalším rozvoji takových ploch se samozřejmě uvažuje i v části mokropeské. Chceme
pokračovat na valu nad řekou tak, aby tam
postupně vznikaly atrakce pro děti nižšího
věku a doplňovaly tak nabídku, která tam
v současné době slouží dětem starším.

Ing. Skalický vysvětlil pozorným posluchačům
funkci barevných ploch v územním plánu
a odpověděl na otázky nejčetnější, týkající
se rekonstrukce ulic.

Samozřejmě se uvažuje i o dalším rozšíření
hřiště v ulici Husova, kde se předpokládá budoucí doplnění současného asfaltového basketbalového hřiště o další antukové hřiště. Dá se
uvažovat i o tom, že bychom i na tom asfaltovém
hřišti, budou-li k dispozici finanční prostředky,
zřídili nějakou zelenou plochu, která by umožnila provozovat tu ještě některé jiné sporty.
Dvoustranu připravili: za žáky 5. tříd Vilém
Strejček a pedagogové ve spolupráci s redakcí.

Páťáci si popovídali i se starostou města Alešem Rádlem
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z města a okolí

Velikonoce v mokropeské školce nadchly děti i rodiče
Jednu předvelikonoční středu jsme
pozvali do školky rodiče, prarodiče
a sourozence dětí, které chodí k nám do
školky, a uspořádali pro ně velikonoční
dílnu. Rodiče mohli přijít kdykoliv během dne podle toho, jak jim to dovolil
jejich denní rozvrh. Rodiče si společně
s dětmi nejdříve trochu pohráli a poté
jsme se vrhli do práce. Malovali jsme
vyfouklá vajíčka a lepili na ně nejrůznější dekorace. Obalovali jsme vajíčka
v barevném písku, v mleté kávě a dalších
surovinách. Velký úspěch měla technika
mramorování. Naše děti tuto techniku
již dobře znají a tak ji mohly předvést
starším sourozencům i maminkám, které tento způsob zdobení kraslic nadchl.
Děti si společně s rodiči také vyrobili
kuřátko z plyšového drátku a vajíčko
z twist artu. Den se prostě vydařil. Děti
byly spokojené, protože mohly rodičům
ukázat školku, hračky a předvést jim
také, co umějí. Rodiče měli z dětí radost
a společně se všichni radovali z výrobků,
které si odnesli domů. I my, paní učitelky, jsme byly spokojené, protože se akce
u rodičů setkala s velkým ohlasem. Přišly nejenom maminky, cestu k nám našli
dokonce i tatínkové, babičky, dědečkové
a sourozenci. Už teď se těšíme na další
společnou akci.
Soutěž o nejkrásnější vajíčko
Před Velikonocemi jsme v naší školce
v Topolské vyhlásili soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Jedinou podmínkou bylo, že se do soutěže může přihlásit
dvojice vajíček stejně zdobených, z nichž
jedno vyrobí dítě, které chodí do školky,
a druhé někdo dospělý z rodiny.
Sešlo se nám 67 soutěžních vajíčko-
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vých dvojic. Porotu tvořili děti, rodiče
a návštěvníci školky. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, protože všechna
vajíčka byla překrásná. Děti přinesly
zdobená vyfouklá vajíčka malovaná nebo dekorovaná nejrůznějšími ozdobami,
vajíčka papírová, z kamínků, kašírovaná
a vajíčka z přírodních materiálů. Některá
se proměnila v nejrůznější zvířátka. Celá
šatna byla vyzdobena vajíčky a navodila
tu pravou velikonoční náladu. Vyhrát ale
může pouze jeden, a tím byl Lukášek
Veber se svým vajíčkem, které se proměnilo ve žluté kuřátko. Na druhém místě
skončila Terezka Mouchová s vajíčkem
zdobeným pohankou a čočkou a třetí se
umístila Kylie Scalabroni s vajíčkem ozdobeným peříčky. Všechny děti i jejich
rodiče byli za svou píli odměněni čokoládovými vajíčky. Všem se soutěž moc
líbila, a proto už nyní vymýšlíme další.
Stránku připravily paní učitelky z MŠ Opolská

z města a okolí

Na závěr bruslařské sezóny čekalo na děti karnevalové veselí

Léta přemýšlíme, jak zorganizovat výuku
bruslení našich dětí na zimním stadionu.
Letos jsme proto s radostí využily nabídku
trenérky bruslení paní Jany Bláhové. Začalo se v lednu a bruslilo až do konce sezóny.
Pod odborným vedením se děti rychle učily. I když některé stály na bruslích poprvé,
na konci výcviku už zvládaly bezpečnou
jízdu i základní prvky bruslení – buřty, vlnovky, vánočky, čápy, vozíčky, žabáky či holubičky. Na závěr výcviku jsme uspořádaly
velké bruslařské zkoušky, při kterých každé
z dětí předvedlo, co se naučilo. Děti byly
rozděleny do skupin podle věku a vítězové
v každé kategorii byli odměněni diplomem,
medailí a věcnou cenou. Na závěr sezóny
jsme zorganizovaly karneval na ledě se
soutěží masek pro děti a jejich rodiče. Hodnocení dětských kostýmů prováděli rodiče
a děti zase hodnotily masky svých rodičů.
Vítězové si odnesli krásné dárky a všichni
účastníci malou pozornost. Karneval se
moc vydařil a všichni si ho pěkně užili.

Janě Bláhové. Doufáme, že jí elán a nadšení vydrží i do dalších sezón, na které se
s dětmi už velmi těšíme. A pozor, příští
rok začínáme bruslit už v září!
Paní učitelky z MŠ Topolská

Naše poděkování patří vedení stadionu
za vstřícnost, ale především paní trenérce

Pohádový den v Sokole a Clubu Kino pomůže vybavit minihřiště

Občanské sdružení Tam-Tam-Mraveniště uspořádalo 24. března Pohádkový den, plný zajímavých
atrakcí pro děti. Dobrovolné peněžité příspěvky,
které při tom sdružení získalo, budou použity na
zakoupení vybavení nového minihřiště. To vznikne
v prostoru před městskou knihovnou v Riegrově
ulici. Podařilo se vybrat úžasnou částku 8 500 Kč.
Touto cestou chceme poděkovat Sokolu a Clubu Kino za bezplatné poskytnutí prostor, všem
rodičům za finanční příspěvky a dobrou náladu,
sponzorům, kteří poskytli odměny, a zúčastněným
dobrovolným organizátorům, bez nichž bychom se
neobešly. O krocích, jak bude vznikat nové minihřiště, budeme pravidelně informovat na stránkách
Vaše Andrea, Jarka, Katka a Petra
tohoto listu.
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z radnice
(Pokračování ze strany 4)

ném případě nedojde k narušení živičného povrchu komunikace a budou dodrženy obvyklé
podmínky pro vstup do komunikace (smlouva,
poplatek, uvedení do původního stavu)
• rada souhlasí se stavbou dvougaráže na pozemku parc. č. 4141/4 v oblasti Na Pískách
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou
kanalizační přípojku k domu č. p. 266 v Karlštejnské ulici
• rada souhlasí s uhrazením částky 8 000 Kč
za připojení nového odběrného místa (zvýšení
příkonu) v kapličce v Mokropsech
• I. rada souhlasí s dělením pozemků parc. č.
1156/4 a 1156/5 v Husově ulici; II. rada ukládá
odboru investic předložit zastupitelstvu návrh
záměru prodeje
• rada souhlasí s tím, že fy City Plan vypracuje
jednoduchý projekt přístupu k přípojkovým
skříním v ul. Pod Višňovkou
• rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 4
k nájemní smlouvě s žadatelkou na pronájem
nebytových prostor v Karlštejnské č. 259
• I. rada ve věci Nevybudování přípojky plynu konstatuje, že předpokladem vybudování
plynových přípojek k domu č. p. 798 v Karlické ulici a k pozemku parc. č. 887 v Tyršově
ulici bylo osazení skříněk pro HUP – ze strany
vlastníka nemovitosti nebyla splněna podmínka dle smlouvy; II. rada ukládá odboru investic
zajistit vrácení dvou příspěvků na vybudování
plynových přípojek z důvodu nesplnění závazku ze strany vlastníka nemovitostí
• rada ukládá OISM nerealizovat rekonstrukci
komunikace Karlická v úsecích, kde vlastníci
pozemků pod komunikací nedali k této rekonstrukci souhlas
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy
s Ing. Hájkem jako externím konzultantem
v oblasti inženýrské výstavby
Z investiční komise
Návrh invest. akcí 2007: zařazené, rezerva
ul. Tyršova – komise doporučuje zařadit do
rezerv
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ul. Karlická (rekonstrukce) – komise doporučuje zachovat šířku vozovky dle projektové dokumentace, event. zpomalovací prvky projednat
v dopravní komisi
ul. Mokropeská (rekonstrukce) – komise doporučuje realizovat vjezdy a vchody na soukr.
pozemky dle PD, event. vícepráce vyvolané na
straně vlastníků přilehlých nemovitostí požadovat po těchto vlastnících
- komise doporučuje zařadit přednostně do
plánu investic ty komunikace, u nichž se bude
výše spoluúčasti soukromého kapitálu pohybovat v rozmezí 20–30 % (podle významu
ulice)
• I. rada bere na vědomí a souhlasí s realizací
vjezdů a vchodů na soukromé pozemky při
rekonstrukci ul. Mokropeská dle projektové
dokumentace, event. vícepráce vyvolané ze
strany vlastníků přilehlých nemovitostí budou
hrazeny těmito vlastníky; II. rada souhlasí
s přednostní rekonstrukcí těch komunikací,
u nichž se bude výše spoluúčasti soukromého
kapitálu pohybovat v rozmezí 20–30 % (podle
významu ulice)
Finanční odbor
• rada ukládá odboru životního prostředí ve
spolupráci s komisí ŽP a FO navrhnout postup
na vytváření „fondu zeleně“ a jeho čerpání
• rada ukládá finančnímu odboru ve spolupráci s komisí školskou a pro mládež navrhnout
postup na vytváření „fondu na budování sportovišť“ a jeho čerpání
• I. rada souhlasí s tím, že pan starosta dá
plnou moc Ing. Bradovi pro podání daňového
přiznání za město Černošice za rok 2006; II. rada souhlasí s podpisem smlouvy
Odbor kancelář starosty
• rada ve věci Nabídka společnosti INSIA, s. r.
o., na pojištění trestněprávní ochrany zastupitelstva a zaměstnanců úřadu bere na vědomí
nabídku této společnosti a ukládá odboru
investic zažádat o nezávaznou kalkulaci pojištění v případě uzavření pojištění trestně právní ochrany členů zastupitelstva a zaměstnanců
úřadu a výsledky předložit radě města

• rada souhlasí s pořízením vysavače (čističky
vzduchu) pro potřeby Základní umělecké školy formou leasingu
• rada souhlasí s použitím prostředků investičního fondu Základní umělecké školy na
požadované úpravy školní budovy
• rada souhlasí s vybudováním přístupové cesty do budovy Základní umělecké školy z ulice
Dr. Janského
• I. rada souhlasí s rozdělením hospodářského
výsledku MŠ Karlická za rok 2006 do fondů:
hosp. výsledek (90 578,52 Kč); fond rezerv
(20 587,52 Kč); fond odměn (70 000 Kč); II. rada souhlasí s převodem finančních prostředků
z fondu rezerv do investičního fondu; III. rada
žádá o předložení rozpisu prací včetně finančních nákladů a postupu obnovy a vybavení
školní zahrady dětskými herními prvky; IV.
rada nesouhlasí s vyčerpáním celkové částky
investičního fondu na obnovu a vybavení
školní zahrady dětskými herními prvky
• rada souhlasí s převodem vyřazených telefonů SDH Drahelčice za cenu 0 Kč
Odbor životního prostředí
• rada souhlasí se zapracováním malého povodňového plánu do systému MISYS pro obec
Černošice dle předložené nabídky
• I. rada ve věci Informace ve věci uložení pokuty za neudržování pořádku (objekt bývalého
zahradnictví při vjezdu do města) žádá odbor
územního plánování a stavebního řádu provést
kontrolní prohlídku staveb, které se nacházejí na
předmětných pozemcích, a případně nařídit nezbytně nutné udržovací práce (skleníky apod.)
nebo nařídit jejich odstranění; II. rada ukládá
odboru životního prostředí, po navrácení spisu z Krajského úřadu, opětovně uložit pokutu
Státnímu statku Jeneč, který zde vlastní několik
pozemků; III. rada ukládá OŽP, po prověření
nových dat (nájemní smlouvy, nové vlastnické
vztahy k pozemkům), opětovně uložit pokutu
uživateli pozemku; IV. rada ukládá technickým
službám ve spolupráci s hasiči zahájit na pozemcích vyklizovací práce; V. rada ukládá odboru
investic zadat vytýčení pozemku města

z radnice
Technické služby
rada doporučuje prodat vozidlo Magma prostřednictvím autobazaru (firma vybraná radou
podle výsledků poptávkového řízení na výzvu
provedení prodeje nereaguje
• I. rada ve věci Poptávkové řízení – štěrk
ukládá vedoucí odboru technické služby předložit radě města rámcovou smlouvu s firmou
Kámen Zbraslav pro běžné dodávky štěrku;
II. rada navrhuje v případě potřeby materiálu
pro podloží (nevadí vyšší podíl jílovitých částí) využít služeb firmy Českomoravský štěrk
– předložit rámcovou smlouvu
• rada ve věci Poptávkové řízení – dodávka
pneu, služeb a doprava – ukládá vedoucí
odboru technické služby oslovit ještě další
firmy – např. fy Barum nebo Tomket, s. r. o.
(www.NejlevnejsiPNEU.cz)
Odbor informatiky
• rada souhlasí s návrhem Počítače pro Sbor
dobrovolných hasičů Mokropsy a ukládá odboru informatiky zajistit PC dle požadavků
SDH Mokropsy
Odbor kultury
• rada souhlasí s odprodejem staré ozvučovací
aparatury Skupině historického šermu Alotrium za 7 000 Kč
• rada nesouhlasí s prezentací města v turistickém průvodci Okolí Prahy
• rada nesouhlasí s prezentací města v turistickém průvodci Střední Čechy
• rada souhlasí s nákupem 10 prodejních
stánků pro městské slavnosti za celkovou cenu 54 000 Kč; 5 stánků by bylo financováno
z grantu přes mikroregion Dolní Berounka
a 1 až 3 stánky jsou navrženy k prodeji jiným
subjektům
• rada souhlasí s nákupem 10 výstavních panelů přes mikroregion Dolní Berounka, který
jej bude financovat z již schváleného grantu
• rada bere na vědomí a ukládá vedoucímu
odboru kultury jednat s autorem sochy sv. Václava o odkoupení za cenu 50 000 Kč
• rada souhlasí s tím, aby tisk Informačních
listů byl zadán tiskárně JDS

•
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z radnice
Stavební úřad
rada, v souladu s § 6 odst. 6 písm. c) zákona
183/2006 Sb., vydává opatření obecné povahy
č. 1/2007, kterým se vydává územní opatření
o stavební uzávěře (vymezeným územím, kterého se opatření týká, je „území v záplavové
oblasti pro určení regulativů zásad hospodaření s objekty“, které je vyznačeno v hlavním
výkrese Územního plánu sídelního útvaru
Černošice po zapracování 4. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice; návrh
opatření obecné povahy byl vyvěšen na úřední
desce MěÚ Černošice dne 14. 2. 2006 a sejmut
dne 19. 3. 2006)
• rada ve věci Opatření obecné povahy č.
1/2007 – územní opatření o stavební uzávěře
v záplavové oblasti – nesouhlasí se vznesenými
připomínkami společnosti Agile, s. r. o., (společnost, která hodlá na svých pozemcích u Radotínské ulice postavit supermarket, doručila
14. 3. 2007 své připomínky k návrhu obecné
povahy 1/2007)
Různé
• rada bere na vědomí Zápis ze zasedání Svazku obcí – Region Dolní Berounka
• rada ve věci Faktura za práce související
s dotací od Státního fondu dopravní infrastruktury ukládá odboru investic posoudit
výši fakturované částky
• rada ukládá finančnímu odboru zajistit vyúčtování přidělených finančních prostředků na činnost s mládeží pro rok 2006 od organizací, které
vyúčtování dosud nedodaly v plném rozsahu
• rada ukládá vedoucí kanceláře starosty informovat členy komisí prostřednictvím tajemníků komisí o způsobu vyplácení schválených
odměn
• rada ukládá komisi dopravní projednat návrh na snížení rychlosti, případně umístění
dopravní značky Průjezd zakázán, v ul. Revoluční
• rada ukládá p. tajemníkovi prověřit výhrady
pisatelky dopisu k činnosti odboru územního
plánování a stavebního řádu.

•
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11. schůze rady města
konaná 2. dubna 2007
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 1673/4 v ulici Javorové
• rada souhlasí se stavbou uličního oplocení
a nádrže na dešťovou vodu na pozemku parc.
č. 2118 v ulici Plzeňské
• rada souhlasí s provedením vrtů k tepelnému čerpadlu na pozemku parc. č. 2917/50
v Brusinkové ulici
• rada souhlasí s dělením a scelením pozemků
parc. č. 4444/9, 4444/10, 4445/1, 4446/1 v ulici
Zd. Lhoty
• rada souhlasí se stavbou zakrývaného bazénu na pozemku parc. č. 1403/1 za předpokladu, že bude dodržen limit 30 % zastavěných
a zpevněných ploch na pozemku
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
s dětským klubem na pozemku odděleném
z pozemku parc. č. 2344/1 – ulice Střední
• rada souhlasí se změnou užívání budovy
skladu na pozemku parc. č. 5502/2 v ulici Ke
Hřišti na truhlářskou dílnu
• rada souhlasí se stavbou studny na pozemku
parc. č. 2917/25 v ulici Malinové
• rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2215 v Mělnické ulici
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na
kanalizační přípojku k chatě č. e. 1053 v Olbrachtově ulici ve výši 5 000 Kč a žádá odbor
investic, aby před vyplacením částky bylo zřízeno věcné břemeno na zařízení města – pilířek pro přívod elektřiny k přečerpávací stanici
kanalizace v ulici
• I. rada nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro vybudování velkoprodejny
Plus Discount v Radotínské ul.; II. rada bere na
vědomí oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje o ukončení procesu projednávání
záměru velkoprodejny potravin podle zákona
č. 100/2007 Sb.; III. rada ukládá stavebnímu
úřadu připravit podklady pro zadání zpracování regulačního plánu v dotčené lokalitě

•

• I. rada bere na vědomí, že dům č. p. 403 ve
Střední ulici prohlásilo ministerstvo kultury za
kulturní památku; II. rada ukládá odboru investic projednat záměr dostavby budovy ZUŠ
s oddělením památkové péče
• rada bere na vědomí návrh společnosti
Telefónica O na demontáž telefonní budky
v Jiráskově ulici
• rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytový prostor v budově č. p. 999 (hasičská zbrojnice) v Srbské ulici v Mokropsech
a s návrhem znění nájemní smlouvy
• I. rada ve věci Návrh ochrany podezdívky
plotu před povrchovou dešťovou vodou před
č. p. 336 v ulici V Rybníčkách souhlasí s tím, že
po celé délce parcely bude obrubník chodníkový osazený do betonové opěry a prostor mezi
obrubníkem a podezdívkou plotu bude vyplněn
štěrkem – odhad ceny cca 25 000 Kč vč. DPH; II.
rada pověřuje technické služby realizací
• rada ve věci Návrh na prodej pozemku parc.
č. 2522/7 – ulice Střední – v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace ukládá
odboru investic předložit kompletní přehled
vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikací Střední
• rada ve věci Návrh projektanta fy City Plan
na řešení přístupu k přípojkovým skříním
elektro + HUP – ulice Pod Višňovkou souhlasí
s vybudováním manipulační plošiny (nesouhlasí s vybudováním schodiště z betonových
obrubníků) a navrhuje vybudovat dřevěné
provizorní schodiště (provede odbor technické služby)
• rada souhlasí s podpisem dodatku smlouvy
na zhotovení díla Rekonstrukce komunikací
v Černošicích a smluv na přeložku sdělovacího
kabelu a smlouvy o autorském dozoru:
1. Cenová nabídka na rekonstrukci komunikace
Karlická je 3 576 828 Kč (3 úseky schválené
radou města 19. 3. 2007, bod 2.1.19)
2. Stranová přeložka stávajícího sdělovacího
kabelu ve zmenšeném rozsahu přímo se zhotovitelem díla za cenu 84 309 Kč
3. Smlouva o autorském dozoru s fy SUDOP

z radnice
Praha, a. s., za cenu 530 Kč/hod. za autorský
dozor a 500 Kč/hod. za technickou pomoc
• rada ve věci Nová odběrná místa elektřiny
(příležitostný odběr podle potřeb města),
schválení poplatků, souhlasí s podáním žádostí
na ČEZ o instalovaný příkon pro:
- ulice Karlštejnská u stěny autobusové čekárny, instalovaný příkon – jištění 25 A
- ulice Komenského u kostela, instalovaný
příkon – jištění 32 A
- travnatá plocha (hřiště Radotínská), umístění u vjezdu na parkoviště vedle stávajícího
el. kiosku, instalovaný příkon – jištění 32 A
- písečná pláž Mokropsy, umístění vedle rožniště, instalovaný příkon – jištění 25 A
• rada bere na vědomí nárůst nákladů za servis
a revize výtahu v DPS v souvislosti se stanovením inflačního koeficientu (dosavadní náklady
na 1 měsíc – 1.141 Kč, nově stanové náklady na
1 měsíc – 1.170 Kč)
• rada souhlasí s přeložkou kabelů veřejného
osvětlení včetně přeložky lampy VO v ulici
Šeříkové za předpokladu, že stavebník uhradí
veškeré náklady, neboť k přeložce dochází
z iniciativy stavebníka
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemcích parc. č. 4699 a 4700 v ulici Šeříkové
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene se společností ČEZ na nové kabelové vedení NN včetně pilířku SR 502 na
pozemku parc. č. 1037 v k. ú. Černošice za
jednorázovou úplatu 9 000 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy na zřízení věcného břemene č. P-043-2-1086, 24
RD Slunečná, Knetl, vedení telekomunikačního kabelu na pozemku parc. č. 2917/62 k.
ú. Černošice za jednorázovou úplatu 1 890 Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy na
zřízení věcného břemene č. P-053-2-3593,
Kladenská, vedení telekomunikačního kabelu
na pozemku parc. č. 2668/2 k. ú. Černošice,
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z radnice
za jednorázovou úplatu 100 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí darovací na převod komunikace Dr. Janského ze Středočeského kraje na
město Černošice a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení
• I. rada souhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. PK 538/5 v k. ú. Černošice za cenu
v místě obvyklou (2 500 Kč/m²) a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení; finanční náklady
na oddělovací GP budou hrazeny rovným
dílem oběma smluvními stranami (1⁄2 kupující,
1⁄2 prodávající); II. rada ukládá odboru investic
předložit zastupitelstvu informace o cenách
pozemků v místě obvyklých
• rada nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č.
2668/12 a 2668/10 – oba v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města; (pozemky jsou dle územního
plánu určeny pro stavby občanské vybavenosti
– možnost využití pozemků v rámci areálu
městské policie)
• rada ve věci Prodej pozemků parc. č. 4046,
parc. č. 4047 a parc. č. 4049/16 ve vlastnictví
města odkládá rozhodnutí na příští schůzi
a požaduje doložit další informace
• rada ve věci Vlastnictví stavby garáže bez č.
p. na pozemku parc. č. 4047 v k. ú. Černošice
odkládá rozhodnutí na příští schůzi
• rada ve věci Návrh darovací smlouvy se společností Universal Praha cz, s. r. o., na darování
pozemků parc. č. 1588/7 a 1588/8 v k. ú. Černošice v souvislosti s plánovanou stavbou kruhového objezdu a chodníku na silnici II-115,
ul. Dobřichovická při výjezdu z města směrem
na Dobřichovice, žádá před vyjádřením k darovací smlouvě doložit potřebná vyjádření, zda
studie kruhového objezdu je schválena odborem dopravy a Policií ČR
Finanční odbor
• rada bere na vědomí žádost Mateřské školy Topolská o příspěvek na platy a souhlasí
s poskytnutím příspěvku na platy v posledním
čtvrtletí roku 2007 poté, co MŠ doloží skutečnou výši dotace ministerstva školství (po
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případných rozpočtových opatřeních) a skutečnou potřebu MŠ
• rada souhlasí s vyčerpáním celkové částky investičního fondu MŠ Karlická na obnovu a vybavení školní zahrady dětskými herními prvky
• rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku
TJ Sokol Dobřichovice a konstatuje, že pro
příspěvky sportovním organizacím je určeno
grantové řízení; rada doporučuje žadateli podat žádost v příštím roce včas
• rada souhlasí s odpisy nedobytných pohledávek za dvěma nemajetnými a nezaměstnanými
dlužníky, požadované odborem sociálních věcí
a zdravotnictví v celkové hodnotě 79 897 Kč,
a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
• rada ve věci Žádost okresního soudu Praha západ o sdělení, zda trvá výkon rozhodnutí či zda je
pohledávka trvale odepsána, souhlasí s odpisem
pohledávky povinného v celkové výši 760 Kč
Odbor kancelář starosty
• I. rada ve věci Stížnost na neposkytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., – služební
mobilní telefony zaměstnanců městského
a stavebního úřadu a zastupitelů města Černošice – konstatuje, že informace, jakým způsobem je nakládáno s veřejnými prostředky, již
byla žadatelce poskytnuta; pokud se žadatelka
domnívá, že je povinností města odpovědět na
takto specifikovaný dotaz, nechť se obrátí na
orgány moci soudní o vydání příslušného judikátu – město bude rozhodnutí soudu respektovat; II. rada konstatuje, že telefonní čísla, která
jsou určena pro veřejnost, jsou uveřejněna na
www stránkách města
• I. rada souhlasí s návrhem odpovědi na dopis
stěžovatelů, kterým byla údajně z důvodu nevydání příslušného rozhodnutí vodoprávního
úřadu MěÚ Černošice, postupem stavebního
úřadu a v důsledku nedostatečné údržby řeky
Berounky (Povodí Vltavy, a. s.), na jejich nemovitosti – rodinném domu způsobena škoda, kterou vyčíslili na 14,8 mil. korun a kterou požadují od města a Povodí Vltavy, a. s., jako formu
mimosoudního vyrovnání.; II. rada nesouhlasí
s přijetím nabídky na odkoupení rodinného

z radnice
domu stěžovatelů; III. rada ukládá odboru kancelář starosty odeslat odpověď na dopis
• rada schvaluje návrh dopisu likvidátorovi
společnosti D.E.M.S., spol. s r. o., – v likvidaci
(v rámci auditu finančního hospodaření města
byla zjištěna existence zástavního práva na
nemovitosti ve vlastnictví města – pozemku
parc. č. 2917/27; tento pozemek město získalo
na základě darovací smlouvy ze dne 20. 5. 1998
s tím, že dárce se v ní zavázal, že pozemek žádná omezení vlastnického práva, včetně zástavního práva, neobsahuje a pro případ, že taková
situace nastane, je ve smlouvě uveden závazek
dárce k vypořádání takových pohledávek; dle
aktuálního výpisu z Obchodního rejstříku byl
dárce, společnost D.E.M.S., spol. s r.o., zrušen
a nyní probíhá její likvidace; z dostupných
informací není zřejmé, zda byla pohledávka žadatelky uspokojena tak, aby byl možný výmaz
zástavního práva v katastru nemovitostí)
• rada souhlasí s úhradou výletu seniorů do
průhonického parku v celkové částce 3 500 Kč
Z komise životního prostředí
Nová studie o osázení pomníku – předchozí
studie byla náročná na údržbu; zjednodušená
varianta přepracované studie bude dodána do
konce března; komise navrhuje zařazení do
plánu práce odboru TS na 1. týden v dubnu
vykácení přestárlých jalovců
• rada souhlasí s návrhem úpravy okolí pomníku (zjednodušený plánek)
Pozvánka – komise se dohodla pozvat Ing. Morávka, zaměstnance ministerstva životního prostředí, na příští schůzi, kde podá bližší informace
o chystaném operačním programu a čerpání
dotací z něj; komise navrhuje kontaktovat firmy
ohledně vypracování místního programu až po
jednání s Ing. Morávkem
• rada souhlasí s tím, aby se příštího zasedání
komise životního prostředí zúčastnil Ing. Morávek z MŽP
Chybné usnesení rady – komise upozorňuje na
chybné usnesení rady ze dne 5. 3. 2007, které
se týká bodu 2.4.1 Topolová alej; paní zastupitelka Kalousková navrhovala vysázet mezi

vzrostlé topoly mladé, aby, až jednou staré topoly uhynou (životnost topolů je 50 let a podle dendrologického posudku z roku 2004 jsou
topoly na ul. Školní starší 50 let), byly v těchto
místech již nové vzrostlé stromy; v žádném
případě pí. zastupitelka nenavrhovala vykácet
staré topoly, jak to rada mylně pochopila; prosíme radu, aby toto usnesení v zápise opravila
a výše zmiňovaný návrh na výsadbu nových
topolů mezi stávající ještě jednou zvážila
• rada konstatuje, že z agrotechnických důvodů nelze realizovat navrhovanou jarní výsadbu
topolů
Odbor životního prostředí
• rada ve věci Žádost o stanovení výše pokuty
stanovuje tuto částku na 75 000 Kč (po prověření vlastnických vztahů k pozemkům 70/1 a 75/1
v k. ú. Černošice bylo zjištěno, že vlastníkem pozemků je stále Pozemkový fond ČR a užívány
jsou soukromým uživatelem; odbor životního
prostředí byl radou města pověřen k vydání
nového řízení ve věci odstranění nepořádku
na těchto pozemcích podle § 58 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích; podle zákona lze
uložit pokutu až do výše 100 000 Kč; vzhledem
k tomu, že jde o opakované řízení – první pokuta byla uložena v roce 2006 ve výši 10 000 Kč
– a nedošlo k odstranění nepořádku na výše
uvedených pozemcích, navrhl odbor životního
prostředí nejvyšší sazbu pokuty a získané prostředky využít na odstranění nepořádku na
sousedním pozemku ve vlastnictví města)
Technické služby
• rada ukládá odboru technické služby provést
opravu cesty Pod Hladkou Skálou dle žádosti
– úprava štěrkem
Z komise dopravní a bezpečnostní
Bezpečná cesta do školy – ul. K Lesíku
• I. rada souhlasí s přesunutím dočasné autobusové zastávky z ul. K Lesíku na původní
místo do ul. Školní a s vyznačením vodor. dopr. zn. V 11a Zastávka autobusu a přesunutím
označníku – provede odbor TS; II. rada ukládá
odboru dopravy projednat přesunutí zastávky
s dopravcem; III. rada ukládá OTS zřízení
chodníku a přechodu pro chodce v ul. K Lesí-
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z radnice
ku v místě pod školní kuchyní v návaznosti na
stávající chodník nacházející se na protilehlé
straně (již projednáno s Policií ČR)
Dokončení chodníku z ulice Školní až za zatáčku k ul. K Lesíku
• IV. rada ukládá odboru TS zřízení navazujícího chodníku z místa přístupu ul. Školní do
školní budovy až za zatáčku do ul. K Lesíku
Zřízení přechodu pro chodce u služebny městské policie z nového chodníku v ulici Školní
– vzhledem k současným podmínkám bude
řešeno v návaznosti s rekonstrukcí ulice Kladenské, která je zahrnuta v dlouhodobém
plánu investičních akcí města
Přístup od vlakové zastávky Mokropsy – cesta
přes pole a návazné zřízení přechodu pro chodce přes ul. Dr. Janského; s majitelem pozemku
bylo již jednáno s negativním výsledkem; přechod pro chodce v uvedeném místě není vhodným řešením z výše uvedených důvodů a kvůli
neexistujícímu chodníku; komise doporučuje
používat bezpečné cesty od vlakové zastávky
v ul. Říční přes vyznačený přechod pro chodce v ul. Dr. Janského a dále po nově zřízeném
chodníku v ul. Školní, jenž byl zřízen právě za
účelem zajištění bezpečné cesty do školy
• V. rada nedoporučuje zřízení cesty přes pole
ke škole
Křižovatka ul. Dr. Janského × ul. K Lesíku u přejezdu (zřízení chybějícího přechodu pro chodce
a chodníku) – komise řešila tuto skutečnost na
předchozích zasedáních a je si vědoma nebezpečného úseku, který byl již v řešení; chodník od
ul. Dr. Janského nelze zřídit, jelikož jeho jediné
možné řešení je umístění na soukromém pozemku, jehož majitel se zřízením nesouhlasí; v návaznosti s chodníkem souvisí zřízení přechodu pro
chodce, který bez chodníku nelze zřídit
• VI. rada ukládá odboru investic znovu projednat s majitelem pozemku zřízení chybějícího
přechodu pro chodce a chodníku – Křižovatka
ul. Dr. Janského × ul. K Lesíku u přejezdu
Volně přístupný neupravený terén v blízkosti
nové budovy školy, kde sdružení Spolu doporučuje vyznačení sloupky s barevnou páskou

32

• VII. rada doporučuje vedení školy umístění
truhlíků s květinami v místě ohraničení nebezpečného místa (doporučuje výrobu těchto
truhlíků žáky v rámci výuky)
• VIII. rada ukládá odboru technické služby
vyřezat křoviny mezi jídelnou ZŠ a silnicí
(u trafostanice) a zajistit provedení kontroly
vyčnívajících drátů, popř. jejich zabezpečení
rozvodnými závody
Nepořádek kolem školy
• X. rada žádá ředitele školy, aby zajistil průběžný úklid okolí školy
Kamerový systém – městská policie informovala o zprovoznění kamerového systému v nejbližší možné době po vyřešení přívodu energie
na místa určení; snímání bude prováděno
v denních i nočních hodinách; kamery budou
umístěny v ul. Radotínská před železničním
přejezdem (směr od Prahy), na odbočce do ul.
Poštovní – křižovatka s ul. Karlštejnskou (směr
od Solopisk), na křižovatce s ul. Dobřichovickou × K Dubu × Slunečná (směr Černošice), na
skateparku a na vlakové zastávce Mokropsy
Naložení s pozemky získanými v místě pozemků pronajímaných podnikatelem – dopravní
komise žádá radu města o podání informace,
zda stále probíhá jednání s firmou, která chce
provozovat čerpací stanicí s navrhovaným odstavným parkovištěm pro nákladní automobily
na výše uvedeném místě
• XI. rada konstatuje, že po dokončení směn
pozemků bude uvedený pozemek nabídnut
k prodeji
Ul. Brusinková – překop (propadlý rigol)
• XII. rada ukládá odboru technické služby provést kontrolu překopu komunikace Brusinková
České dráhy, a. s., – dosud nebyla doručena
odpověď na dopis týkající se řešení výstupu
a nástupu v zastávce Mokropsy a k dopisu
o možnosti zastavování navýšených spojů
v téže zastávce
• XIII. rada konstatuje, že do konce července
by měly ČD vyřešit výstup a nástup na železniční zastávce Mokropsy
Ul. Jansova – umístění dopr. značení (po re-

z radnice
konstrukci ul. Třebotovské vznikl při najíždění
z ul. Jansovy nepředvídatelný rigol)
• XIV. rada ukládá odboru dopravy projednat
umístění svislého dopravního značení A7b
Nerovnost vozovky (následně osadí technické
služby)
Dopravní značení na nově zřízených komunikacích – v poslední době roste výstavba nově
zřizovaných místních komunikací (Vráž, Na
Ladech), které jsou osazeny nadměrným dopravním značením; komise žádá o předložení
projektových dokumentací nově zřizovaných
komunikací k vyjádření
• XV. rada ukládá odboru investic a odboru
dopravy projednávat navrhovaná dopravní
řešení s komisí dopravy
Obnova přechodů pro chodce – po letošní mírné
zimě je nutné provést obnovu vodorovného
značení stávajících přechodů pro chodce
• XV. rada ukládá technickým službám provést
obnovu značení přechodů pro chodce na místních komunikacích – na silnicích II. a III. tř., odbor dopravy vyzve jejich správce SÚS Kladno
• rada ve věci Uzavírka silnice mezi Černošicemi a Radotínem ukládá odboru dopravy, aby
při jednáních opakovaně požadoval zřízení
jednosměrného průjezdu Radotínem směrem
do Prahy pro osobní vozidla
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
• I. rada souhlasí s návrhem podmínek a žádosti o podání grantu na služby v sociální oblasti
města Černošice na rok 2007; II. rada ukládá
odboru soc. věcí a zdravotnictví zajistit uveřejnění podmínek pro podání žádosti o grant
v sociální oblasti na www stránkách města
• rada ve věci Žádost Střediska rané péče SPRP
Praha, Haštalská 27, Praha 1, o finanční příspěvek na služby rané péče pro dítě s těžkým
zrakovým a kombinovaným postižením a jeho
rodinu konstatuje, že nemá finanční prostředky na poskytnutí příspěvku a doporučuje středisku zaslat žádost o finanční příspěvek přímo
na OÚ Zlatníky – Hodkovice
Odbor kultury
• rada souhlasí s uveřejněním nabídky zdra-

votních služeb Záchranné služby a ASČR PZ
v IL zdarma
• rada souhlasí s dvoustránkovou prezentací
města v turistickém průvodci Okolí Prahy za
12 500 Kč
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku
– finančního daru ve výši 10 000 Kč paní
Matrtajové na vydanou knihu Vzpomínky na
Černošice a můj kulturní život
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku – finančního daru ve výši 10 000 Kč paní Křížové
na činnost spojenou s mapováním černošické
historie a uspořádáním výstavy o historii obce
• rada ukládá právničce města připravit smlouvu na převzetí sochy sv. Václava, umístěnou
v mokropeské kapličce, do vlastnictví města za
50 000 Kč
Městská policie
• rada bere na vědomí informaci o blokových pokutách uložených městskou policií
v 1. čtvrtletí 2007
Tajemník úřadu
• rada podle ustanovení § 102 odst. 2 písm.
g) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní
zřízení), jmenuje na návrh výběrové komise
pana Ing. Vladislava Tilsche, nar. 22. 2. 1947,
do funkce vedoucího finančního odboru
Městského úřadu Černošice; rada jmenuje
Ing. Vladislava Tilsche vedoucím finančního
odboru na jeden rok s účinností ode dne 10. 4.
2007 a zkušební dobou tři měsíce
• rada ruší s účinností od 1. 5. 2007 odbor
Dům s pečovatelskou službou; od výše uvedeného data přebírá úkoly dosud zabezpečované
odborem DPS odbor kancelář starosty
Různé
• rada bere na vědomí Zápis ze schůzky na téma předškolní vzdělávání, přípravná třída ZŠ
• rada bere na vědomí informaci o Poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch
obcí prostřednictvím kraje na zajištění bydlení
pro azylanty v roce 2007
• rada souhlasí s účastí pí místostarostky na
X. Sněmu Svazu měst a obcí ČR.
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Zahrádkáři přispívají ke kráse města plných šedesát let
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu oslavila 31. března na výroční
schůzi 60. výročí své existence. O 10 let tak předstihla vznik celostátní organizace,
která oslaví 50. výročí na výstavě v Lysé nad Labem konané 23. až 27. května.
Za uplynulých 60 let uspořádali
v Hořovicích. Časy odjezdů jsou
zahrádkáři 130 odborných předudávány z Vráže.
nášek a stejně tolik tematických
Výroční členskou schůzi doplnila
zájezdů, připravili 20 výstav květin,
zajímavá přenáška o voňavých mušovoce a zeleniny, vysadili 142 jabkátech jejich místní úspěšnou pěsloní v sadu u školy v Mokropsech,
titelkou Dr. Koutníkovou a před260 ořechů a meruněk Na Marsu
náška Ing. Zvereva o chorobách
a odpracovali tisíce hodin na zveovocných stromů a perspektivních
lebení vzhledu města.
resistentních odrůdách jabloní.
Milan Boháč, předseda ZO ČZS
Tradici populárních pěstitelských
výstav obnovili zahrádkáři v roce 2000
Začátky zahrádkářské činnosti
(přišlo 374 zájemců). Výstavu v roce 2001
Po 1. světové válce dochází k osidlování
navštívilo 186 lidí a v roce 2004 už jen 112. povodí Berounky trampy a milovníky příV roce 2002 postihla zahrádkáře povodeň rody. Ve vznikajících osadách se sdružovaly
a v klimaticky nepříznivém roce 2003 ne- skupinky různých zaměření, mimo jiné
bylo co vystavovat. Zaměřili se proto na i o zahrádkaření.
poradenskou, přednáškovou a zájezdovou
V roce 1947 byla utvořena první skupinka
činnost.
odborníků pro pěstování ovoce a květin,
Loni uspořádali zahrádkáři pět zájezdů.
která čítala asi 40 členů. Prvním vedoucímZahájili litoměřickou Zahradou Čech a ná-předsedou byl přítel Šprongl, která začal
vštěvou zámku v Libochovicích. V květnu
spolupracovat s městským úřadem v Čersi prohlédli vodní park Čabárna u Kladna
nošicích.
a zámky v Nelahozevsi a Mělníku. V červV roce 1949 měla organizace již 264 členu pak navštívili Červený Hrádek, zámek
nů
a zastupováním této činnosti u MNV
v Duchcově a Líčkov s galerií malíře Otabyl
pověřen přítel František Gráf. Zásluhou
kara Brázdy. V srpnu vyrazili do Březnice
pražáků-chatařů,
kterých bylo více než dvě
a Blatné se zastávkou v Růžové a okrasné
třetiny,
se
uskutečnila
první výstava ovoce
školce ve Skaličanech a první říjnovou soboa
zeleniny.
Navštívilo
ji
na 1500 lidí.
tu tradičně zakončili na cibulovém jarmarku
V roce 1950, když došlo ke sloučení
v Hořovicích.
Pro letošní rok připravili zahrádkáři Černošic, Vráže a Dolních Mokropes, byla
pět zájezdů. První do Lysé a Přerova nad založena 1. základní organizace jednoty
Labem se uskutečnil 24. března. 19. květ- ovocnářů a zahrádkářů. Předsedou se stal
na vyrazí do Žatce, Kadaně a Klášterce přítel František Kopřiva.
Postupně vznikly další 4 organizace:
nad Ohří (odjezd v 6.30), 9. června (opět
v 6.30) do Jičína, Pecky a Hostinného, ČZS Černošice Kazín,
25. srpna (v 7.30) na Mariánskou Týnici, ČZS Černošice Slunečná,
Manětín a Krakovec a 6. října (v 8.00) ČZS Černošice Údolí staré řeky – Lavičky,
zakončí opět na Cibulovém jarmarku ČZS Černošice Habřiny – Zátoka radosti.
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Povodeň v roce 2002 napáchala škody nejen na domech a zahradách, ale zničila i mnoho
cenných historických materiálů. Proto se při vzpomínání na 60 let činnosti černošických
zahrádkářů musíme spokojit s dvěma fotografiemi z doby nedávno minulé. Jedna z nich
zachytila výstavu květin, ovoce a zeleniny v sále Městského kulturního střediska v roce 2000.

Členové výboru Českého zahrádkářského svazu v Černošicích při přípravě výstavy květin,
ovoce a zeleniny v sále hotelu Monopol v roce 2004.
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Sportoviště v centru Černošic?
Ano, přímo v centru města by bylo možné vybudovat moderní, víceúčelové
sportoviště, vhodné pro sportování od těch nejmenších až po seniory. Sokol
Černošice vlastní k takovému účelu vhodné místo.
Jde o oplocenou asfaltovou plochu mezi střednictvím města požádali o finanční
sokolovnou a zimním stadionem o rozmě- příspěvek v rámci nadace Oranžová
rech zhruba 24 × 45 m s veškerým technic- hřiště ČEZ na pokrytí stávajícího asfaltu
kým zázemím (šatny, WC, sprchy aj.). Na umělým povrchem. I když jsme splňovali
první pohled nic nechybí, může se sporto- všechny požadované podmínky, vybráni
vat jak je libo, a také se sportuje! Plocha je jsme nebyli.
opatřena postranními čarami na basketbal
Co dál? Na pokrytí celé plochy (asi
a tenis, mobilními sloupky na tenis, rovněž 1 000 metrů čtverečných) je předběžmobilními streetballovými koši, značkami ný rozpočet 1,9 mil. Kč, ale na úpravu
na cvičení atd. Ale zkuste hodinu běhat po nezbytně nutné části plochy, tj. pokrytí
asfaltu. Druhý den cítíte všechny klouby, hřiště basket-tenis-fotbálek, by měla staúpony a svaly. Je všeobecně známo, že čit polovina nákladů. Z vlastních zdrojů
tvrdý povrch hřiště neprospívá zdraví dětí (včetně všech grantů) jsme schopni dát
ani dospělých. Nevhodný povrch jinak dohromady půl milionu, a to je málo,
velmi vhodné plochy je důvodem, proč zhruba dalšího půl milionu nám chybí.
není zájem o intenzivnější využívání, ze- Ale promarnit tak jedinečnou šanci na
jména ze strany „nesokolské“ veřejnosti.
zřízení sportoviště v samém středu města,

Kromě uvedené plochy máme v provozu jen jedno antukové hřiště na odbíjenou
a nohejbal (v létě stále obsazené), kratší
atletickou dráhu s pískovým doskočištěm
a dětské hřiště. Protože zájem o sport rok
od roku stoupá, rozhodli jsme se situaci
řešit. Koncem loňského roku jsme pro-

které by sloužilo nejen potřebám Sokola,
ale všem, to nechceme. Obracíme se proto
na černošickou veřejnost s prosbou o pomoc! Sponzorské dary a bezúročné půjčky
i v těch nejmenších částkách nám pomohou. S každým dárcem projednáme jeho
podmínky na zveřejnění daru či půjčky,
případné umístění reklamy,
možnost využití kurtu, aj.
Předem všem příznivcům
sportu děkujeme a těšíme se
na vaše nabídky, které můžete zasílat poštou na adresu:
Sokol Černošice, Fügnerova
263, nebo na e-mail: toy.soldier@volny.cz, nebo na telefony: 251 643 463 (Oskar
Kořínek), 251 640 449 (Hana Fořtová).
Výbor Sokola Černošice
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Valná hromada TJ Sokol Černošice zvolila novou starostku
Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Černošice se konala v úterý 10. dubna
v Clubu Kino. Před oficiálním zahájením
jsme promítli fotografie z činnosti jednoty v roce 2006, zejména související s XIV.
Všesokolským sletem.
Ve zprávách starosty, náčelníků, zástupce sportu a hospodáře jsme zhodnotili činnost v loňském roce. Podařilo se
nám vybavit hřiště u sokolovny novými
dřevěnými prolézačkami a venkovními
hrazdami různých velikostí pro cvičení
v letním období (byly pořízeny z grantu
města na práci s mládeží). Úspěšně jsme
se zhostili úkolu zajistit župní přebory
předškoláků v gymnastice, atletice a míčovém trojboji pro závodníky z devíti
jednot. Kromě běžného cvičení jednota
pořádá řadu akcí jak pro své cvičence,
tak i pro veřejnost.
Letošní valná hromada byla volební,
volili jsme starostu a výbor jednoty na
tříleté období. Novou starostkou byla
zvolena Libuše Müllerová, dlouholetá
cvičitelka Sokola. Výbor jednoty zůstal
tak, jak pracoval v minulém období. Bývalá starostka Sokola Hana Fořtová byla
zvolena náčelnicí župy Jungmannovy.
Činnost Sokola Černošice se úspěšně rozvíjí, stále se hlásí noví zájemci,
ve většině cvičebních hodin doslova
praská tělocvična ve švech. Potřebovali
bychom rozšířit tělocvičnu a vybudovat
na asfaltovém hřišti umělý povrch, aby
hřiště splňovalo podmínky pro zdravé
sportování zejména dětí. V příštím roce
oslaví naše jednota již 95 let od svého
založení a doufáme, že si toto výročí
důstojně připomeneme už na novém
hřišti.

Děkujeme všem cvičitelům, trenérům
a členům výboru, kteří plní své úkoly
ve volném čase a zcela zdarma. Dík
patří také dětem, které v župních závodech úspěšně hájily barvy černošického
Sokola, a také všem cvičencům, kteří
přispěli ke zdaru sletu. Všesokolský
slet ukázal, že i v dnešní době má co
nabídnout.
Za výbor Sokola Hana Fořtová

Program fotbalistů SK
Černošice na měsíc květen
A mužstvo
5. 5. Černošice – Choteč
12. 5. Rudná – Černošice
19. 5. Černošice – Lety
26. 5. Úhonice – Černošice
2. 6. Černošice – Průhonice
B mužstvo
6. 5. Černošice B – Klinec
13. 5. Choteč B – Černošice B
27. 5. Lety B – Černošice B
3. 6. Černošice B – Vonoklasy B

Nábor žáků
Fotbalový oddíl SK Černošice pořádá nábor do přípravky pro příští sezónu. Přihlásit
se mohou všichni malí fotbalisté narození
1. 1. 1997 a mladší od 6-ti let. Tréninky
jsou na hřišti „za vodou“ každé pondělí
a středu od 15.00 do 16.30. Případní zájemci se mohou hlásit na tel.: 603 193 320 (pan
Vodička).
Dále od příští sezóny chceme založit
mužstvo žáků. Do této kategorie se mohou
hlásit fotbalisté narození 1. 1. 1993 a mladší. Případní zájemci se mohou přihlásit
na tel.: 606 444 134 (Petr Jahelka). U této
kategorie by se případné tréninky teprve
upřesnily.
Za SK Černošice Petr Jahelka, sekretář oddílu
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SOS 155

Vážení spoluobčané, bohužel jsem se setkal nejen v naší obci s lidmi, kteří nevědí,
jak postupovat v případě ohrožení svého i cizího života, zkrátka v případě, kdy není
něco v pořádku se zdravotním stavem člověka. Jak to tedy je?
Kdy volat záchrannou sužbu?
První pomoc pro oblast Středočeského
kraje zajišťuje Záchranná služba StředoZáchrannou službu volejte vždy, pokud
českého kraje, která má pobočky v jednot- jste svědky náhlého a neočekávaného zhorlivých okresech, v našem případě v okrese šení zdravotního stavu pacienta, závažného
Praha západ. Operační středisko, které řídí úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za
daný region, má sídlo v Jesenici. Výjezdová následek úraz nebo jiné poškození zdraví.
stanoviště ZS jsou v Rudné, Roztokách, Volejte i tehdy, pokud si třeba jen nejste
Mníšku pod Brdy, Řevnicích, Davli, Jesenici jisti, zda se o takový stav nejedná.
a na Zbraslavi. Výjezdová skupina je tvořeNeposkytnutí první pomoci je trestné
na kvalifikovaným zdravotnickým záchra- – každý občan je povinen poskytnout nebo
nářem (sestrou) a řidičem, to je tzv. posádzprostředkovat nezbytnou pomoc osoka RZP (rychlé zdravotnické pomoci), nebo
bě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví
známky závažné poruchy zdraví,
kvalifikovaným lékařem a řidičem, to je
tzv. posádka RLP (rychlé lékařské pomoci). – kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví,
Na případy, kdy není vyžadovaná přítomneposkytne potřebnou pomoc, ač tak
nost lékaře, jezdí pouze posádka RZP, tudíž
může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo
lékař je k dispozici v akutních případech
jiného, bude potrestán odnětím svobody
a lze si ho kdykoliv přivolat. Dojezdový čas
až na jeden rok,
k místu potřeby je zákonem stanoven na
řidič dopravního prostředku, který po
–
dobu 15-ti minut.
dopravní. nehodě, na níž měl účast, neV okrese Praha-západ poskytují záchranposkytne osobě, která při nehodě utrpěla
nou službu i soukromé subjekty, ovšem
újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak
v rámci integrovaného záchranného systémůže učinit bez nebezpečí pro sebe nebo
mu a zcela podléhají operačnímu středisjiného, bude potrestán odnětím svobody
až na 3 léta nebo zákazem činnosti (řízeku SčK. Jde o Záchrannou službu ASČR
ní motorového vozidla).
(Asociace samaritánů ČR) Praha západ,
Jaká volat tísňová čísla?
která zajišťuje provoz stanovišť v Davli,
Zbraslavi a Mníšku pod Brdy, dále pak o ZS
Záchranná služba má v celé ČR jednotTrans-hospital, která má sídlo v Řevnicích. né číslo 155, které se vytáčí z jakéhokoliv
V neakutních stavech (rýmy, kašle, teplůtky, telefonního přístroje veřejné telefonní sítě
virózy apod.) lze kontaktovat pohotovostní (včetně mobilních sítí) bez předvolby a voslužbu LSPP. V našem případě funguje pou- lání je bezplatné. V žádném případě nevoze v Řevnicích, a to ve všední dny a o víken- lejte „zaručená“ telefonní čísla, která vám
dech od 17.00–7.00. Tel. číslo je 257 721 777 chodí do schránek apod. Tyto kontakty jsou
nebo 601 204 404. Zdůrazňuji, že pacient většinou na soukromé dopravní zdravotmusí pohotovost osobně navštívit. Lékař nické služby (typu Trans-hospital) v našem
za ním nepřijede. Jednoznačně tedy dopo- regionu, které se zabývají dopravou neručuji, zejména u dětí, navštívit nejbližší mocných, raněných a rodiček (vzniká tudíž
nemocnici, a to v Praze 5 – Motole.
prodleva v předávání důležitých informací).
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Vážnější případy jsou stejně povinni předat
operačnímu středisku záchranné služby
Středočeského kraje. Teprve na její pokyn
je vyslána na místo kvalifikovaná posádka.
Proto volejte vždy pouze číslo 155.
Tísňové číslo 112, které je dnes často mediálně preferováno, vede pouze do centra
tísňového volání integrovaného záchranného systému, jehož pracovník, zpravidla
hasič, po zjištění základních informací stejně hovor přepojí na dispečink záchranné
služby v daném regionu. Při tomto procesu
dochází k většímu či menšímu zdržení a za
určitých okolností může dojít i ke zkreslení
informací.
Jak hovořit s operačním střediskem?
I. Zdravotní sestra v operačním středisku
ZS zpravidla ověří číslo, z něhož voláte,
a adresu (popis místa), kam je třeba poslat
pomoc. Hovor je od začátku do konce nahráván záznamovým zařízením. Buďte trpěliví, dispečer se bude snažit od vás zjistit co
nejvíce informací, které slouží jako podklad
pro rozhodování jakou pomoc, v jakém rozsahu a s jakou naléhavostí na místo poslat,
případně jaké oddělení nemocnice informovat o pravděpodobném přijetí pacienta
Aby se předešlo nedorozumění, zejména
při volání z mobilu, vždy uveďte město či
obec respektive místo, kde se nacházíte. Pro
upřesnění místa události je důležité zjistit
co nejvíce údajů, kde se pacient nachází:
– v bytě, na pracovišti, na ulici, v terénu
nebo jiném prostoru,
– adresu a čísla domu (jsou důležitá obě
čísla – červené i modré),
– patro a jméno majitele bytu,
– jak dům najít (hlavně na sídlištích),
– zkrátka stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova v okolí, park,
křižovatka, odbočka, kilometrovník na
dálnici, apod.
II. Zdravotní sestra v operačním středis-

ku ZS bude zjišťovat určité podrobnosti
o tom, co se na místě děje. Vždy postupujte
dle pokynů dispečinku, který vám poskytne
informaci, jakým způsobem poskytnout
postiženému (postiženým) první pomoc,
a to zejména ve stavech bezprostředního
ohrožení života (zástava oběhu, dušení,
tepenné krvácení), ale třeba i v případě
náhlého porodu. V případě zástavy dechu
a oběhu vám do příjezdu záchranné služby
dispečink poskytuje podrobný návod, jak
zahájit a provádět neodkladnou resuscitaci
(KPCR).
III. Zdravotní sestra v operačním středisku ZS vám poskytne informace, jak postupovat i v případě, když nejde o bezprostřední ohrožení života.
IV. Zdravotní sestra v operačním středisku ZS vám poskytne přesný návod,
jak postupovat do příjezdu záchranných
složek. To znamená, jak zajistit přístup
k postiženému (např. odemknout dveře od
domu), sepsat seznam léků, které nemocný
pravidelně užívá, připravit doklady, zabezpečit domácí zvířata apod. Pokud by se po
ukončení hovoru stav postiženého výrazně
změnil (zhoršil, ale i zlepšil), neprodleně
znovu volejte linku 155 a informujte dispečink o změně stavu. Vždy nechte zapnutý
svůj mobil nebo volnou tel. linku, z které
jste volali. Může se stát, že posádka vozu
ZS bude mít problémy najít místo určení,
narazí na zamčené dveře nebo dojde k jiné
komplikaci, a dispečink ZS bude potřebovat
s vámi ještě hovořit.
Závěrem bych chtěl dodat, že je nutné
zachovat chladnou hlavu, nepanikařit a úzce spolupracovat se záchrannými složkami.
Nebojte se zeptat. Jedině tak lze poskytnout
efektivní pomoc lidem, kteří ji potřebují, a to
nejen v případě přímého ohrožení života.
Tomáš Moucha,
Záchranná služba a ASČR Praha-západ

39

kaleidoskop

Minulá tajenka: Dům císařského rady Vilíma

Mezi pozoruhodné černošické stavby patří
dům čp. 333 ve Vrážské ulici, který byl pro své
architektonické hodnoty vybrán do projektu Plošný
průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. stol. Původně
zde v letech 1902–3 vyrostl malý domek, rozšířený
v roce 1904 stavitelem Fr. Schlafferem. Pozdější
plánová dokumentace se v archivu místního stavebního úřadu nedochovala,
proto nelze provést srovnání
se současnou podobou domu.
V průzkumu architektury Černošic, který zpracoval historik
architektury Zd. Lukeš v roce
2004–5 je zmínka, že autorem
plánové dokumentace z doby
kolem roku 1910 pro císařského radu Vilíma je akad. arch.
Antonín Pfeiffer. Tento významný pražský stavitel
a architekt patřil k žákům prof. J. Kotěry a je autorem řady proslulých staveb a pomníků především
v Praze (palác Koruna na Novém Městě pražském,
řešení interiéru kavárny hotelu Paříž na Starém
Městě pražském, architektonické řešení pomníku

Mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna na Staroměstském náměstí).
V exteriéru i interiéru jsou patrné vlivy geometrické secese. V hladké omítce stavby vyniká jednoduchý štukový dekor pásu vodorovných linek nad
soklem obloženým lomovým kamenem. Původní
vchod ze zahrady byl při adaptacích zazděn (dodnes
je z boku patrné torzo schodiště). Okna jsou z velké
části původní, místy s dekorativní kovanou mřížkou. Interiér
zůstal dochován s celou řadu
původních prvků a detailů. Za
zmínku stojí původní ozdobné
výplňové dveře se zárubní, dřevěné schodiště s vyřezávaným
zábradlím, přízemní reprezentativní pokoj se zdobným táflováním stěn, vestavěným původním nábytkem (skříně, židle i stolky) a štukový
dekor stropu s vodorovnými linkami. Součástí domu je rozlehlá zahrada se zavlažovacím systémem,
v jejíž dolní části jsou bohatě zdobená kovaná vrata
s motivy vinné révy z počátku 20. století.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Druh automobilové karosérie; světoznámý pražský spisovatel –
B. Velká paseka; španělská metropole C. Kůň; Ostrovan; svatební květina – D. Angl. nehet; chem. zn. stříbra; žen. jméno – E. Ryba; malířská technika – F. Hlodavec;
tupci; označení hybridní Hondy Civic – G. Obchod pro kutily; voj – H. Zadržen;
sloní špičáky – I. Jaderná elektrárna; iniciály malíře a spisovatele Hoffmeistera
– J. Kterak; volání o pomoc – K. Umění; druh psa – L. Jamajský hudební styl;
zástava; druh gibona – M. Dřina; vábiti – N. Srbsky taková; zájmeno; hl. město
Bulharska – O. Německy východ; likér; létající talíř – P. Druhá část tajenky; post
scriptum – R. Východoevropan; hotové dílo – S. Mořský živočich; letitý.
SVISLE: 1. Druh školy; spojení; východopolské město; angl. ptát se – 2. Irsko; soubory; patřící Jarkovi; kód Slovinska – 3. První část tajenky; duchovní vůdce – 4. Asi;
zaměstnanci; zadrhávající v řeči – 5. Či; skupenství vody; muž. jméno; směnečný
ručitel – 6. Kus ledu; SPZ Liberce; zpěvná slabika; domácky Oldřich – 7. Ruský
tryskáč; předložka; chem. zn. hliníku; Severoatlantický pakt – 8. Popravčí; konec
šachové partie; pruh, nátěr pod maltu – 9. Lat. předložka; černí ptáci; skutálet –
10. Třetí část tajenky – 11. Kilogramy; muž. jméno; Hamletův přítel; duo – 12. Domácky Adéla; barvy; vada pokožky; číslovka.
Nápověda: D. nail – F. IMA – L. lar – N. ovaka – 1. Jaslo; ask – 2. Erin.
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Významné události města Černošice:
Znovunalezený prapor černošického Bratrstva
Kolem roku 1848 došlo k otevřenému odboji proti staleté habsburské nadvládě nejen v zemích
koruny české, ale i v Maďarsku. Pak nastalo těžké období Bachova absolutismu, kdy byl zákaz
shromažďování. Přesto se snažili naši vlastenečtí předci zakládat spolky, které však musely splňovat
podmínky tehdy platných monarchistických zákonů. Skrytým cílem těchto spolků byla vzpoura proti
Rakousko-Uherské monarchii. Jeden takový spolek byl založen i v Horních Černošicích a okolí.
„Spolek Bratrstvo“, jak zní v jeho stano- I. svět. válka a spolku nastaly starosti. 28. 10.
vách, má účel vzájemně hmotně i duševně 1918 nastal konec třistaleté habsburské poropodporovati své údy (členy). To znamená, že by. Velké náklady na podporu vracejícím se
členové, kteří nebyli starší 45 let, museli za- vojákům vyčerpaly spolkovou kasu. Rok 1923
platit zápisné 1 zlatý, reservní fond 5 krejcarů a přijetí návrhu na vybudování pomníku pada měsíční členský příspěvek 30 krejcarů. Dále lým v 1. svět. válce. Zápis z 6. 7. 1936 praví,
to byly dary a odkazy. Z těchto peněz spolek že za podpory Sboru dobrovolných hasičů,
podporoval členy, kteří se dostali do těžké TJ Sokola Černošice a Federované dělnické
životní situace, jako byla nemoc, nezaměstna- tělovýchovné jednoty byl pomník proti černonost, pohřeb v rodině a podobně.
šickému kostelu slavnostně odhalen. Rok 1937
Spolek byl ustaven na valné hromadě – spolek má 77 členů. Byl přijat návrh na zho25. dubna 1897, tedy právě před 110 lety. Měl tovení spolkového praporu. Začínají se sbírat
31 zakládajících členů. Předsedou byl zvolen peníze. V roce 1938, kdy má spolek již 88 čleJosef Mašek a místopředsedou Josef Kozler. nů, je na prapor připravena částka 3 315 Kč.
Členy výboru se stali pánové Borovička, Ku- Práce na praporu je zadána Jedličkovu ústavu
bát, Pechor, Janoušek, Junek, Ptáčník, Mašek, (tělesně postižení) v Praze na Vyšehradě. Pak
nadešel slavnostní okamžik a výbor převzal
Moucha, Ejem, Kříž, Kocourek a Peka.
Krásnou kroniku spolku psal od roku 1932 vyšitý prapor, k němuž patřily dvoudílná
zpětně řídící učitel Václav Vejdělek. Přiblížil žerď, skříň na prapor, 3 vyšívané stuhy, 1 šernám v ní nelehký život před 110 léty. Dobu, pa, 1 kožený pás, 1 pár manžet, 1 pár rukavic,
kdy český národ toužil po svobodě a stále 1 hrot na žerď, 2 povlaky a 50 hřebů.
důrazněji se ozývalo heslo Volnost, svornost,
Slavnostní svěcení praporu bylo stanoveno
bratrství. Připomeňme si několik význam- na 15. srpen 1939. Přišla však německá okupaných mezníků v činnosti Bratrstva tak, jak ce a všemu byl konec. Než přišel konec války
byly zaznamenány na stránkách zmiňované a byl stanoven nový den pro svěcení praporu,
kroniky:
mnoho členů přišlo o život, zestárlo. 5. srpSpolek Bratrstvo měl jako spolkový znak na 1945 slavnostní valná hromada přivítala
korunku království českého. Dne 12. 5. 1898 matku praporu paní Komárkovou a kmotry
přišel z hejtmanství zákaz používání tohoto praporu paní Fuchsovou a Henovou. Každá
znaku, ale výbor spolku se nezalekl a usnesl se matka a kmotra věnovala stuhu s heslem, ktena jeho dalším používání. V roce 1901 k němu rá byla připnuta k praporu. Na stuhách byla
byla přidána ještě kokarda. Další zápis v kro- hesla Svornost a bratrství, Vlaj ke cti a slávě,
nice uvádí, že 6. 6. 1901 obcí projede, na své Za rodnou zem. Protože paní Fuchsová v roce
cestě na Karlštejn, Rakousko-Uherský císař 1950 zemřela, byla stuha s posledním heslem
František Josef I. 12. 11. 1905 bylo usneseno, svinuta a uložena. Nově zvolená kmotra paní
aby smuteční stuha nesla nápis Poslední s Bo- Šůrová připnula další stuhu s nápisem Láska
hem Bratrstvo Černošice, 26. 7. 1914 vypukla nás váže. Toto datum bylo posledním zápisem
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v kronice. Zápis končí stránku uprostřed věty.
Pak je do knihy jen volně vložen projev pana
Karla Bejlka a jeho zpráva o činnosti za posledních 60 let. Pak už NIC.
Po 2. svět. válce již spolek neplnil své původní poslání. Činnost se zaměřila na starost
o pomníky, na kulturní a společenské akce.

Pořádaly se plesy, divadelní představení, besídky pro děti. Členové však stárli a umírali.
Dle stanov se měl spolek rozejít, klesne-li počet členů pod dvacet. Kdy spolek ukončil svoji
činnost úplně, se mi nepodařilo zjistit.
Dlouho jsem pátrala, co se stalo se vším,
co ke spolku patřilo. Své vzpomínky mi
například sdělil pan Junek,
pamětník slávy Bratrstva.
V roce 1977 zemřel pan Bejlek a jeho manželka nevěděla, co má udělat s praporem
a příslušenstvím. Snad jí
někdo poradil, aby vše dala do muzea v Roztokách.
Tak jsem se tam vypravila.
Muzeum sídlí v krásně
upraveném bývalém mlýně,
který patřil rodině malířky
Zdenky Braunerové. V muzeu se mě ujala přeochotná
paní Šasinková, se kterou
jsme prošly všechny záznamy. Z Černošic tam ale nic
uloženo není. Když viděla
mé velké zklamání, zavolala
do muzea v Jílovém. Pracovnice muzea paní Tejčková
slíbila, že projde jejich záznamy. Druhý den mě čekala
radostná zpráva, že v jejich
muzeu je uložen prapor se
vším příslušenstvím.

Pro černošické znovuobjevený prapor Bratrstva
uložený v muzeu v Jílovém.

A aby náhodám nebyl konec, tak první letošní výlet
po krásách Česka s Červeným křížem končil v muzeu
v Jílovém. Takže po mnoha
letech jsme byli první černošičtí, kteří prapor na vlastní
oči uviděli. Výlet se uskutečnil 25. dubna, tedy přesně
v den, kdy byl spolek Bratrstvo před 110 lety založen.
Milena Křížová
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Předškoláci z Karlické si v knihovně vyslechli příběh skřítka Dobříka
V úterý 10. dubna zavítali do městské
knihovny předškoláci z Karlické mateřské
školy. Paní knihovnice je seznámily s vybavením a provozem knihovny. Vysvětlily
dětem, k čemu knihovny slouží a ukázaly,
jak jsou knihy rozděleny pro čtenáře podle
věku. Pro děti si připravily různé znalostní
a paměťové hry a poutavý příběh o skřítkovi Dobříkovi. Děti si příběh pozorně
vyslechly a druhý den si ve školce namalovaly o skřítkovi obrázky.
Exkurze se všem dětem velmi líbila.

Papoušek snědl za děti jogurt, který jim zbyl od svačiny
V pátek 13. dubna už tradičně zavítal

do školky v Karlické pan Burghauser
– chovatel dravých ptáků. Hravou formou
seznámil děti se sovou pálenou, sýčkem
a výrem velkým. Velký úspěch sklidil papoušek, který snědl za děti jogurt, který
jim zbyl od svačiny. Nakonec pan chovatel za pomoci dětí předvedl řadu kouzel.
Největší radost měly děti, když si společně
vykouzlily králíka v klobouku.
Ivana Hanáková, Mateřská škola Karlická
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Setkání šerifů se zástupci města se uskuteční 12. května
Každoroční setkání šerifů osad nacházejících se v katastrálním území Černošic se
zástupci města se letos uskuteční v sobotu 12. května. Tradičním místem setkání bude
(red)
v 10.00 hasičská zbrojnice v Mokropsech.

V prostorách sokolovny proběhne bazar dětského oblečení
V sobotu 19. května v době od 10.00 do 15.00 se v černošické sokolovně uskuteční
bazar dětského oblečení a sportovních potřeb. Prodej proběhne způsobem samoprodeje. Pokud máte zájem, rezervujte si prodejní místo na tel.: 774 139 001 (pí Václavková).
Těší se na vás Andrea a Jarka.
Vstupní poplatek činí 20 Kč.

Sportovní den na oslavu svátku dětí v MŠ Topolská
Mokropeská mateřská škola pořádá v sobotu 2. června na školní zahradě Sportovní den
na oslavu svátku všech dětí. Soutěží se mohou zúčastnit pouze celé rodinné týmy ve složení dva dospělí (nejlépe maminka a tatínek) a děti, z nichž alespoň jedno je mladší sedmi
let. Počet dětí není omezen. Pokud vám některý člen týmu v rodině schází, můžete jej
nahradit dalším příbuzným nebo známým. Soutěžit se bude v různých sportovních a žertovných disciplínách. Zápis účastníků je v 9.30 hod., sportovní klání vypukne v 10.00. Pro
vítězné týmy jsou připraveny odměny, pro všechny závodníky občerstvení. Srdečně zveme
Kateřina Mandová, ředitelka školy
všechny malé sportovce a jejich rodinné týmy.

Krajská výstava psů se v Černošicích uskuteční 5. července
Kynologický klub Černošice, o. s., a město Černošice srdečně zvou všechny majitele
a přátele psů na Krajskou výstavu psů, která se bude konat 5. července v kryté hokejové
hale v Černošicích. Předvedena budou plemena FCI, skupin I, II, V, IX, X, XI, národní
plemena a XII neuznaná z loveckých plemen a povolena jejich kluby. Výstava bude spojena s klubovou výstavou Klubu chovatelů kavkazských psů a speciální výstavou Klubu
chovatelů Bischon a Poil Fríse.
Informace a přihlášky: Alena Holubová, Kynol. klub Černošice (KKČ, o. s.), Na Vlčovce 7,
160 00 Praha 6, tel.: 606 930 860, email: alaho@centrum.cz

Mateřská škola pořádá divadelní představení
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni
k docházce do mateřských škol, na divadelní představení, která se konají v naší škole
v Topolské ulici 518, Černošice – Mokropsy. Zároveň upozorňujeme na změny v programu, jenž byl uveřejněn v minulém čísle Informačního listu:
8. 6. – 10.30 – O Brunclíkovi
4. 5. – 10.30 – Staré pověsti české
28. 6. – 10.30 – Šípková Růženka
17. 5. – 9.30 – Výlet do Země kouzel
1. 6. – 10.30 – Plaváček
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě, pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy
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Černošickou kuchařku si lze objednat už nyní
V záplavě kuchařek domácích i zahraničních celebrit, kuchařek se zaručeně zdravými
jídly, kuchařek k hubnutí, vaříme na chalupě, atd. se brzo objeví zcela zvláštní „kuchařka“,
a to černošická. Autorovi knihy šlo především o uvědomění si občanské či sousedské sounáležitosti, sounáležitosti černošické, mokropeské a vrážské s místem, kde jsme se rozhodli
žít. Kuchařka vznikala od roku 1978 a byla „stopnuta“ v roce 2006. Pokračování je možné
v dalším dílu. Její současná podoba je již dána do tisku. Největším přínosem jsou recepty ze
sešitů a sešitků kuchařek – sousedek, které už mezi námi nejsou, recepty mlsných současníků a recepty našich sousedů, se kterými se
potkáváme. Cenné jsou i recepty od žen, jež
se do Černošic přistěhovaly, přivdaly a ze
svých domovů si přinesly s sebou i zajímavosti z kuchyní svých maminek či babiček.
Část příspěvků je označena pouze časovým
údajem, tj. kdy byl recept získán. Autoři
a autorky si nepřáli být jmenováni. Škoda.
Čtením kuchařky se zcela jistě i pobavíte.
V případě zájmu o tuto unikátní knihu
můžete zaslat příspěvek na její vydání ve
výši 150 Kč na účet: 35-8073220297/0100
(pobočka KB Černošice) a v kolonce variabilní symbol uveďte své jméno, číslo popisné nebo telefon. Jde současně i o slevu
z předpokládané ceny 180 Kč. Kuchařka
bude přispívajícím doručena zdarma. Myslete již dnes na Vánoce!
PhDr. Otakar Štanc, tel.: 606 624 074

Životní pojištění lze uzavřít i na poště
Víte, že životní pojištění můžete uzavřít i na své poště? Tato služba vám bude poskytnuta ve všechny pracovní dny. A co životní pojištění nabízí? Zabezpečení vlastní osoby
a všech blízkých, připojištění na úraz, v případě plné invalidity zproštění od placení a také
(red)
daňové úlevy. Další informace získáte přímo na vaší poště na tel.: 251 642 508.

Černošice vzpomenou 62. výročí konce 2. světové války
V sobotu 5. května, v den vypuknutí pražského povstání, si od 18.30 u pomníku před
černošickým kostelem připomeneme hrůzy 2. větové války a uctíme její oběti. Po skončení pietního aktu, kterého se zúčastní i členové protifašistického odboje, budou položeny
věnce i k pomníkům na Vráži (asi v 18.45) a v Mokropsech (asi v 18.50). Srdečně všechny
na tuto vzpomínkovou tryznu zveme a jménem všech padlých na vás apelujeme, abyste
přišli v hojném počtu k uctění památky bojovníků, kteří neváhali za naši zem a svobodu
obětovat své životy.
Pavel Blaženín, odbor kultury

46

kultura

Přehled zajímavých kulturních akcí v letošním roce
5. 5.
5. 5.
10. 5.
11. 5.

– Odpoledne s Pražským deníkem v Karlštejnské ulici.
– Uctění památky padlých – pomník u kostela v Komenského ulici (18.30).
– Recitál Pavly Kubáškové – Club Kino (od 20.30).
– Vernisáž výstavy fotografií Luďka Kopala „Empatie“ v galerii Mokropeská kaplička
(od 18.00). Zahájení výstavy je spojeno s hudebním vystoupením Pavly Kubáškové
(Písně pro uši i pro duši) a Václava Polívky (housle). Výstava potrvá do 6. 6. 2007.
19. 5. – Májové slavnosti – Masopustní náměstí (od 14.00). Program najdete na jiné straně.
31. 5. – Eva Emingerová a Crazy Boys of Prague – Club Kino (od 20.30).
1. 6. – Královský průvod Karla IV. s družinou z Pražského Hradu na Karlštejn. Zastavení
královské družiny a vystavení korunovačních klenotů v Černošicích. Park Berounka
vedle betonárny. Program akce najdete na jiné straně.
1. 6. – Dětský den – park Berounka vedle betonárny.
8. 6. až 25. 6. – Výstava výtvarných prací z atelieru Martiny Fojtů v galerii Mokropeská kaplička.
29. 6. – Vernisáž výstavy fotografií Antonína Pavla spojená s kulturním programem.
17. 6. – Irena Budweiserová, koncert v kostele. Vstupenky v předprodeji v trafice u Václavků
od 15. 5.
7. 7. – IV. Černošické bigbeatové dunění (od 14.00). Poprvé Open Air – Park Berounka vedle
betonárny. Více o festivalu a kapelách, které zde vystoupí, najdete na www.duneni.cz.
19. – 20. 8. – Černošická Mariánská pouť. Víkend zábavy a dobré atmosféry u černošického
kostela. Na pódiu se vystřídá divadlo, tanec, koncerty, bigbeat, jazz atd. Mnoho prodejních stánků a pouťových atrakcí. Vyzýváme všechny výtvarníky, kteří mají zájem
nabízet na pouti svá díla, aby potvrdili účast odboru kultury na tel.: 602 200 817 nebo
pavel.blazenin@mestocernosice.cz. Prodejní stánky si můžete pronajmout od města.
15. 9. – setkání skupin historického šermu Černošická Alotria.
15. 12. – Vánoční trhy s bohatým doprovodným programem v Karlštejnské ulici.
Budeme rádi když se nabízených akcí zúčastníte.
Za Černošice kulturnější Pavel Blaženín

Eva Emingerová a Crazy Boys of Prague vystoupí v Clubu Kino

Odbor kultury vás srdečně zve ve čtvrtek 31. 5. do Clubu Kino od 20.30 na koncert
Crazy Boys of Prague s fenomenální zpěvačkou Evou Emingerovou. Skupinu tvoří volné sdružení
špičkových profesionálních hudebníků, kteří mají za sebou nespočet
vystoupení v jazzových klubech
v Německu, Rakousku, ve Francii
a na mezinárodních jazzových
festivalech a přehlídkách v Anglii,
Holandsku, Dánsku, ve Švýcarsku
a Španělsku. Bližší informace získáte na http://www.crazyboys.cz/.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Písně ze srdce pro duši – setkání se sebou samým
Přijměte pozvání agentury Pragen na recitálový večer Pavly Kubáškové, který se
uskuteční 10. 5. od 20.30 v Clubu Kino. Zdá se, že vše co vidíme a slyšíme, je založeno především na obchodním úspěchu. Nelze při tom přehlédnout, jak rychle sílí
volání po poesii a romantice, po vášni a lásce, po prvcích, kterými se již podle slov
Shakespearových liší od věků vzdálenost od zvířete k člověku. To, co nám chybí pro
vyvážení tlaku vnějšího světa, jsou písně, které se umí obrátit k našemu vnitřnímu
světu přání, tužeb i vášní. Pavla Kubášková se nechala při své tvorbě inspirovat starým rituálem Návrat ztracené duše. Její hudební vzdělání a přesvědčení o síle hudby
a slova je základem, ze kterého postupně vznikaly její písně plné důvěry ve schopnost
člověka nalézt a otevřít všechny zdroje svých vlastních sil. Za doprovodu akordeonu,
houslí a kontrabasu se během večera budete moci zaposlouchat do písní, jež pohladí
duši a posílí sebedůvěru. Na cestě k úspěchu, ale také v těžkých životních situacích
nám pomohou najít důvěru v sebe a v budoucnost. Přijetí síly plynoucí z tohoto druhu písní je uznáním tisíciletých zkušeností z celého světa. Za agenturu Pragen SemiŠ

Dětský den plný historie
Město Černošice a agentura Alotrium vás zvou v pátek 1. 6. od 15.00 do areálu Parku
Berounka v Radotínské ulici vedle betonárny na Dětský den s Alotriem. Celý program
je zaměřen historicky, a kdo si počká až do 18. hodiny, spatří českého krále a římského
císaře Karla IV. s jeho družinou. A co na vás a vaše ratolesti toto odpoledne čeká? Hry
s historickou tématikou, střelba z kuší pro nejmenší, střelba z luku, ukázky středověkých zbraní a zbrojí, šerm dřevěným mečem pro děti, přednáška o vývoji meče od
starověku po současnost, ukázky šermu, vojenské historické ležení, vystoupení skupin
(pb)
historického šermu, historické občerstvení a na závěr samotný Karel IV.

Černošické Májové slavnosti na Masopustním náměstí
V neděli 19. května se na Masopustním náměstí v Mokropsech budou konat již třetí
Májové slavnosti, které se uskuteční v rámci VIII. Poberounských folklorních setkání
– festivalu Staročeské máje. Májové slavnosti zpestří bohatý doprovodný program, občerstvení bude zajištěno.
Program májových slavností:
14.00 – Zahájení stylového jarmarku
14.00 – Třehusk (poberounská hudební skupina)
14.45 – Průvod krojovaných účastníků (hraje
Třehusk)
15.00 – Slavnostní zahájení (starosta města)
15.05 – Jiskřička Plzeň

15.40 – Šáteček Nymburk
16.15 – Pramínek Černošice
16.50 – Klíček Řevnice
17.25 – Jarošovci Mělník
18.00 – Slezská beseda (Klíček)
18.20 – Dražba a kácení májky.

Nad festivalem Staročeské máje převzal záštitu senátor Jiří Oberfalzer.
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Výstava Empatie v galerii Mokropeská kaplička
Naše vlastní zážitky, i ty, které jsme slyšeli vyprávět, se v nás ukládají jako vzpomínky. Často jsou to však spíše jejich ozvěny, naše představy, naše sny. Umění vnímat
emoce, a to včetně svých vlastních, je vysokou školou života. A její náplň je mnohem
důležitější než každodenní záplava informací z celého světa. Výstava Empatie je výběrem fotografických obrazů míst, která podněcují fantazii a představy. Jestli Vás alespoň na pár minut upoutají
či vyvolají vzpomínku, bude jejich poslání naplněno.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 11. května v 18.00
a je spojena s hudebním vystoupením Pavly Kubáškové
(Písně pro uši i pro duši) a Václava Polívky (housle).
Všechna vystavená díla jsou ze soukromého archivu
Luďka Oscara Kopala, fotografa a autora textů psaných
veršem i prózou, absolventa FAMU, člena společnosti
Rudolfinea, VIP člena společnosti ABF, autora oceněných návrhů veletržních expozic, milovníka přírody
a života. Ať se Vám tato prodejní výstava, připravovaná
ve spolupráci s MěÚ Černošice a agenturou Pragen,
SemiŠ
stane příjemným zážitkem.

Brahms Trio Pratur – koncert v Základní umělecké škole
Odbor kultury vás zve 22. 5. od 19.00 do koncertního sálu ZUŠ ve Střední ulici 403 na koncert fenomenálního Brahms Tria. Jde o soubor
nevšedního a posluchačsky atraktivního nástrojového složení. Trio hrající ve složení Monika
Vrabcová-Vavřínková (housle), Ondřej Vrabec
(lesní roh) a Daniel Wiesner (klavír) vzniklo
v roce 2005. Repertoárovou základnu z děl komponovaných pro toto obsazení (v čele se slavným
Triem J. Brahmse) takřka neomezeně rozšiřuje
praxe uvádění skladeb také pro jednotlivé nástroje s klavírem, popř. pro klavír sólo. Soubor
sklízí velké úspěchy na domácích i zahraničních
scénách. Na programu zazní díla Paula Hindemitha (Sonata 1943 pro lesní roh a klavír), Richarda
Strausse (Sonata Es Dur pro housle a klavír)
a Johannese Brahmse (Trio Es dur pro lesní roh,
housle a klavír op. 40). Vstupné činí 80 Kč, pro
důchodce a studenty 50 korun.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Černošice 1. června přivítají císaře Karla IV. a jeho družinu
Město Černošice čeká slavnostní událost. Přivítá totiž císaře Karla IV., jenž v čele početného průvodu jezdců na koních, šermířů, muzikantů, tanečníků, praporečníků a metačů
ohně poveze korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn.
Průvod vyrazí 1. června v pravé poledne z Pražského hradu. Přes Malou Stranu a Karlův
most se přesune na Staroměstské náměstí a poté přes Smíchov, Chuchli a Radotín do Černošic, kam dorazí před šestou hodinou večerní.
Pro všechny obyvatele města, kteří chtějí vzdát hold Otci vlasti, bude připraven bohatý
doprovodný program, který v areálu Parku Berounka v Radotínské ulici vedle betonárny
začne už o třetí hodině odpolední. Své umění tu předvedou skupiny historického šermu Alotrium a Reginleif a jejich hosté Bargoti a Inferno, dále taneční soubor Pramínek a pěvecký
sbor Bréci. Přijďte se podívat na tuto ojedinělou akci.
Odpoledne s Alotriem Aneb Dětský den
15.00 – 17.45
Historicky zaměřený program pro děti i dospělé v rámci Dětského dne zajištěný skupinou
historického šermu Alotrium, dámskou skupinou historického šermu Reginleif a jejich hosty.
- vojenské historické ležení,
- ukázky středověkých zbraní a zbrojí,
- střelba z luku,
- střelba z kuší pro nejmenší,
- další hry pro děti s historickou tématikou,
- šerm dřevěným mečem pro děti,
- přednáška o vývoji meče od starověku po současnost,
- ukázky šermu,
- vystoupení skupin historického šermu,
- historické občerstvení.
18.00 – 18.20
Přivítání císaře Karla IV. a vystavení korunovačních klenotů.
- tanečky – Pramínek, Reginleif,
- zpěv – Bréci,
- šerm – Alotrium, Inferno.

Noc na Karlštejně
• 2. června se v Dobřichovicích zformuje hlavní průvod. Dopoledne se do areálu zdejšího
zámku budou sjíždět a scházet další účastníci – v historických kostýmech i v civilu. Všichni se pak v pravé poledne vydají směr Karlštejn – projdou Lety, Řevnicemi a Hlásnou
Třebaní. V Řevnicích, kde se k císařské družině připojí výprava z Mníšku pod Brdy, bude
připraven na počest vladaře uvítací program.
• V Karlštejně se mezitím bude od rána na louce u mostu přes Berounku konat velký historický rej. Vystoupí šermíři, tanečníci, muzikanti a další styloví umělci. Po příjezdu císaře
program vyvrcholí rytířským turnajem. Po něm se čelo průvodu přesune na hrad, kde
budou slavnostně uloženy korunovační klenoty. Tečku za dvoudenní akcí udělá noční
představení muzikálu Noc na Karlštejně a ohňostroj.
Josef Kutílek, Agentura Alotrium, a Pavel Blaženín, odbor kultury
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BAUER, Jan: Milostné aféry – historická próza; BEAUMONT, Maria: Ďábelská světice – román pro ženy; CARRINGTON, Tori: Štěstí na řecký způsob – americká próza;
CARTLAND, Barbara: Zázrak v Mexiku – romantická próza; CLARKOVÁ, Mary Higgins:
Pod rouškou noci – detektivka; COLLINS, Jackie: Rocková hvězda – společenský román;
CRICHTON, Michael: Případ dívky v tísni – lékařský román; CUSSLER, Clive: Temná
hlídka – 3. román ze série Akta Oregon; DAHL, Roald: Další příběhy nečekaných konců
– povídky; DeMILLE, Nelson: Vnitrozemí – román z amerického prostředí; HASLBAUER,
Horst Kocour: Ruksak – humoristický román; HASSEL, Sven: Vláda pekel – román ze
2. svět. války; HESSOVÁ, Anna: Panny a netvor – český román pro ženy; JAVOŘICKÁ,
Vlasta: Jitřenka – český román; KENNER, Julie: Šifra Givenchy – thriller; MAY, Antoinette:
Pilátova žena – historický román; McBAIN, Ed: Polibek – román z 87. revíru, americká
detektivka; McDERMID, Val: Smrtící geny – detektivka; MLÁDEK, Ivan: Zápisky šílencovy – český humor; NĚMEC, Martin: Perníková věž – literární zpracování lehce nezávislého
filmu o těžkých závislostech; NOSKOVÁ, Věra: Ať si holky popláčou – fejetony; NUNN,
Judy: Bouřlivá země – australská rodinná sága; OATESOVÁ, Joyce Carol: Znásilnění
– román pro ženy; PARKER, Robert B.: Špinavé sázky – detektiv Spenser v akci; ROBERTSOVÁ, Nora: Tanec větru – román; STEEL, Daniel: Muži na ženění – román pro ženy;
THOMPSONOVÁ, Kate: Nový policista – román; VONDRUŠKA, Vlastimil: Dýka s hadem
– historická detektivka ze 13. stol.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Zdraví dítěte – encyklopedická příručka nejen pro rodiče; DUBIN, Marc: Řecko – turistický průvodce; FAJMON, Hynek: Dusivé objetí – problematika komunismu, Konec
soužití Čechů a Němců v Československu – sborník k 60. výročí ukončení 2. svět. války;
FOUSEK, Josef: Na cestách s anděly – autentické vzpomínky na cestování; HORNÍČEK,
Miroslav: Zpověď na konci cesty – rozhovor se známým českým hercem; KNAPPE, Siegfried: Voják – vzpomínky německého vojáka na léta 1936–1947; MOORHOUSE, Roger:
Atentáty na Hitlera – spiklenci, vrahové a diktátor, který unikal smrti; SEDLÁČKOVÁ, Hana: Úspěšná paní domu – manažerkou i ve vlastní domácnosti – základy společenského
chování, moderní kuchyně, stolování a vaření.
Pro děti a mládež:
Můj den – leporelo; Piráti – naučná publikace z edice Úžasný svět; Roční období – leporelo; BREZINA, Thomas: Ségra, ty jsi hvězda – román pro dívky; MEREDITH, Susan:
Počítač snadno a rychle – populárně naučná publikace z edice Jak na to; MOLLOY, Michael: Čaroklání – fantasy pro děti; PECHOVÁ, Ladislava: Nejkrásnější české hádanky;
SPURGEON, Richard: Živá planeta – ekologie; STROUD, Jonathan: Ptolemaiova brána
– 3. díl Bartimeovy trilogie.

Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;

Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;

Čtvrtek: 12.30 – 16.00;

Pátek: 9.00 – 11.30.

Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet.
Pro velký zájem je lepší si termín předem telefonicky rezervovat. Přijďte, těšíme se na vás.
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Historický jarmak navštívilo více než patnáct set návštěvníků
Historický jarmark, organizovaný černošickou společností historických aktivit Nevers
na zámku v Dobřichovicích, se organizátorům povedl. Na návštěvníky čekalo velké
tržiště, různé hry pro
děti a mnoho dalších
vystoupení, mezi nimiž nemohlo chybět
vystoupení skupiny
historického šermu
Nevers (na snímku).
(pb)

inzerce
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