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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

3. zasedání zastupitelstva
konané 12. února 2007

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Černošice, oprávněný z věcného břemene,
a povinnými z věcného břemene na vedení
veřejného vodovodu na pozemku č. parc.
4326/1 v k. ú. Černošice bezúplatně
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene č. IV-12-6001017/3 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice,
budoucí povinný z věcného břemene, na
rozšíření kabelového vedení NN na pozemcích č. parc. 6166/2 a 2036/2 v k. ú. Černošice
za jednorázovou úplatu 5 500 Kč
(Pokračování na straně 26)

Text k fotu na titulní straně:
Zahajovací buly turnaje bratří Kobranových, o kterém píšeme uvnitř listu, vhodil
starosta Aleš Rádl.

z radnice

Když duben přichází
Pokud chtějí tvůrci mého oblíbeného
seriálu „O krtkovi“
vyjádřit, že se následující epizoda bude
odehrávat na jaře,
zachytí všechny ty
roztomilé postavičky v nejpilnější práci
při úklidu svých
komůrek. Úklid k jaru zkrátka patří stejně
jako malované vajíčko k Velikonocům.
Město Černošice proto již tradičně připravuje technické podmínky pro všechny druhy jarního úklidu. Velkoobjemové kontejnery jsou nachystány pro ty, kteří se rozhodli
trochu probrat své domácnosti a zbavit je
nepotřebného harampádí. V průběhu je
celoplošný úklid komunikací s cílem odstranit zbytky zimního posypu ze silnic a na
sobotu 21. dubna je naplánován již tradiční
„Úklid města ke dni Země“. Tuším, že čtvrtý
v pořadí. Moc bych prosil všechny, jimž na
pěkném vzhledu města opravdu záleží, aby
si na tuto akci vyhradili jedno sobotní dopoledne. V minulých letech se podařilo do
této akce zapojit vždy tak šedesát až sto lidí.
To jistě není málo, ale věřím, že těch, kterým
není lhostejné jejich bezprostřední okolí, je
daleko víc. A věřím, že svůj zájem vyjádří
i takovým malým činem, jakým je posbírání
odpadků alespoň ve své ulici. Je to jistě o něco náročnější než třeba podpis nějaké petice,
ale minimálně je to stejně užitečné.
Pro ty, kteří nechtějí procházet městem
s pytlem na odpadky a uklízet prostory,
jež zpravidla vůbec nenavštěvují, platí, že
si mohou na kontaktním místě vyzvednout
technické pomůcky a pak odjet do své ulice
a uklidit trochu alespoň tam s tím, že odložení plného pytle bude nahlášeno technickým službám.

Chci také věřit, že všichni příjemci našich
městských grantů vyšlou na tento úklid
alespoň nějaké své zástupce. Bylo by to,
domnívám se, docela slušné, a koneckonců
je to také docela výchovné, vést mladé lidi
k zájmu o pořádek a vzhled města.

Myslím si, že spolu s tím, jak se daří postupně rekonstruovat uliční sít, se také daří
zlepšovat i celkový vzhled města. Každopádně investice do toho, jak naše město vypadá,
patří v tomto volebním období k našim prioritám, a to zejména díky tomu, že investice
„do země“ se podařilo již vesměs ukončit.
V nejbližších měsících bude zahájena další
kompletní rekonstrukce jedné páteřní ulice,
a to konkrétně ulice Mokropeské, a dojde
rovněž k zahájení dokončovacích prací
na kompletní rekonstrukci ulice Karlická.
Tady se zahájení počítá již na dny, byť zde
se město dostalo do paradoxní situace: po
několika letech, kdy bylo příjemcem petic
za urychlenou rekonstrukci této ulice, je nyní vedení města naopak adresátem žádosti
o vypuštění této komunikace z nastaveného
rekonstrukčního programu. Patrně na základě účelově rozšířené a zhola nepravdivé
informace, že je naplánováno sem přeložit
významnou část dopravní zátěže. Rád bych
tedy všechny opakovaně ujistil, že nic takového v plánu není a tato ulice má sloužit
především pohodlné dopravě obyvatel přímo žijících v přilehlých lokalitách. Náklady
na rekonstrukci těchto dvou komunikací
jsou předpokládány zhruba v rozsahu čtyřiadvacet milionů. A město si je může dovolit
jednak díky tomu, že se podařilo získat významnou dotaci, a rovněž díky skutečnosti,
že se podařilo v minulém roce naakumulovat v rozpočtu významnou úsporu.
Jestliže se podaří letos tyto dvě významné komunikace opravit, a zároveň se bude
dařit ve vzájemné spolupráci udržovat
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v čistotě i všechny ostatní, uděláme společně další krok k tomu, aby naše město
bylo příjemným místem pro život všech
jeho obyvatel.
Závěrem mi tedy dovolte, abych všem popřál do počínajícího jara šťastnou a pevnou

ruku při vyhazování všeho nepotřebného,
velikonočním koledníkům pak bohatou pomlázku, děvčatům rychlé nohy o velikonočním pondělí a sladkou pusu pod rozkvetlou
třešní prvního máje.
Aleš Rádl, starosta města

Přijďte pomoci zkrášlit naše město
Zveme všechny obyvatele Černošic, kterým není lhostejné, jak vypadá okolí našich
bydlišť, k účasti na úklidu města pořádaného u příležitosti Dne Země. Sraz dobrovolníků je v sobotu 21. dubna v 9.00 v následujících lokalitách:
- u Mokropeského jezu,
- na konci ulice Třebotovská (cesta na Višňovku),
- u samoobsluhy na Vráži.
Nezapomeňte s sebou vzít dobrou náladu, chuť do práce, pracovní oblečení a rukavice,
popřípadě pracovní náčiní dle vlastní úvahy.
Pro děti je připravena sladká odměna.

V týdnu od 2. do 6. dubna probíhá
na území města Černošice

strojní čištění komunikací

e
azí, dbejt
r
o
d
í
z
o
v
ecí
če n í ! ! !
pr ve uk líz
a
e
n
t
z
o
m
a
íh
k
n
,
o p rav
V ulicích
ve n é h o d
a
r
ip
ř
p
prosím

4

z radnice

Informace o mateřské škole v Husově ulici

J

ak již bylo na
stránkách
Informačního listu
opakovaně řečeno,
provozuje město
Černošice mateřskou školu v objektu v Husově ulici
na Vráži, o který
byl veden soudní
restituční spor. Tento spor trval zhruba patnáct let. Město přitom od samého počátku
nebylo přímým účastníkem řízení, jako povinný se soudil stát prostřednictvím Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Výsledkem výše uvedeného sporu
bylo rozhodnutí Krajského soudu o vydání
nemovitosti.
Nicméně město v průběhu soudního sporu
požádalo o možnost postavení vedlejšího
účastníka řízení a iniciovalo podání dovolání
k Nejvyššímu soudu, který se však odmítl
kauzou zabývat. Město proto využilo ještě
poslední možnost, a tou bylo podání k Ústavnímu soudu, jenž mohl rozhodnout o tom, že
Nejvyšší soud se kauzou bude muset zabývat.
V minulých týdnech jsme však obdrželi rozhodnutí Ústavního soudu, který nevyhověl
naší žádosti a tím byly prakticky vyčerpány

všechny právní prostředky pro zvrácení
soudního rozhodnutí o vydání nemovitosti.
Je třeba říci, že užívání budovy mateřské
školy na Vráži je ošetřeno smlouvou mezi
vlastníkem a mateřskou školou. Paní restituentka však, pravděpodobně na základě toho,
že jí byl již znám rozsudek Ústavního soudu,
podala městu výpověď z těchto prostor. Výpovědní lhůta je šestiměsíční.
Ve chvíli, kdy se město tuto skutečnost
dozvědělo, kontaktovalo právního zástupce
vlastníka a požádalo o další jednání, neboť
podle uzavřené nájemní smlouvy má na restituovaný objekt předkupní právo, s tím že
mu ale nejsou známy podmínky, za kterých
by majitelka objektu byla ochotna nabídku
akceptovat. Právník představitelům města
sdělil, že restituentka se vrátí až koncem
měsíce března.
Faktem v tuto chvíli zůstává, že objekt
je definitivně vydán restituentce. Faktem
rovněž zůstává, že mateřská škola dostala
výpověď z těchto prostor a že bude učiněn
pokus o jednání s majitelkou. Pokud nedojde
k dohodě, pak nouzovým řešením by bylo
umístění těch dětí, které neodejdou do první
třídy, v prostorách mateřské školy v Karlické.
Helena Langšádlová, místostarostka

Spolek pro partnerství evropských měst zvolil členy výboru
Ve čtvrtek 8. března se uskutečnila valná
hromada občanského sdružení Spolek pro
partnerství evropských měst. Valná hromada
konstatovala vznik spolku v dubnu 2006 při
setkání na nejvyšší úrovni s přáteli z Gerbrunnu na Šumavě a jeho vznik jako právnického subjektu 9. listopadu 2006 registrací
a přidělením IČO ministerstvem vnitra. Členové na valné hromadě probrali i plánované
akce pro celý letošní rok – turistické výlety na
Domažlicko 1. až 6. června a do Duryňského
lesa 27. až 30. září a návštěvu Gerbrunnu na

oficiálních oslavách 900 let od založení města. Se dvěma gerbrunnskými přáteli, kteří se
nejvíce zasloužili o partnerství obou měst
a kterým má být uděleno čestné občanství
města Černošice, budou čtenáři seznámeni
v příštím měsíci. Nejvýznamnějším aktem
valné hromada byla volba výboru. Zvoleni
byli: Lumír Apeltauer (předseda), Ladislav
Lešetický (místopředseda), Jiří Pergl, Gražina Truhlářová, Jitka Landová a Arnoštka
Poulová (čestná členka výboru).
Lumír Apeltauer
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Rozpočet města Černošice pro rok 2007

Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání 19. března projednalo hospodaření
města v roce 2006 a schválilo závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad. V této souvislosti
vzalo také na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města (nebyly zjištěny
nedostatky). Zastupitelstvo rovněž projednalo a schválilo rozpočet města na rok 2007.
Návrh rozpočtu na rok 2007 počítá s pří- různorodé povahy. V rozpočtu jsou zařazeny
jmy ve výši zhruba 230 394 tis. Kč a s výdaji ty objemy dotací, na které už město obdrželo
ve výši 244 116 tis. Kč. Jde tedy o schodkový písemné rozhodnutí. Proto se předpokládá, že
rozpočet se schodkem 13 722 tis. Kč. S ohle- v průběhu roku budou provedena rozpočtová
dem na to, že je nutno také zaplatit 3,278 opatření, která zařadí do rozpočtu další přijaté
mil. Kč jako úvěrové splátky, vzniká potřeba dotace. Ze stejného důvodu je v rozpočtu zafinancování ve výši 17 mil. Kč z našetřených tím zahrnuta jen malá částka investičních doprostředků minulých let.
tací. Jedná se o doplatky dotací z předchozího
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet v základ- období. V nejbližší době očekáváme písemné
ním rozpočtovém členění. Určuje tedy základ- rozhodnutí o přidělení cca 10 mil. Kč dotace
ní závazné ukazatele rozpočtu, tj. zejména ministerstva financí na opravu Mokropeské
saldo příjmů a výdajů, poměr investičních ulice v rámci schváleného státního rozpočtu.
a neinvestičních výdajů, výši příspěvků pro
Město se samozřejmě uchází také o další
školská zařízení a základní členění výdajů na dotace, zejména z evropských prostředků. Tykapitoly (paragrafy).
to finance budou podle současných informací
uvolňovány nejdříve v roce 2008. Proto město
Příjmy
Příjmy jsou členěny podle zákona o roz- činí přípravné kroky (projektová a adminispočtových pravidlech do čtyř základních trativní příprava, vytváření rezerv na kofinancování), aby bylo včas připraveno se o tyto
kategorií:
dotační zdroje efektivně ucházet.
Příjmy daňové povahy (83 920 tis. Kč) obVýdaje
sahují příjmy z daní, ze správních a místních
poplatků. Vzhledem k prognózám výběru sdíRozpočet zahrnuje neinvestiční výdaje ve
lených daní pro rok 2007 město počítá s ur- výši cca 217 mil. Kč. Běžné náklady v jednotličitým nárůstem příjmů v této oblasti. Změny vých činnostech jsou optimalizovány a finančdaňové legislativy by do výběru daní v roce ně jsou posíleny prioritní služby pro občany
2007 ještě neměly zasáhnout.
města. Na obsluhu města (údržba silnic, veřejPříjmy nedaňové (22 790 tis. Kč) tvoří né osvětlení, odvoz odpadu, technické služby,
příjmy z vlastní činnosti (příjmy z vodného vodovody a kanalizace apod.) bude věnováno
a stočného, za inzeráty, za odvoz kontejnerů více než 12 procent disponibilních příjmů.
aj.), dále příjmy z pronájmu majetku, z úroků
Město musí dodržovat jednotné a závazné
a ostatních případných příjmů, např. z pokut, třídění příjmů a výdajů daných vyhláškou
z prodeje knih, map apod.
ministerstva financí o rozpočtové skladbě
Příjmy kapitálové (10 000 tis. Kč) tvoří (vyhl. 440/2006 Sb.). Z nové vyhlášky o rozzejména příjem z prodeje nemovitostí. V ro- počtové skladbě vyplynula řada změn pro
ce 2007 se předpokládá prodej ještě několika evidenci a účtování. Vyplývá z ní i předepsané
členění schvalovaného rozpočtu:
pozemků.
Příjmy dotační (cca 113 684 tis. Kč) tvoří dotace na státní správu, sociální dávky,
základní dotace na žáky škol a další dotace
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Silnice – v kapitole silnice se v provozním
rozpočtu počítá s běžnou údržbou komunikací (čištění, běžné opravy, zimní údržba atd.)
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a dále s opravami, na kterých se budou podílet
pracovníci technických služeb. Výdaje na platy
zaměstnanců, pohonné hmoty a údržbu vozidel a mechanismů jsou rozpočtovány v kapitole technické služby. Zvlášť evidovaným
výdajem v kapitole silnice jsou úroky z úvěru
na rekonstrukci Slunečné ulice, který město
splácí České spořitelně a. s. Obsahem kapitoly
ostatní záležitosti pozemních komunikací je
nákup materiálu na budování a opravy chodníků (dlažba, beton, písek, štěrk).
Dopravní obslužnost – výdaje na dopravní obslužnost jsou v letošním roce vyšší než
v předchozím. V roce 2006 byl zaveden vícenásobný počet spojů na Vráž až ve druhém
pololetí. Letos je projektován na celý rok.
Ostatní výdaje na silniční dopravu představují
zejména výdaje na pořízení, osazení a údržbu
dopravních značek.
Vodovody a kanalizace – správu vodovodů
a kanalizací má v gesci odbor technických
služeb. Odborný dohled nad vodovody a kanalizacemi v Černošicích převzala na základě
obchodní smlouvy firma Aquaconsult, s. r. o.
Vodovody a kanalizace zůstaly i nadále
v majetku města. Město určuje výši vodného
a stočného a je příjemcem plateb z něho.
Příspěvkové organizace – všechny tři mateřské školy, základní škola a Základní umělecká škola v Černošicích jsou příspěvkovými
organizacemi zřízenými městem. Hospodaří
z příspěvku na činnost poskytovaného městem. Část výdajů školských zařízení se hradí
z vlastních příjmů těchto organizací (příjmy
ze školného a ze stravného). Kromě příspěvků
na běžné výdaje dostanou jednotlivé příspěvkové organizace prostředky do svého investičního fondu na krytí povinné výše odpisů ze
svěřeného majetku. Prostředky budou moci
příspěvkové organizace použít na investice
nebo větší opravy, a to v souladu s pravidly
uvedenými ve zřizovacích listinách.
Odbor kultury – zajišťuje jak chod stávajícího kulturního střediska, tak fungování městské knihovny. Organizačně zajišťuje

a koordinuje všechny větší prezentační akce
města (pouť, masopust, vánoční trhy, veletrh
města, jazzfestival, sousedská, svatováclavské
slavnosti, oslavy státních svátků, setkání spolků aj.). Úkolem odboru kultury je také obsahově zajišťovat webovou prezentaci města.
V jeho gesci je rovněž hlášení místního rozhlasu, Informační listy, kontakty našeho města
s partnerskými městy v Polsku i v Německu
a všestranná propagace města v médiích. Kromě výdajů na výše uvedené činnosti počítá
letošní rozpočet opět s částkou 350 tis. Kč na
udílení grantů v oblasti kultury.
Bytové hospodářství – znamenalo vzhledem ke stáří a stavu nemovitostí určitou zátěž
pro město. Proto město přistoupilo během roku 2005 a 2006 k prodeji větší části obecních
bytů. V současné době zůstalo tedy městu ve
vlastnictví 21 bytů.
Veřejné osvětlení – tato oblast je smluvně
svěřena firmě Eltodo-Citelum, s. r. o. Výdaje
na veřejné osvětlení představují tedy úhradu
této firmě (včetně el. energie) a dále výdaje na
vybudování nových světelných bodů.
Pohřebnictví – náklady na údržbu obou
hřbitovů se evidují v kapitole pohřebnictví.
Personální výdaje spadají do kapitoly technických služeb. V loňském roce byla provedena
úprava kolumbária.
Územní rozvoj – v této kapitole je především počítáno s výdaji na zaplacení daní
a poplatků spojených s prodejem a převody
pozemků. Kromě toho je v této kapitole počítáno s výdaji na nájemné za pozemky, které
město užívá, na příspěvky Svazu měst a obcí
a Regionu Dolní Berounka, na odborné studie,
znalecké posudky, geometrické zaměřování
a materiály podobného charakteru spojené
s plánovanou investiční činností.
Provoz technických služeb – souvisí personálně s několika dalšími kapitolami rozpočtu.
Pracovníci technických služeb zajišťují jak
běžnou údržbu místních komunikací, tak
některé jejich opravy. Kromě toho, jak již bylo
zmíněno, mají v gesci správu hřbitovů, údržbu
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městské zeleně a nakládání s odpady. Odvoz
kontejnerů s ostatním odpadem nabízejí
technické služby města jako placenou službu
stejně jako práce pomocí strojů v gesci technických služeb. Odvoz komunálního odpadu je
zajišťován firmou Rumpold – P, s. r. o.
Dům s pečovatelskou službou – slouží
v podstatě jako chráněné bydlení pro seniory.
V roce 2007, tak jako v předchozích letech,
se v zásadě počítá s vyrovnaným hospodařením.
Aktivity neziskové povahy – jako každý
rok rozpočet předpokládá podporu některých
aktivit neziskové povahy (práce s mládeží,
granty v oblasti kultury, granty provozovatelům sociálních služeb). Předpokládaný rozsah
této podpory zhruba odpovídá minulému
období.
Městská policie – vykonává strážní službu
nejen v katastru města Černošice, ale také na
území Třebotova (na základě veřejnoprávní
smlouvy). Dále, kromě bezpečnostní osvěty,
komerčně zajišťuje ostrahu mnoha soukromých a veřejných objektů. Ze svých aktivit
tak získává pro město nemalé příjmy do
rozpočtu.
Sbor dobrovolných hasičů – město má
zřízenu jednu jednotku SDH. Výdaje jsou zaměřeny převážně na vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů tak, aby byla v případě
potřeby schopna zásahu. Také opravy a údržba techniky činí významnou položku jejího
rozpočtu. Převážně jde jen o materiál, protože
hasiči si maximum prací, které lze, udělají
sami. Dotace kraje pro dobrovolné sbory hasičů obvykle tvoří jen zlomky procent jejich
potřeb.
Městský úřad Černošice zajišťuje nejen
správu města jako takového, ale také státní
správu na území okresu Praha-západ jako
pověřený úřad s rozšířenou působností pro
více než 95 tis. obyvatel.
Zastupitelé – tato kapitola představuje odměny pro uvolněné i neuvolněné zastupitele,
výbory a komise, jejich výdaje na vzdělávání,
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telefony, PHM, vybavení kanceláře nebo prostředky výpočetní techniky apod.
Finanční vypořádání se státním rozpočtem
se týká zejména loni poskytnutých prostředků
na sociální dávky, tj. vrácení nespotřebovaných cca 3,7 mil. Kč. Město také bude vracet
jistiny a zálohy přijaté v roce 2006 ve výši cca
1 mil. Kč.
Investiční výdaje
V oblasti investičních výdajů (cca 27,8
mil. Kč) počítá rozpočet zejména s investicemi do komunikací. Do návrhu rozpočtu
je zařazena odložená realizace Karlické ulice,
dále Mokropeská ulice, práce na centru obce
v Karlštejnské ulici, první platba za uskutečněnou rekonstrukci Riegrovy ulice, budování
komunikací na Ladech, doplacení dostavby
kanalizace (odložené dokončení povrchu
Vrážské ulice) i sběrač dešťové kanalizace
v Mokropsech.
Kromě infrastrukturních investic obsahuje
návrh rozpočtu ve své investiční části i výdaje
na pořízení studií, projektové dokumentace
budoucích investic, IT systémů pro městský
úřad a ostatní pracoviště aj.
V rozpočtu je zahrnuta také investiční rezerva ve výši 1,3 mil. Kč a nezbytná provozní
rezerva ve výši zhruba 0,8 mil. Kč. Provozní
rezerva slouží v průběhu roku jako dodatečný zdroj financování při nepředvídaných
výdajích a nutných rozpočtových opatřeních.
Povinná rezerva pro případné krizové situace
ve výši 0,5 mil. Kč je součástí kapitoly krizové
řízení.
Závěrem
Na závěr je nutno podotknout, že některé
požadavky a potřeby v oblasti rozpočtu bude
možno upřesnit až v průběhu roku a v té
souvislosti budou provedena příslušná rozpočtová opatření. Týká se to zejména přijetí
dotací a v návaznosti na to upřesnění některých investičních záměrů. Rozpočet výdajů je
také možno korigovat v závislosti na vývoji
rozpočtových příjmů.
Ing. Dagmar Dufková, odbor finanční

z radnice

Rozpočet 2007
PŘÍJMY
Druh příjmu

Knihovna

170 000

Rozpočet 2007

Péče o památky

195 000

Kč

Oprava rozhlasu

150 000

Daňové příjmy sdílené

34 885 000

Sdělovací prostředky

580 000

Daňové příjmy výlučné

17 000 000

Kulturní odbor

730 000

Granty v kulturní oblasti

350 000

Partn. města, pouť

240 000

Region Dolní Berounka – příspěvek

100 000

Hřiště – provozní náklady

150 000

Granty – mládež

730 000

Bytové hospodářství

382 000

Daň z nemovitosti

1 235 000

Správní poplatky

26 800 000

Poplatky místní

4 000 000

Daňové příjmy celkem
Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků
Příjmy ostatní

83 920 000
15 200 000
1 620 000
620 000
5 350 000

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení

70 000
2 000 000

Investice do veřejného osvětlení

Nedaňové příjmy

22 790 000

200 000

Pohřebnictví

100 000

Příjmy z prodeje investičního majetku

10 000 000

Úz. plánování

600 000

Kapitálové příjmy

10 000 000

Územní rozvoj

900 000

Dotace na výkon st.správy
Dotace na školská zařízení
Dotace na sociální dávky

44 719 857
1 064 017
63 631 180

Studie a projekty

9 970 000

Svoz komunálního odpadu

5 200 000

Svoz ostatních odpadů

285 000
320 000

Dotace na soc.právní ochranu dětí

1 702 000

Péče o zeleň

Dotace na agendy sociální péče

1 069 676

Zeleň – investice

Převod hospodářského výsledku
Ostatní neinvestiční dotace
Investiční dotace

211 669
80 000
1 205 502

Sociální dávky
Pečovatelská služba, soc. granty
Péče o seniory, zdr. postižené apod.

Dotace celkem

113 683 901

DPS

Příjmy celkem

230 393 901

Civilní přípr. na kriz. stavy

Zapojení dříve našetřených vlastních prostředků
Zdroje financování celkem

17 000 000
247 393 901

Rozpočet 2007
Druh výdaje
Silnice – běžné výdaje
Silnice – výstavba komunikací, obnova krytů
Úroky z úvěru

Kč
3 000 000
23 088 000
1 275 000

300 000
63 631 180
300 000
115 000
1 400 000
30 000

Krizová rezerva

500 000

Městská policie

3 920 000

Požární ochrana

1 050 000

Zastupitelé

VÝDAJE

400 000

Provoz technických služeb

Místní a regionální správa
Investice správa
Bankovní poplatky
Platba pojištění

1 450 000
90 000 000
1 050 000
160 000
480 000

Finanční vypořádání, pokladny

4 894 000

Školy odpisy

1 000 000

Chodníky a ost. zál. komunikací

400 000

Dopravní obslužnost

605 000

Odvod DPH

Ostatní záležitosti silniční dopravy

170 000

Operativní rezerva

802 721

Vodovody

5 000 000

Investiční rezerva

1 300 000

Kanalizace

500 000

4 110 000

CELKEM VÝDAJE

244 115 901

Kanalizace – investiční výdaje

833 000

CELKEM PŘÍJMY

230 393 901

Dešťová kanalizace

500 000

Rozpočtové saldo

-13 722 000

MŠ
MŠ 1 – investice
Základní škola
ZUŠ

2 050 000
150 000
6 200 000
30 000

Použití prostředků ušetřených v minulosti
Splácení úvěrů a půjček

17 000 000
3 278 000

Celkem náklady

247 393 901

Zdroje financování

247 393 901
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Město rozdělilo peníze určené na podporu kultury

Čas běžel jako voda a je tu opět příjemná zpráva pro všechny žadatele o finanční
prostředky z rozpočtu města. Zastupitelstvo schválilo to, na co čekaly mnohé
spolky, organizace či sdružení – granty na
podporu kultury. Domnívám se, že většina
žadatelů bude spokojena. Na druhé straně
však doufám, že i černošická veřejnost
bude spokojena s jejich celoroční činností,
která by měla obohatit a zkvalitnit nabídku
kulturních aktivit zajišťovaných městem.
A jaká je v tomto směru nabídka? Hudební produkce a koncerty různých žánrů,
přehlídky, výstavy, divadelní představení,
sportovní soutěže, setkání s přáteli z partnerských měst – je toho mnoho a jistě jsem
nevyjmenoval vše.
K samotnému projednávání v komisi
budiž řečeno, že se kvalita podpořených

projektů v posledních letech zvyšuje. Nicméně opět několik žadatelů mělo problémy
s popisem činnosti či akcí, na které žádali
podporu, a některé žádosti jsme museli pro
formální nedostatky z dalšího projednávání
vyloučit. Je to škoda, omlouvat to neznalostí však moc nejde. Odbor kultury nabídl
všem zájemcům konzultace, byl připraven
podat informace jak co popsat či vyplnit.
Jak je vidět, stejně to nestačilo.
Vážení žadatelé, nepodceňujte konzultace. Jde o peníze, a čas, který jim věnujete, za
to stojí. Máte-li návrhy, dotazy a nápady na
další činnost či kritické připomínky, obraťte
se na nás, jsme tu pro vás.
Pavel Blaženín, tajemník komise kultury
a památek a vedoucí odboru kultury,
tel.: 251 641 116, pavel.blazenin@mestocernosice.cz

Dětská sdružení se mohou díky grantům rozvíjet

S chutí a elánem vstoupilo naše sdružení
S dětmi a pro děti Černošice do dalšího, už
sedmadvacátého roku své činnosti. Všechny naše sekce (letní tábory, zájezdy, mezinárodní styk a Model klub) pilně pracují
podle plánu i aktuálních nabídek tak, aby
se děti pobavily, něco se naučily, prostě aby
si přišly na své. A aby i nás vedoucí naše
společná práce bavila.

V tuto chvíli však nechci podrobně popisovat každý detail naší práce (na stránkách
Informačního listu byla a i v budoucnu bude prezentována často), proto připomenu
jen několik nejdůležitějších akcí: v sobotu
28. dubna uspořádáme v ZŠ mistrovství
středních Čech a Prahy v plastikovém
modelářství, dále zájezd na Domažlicko,
který se uskuteční 1. až 6. června, a máme
připraven 26. letní tábor v Černošicích od
8. do 27. července.

10

Zde bych chtěl připomenout, že tato práce by nedošla svého naplnění bez pomoci
města. Pomoci, kterou v tuto chvíli představuje významný příspěvek určený na činnost s mládeží. Chtěl bych proto touto formou poděkovat městské radě a městskému
zastupitelstvu, neboť tato podpora spolu
s nadšením našich vedoucích jsou zárukou
dobré práce s dětmi a uskutečnění mnoha
zajímavých nápadů a plánů. My jsme vždy
připraveni šířit dobré jméno Černošic nejen po celé republice, ale i v zahraničí.
Myslím, že se na mne nebude nikdo
zlobit, když poděkuji za finanční podporu i jménem ostatních sdružení, která ve
městě působí. Ať už jsou to mladí sportovci
– sokolové, fotbalisté, hokejisté a tenisté,
nebo junáci, šermíři, zpěváci, tanečníci
a v neposlední řadě mladí hasiči.
Lumír Apeltauer, sdružení S dětmi a pro děti Černošice

z radnice

Příspěvky z fondu kultury města na rok 2007
Název projektu

Žadatel

Dotace

Art Černošice

Společnost Černošice, o. s.

SHŠ Alotrium – činnost

Josef Kutílek – Alotrium

40 000 Kč

Hudebně divadelní představení 2007

Timudej

10 000 Kč

Vystoupení Reginleif

ŠHC Reginleif

20 000 Kč

ClubKino – Pro art Černošice

Šiba, s. r. o.

Chorus Angelus, projekty Černošice

Chorus Angelus

20 000 Kč

Provoz, projekt Etnopopmix

Cantara

16 000 Kč

Černošická alotria

Alotrium

10 000 Kč

Rybova mše

Květa Hurťáková

Kulturní vystoupení skupiny Nevers

Nevers

10 000 Kč

Výstava fotografií

Antonín Pavel

10 000 Kč

Jazz festival

Šiba s. r. o.

30 000 Kč

5 000 Kč

175 000 Kč

4 000 Kč

Příspěvky z fondu města určené v roce 2007 na činnost s mládeží
Název sdružení

Počet dětí

Dotace

SK Kazín – Dolní Mokropsy

64

70 000 Kč

Skupina historického šermu Alotrium

8

12 000 Kč

Škola bruslení, J. Bláhová

28

10 000 Kč

TJ Sokol Černošice

148

160 000 Kč

Občanské sdružení Junák

54

85 000 Kč

Občanské sdružení Nevers

15

14 000 Kč

Občanské sdružení Chorus Angelus

15

15 000 Kč

Sdružení s dětmi a pro děti

156

130 000 Kč

Sdr. rodičů při ZUŠ – folklórní soubor Pramínek

34

44 000 Kč

SK Černošice – tenis

40

30 000 Kč

SK Černošice – kopaná

55

40 000 Kč

SK Černošice – lední hokej

98

110 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Černošice

13

10 000 Kč

11

z radnice

Rekonstrukce Karlické ulice

Stejně jako v letech minulých, bude i v tomto roce město Černošice pokračovat s rekonstrukcí své uliční sítě. Jednou z ulic, které jsou v rámci postupného plánu obnovy komunikací na tento rok naplánovány, je ulice Karlická. Přesněji řečeno, jedná se o dva úseky
navazující na již realizované části Karlické ulice.
První je úsek od mateřské školky, jenž bude ného seznamu. Zodpovědný za realizaci těchto
navazovat na nedávno dokončenou část, kte- projektů byl bývalý místostarosta Koubek.
rou realizovala firma Skanska v rámci projektu
Karlická ulice byla dle generelu uliční sítě
„Slunný vrch“. Jako druhý byl plánován nava- a po posouzení v dopravní, investiční a stavebzující úsek až po ulici Havlíčkova.
ní komisi navržena jako obousměrná páteřní
Pro pochopení celkové situace okolo rekon- komunikace. Proběhla veřejná prezentace
strukce této komunikace je důležité shrnout a připomínkování.
jednotlivé kroky, které předcházely momentu,
Všechny důležité informace byly zveřejněny
kdy může tolik potřebná rekonstrukce Karlické v IL.
ulice začít:
V roce 2006 zastupitelstvo odsouhlasilo náV roce 2002 nově zvolené zastupitelstvo za- vrh zastupitele Michala Strejčka na přednostní
dalo vypracování Analýzy uliční sítě.
realizaci Karlické ulice. Odbor investic zahájil
Ulice na území Černošic byly roztříděny do potřebné kroky k vlastní rekonstrukci.
3 kategorií: páteřní, průjezdné, dojezdové.
Stavební povolení bylo vydáno na části
Byl vypracován Generel uliční sítě.
komunikace, které se nacházejí na pozemcích
Jako priorita bylo rozhodnuto rekonstruovat města a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
páteřní komunikace.
majetkových a tam, kde město získalo výslovný
Karlická ulice byla zařazena mezi páteřní souhlas majitelů pozemků.
komunikace.
Proběhlo výběrové řízení, zhotovitelem stavByl vytvořen seznam ulic dle priorit rekon- by byla vybrána firma Strabag.
strukce.
Vedení města se podařilo uzavřít se společTyto okolnosti byly postupně zveřejňovány ností Skanska dohodu, že úsek Karlické ulice
v Informačním listu města Černošice.
přilehlý k nově budovanému obytnému komV roce 2003 byly firmou Sudop zpracovány plexu „Slunný vrch“ bude provádět a investoprojekty na prvních 10 komunikací dle zmíně- vat sama Skanska.

Úsek Karlické před družstevními domy byl z plánované rekonstrukce vypuštěn.
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Kvůli zpoždění výstavby firmou Skanska
byla realizace úseků ulice Karlické, budovaných firmou Strabag a investovaných městem,
posunuta z roku 2006 do roku 2007.
To, že byla Karlická ulice zařazena mezi tzv.
páteřní komunikace, má vliv na provedení její
rekonstrukce. Dále bylo třeba respektovat požadavky Policie ČR a předepsaných normových
parametrů, kdy minimální šíře jednoho pruhu
vozovky je 2,75 m. Proto byla Karlická ulice navržena v šíři 6 m plus chodník pro chodce.
Protože se během přípravy projektu rekonstrukce bohužel nepodařilo získat souhlas majitelů pozemku pod komunikací v úseku před
domy Družstva Černošice, bylo vedení města
v souladu se zákonem nuceno tento úsek z plánované rekonstrukce vypustit.
Vznikne tak bohužel blátivé a prašné místo

mezi dvěma úseky kvalitní asfaltové komunikace, tak jak je vidět na našem snímku.
Závěrem je nutno zdůraznit, že za plánovanou rekonstrukcí ulice Karlická není
v žádném případě snaha o přesunutí tranzitní
dopravy z ulice Vrážská. Parametry a celkový
profil ulice Karlická a návazných komunikací
je toho jasným důkazem. Cílem je, aby tato
nově zrekonstruovaná ulice sloužila především obyvatelům, kteří bydlí v ní či v jejím
bezprostředním okolí. Je proto skutečně neseriózní vyvolávat fámy a šířit poplašné zprávy
o ničím nepodložených případných důsledcích
rekonstrukce Karlické ulice. Jednotlivci, kteří
tak činí, sledují jen a jen svůj osobní zájem
a zneužívají neinformovanosti části obyvatel.
Ing. Jan Skalický, vedoucí Odboru investic
a správy majetku, www.skalicky.cz.

Hyde Park – návod k použití

Po zprovoznění anonymního diskusního fóra
na webových stránkách města toto fórum vzali
útokem hackeři a snažili se Hyde Park nabourat
tím, že tam vkládali nepravdivé příspěvky typu
„smazáno administrátorem“. Nutno dodat, že
tomu mnozí občané uvěřili. Ve skutečnosti se
jednalo o mystifikaci veřejnosti a administrátor
žádné příspěvky, které byly v souladu s pravidly
používání tohoto fóra, nesmazal. Kvůli těmto

hackerům jsou v pravidlech nastavena určitá
omezení, například příspěvek nesmí být delší
než 500 znaků a další příspěvek můžete vložit
až po 5 minutách. Úplné znění pravidel pro používání Hyde Parku najdete na webových stránkách města. Ti z vás, kteří chcete komunikovat
s radnicí oficiálně a požadujete odpověď, se
můžete zaregistrovat na podatelně a pohodlně
komunikovat s úřadem z domova.
(pb)

Silnice mezi Radotínem a Černošicemi má být uzavřena
Z důvodu pokládky nových kanalizačních sběračů, stok, vodovodních řadů a rekonstrukcí komunikací na území Radotína je plánována uzavírku silnice II/115 v úseku
Zderazská (Radotín) – železniční přejezd směrem na Černošice. Předpokládaný termín
uzavírky je od 23. 4. do 30. 9. 2007. Základní trasa navržené obousměrné objížďky je
ve směru do Černošice vedena z Radotína ul. Zderazskou přes obce Třebotov, Kuchař,
Roblín a Solopisky. Po dobu uvedené uzavírky bude po silnici II/115 mezi Radotínem
a Černošicemi zachována pravidelná autobusová hromadná doprava. Akce je ve stádiu
projednávání, kompetentní k vydání povoleni k uzavírce a stanovení objížďky je odbor
dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.
Martínek Jan, vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 16

Město Černošice s tímto řešením nesouhlasí a požaduje, aby v průběhu dlouhodobé uzavírky silnice II/115 byl umožněn průjezd Radotínem přes místní obytnou lokalitu Rymáň a následně ulicí pod železniční tratí.
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Vandalismus u nás v Černošicích
Pomalované zastávky autobusů, převrácené kontejnery, podpálené či zdemolované
odpadkové koše, ukradené květiny z veřejného prostranství (výsadba na autobusové
zastávce Karlštejnská vydržela přesně 14
dní), zničené dopravní značení a v neposlední řadě vandalismus na dětských
hřištích. I to je obrázek, který lze spatřit
v černošických ulicích.

lem, v pozdních nočních hodinách dělají?
Nestálo by za to je občas zkontrolovat?
Z malého průšvihu je totiž už jen krůček
k průšvihu velkému, a potom už většinou
bývá pozdě.

Na likvidaci následků vandalismu vynakládá město tisíce korun. V konečném
důsledku však tyto peníze zaplatíme my
všichni, a to na úkor jiné, potřebnější investice. Na vybudování takovýchto zařízení
se mnohdy podílejí i občané, a nelze se
proto divit, když v nich poškozování nebo
ničení jejich práce vyvolává oprávněné
rozhořčení.

Renáta Petelíková, odbor technické služby

Proto je nutné, aby občané nebyli lhostejní a neteční a hlavně aby se nebáli otevřeně
na pachatele této trestné činnosti poukázat
a odsoudit je.

Co vede vandaly k tomu, že ničí práci
a majetek druhých? Dělá jim to radost?
Nebo si zpestřují život tímto rádoby dobrodružstvím? A co jejich rodiče? Vědí vůbec,
co jejich ratolesti, často posíleny alkoho-

Tři ukázky řádění vandalů: rozbitá nástěnka na černošické vlakové zastávce, zničená
nová nádoba na odpad v areálu skateparku a vypálený odpadkový koš.
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Do velkoobjemových kontejnerů patří jen směsný komunální odpad

Město Černošice získalo v krajské soutěži „My třídíme nejlépe“ hned tři ocenění, což svědčí o ukázněnosti a ekologické
odpovědnosti jeho obyvatel. Proto se ani
nechce věřit sdělení, které firma vyvážející velkoobjemové kontejnery Avia
rozmístněné po městě adresovala odboru
technické služby:
V poslední době nám byly hlášeny případy, kdy do kontejnerů je odkládáno velké
množství biologického a stavebního odpadu včetně nebezpečného (eternit). V případě, že posádka obsluhujícího vozidla zjistí,
že v kontejneru je uložen odpad, který tam
nepatří, NEBUDE kontejner vyvezen.
Odstranění takto uloženého odpadu
stojí město ročně desetitisíce korun, které
pak chybí v rozpočtu na jiné činnosti. Proto je velmi důležité, aby občané dodržovali
třídění odpadů podle vyhlášky města a zákona o odpadech. Je-li ten, kdo nařízení
o odkládání odpadu poruší, „chycen při
činu“, pak řeší tento čin městská policie
v přestupkovém řízení. To jsou však jen
ojedinělé případy, kontejnery nelze hlídat

neustále. Hříšníci tak většinou pokutě
uniknou.
Pracovníci Odboru technické služby
města Černošice přitom na stránkách
Informačního listu průběžně a podrobně
upozorňují na nutnost třídění odpadu,
poskytují informace všem volajícím
a provádějí další osvětu. Výsledek se však
často míjí účinkem.
(ots)

Listím a větvemi nebyl nacpaný jen kontejner
V Habřinách, jak ukazuje náš snímek, ale
i kontejnery v Jasmínové a u mokropeského
zahradnictví.

Akce Kontejnery – jaro 2007 pokračuje v dubnu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 – 14.00 (odpad přinesený po 14. hodině pracovníci svozu odmítnou) v těchto ulicích a termínech:
Mokropsy (u pekárny)
Chatové osady
7. 4. od 9.00 do 14.00
Vráž (Husova – Majakovského)
Na Vírku
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty).
Na Drahách (u hřiště)
Co do kontejnerů nepatří:
V Habřinách
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat
V Lavičkách
hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný od14. 4. od 9.00 do 14.00
pad (zdarma do areálu TS), barvy, ředidla a jiné
Mokropsy (Dr. Janského)
chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve,
Černošice (Libušina)
tráva apod.) se sváží každé úterý v biopytlích,
Černošice (Karlická)
které lze zakoupit na MěÚ či v TS.
Černošice (u kostela)
Prosíme občany, aby odpad ukládali pouze do
21. 4. od 9.00 do 14.00
kontejnerů a neznečišťovali okolí.
Černošice (Poštovní)
Renáta Petelíková, odbor technické služby
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Naše domovy jsou pro zloděje neodolatelným lákadlem

Titulek nelže. Rodinné domy obyvatel
našeho města jsou skutečně pro všechny
nenechavce neodolatelným lákadlem. A to
i proto, že někteří majitelé zlodějům jejich
„práci“ usnadňují.
Okna rodinných domů nejsou totiž
v mnoha případech proti slídivým očím
chráněna ani záclonami, ani závěsy, ani
žaluziemi. Příznačné je to především pro
novostavby, kterých přibývá jako hub po
dešti. Po setmění, kdy se v domech rozsvítí
světla a rodina se sejde k večeři, si tak každý může prohlédnout vybavení domácnosti
a naprosto spolehlivě zjistit, co lze odcizit.

Plazmovou televizi na stolku či obrazy na
stěnách pak najde i poslepu.
Pohledem do osvětlených a nechráněných oken lze rovněž snadno zjistit počet
členů domácnosti. Výsledek? Ráno si pilný
pozorovatel počká, až všichni obyvatelé
dům opustí a následný „nákup“ je pro něj
prakticky bez rizika.
Obrana proti takovýmto nájezdům je,
jak už bylo řečeno, opravdu jednoduchá.
Vždyť stačí večer před rozsvícením spustit
žaluzie.
Gregor Dušička, vedoucí Městské policie Černošice

Zastávka Mokropsy je pod stálou kontrolou strážníků
Městská policie již několik týdnů nepřetržitě kontroluje prostor železniční zastávky
Mokropsy. Kontroly jsou zaměřeny na dobu, kdy končí vyučování v základní škole.
V průběhu těchto týdnů přistihli stráž- Dívku sledoval muž na kole – 6. březníci několik nezletilých výtečníků, kteří na v odpoledních hodinách telefonicky
v prostoru zastávky kouřili cigarety. Při- oznámila hlídce městské policie žena, že
stihli i třináctiletého chlapce, jehož jednání její dceru, jdoucí od železniční zastávky
bylo klasifikováno jako záškoláctví, a dva Mokropsy směrem do ulice Dr. Janského,
mladistvé, kteří zde holdovali alkoholickým sleduje muž na kole. Hlídce, která vzápětí
nápojům. Strážníci všechny případy ozná- na označené místo dorazila, dívka skutečně
mili rodičům a oddělení sociálně právní označila muže, který ji měl údajně sledovat.
ochrany dětí Městského úřadu Černošice, Muž byl zajištěn a předán k dalšímu šetřekde bude toto jednání za účasti rodičů ní Policii ČR.
řešeno. Ve dvou případech strážníci uložili Cílem zlodějů byly chaty – 9. března v odi blokovou pokutu.
poledních hodinách oznámil majitel jedné
Stavebníci pod kontrolou – 27. února z rekreačních chat v osadě Křižárna vlouv dopoledních hodinách provedla měst- pání. Celá věc byla na místě předána Policii
ská policie ve spolupráci s pracovníky ČR Řevnice. Další vloupání do rekreační
odboru územního plánování a stavebního chaty bylo městské policii oznámeno
řádu Černošice kontrolu stavební činnosti 13. března. Šlo o objekt v ulici Karlštejnská.
v prostoru Vráže. Kontrola byla zaměřená Tento trestný čin opět převzala Policie ČR
na výjezd vozidel ze staveb a na následné k dalšímu šetření.
znečišťování komunikací, jež stavební dění Dobýval se do ubytovny – 13. března ve
doprovází. Státní stavební dozor shledal na 22.30 oznámila majitelka ubytovny v ulici
některých stavbách nedostatky, které bude Radotínská, že se do objektu pokouší donásledně řešit.
stat kdosi neznámý. Hlídka na místě zjistila
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muže, jenž nemohl prokázat svoji totožnost
a z tohoto důvodu byl převezen na obvodní oddělení policie do Řevnic k provedení
úkonu.

Násilníci zatím v bytech zůstali – městská
policie byla v průběhu března přivolána
k pěti případům domácího násilí, které se
odehrály mezi osobami blízkými sdílejícími
Zapalovat trávu se nevyplácí – 16. března společnou domácnost. Vždy byla na místo
v dopoledních hodinách bylo zjištěno vy- přivolána Policie ČR, která je pro tyto přípalování travnatého porostu na břehu řeky pady od 1. ledna vybavena novými pravoBerounky v prostoru pod černošickým je- mocemi. Jde zejména o možnost vykázání
zem. Na místo byla přivolána jednotka ha- násilníka z bytu nebo domu. Ani v jednom
sičů z Mokropes, jež porost prolila vodou. z těchto případů však k takovému kroku
V případě, že osoba, která oheň založila, nebylo nutné přistoupit.
bude vypátrána, hrozí jí až třicetitisícová Nehody se obešly bez zranění – v období
pokuta.
od 20. února do 20. března zaznamenala
Úklid na náklady vlastníka – městská po- městská policie dvanáct dopravních nehod,
licie v měsíci březnu zaregistrovala několik ke kterým došlo na území Černošic. Nehoodstavených osobních vozidel, která splňují dy se naštěstí obešly bez zranění. Nejhůře
zákonné podmínky stanovené pro vrak. Na vypadající nehoda se stala dne 19. března
každé z těchto vozidel byla umístěna výzva v odpoledních hodinách ve vrážském
k odklizení. Výzva byla rovněž umístěna kopci. Mladíci jedoucí osobním automona úřední desku MěÚ Černošice. Majitel bilem z Dobřichovic směrem do Černošic
každého z těchto vraků má 60 dní k jeho nezvládli řízení a převrátili se i s vozidlem
odklizení. Neučiní-li tak, bude vrak od- na střechu. Na místě zasahovali hasiči
klizen vlastníkem komunikace na náklady a policie.
Gregor Dušička, vedoucí Městské policie Černošice
vlastníka vraku.

I tato ošklivě vypadající nehoda se obešla bez zranění.
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Informace a zase jen informace…

K 1. březnu 2007 byla v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, zveřejněna Výroční zpráva
o poskytování informací za rok 2006
podle tohoto zákona. Najdete ji na webových stránkách města Černošice v odkazu Dokumenty / zprávy o poskytování
informací podle zákona 106/1999 Sb. Na
stejném místě jsou zveřejněny i konkrétní
odpovědi a další informace poskytnuté
na základě žádostí občanů podle tohoto
zákona a Výroční zprávy za předchozí
období.

Současně byla na tomtéž odkazu zveřejněna Směrnice č. 2 k uplatňování
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění platných
právních předpisů. Jedná se o směrnici
tajemníka Městského úřadu Černošice,
která upravuje postupy a podmínky pro
poskytování informací na základě žádosti
jednotlivými odbory Městského úřadu
Černošice. V listinné podobě je možné
do směrnice nahlédnout v kanceláři asistentky Markéty Kolářové v obvyklých
úředních hodinách.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

Přistavení autobusů večerních spojů na lince 415
Z důvodu nízké vytíženosti večerních spojů autobusové linky 415 bychom
rádi upozornili na toto:
Do zastávky Černošice žel.
st. jsou autobusy ve směru
na Vráž přistaveny někdy až
minutu před odjezdem. Týká se to zejména spojů s odjezdem 19.55, 21.55 a 22.55.
Při příjezdu vlaku od Prahy
autobus tedy ještě nestojí
v zastávce, což odrazuje některé potenciální cestující.
Pro doplnění této informace
přikládáme zjednodušený
jízdní řád l. 415 s platností
od 4. března. Kompletní
jízdní řád linky je možné
stáhnout na www.ropid.cz
nebo www.dpp.cz.
Pavel Hokr,
komise dopravní
a bezpečnostní
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Přehled poskytovaných dávek sociální péče
Městský úřad Černošice jako obecní úřad obce s rozšířenou působností místně
příslušný pro občany s trvalým pobytem na území okresu Praha-západ, pracoviště
Podskalská 19, Praha 2, rozhoduje a poskytuje:
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
torového vozidla a příspěvek na zvláštní
službách, ve znění pozdějších předpisů:
úpravu motorového vozidla (§ 35)
• příspěvek na péči.
• příspěvek na provoz motorového vozidla
(§ 36)
Dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpečení a zá- • příspěvek na individuální dopravu
(§ 37)
kon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním
• přiznání mimořádných výhod pro těžce
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů:
zdravotně postižené občany (§ 31).
• jednorázové příspěvky na opatření
zvláštních pomůcek (§ 33)
Dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
• příspěvek na úpravu bytu (§ 34)
v hmotné nouzi:
• příspěvek na zakoupení motorového vo- • mimořádná okamžitá pomoc (dle § 2,
zidla, příspěvek na celkovou opravu moodst. 6).
Pověřené obecní úřady (MěÚ Černošice, MěÚ Hostivice, MěÚ Roztoky, MěÚ Mníšek pod Brdy, MěÚ Jílové u Prahy, OÚ Jesenice) rozhodují a poskytují:
Dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi:
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádnou okamžitou pomoc.
Dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon
ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů:

• příspěvek na zvýšené životní náklady
(§ 42)
• příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, příspěvek na úhradu za
užívání garáže (§ 45)
• příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (krmivo pro vodícího psa
– § 46).
Lilian Voříšková, DiS., vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví

Informace pro občany společensky znevýhodněné
Občané společensky znevýhodnění kvůli
věku nebo zdravotnímu stavu, kteří hodlají
požádat o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, mohou využít telefonickou službu na oddělení cestovních dokladů
Městského úřadu Černošice, Podskalská 19,
Praha 2. Služba je zavedena výhradně jen
pro občany výše specifikované a spočívá
v možnosti objednat se na konkrétní den
a hodinu na telefonním čísle 724 960 114
(Renata Vyhňáková) nebo poslat e-mal:
renata.vyhnakova@mestocernosice.cz).

Rozsah základní pracovní doby:
Pondělí
8.00 – 17.30
Úterý
8.00 – 15.00
Středa
8.00 – 17.30
Čtvrtek
8.00 – 15.00
Pátek
8.00 – 13.30
Vzhledem k tomu, že MěÚ Černošice
má zavedenu „pružnou pracovní dobu“,
je možné po dohodě s pí Vyhňákovou
navštívit úřad mimo základní pracovní
dobu.
Ludmila Rosíková, vedoucí správního odboru
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Dlužníci & exekutoři

Začíná to nezaplacenou fakturou, pokutou či nájemným. Říkáte si: Nic se neděje, zaplatím
později. Pokud však „mrtvého brouka“ budete hrát příliš dlouho, můžete se ocitnout před
velmi nepříjemným životním zážitkem – soudní exekucí.
Institut soudního exekutora vznikl jakožto
Z malé částky jsou desetitisíce
další nástroj pro vymáhání pohledávek věřiNejvíce jsou překvapeni ti, kteří dlužili matelů. Základní rozdíl mezi činností soudního lou částku (poplatek za popelnici, pokutu za
exekutora a různými vymahačskými firmami špatné parkování, jízdu načerno atd.) a v exeje v tom, že exekutor používá represivní kuci jsou vymáhány tisíce (např. dluh 250 Kč,
způsoby vedení exekuce legálně, ze zákona. zastoupení věřitele advokátem 3 680 Kč, min.
Exekutor by také neměl být zaměňován odměna exekutora s DPH 3 570 Kč, min. nás tzv. soudním vykonavatelem, který je za- klady exekuce s DPH 4 165 Kč = 11 665 Kč).
městnancem soudu a provádí exekuce jen
Jde exekuci předejít?
v rozsahu, který přesně specifikuje a navrhne
V mnoha případech ano. Rozumný člověk
věřitel. Exekutor majetek dlužníka zjišťuje
se postará, aby mu byla doručována pošta,
sám dotazy u sousedů, na internetu i dožánahlásí věřiteli změnu adresy a vyzvedne si
dáním různých institucí (banky, spořitelny,
na poště uloženou doporučenou zásilku, kde
pojišťovny, katastr nemovitostí, evidence věřitelé, jejich advokáti, vymahačské firmy
vozidel, středisko cenných papírů).
i soudy většinou zasílají upomínku, nabízejí
Exekutoři vykonávají svoji činnost po celé smír, dohodu o splátkovém kalendáři apod.
republice a věřitel se může obrátit na kterého- Pokud splátku nemůže dlužník zaplatit v plkoli z nich. Jeho odměna a vyúčtování výdajů né výši či v určeném termínu, má se sám se
exekuce jsou dány zákonem, popř. vyhláškou. ozvat věřiteli a dohodnout splátkový kalendář
Rozdílná praxe existuje u skládání záloh na či požádat o posečkání.
výdaje exekuce a sjednávání tzv. smluvní odExekutor za dveřmi
měny exekutora.
Pokud již došlo k nařízení exekuce, měl
Žádost o exekuci a její průběh
by dlužník znát svá práva i povinnosti. Musí
Podmínkou pro nařízení exekuce je mu být například doručen návrh a usnesení
tzv. exekuční titul, který musí být pravomoc- o nařízení exekuce, poučení popř. již vydané
ný (rozsudek, platební rozkaz, notářský či exekuční příkazy. Má také možnost se ve lhůtě
exekutorský zápis, ale i např. daňový výměr odvolat proti vydanému usnesení, má právo
správního orgánu), a zpracování návrhu na být zastoupen advokátem a podat vylučovanařízení exekuce, který je zasílán příslušné- cí žalobu, pokud jsou mu v rámci exekuce
mu obvodnímu (okresnímu) soudu dle místa zabaveny věci movité, které ve skutečnosti
bydliště fyzické osoby či sídla právnické patří jiné osobě, což platí i při dražbách
osoby. Nejčastějším způsobem exekuce je za- nemovitostí. Odvolání by však mělo být
blokování bankovních účtů (ale i stavebního opodstatněné, protože jinak hrozí, že po delší
spoření, kapitálových a životních pojištění, době je odvolání zamítnuto jako nepřípustné
cenných papírů), srážky ze mzdy, důchodu, a dluh vzroste. Pokud dlužník s exekutorem
sociálních dávek či provize, zajištění a draž- nekomunikuje, může se stát, že se vrátí domů
ba movitých a nemovitých věcí, vyklizení a z bytu jsou odstěhovány věci a na dveřích
bytových a nebytových prostor, odnětí věci. visí výzva, kde si může vyzvednout nové
Jednotlivé způsoby exekuce lze provádět klíče. Zákon nevyžaduje, že dlužník musí být
opakovaně vyzýván.
JUDr. Jan Mikl
i souběžně.
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Co by měli znát žadatelé o řidičská oprávnění – I
V minulém IL jsme psali o výměnách řidičských průkazů kvůli ukončení jejich platnosti.
Připomínáme, že v případě ztráty, změny bydliště, změn příjmení apod. jste povinni změny nahlásit do 5 pracovních dnů odboru dopravy MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2.
Těm, kdo např. ztratí řidičský průkaz před dovolenou či se řízením motorových vozidel
živí, lze vydat nový průkaz ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dnů za poplatek 500 Kč.
Řidičský průkaz, což je vlastně pouhá veřejToto nové rozdělení kategorií řidičských
ná listina, vydává odbor dopravy až po získání oprávnění pro motocykly platí od 1. 1. 2001,
řidičského oprávnění. K jeho získání je nutné kdy vstoupila v platnost novela zákona
složit zkoušku z odborné způsobilosti k ří- č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních kození motorových vozidel. Zkoušky provádějí munikacích. Rozdělení uvedené v řidičských
zkušební komisaři – pracovníci úřadů obcí průkazech vydaných před tímto datem platí
s rozšířenou působností (pro černošické zmí- i nadále.
něného odboru dopravy). Zkouška se skládá
Doplňková zkouška
ze závěrečného testu z předpisů o provozu na
Získá-li žadatel v 18 letech ŘO sk. A, mupozemních komunikacích pomocí výpočetní
sí si na ŘO pro nejsilnější motocykly ještě
techniky nebo písemně, následují zkouška tři roky počkat. Až v 21 letech může složit
z praktické jízdy a ústní zkouška ze znalosti „doplňkovou zkoušku“, a to pouze z jízdy
ovládání a údržby vozidla. Je třeba uspět ve se zkušebním komisařem. Je však nutné si
všech částech. Zkouška stojí 700 Kč.
s autoškolou domluvit přistavení motocyklu
Skupiny řidičských oprávnění
s druhými řídítky.
ŘO skupiny AM lze udělit osobě, která
Časté dotazy zájemců o ŘO
dosáhla 15 let a opravňuje k řízení mopedů
- pokud žadatel nemá ŘO na sk. A a v 21 lea malých motocyklů s maximální konstrukčtech chce rovnou na nejsilnější motocykly,
ní rychlostí 45 km/h.
pak musí absolvovat celý kurz autoškoly
ŘO skupiny A1 je možné udělit osobě,
a složit zkoušku z odborné způsobilosti,

která dosáhla věku 16 let a opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců
nepřesahujícím 125 cm³ a o výkonu nejvýše 11 kW.
ŘO skupiny A opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj;
rozděluje se do dvou kategorií dle dosaženého věku a výkonu motocyklu:
- v 18 letech lze získat ŘO sk. A pouze pro
motocykl o výkonu do 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím
0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním
vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg,
- po dosažení 21 let lze získat ŘO sk. A opravňující k řízení motocyklů o výkonu nad
25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost
nad 0,16 kW/kg.

- do kurzu autoškoly se žadatel může přihlásit
ještě před tím, než dosáhne předepsaného
věku pro určitou skupinu ŘO; ke zkoušce
však může jít až po dosažení předepsaného
věku.
V příštím IL přineseme informace o zbývajících skupinách řidičských oprávnění a informace o tom, jaké postihy hrozí těm, kteří
budou řídit motorová vozidla bez řidičského
oprávnění.
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy,
Jiřina Merglová, provozovatelka autoškoly
Odbor dopravy MěÚ Černošice žádá
držitele řidičských průkazů, jejichž platnost končí tento rok, aby jejich výměnu
nenechali na poslední chvíli a předešli tak
frontám.
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Strážníci nejen poučovali, ale rozdávali i dárky
V pátek 16. března zavítali do Mateřské
školy v Karlické strážníci městské policie.
Vedoucí městské policie pan Dušička dětem
poutavě vyprávěl o záludnostech silničního
provozu a nebezpečí, které jim na ulicích
může hrozit. Děti se seznámily s dopravními
značkami, důležitými telefonními čísly a zopakovaly si pravidla silničního provozu. Dozvěděly se také, jak se mají chovat potkají-li
toulavé psy a jiná zvířata. Znalosti dětí byly
velké, neboť paní učitelky si pravidla silničního provozu s dětmi před každou vycházkou
opakují.
Strážmistr Vočka předvedl dětem policejní
výstroj a výzbroj, vysvětlil význam černošického policejního znaku. Děti nejvíce zaujala
ukázka policejní pistole a pouta. Na závěr
zvídaví předškoláci pokládali zajímavé otázky. Všechny děti pak dostaly od strážníků
omalovánky, hračku a lízátko. Beseda se všem
velmi líbila, přestože z počátku měly některé
děti z uniformovaných strážníků strach.

Exkurze do hasičské zbrojnice děti zaujala
V pátek 23. března navštívily děti z MŠ
Karlická požární zbrojnici v Radotínské
ulici. Pan Kačírek, starosta Sboru dobrovolných hasičů Černošice, spolu s dalším
členem sboru seznámil děti s prací hasičů,
s pomůckami, které používají při hašení
požárů, při dopravních nehodách a povodních. Děti si prohlédly hasičské vybavení,
hasnice a sekery, vyzkoušely si jak se sedí
v hasičském autě, jak se smotávají suché
hadice, jak těžké jsou hasičské přilby a co
všechno si při záchranné akci musí hasič
na sebe obléci. Nakonec na ně čekalo ve
společenské místnosti malé občerstvení.
Všechny děti, které si odnesly spoustu dojmů, se zapojí do výtvarné soutěže Požární
ochrana očima dětí.
Stránku připravila Ivana Hanáková, MŠ Karlická
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SK Černošice zahajuje jarní fotbalovou sezónu
V sobotu 7. dubna vstoupí A mužstvo SK
Černošice do jarních bojů v okresním přeboru v kopané. Na domácím hřišti jim bude
soupeřem tým Dobřichovic.

Rozpis prvních pěti jarních kol:
A mužstvo
7. 4. Černošice – Dobřichovice
(16.30)
14. 4. Jeneč – Černošice
(16.30)
21. 4. Černošice – D. Břežany
(17.00)
28. 4. Č. Újezd – Černošice
(17.00)
5. 5. Černošice – Choteč
(17.00)
B mužstvo
8. 4. Černošice B – Kytín
(16.30)
15. 4. Všenory B – Černošice B
(16.30)
22. 4. Černošice B – Čisovice B
(17.00)
29. 4. Řevnice B – Černošice B
(17.00)
6. 5. Černošice B – Klinec
(17.00)

Soutěžním kláním předcházela tradičně
zimní příprava, kterou A tým zahájil 6. ledna.
Trénovalo se 2× týdně. Nejprve na umělé
trávě v Radotíně, poté na domácí tréninkové ploše za vodou. V rámci přípravy sehrál
tým dva přípravné zápasy na umělé trávě
v Podolí. V prvním remizoval se Zadní Třebaní 4:4, ve druhém porazil Tuchoměřice
B 5:0. Od 3. do 10. března
A tým po podzimní části soutěže:
Tým
zápasy
výhry
remizy prohry
pak ladil formu na soustře14
9
3
2
dění ve Vysokých Tatrách 1. Lety
2. Břežany
14
8
3
3
v obci Lučivná, kde sehrál 3. Choteč
14
9
0
5
jedno přátelské utkání. 4. Dobřichovice 14
7
3
4
14
7
3
4
S místními borci, hrajícími 5. Černošice
14
7
2
5
krajský přebor, prohrál 2:6. 6. Jeneč
7. Úhonice
14
6
4
4
Těšíme se na všechny 8. Průhonice
14
6
2
6
14
6
1
7
fanoušky černošického fot- 9. Holubice
14
5
3
6
balu a děkujeme předem za 10. Červ. Újezd
11. Jinočany
14
4
5
5
jejich podporu.
12. Jesenice B
14
4
4
6
14
2
1
11
Petr Jahelka, sekretář fotba- 13. Zlatníky
14
0
2
12
lového oddílu SK Černošice. 14. Rudná

skóre
40:20
39:16
44:33
26:15
31:26
31:21
37:30
20:20
24:29
26:27
25:23
27:39
15:49
15:52

body
30
27
27
24
24
23
22
20
19
18
17
16
7
2

Foto z březnového soustředění ve Vysokých Tatrách.
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Hokejové týmy SK Černošice bojovaly se střídavými úspěchy

Poté, co se A tým neprobojoval do play off v krajském přeboru a 25. února skončil, ostatní družstva pokračovala v dohrávce svých soutěží. Boje pro ně skončily
17. března.
Krajský přebor starších žáků
B tým vybojoval vítězství v okresním
Mužstvo výher remíz proher góly body
přeboru Prahy západ. Druzí skončili, byť
1. Rakovník
15
0
1
184:29
30
o pouhý bod, loňští vítězové a věční riva2. Neratovice 11
1
4
98:84
23
3. Vimperk
10
2
4
120:79
22
lové ze Solopisk.
Junioři se probojovali do play off, kde
šlo o přímý postup do dorostenecké ligy.
Hned v 1. kole však narazili na příštího
finalistu vyřazovacích bojů Junior Mělník a po těsných prohrách 4:5 a 2:4 byli
vyřazeni.
Pro mladší a starší žáky nebyla sezóna
úspěšná. Nicméně je třeba říci, že 13 nejlepších černošických borců hostovalo
v týmech, hrajících celostátní žákovskou
ligu.
Nejlépe město reprezentovala družstva
přípravek 4. a 5. tříd. V nejvyšší soutěži,
která se v těchto kategoriích hraje, sehrála
řadu kvalitních zápasů s týmy z velkých
měst s daleko širší hokejovou základnou
a silným ekonomickým zázemím.
V krajském přeboru minihokeje 3. tříd
vyhráli černošičtí základní skupinu.
V nadstavbové části už pro ně byli vítězové ostatních skupin (Ml. Boleslav, Kladno,
Kolín), příliš silnými soupeři.
(sj)

4. Slaný
5. Kutná Hora
6. Sušice
7. Soběslav
8. Zbraslav
9. Černošice

10
9
7
4
2
0

1
1
2
1
0
0

5
6
7
11
14
16

109:105
119:73
77:82
41:84
46:118
40:180

21
19
16
9
4
0

Krajský přebor mladších žáků
Mužstvo výher remíz proher góly body
1. Vimperk
15
0
1
139:44
30
2. Kutná Hora 12
1
3
120:55
25
3. Soběslav
9
2
5
94:51
20
4. Sušice
10
0
6
84:67
20
5. Zbraslav
7
3
6
85:66
17
6. Slaný
7
0
9
95:72
14
7. Neratovice
5
2
9
67:100 12
8. Černošice
2
0
14
26:145
4
9. Rakovník
1
0
15
25:135
2

Krajský přebor přípravek – 4. třídy
Mužstvo výher remíz proher góly body
1. Boleslav
35
0
1
529:24
70
2. Kolín
30
3
3
331:53
63
3. Kladno
22
5
9
197:107 49
4. V. Popovice 21
3
12
222:135 45
5. Kralupy n.V. 16
5
15
126:144 37
6. Mělník
13
7
16
142:152 33
7. Příbram
13
4
19
104:185 30
8. Černošice
6
4
26
73:225 16
9. Beroun
6
0
30
43:352 12
10. Kladno
2
1
33
47:437
5

Krajský přebor juniorů

Krajský přebor přípravek – 5. třídy

Mužstvo výher remíz proher góly body
1. Nymburk
16
1
1
129:35
33
2. Beroun
14
3
1
119:36
31
3. Mělník
13
2
3
89:49
28
4. Žižkov
9
1
8
75:80
19
5. Slaný
6
5
7
67:62
17
6. Vlašim
7
1
10
70:99
15
7. Roudnice
6
2
10
61:92
14
8. Černošice
4
3
11
66:98
11
9. Kutná Hora 3
1
14
40:96
7
10. Neratovice
2
1
15
45:114
5

Mužstvo výher remíz proher góly body
1. Boleslav
35
0
1
529:24
70
2. Kolín
30
3
3
331:53
63
3. Kladno
22
5
9
197:107 49
4. V. Popovice 21
3
12
222:135 45
5. Kralupy n.V. 16
5
15
126:144 37
6. Mělník
13
7
16
142:152 33
7. Příbram
13
4
19
104:185 30
8. Černošice
6
4
26
73:225 16
9. Beroun
6
0
30
43:352 12
10. Kladno
2
1
33
47:437
5
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Druhý ročník turnaje bratří Kobranových vyhráli domácí borci
Turnaj hokejových přípravek, který se
na místního zimního stadiónu uskutečnil
25. března, vyhráli v konkurenci čtyř týmů
borci SK Černošice. Turnaj nesoucí jméno
černošických hokejových legend, bratří
Kobranových, se konal pod patronací starosty Aleše Rádla.
„Jsem opravdu rád, že se povedlo zorganizovat další ročník turnaje, který nese jméno
skvělých reprezentantů černošického hokeje.
Stejně jako při prvním ročníku musím konstatovat, že mě těší tato aktivita, která už
v těch nejmenších sportovcích podporuje
soutěživost a schopnost se v životě fair play
způsobem prosadit,“ uvedl starosta.
(sj)

1 Starosta Aleš Rádl věnoval domácím borcům
třicet kvalitních hokejových holí.

1 Vítěz turnaje – tým SK Černošice spolu se
svým trenérem, bývalým skvělým reprezentačním
brankářem Jiřím Kulíčkem.
3 Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen
hráč SK Černošice Ondřej Pavel
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• zastupitelstvo

souhlasí s podpisem
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene č. EP-12-6000193/1
mezi společností ČEZ Distribuce, a. s.,
budoucí oprávněný z věcného břemene,
a městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na přeložku kVN
a přemístění SS 100 na pozemcích č.
parc. 2819/7 a PK 718/2 v k. ú. Černošice
za jednorázovou úplatu 4000 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi společností
ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný
z věcného břemene, a městem Černošice,
budoucí povinný z věcného břemene, na
nové kabelové vedení kNN na pozemcích
č. parc. 5125/27, 6192/6, 6192/21 a 6192/
23 v k. ú. Černošice za jednorázovou
úplatu 5 100 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi společností
ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný
z věcného břemene, a městem Černošice,
budoucí povinný z věcného břemene, na
přestavbu kabelového vedení NN na pozemku č. parc. 2737/7 v k. ú. Černošice za
jednorázovou úplatu 300 Kč

• zastupitelstvo

souhlasí s podpisem
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene č. IV-12-6001486/1
mezi společností ČEZ Distribuce, a. s.,
budoucí oprávněný z věcného břemene,
a městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na rozšíření kabelového vedení NN na pozemku č. parc. PK
676/1 v k. ú. Černošice za jednorázovou
úplatu 6500 Kč

• zastupitelstvo

souhlasí s podpisem
Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene č. UR8/4 mezi společností Telefónica O Czech Republic, a. s.,
budoucí oprávněný z věcného břemene,
a městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na přeložku vedení
telekomunikačního kabelu na pozemku
parc. č. 4099/30 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou
úplatu 30 Kč pro město Černošice

• zastupitelstvo souhlasí s odpisem 2 pohledávek – Om 210/89 (26 201 Kč) a Om
197/01 (26 200 Kč) – v celkové hodnotě
52 401 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným
převodem pozemků pod komunikacemi
č.parc. KN 822/5, 845, 846/3, 846/74,
877/4, 2437/3, PK 22/4, 137/1 díl 1, 145/1,
260/8, 332 díl 2 a 635/4 v k. ú. Černošice
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem od Úřadu pro zastupování státu ve věSmlouvy o smlouvě budoucí na zříze- cech majetkových
ní věcného břemene mezi společností • zastupitelstvo souhlasí s uzavřením
ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný a zněním kupní smlouvy na pozemek
z věcného břemene, a městem Černošice, č. parc. 1733/25 o výměře 4 m² v k. ú.
budoucí povinný z věcného břemene, na Černošice mezi městem Černošice jako
nové kabelové vedení NN na pozemcích prodávajícím a firmou IBS ROKAL, s. r.
č. parc. 2668/2, 2668/9, 2702/20 a 2737/7 o., jako kupujícím
v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu • zastupitelstvo ve věci Statut výborů Zastupitelstva města Černošice a Vzorový
6 150 Kč
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jednací řád výborů Zastupitelstva města • zastupitelstvo ve věci Návrhy strany Věci
Černošice; jmenování tajemníků výborů veřejné k projednání zastupitelstvu města
rozhodlo stáhnout bod z programu jed- (metodický pokyn pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Černošinání, návrh usnesení nebyl přijat
• zastupitelstvo nepřijalo protinávrh ce) nepřijalo protinávrh usnesení, který
usnesení, který předložil Mgr. Strejček: předložil p. Vodička: Zastupitelstvo Města
zastupitelstvo ruší funkci 2. místostarosty Černošice ukládá radě města zabývat se
řešení zadávání tzv. zakázek
• zastupitelstvo schvaluje podle § 104 problematikou
malého rozsahu za účelem dosažení jejich
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obmaximální efektivity a otevřenosti.
cích (obecní zřízení) ve znění platných
právních předpisů, aby starostu města • zastupitelstvo nepřijalo předložený
Černošice Aleše Rádla v době jeho nepří- návrh usnesení: Zastupitelstvo Města
tomnosti nebo v době, kdy nevykonává Černošice ukládá radě města vypracovat
funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst.1 záko- a předložit zastupitelstvu ke schválení
na), zastupovali místostarostové v tomto metodický pokyn pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Černopořadí:
šice v souladu s principy transparentnosti,
1. Helena Langšádlová, místostarostka
rovného zacházení a zákazu diskriminace
2. PhDr. Michal Jirout, místostarosta stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb.,
v době nepřítomnosti nebo nevykoná- o veřejných zakázkách.
vání funkce Helenou Langšádlovou
• zastupitelstvo ve věci návrhu Zveřejně• zastupitelstvo nepřijalo doplňující návrh ní termínů zasedání zastupitelstva města
usnesení, který předložil Mgr. Strejček: na 1⁄2 roku dopředu přijalo protinávrh
Zastupitelstvo města Černošice doporučuje usnesení, který předložila PhDr. Kalousdoplnit programové priority 2006–2010, ková: Starosta města informuje zastupitele
přijaté radou města dne 20. 11. 2006, o tu- o zasedání zastupitelstva 30 dní předem.
to větu „– vypracování regulačních plánů Předložený návrh usnesení byl navrhona všechny významné rozvojové plochy vatelkou stažen z jednání: Rada města
a zastavení jejich dalšího rozšiřování.“
zveřejní termíny zasedání zastupitelstva
• zastupitelstvo nepřijalo doplňující ná- na půl roku dopředu.
vrh usnesení, který předložil Ing. Pajgrt:
Zastupitelstvo doporučuje doplnit bod 8. schůze rady města
v investiční oblasti o minimální investiční konaná 19. února 2007
výdaje, každý rok v rozsahu 1/3 příjmů • rada souhlasí se stavbou rodinného doměsta ze státního rozpočtu
mu na pozemku parc. č. 3011 v ulici Na
• zastupitelstvo bere na vědomí Progra- Višňovce a s následnou demolicí stávající
mové priority 2006–2010 přijaté Radou chaty č. e. 0550
města Černošice dne 20. 11. 2006
• rada souhlasí se stavbou bazénu na
• zastupitelstvo bere na vědomí zprávu pozemku parc. č. 2917/78 v Borůvkové
o činnosti rady města
ulici
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• rada souhlasí s novým kabelovým vedením a s umístěním rozvodné skříně
na pozemku města parc. č. 119 v ulici
V Kosině podle změněné situace za
předpokladu dodržení podmínek obvyklých ke vstupu do komunikace (smlouva,
poplatek, uvedení povrchu do původního
stavu)
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN pro nový rodinný dům na pozemku
parc. č. 1584/5
• I. rada souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN pro pozemky parc. č. 1588/1
a 2 – ul. Dobřichovická; II. rada ukládá
OISM prověřit možnost vyzvat stavebníka, aby se spolupodílel na vybudování
chodníku v ul. Dobřichovická
• I. rada nesouhlasí s opravou venkovního vedení NN v Kazínské ulici kvůli
stavební uzávěře v ulici, nadměrnému
křížení komunikace vrchním vedením
a nutnosti přeložky VO a MR na náklady
města; II. rada souhlasí s novým připojením domu č. p. 67 na pozemku parc. č.
4401
• rada souhlasí s rekonstrukcí a přístavbou rekreační chaty č. e. 0940 v osadě
Zátoka radosti
• rada souhlasí s tím, aby žadatel provedl na své náklady zatrubnění části
stávajícího dešťového žlabu v ulici Pod
Horkou před pozemkem parc. č. 370 pod
podmínkou, že bude zajištěna možnost
čištění
• rada nesouhlasí s příspěvkem na kanalizační přípojku; jedná se o přípojku gravitační kanalizace k rekreačnímu objektu
č. e. 1053 – Olbrachtova ulice, ve kterém
není nikdo trvale hlášen
• rada nesouhlasí s tím, aby event. spo28

třeba vody v nebytových prostorách
v Karlštejnské 259 byla hrazena současně
se spotřebou vody v bytě a ustanovení
povinnosti platit vodné a stočné bylo
z nájemní smlouvy vypuštěno; rada souhlasí s hrazením nájemného za nebytové
prostory měsíčně

• rada souhlasí s podpisem smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o přeložce
kabelového vedení NN v Riegrově ulici
v rámci rekonstrukce městského centra

• I. rada revokuje své rozhodnutí, souhlasí s prodejem pozemků (parc. č. 4046,
parc. č. 4047 a parc. č. 4049/16 – část pozemku parc. č. 4049/1) v k. ú. Černošice
– odsouhlasení geometrického plánu,
prodej stavby garáže na pozemku parc.
č. 4047 za cenu 500 Kč/m² a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení; II. rada
ukládá odboru investic dohledat všechny
potřebné podklady pro doložení majetkoprávních vztahů ke garáži

• I. rada souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku parc. č. 2703/14 v Žatecké ul.; II. rada souhlasí s tím, aby byl
stavebníkovi umožněn provizorní přístup
přes pozemek 2702/20, který je v majetku
města, do té doby, než investor vybuduje
komunikaci Žatecká a než bude na tuto
komunikaci vydán kolaudační souhlas,
nejdéle však do 8. měsíce roku 2007
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na rozšíření kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 2917/1 v k.
ú. Černošice za jednorázovou úplatu
5 500 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného

z radnice
břemene na rozšíření kabelového vedení
NN, ul. Karlštejnská na pozemku parc. č.
PK 731/3 v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu 1 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na nové kabelové vedení NN,
ul. v Kosině na pozemcích parc. č. 119
a 278/1 v k. ú. Černošice za jednorázovou
úplatu 3 300 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada ukládá OISM ve spolupráci s právníkem města vypovědět stávající nájemní smlouvu s fy Stavitelství Řehoř, s. r. o.,
na část pozemku č. k. 6192/7 o výměře
1.078 m², tak aby roční výpovědní doba
běžela počínaje dnem 1. 3. 2007
Finanční odbor
• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného, poškozeného a nefunkčního
hmotného majetku (DPS, odbor kultury,
SDH Černošice, SDH Mokropsy, městská
policie, TS, stavební odbor)
• rada projednala návrh rozpočtu města
pro rok 2007 a závěrečný účet a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odbor kancelář starosty

• rada bere na vědomí informaci o složení senátu – kasační stížnost pro rozsudku
Krajského soudu

Obecní živnostenský úřad
rada souhlasí s provedením změn
v živnostenském rejstříku vedeném odborem obecní živnostenský úřad (Změna
statutárního orgánu – starosty, Aktualizace odpovědných zástupců za jednotlivé
živnosti, případně zrušení odpovědných
zástupců u volných živností); II. rada

• I.

ukládá starostovi oznámit změny živnostenskému úřadu v termínu do 28. 2.
2007
Technické služby
• I. rada potvrzuje usnesení ze dne 4. 12.
2006 (č. usn. 3.1.2 – OISM) o nutnosti
zakoupení dieselagregátu; II. ve věci
uskladnění dieselagregátu rada rozhodla, že v případě, že bude možno přesně
zjistit jeho používání (motohodiny),
bude uložen v areálu fy Aquaconsult,
v případě, že použití stroje nelze měřit,
bude uložen v TS (nutno vést evidenci
používání – kniha provozu)
• I. rada ve věci Zřízení odběrného místa
pro elektřinu u hřiště Radotínská ukládá
odboru investic zajistit veškerá povolení
a projektovou dokumentaci; II. rada ukládá odboru technické služby bez prodlení
provést výstavbu okamžitě po doručení
veškerých povolení a rozhodnutí
• rada po seznámení se s postupem prací
při opravě komunikace V Kosině ukládá
tajemníkovi města uložit písemnou výtku vedoucí odboru TS; T: 1 měsíc
• rada ve věci Smlouva na odběr a dovoz
kameniva nevybírá dodavatele kameniva a ukládá vedoucí odboru technické
služby předložit k posouzení 2 nabídky
(např. Mořina, Zbraslav) v režimu podlimitní veřejné zakázky
• rada souhlasí s předloženými dokumenty a souhlasí s navrženou odpovědí
žadatelce ve věci zabezpečení přístupu
k pitné vodě
• rada žádá vedoucí odboru technické
služby předložit porovnání nabídek na
dodávky pneumatik
• rada ukládá vedoucí odboru technické
služby vypracovat analýzu nákladů na
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rekonstrukce komunikací a chodníků
realizovaných TS v porovnání s realizací
zadanou externím firmám
Dopravní komise
Přechod pro chodce – Slunečná: Byla
předložena projektová dokumentace skutečného stavu ul. Slunečná v místě od křiž.
s ul. Dobřichovickou až k ul. Modřínové.
Komise podává návrh na zřízení přechodu
pro chodce v uvedeném místě. Vzhledem
k nebezpečné situaci a složitému uspořádání křižovatky žádáme radu o schválení
vypracování studie řešení odbornou osobou.
• I. rada ukládá odboru investic zadat
vypracování odborné studie
Ulice Karlická: Komise navrhuje řešení
členěním šířky komunikace na průjezdný
pruh v obou směrech v šířce 4 m + vyznačení odstavného podélného parkovacího
stání o šířce 2 m. Po zhotovení komunikace by byla vypracována studie průjezdnosti a poté návrh na zřízení dalších
zpomalovacích prvků.
• II. rada konstatuje, že projekt a výběrové řízení na rekonstrukci komunikace
Karlická je na komunikaci v šíři 6 m
a zadání v tuto chvíli nelze měnit; III. rada ukládá odboru investic jednat s vlastníky pozemků pod komunikací Karlická;
IV. rada konstatuje, že je připravena po
vyhodnocení dopravního zatížení dané
oblasti zvolit další řešení pro případné
utlumení nárůstu dopravy
Ulice Slunečná – zrcadlo: Návrh na umístění zrcadla ve spodní části ul. Slunečné
v místě zatáčky a cyklotrasy vedoucí na
železniční most
• V. rada souhlasí s umístěním zrcadla na
ul. Slunečné a ukládá TS realizovat
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Ulice Dr. Janského – zrcadlo

• VI. rada souhlasí s umístěním zrcadla
na křižovatce ul. Dr. Janského × Rumunská × Srbská a ukládá TS realizovat
Uzavření cyklotrasy kvůli nebezpečí vzniklého polomy a padajícími stromy podél
břehu Berounky při a po vichřici.

• VII. rada ukládá odboru dopravy vyzvat
Povodí Vltavy, a. s., k provedení prořezu
a vyčištění polomů podél cyklostezky
Ulice Radotínská: v průběhu zhoršených
povětrnostních podmínek dochází k odlamování suchých větví především u neudržovaných a přestárlých kusů topolů podél
komunikace

• VIII. rada ukládá odboru dopravy vyzvat majitele k prořezu nebezpečných
stromů zasahujících na veřejná prostranství; T: 2 týdny
Zimní stadion: není umožněn přístup
z Fügnerovy ul. pro požární techniku
v případě požáru

• IX. rada

souhlasí s obnovením zákazu
zastavení v místě vstupního prostoru do
zimního stadionu z Fügnerovy ul. a ukládá TS realizovat; T: 1 měsíc
Zajištění zázemí hasičské zbrojnice:
K dnešnímu dni není zabezpečeno dostačující zázemí pro členy Sboru dobrovolných hasičů Černošice. Vzhledem k častým výjezdům v průběhu roku a dalšímu
zabezpečení krizových akcí by si hasiči
zasloužili důstojné zázemí. Jako částečné
řešení je varianta provedení nástavby na
stávající stavby garáže v hasičské zbrojnici Mokropsy – Černošice.

• X. rada ukládá OISM předložit nabídky
na vypracování PD nástavby na stávající
garáže hasičské zbrojnice Mokropsy

z radnice
Noční autobus: někteří noční cestující sochu sv. Václava ukládá odboru kultury
upozornili, že autobus noční linky není zajistit hrubý odhad hodnoty sochy
přistaven po příjezdu vlaku v autobusové
Odbor Životního prostředí
zastávce, a tudíž jim není zcela jasné, zda • rada ukládá Sboru dobrovolných hasičů
pojede
Mokropsy provést preventivní prohlídku
• XI. rada bere na vědomí, že člen komi- břehů řeky (výzva povodňové komise)
se dopravní a bezpečnostní p. Hokr bude
Různé
občany informovat prostřednictvím IL
• rada ukládá vedoucí odboru kancelář
(navrhne řešení)
starosty po dohodě se starostou stanovit
Odbor dopravy
termín a připravit návštěvu žáků ZŠ na
• rada schvaluje dodatky smluv týkající MěÚ; T: 2 měsíce
se dopravní obslužnosti
• rada města bere na vědomí dopis mi• I. rada souhlasí, aby prostor městské nisterstva práce a sociálních věcí ve věci
pláže Mokropsy využívala společnost budovy MěÚ Černošice
Milenium group, která zajišťovala provoz • rada ve věci Dopis p. N. Chudožilova
pláže již v loňském roce za podmínky, že (společnost Alpin Praha, s. r. o.) ukládá
nájem 2 ks TOI a finanční náklady na odboru investic a stavebnímu úřadu ve
nový písek budou hrazeny touto firmou, spolupráci s právníkem města připravit
poplatek za zábor veřejného prostran- návrh odpovědi; T: 2 týdny
ství bude hrazen v souladu s vyhláškou • rada ve věci Stanovisko (dopis) k usneměsta; II. rada žádá firmu Milenium sení rady města dne 22. 1. 2007 ve věci
group o předložení plánu kulturních akcí stížnosti na postup úředníků při vyřiv prostoru městské pláže; III. rada ukládá zování žádostí o informace dle zákona
odboru investic zajistit projektovou při- o obcích ukládá vedoucí odboru kancepravenost a technickým službám realizo- lář starosty připravit písemné vyjádření;
vat zřízení přípojky el. energie (ze sloupu T: 2 týdny
VO)
• rada žádá školskou radu o provádění
• rada souhlasí s umístěním neosvětlené- hodnocení činnosti ředitele školy 1× ročho a nereflexního poutače firmy Bulldog ně
na sloupu veřejného osvětlení v ul. Rado- • rada ukládá odboru investic připravit
tínské a doporučuje konzultaci s p. Šaba- nájemní smlouvu na prostory hasičské
tou
zbrojnice
• rada požaduje, aby barva nové auto- • rada města jmenuje pí Miladu Pajgrtobusové zastávky u transformátoru kore- vou členkou komise školské a pro mláspondovala s barvou, která je používána dež
na nátěry sloupů veřejného osvětlení,
• rada ukládá městské policii zakoupení
parkovacích zábran… (lahvově zelená)
jednoho tísňového hlásiče a jeho instaOdbor kultury
laci osaměle žijící pí Marii Stádníkové,
• rada ve věci Žádost o příspěvek na Erbenova 983
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• rada ukládá vedoucí odboru technické hrazení cihlové zdi plotem s dřevěnou
služby ve spolupráci s Ing. Řehořem za- výplní u pozemku 331/1
hájit jednání s kompostárnou v Líšnici • rada souhlasí s přístavbou rodinného
o možnosti likvidace biologického odpa- domu č. p. 393 v ulici Na Marsu
du
• rada souhlasí s přestavbou garážového
• rada ukládá odboru investic připravit stání na garáž na pozemku parc. č. 2408/4
nabídky na projektovou dokumentaci ve Střední ulici
Nástavba MŠ Karlická.
• rada souhlasí se změnou stavby před

9. schůze rady města
konaná 5. března 2007
Odbor investic a správy majetku

dokončením – změna rekonstrukce
(upuštění od přístavby terasy a od adaptace podkroví na obytný prostor) rodinného domu č. p. 843 v Jiráskově ulici

• rada nesouhlasí se stavbou zastřešené- • rada souhlasí s udělením výjimky ze
ho venkovního bazénu na pozemku parc. stavební uzávěry pro vybudování plynoč. 1403/1 v ulici Sv. Čecha; doporučuje vé přípojky pro pozemek parc. č. 1486/2
v Alešově ulici za předpokladu: 1) před
žadateli návrh uvést do souladu s ÚP
• rada souhlasí s přeložkou kabelového zahájením výkopových prací bude uzavedení VN na pozemek parc. č. 2819/52 vřena smlouva o vstupu do komunikace;
2) připojení bude provedeno z výkopu
v Mokropeské ulici
v zeleném pásu; 3) nebude porušen asfal• rada souhlasí se stavbou zapuštěného tový povrch; 4) výkop bude řádně zhutněn
bazénu na pozemku parc. č. 5833 v ulici včetně části pod asfaltem
Dr. Janského
• rada souhlasí s poskytnutím finančního
• rada souhlasí s odstraněním stavby č. e. příspěvku města ve výši 17 000 Kč na vy0963 v ulici V Habřinách
budovanou tlakovou kanalizační přípoj• rada souhlasí se stavbou automobilové- ku k rodinnému domu č. p. 1077 v ulici
ho přístřešku na pozemku parc. č. 1975 Jedlová
v Lidické ulici
• rada souhlasí se stavbou rodinného do-

• rada souhlasí s přístavbou zimní zahra- mu na pozemku parc. č. 2917/77 v ulici
dy k domu č. p. 1264 na pozemku parc. č. Borůvkové
113/2 v ulici Nad Statkem
• rada souhlasí se stavbou rodinného
• rada souhlasí s dělením pozemku parc. domu na pozemku parc. č. 1454 v ulici
č. 5129/98 v Topolské ulici pod podmín- B. Němcové
kou, že oddělený pozemek bude sloučen • rada souhlasí s demolicí rekreačního
s pozemkem 5129/96
objektu č. e. 0203 na pozemku parc. č.
• rada souhlasí se stavbou domu o třech 4699 v ulici Šeříkové
bytových jednotkách na pozemku parc. č. • rada ve věci Ulice Vrážská – rušení
1688/44 v ulici Ostružinové
nadzemního vedení NN (úsek Janské• rada souhlasí s opravou plotu – na- ho – Riegrova) a nové řešení veřejného
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z radnice
osvětlení a městského rozhlasu v tomto
prostoru souhlasí s tím, že fy CityPlan
vypracuje projektovou dokumentaci
uvažované přeložky veřejného osvětlení a městského rozhlasu v dolní části
Vrážské ulice včetně získání stavebního
povolení za navrženou cenu 40 000 Kč
(bez DPH)
• rada ve věci Ulice Pod Višňovkou – nabídka na provedení veřejného osvětlení
v úseku Slunečná – K Višňovce souhlasí
s variantou č. 1: s položením kabelů
a umístěním patek pro 3 ks stožárů
• rada ve věci Ulice Pod Višňovkou
– změna umístění přípojkových skříní
elektro: I. ukládá OISM prověřit časovou
povinnost města plynoucí ze smluv, která
se týká vybudování přípojek el. energie;
II. ukládá OISM jednat s majiteli pozemků a s fy. Elektroštika o umístění přípojkových skříní
• rada ve věci Zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, k záměru
Velkoprodejna potravin Plus Discount
ukládá odboru investic zaslat Krajskému
úřadu Středočeského kraje odpověď s informací o stavební uzávěře
• rada ukládá odboru investic předložit
nabídky na zpracování projektové dokumentace na páteřní komunikace Husova
a Komenského (žádost ROP)
• rada ukládá odboru technických služeb stabilizovat povrch ulice V Kosině
štěrkem menší zrnitosti za odborného
dozoru OISM
• rada souhlasí s posunutím termínu zahájení rekonstrukce Karlické ulice na 2.
dubna 2007
• rada souhlasí s prodloužením termínu

pro vypsání soutěže na výběr dodavatele
rekonstrukce ulice Mokropeské do konce
března 2007

• rada souhlasí s úhradou nákladů spojených s právním zastoupením žadatelů
v plné výši (řešení narovnání vlastnických vztahů k pozemkům ve vlastnictví
žadatelů, na které byl uznán restituční
nárok; byla uzavřena Dohoda o narovnání), a to na jejich bankovní účet; finanční
převod bude proveden po předložení
dokladů o předchozí úhradě nákladů ze
strany žadatelů jejich právním zástupcům
Finanční odbor

• rada města schvaluje vyřazení opotřebované, poškozené a nefunkční výpočetní techniky – ul. Riegrova z evidence

• rada souhlasí s následujícím návrhem
aktualizovaného seznamu správců kapitol rozpočtu pro rok 2007:
•

rada bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Třebotov, do jejíhož
obvodu Černošice patří, i souhlas a doporučení předchozí rady města, a doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek
na dokončení oprav černošického kostela
v roce 2007 ve výši 150 tisíc Kč z rozpočtu
města pro rok 2007

• I. rada souhlasí s poskytnutím grantů
v sociální oblasti do výše 350 tis. Kč
s tím, že sociální komise ve spolupráci
se sociálním odborem připraví vypsání
těchto grantů (požadavky, specifikace
požadovaných služeb, podmínky, způsob oslovení subjektů poskytujících soc.
služby, termíny výběru apod.) a předá je
radě k posouzení a schválení; T: 1 měsíc;
II. rada doporučuje zastupitelstvu schválit použití 350 tis. Kč z rozpočtu města
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z radnice
pro sociální oblast na poskytnutí grantů z ČOV a bioodpadu z Černošic do komsubjektům poskytujícím sociální služby
postárny Líšnice
Vodovody a kanalizace
• III. rada bere na vědomí návrh vykácet
alej
topolů ve Školní ulici a toto vykácení
• I. rada nesouhlasí s prominutím stočnedoporučuje
ného – žadatelka měla možnosti nechat si
namontovat podružný vodoměr; II. rada • IV. rada ukládá odboru životní prostředoporučuje odboru územního plánování dí, aby vyzval firmu ISA Praha, s. r. o.,
a stavebního řádu, aby informoval sta- k likvidaci skládky komunálního odpadu
vebníky o možnosti namontování po- u jejích objektů v ul. Husova
družného vodoměru po dobu výstavby
• V. rada žádá odbor TS o vyjádření

• rada

Odbor kancelář starosty

souhlasí s nákupem vozu Škoda
s nabídkou leasingu na 3 roky s akontací
70 % pro oddělení sociálně právní ochrany dětí a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení

ohledně meziskládky štěrku v těsném
sousedství mateřské školky Husova

• rada ukládá odboru životní prostředí
oslovit firmy Ascend, Atem, DHV CR,
Ekotoxa Opava, Enviros k předložení
nabídek na vypracování místního pro• rada bere na vědomí návrhy limitů pro gramu ke zlepšení kvality ovzduší
volání ze služebních mobilních telefonů
Technické služby
a ukládá tajemníkovi dopracovat je do • I. rada ve věci Realizační projekt Střepodoby směrnice; T: 1 měsíc
dočeského kraje – Oddělený sběr a vy• rada ve věci Žádost obce Vonoklasy
o zajištění předškolní výchovy konstatuje, že město Černošice nemá dostatečnou
kapacitu ve svých předškolních zařízeních, aby bylo možno žádosti vyhovět
(v případě volné kapacity by nebylo
důvodu nevyhovět)

užití komunálních odpadů včetně jejich
obalové složky na území kraje – souhlasí
s využitím nabídky zmiňovaného programu o výpůjčce 5 ks kontejnerů na plast,
5 ks kontejnerů na sklo a 5 ks kontejnerů
na nápojový karton; II. rada doporučuje
odboru technické služby zřídit další kon• I. rada bere na vědomí informaci práv- tejnerová stání
níka města k nájemní smlouvě – budova • rada souhlasí s nákupem přenosného
MŠ Husova; II. rada ukládá právníkovi ve kompresoru nutného k zajištění funkce
spolupráci s vedením města jednat s ma- technologického zařízení čerpacích stajitelkou budovy; III. rada ukládá odboru nic
investic urychlit přípravné práce pro vy• rada ve věci Žádost o odstranění 2 ambudování nástavby MŠ Karlická
plionů městského rozhlasu před rodinOdbor životního prostředí
ným domem v ulici V Horce 188 ukládá
• I. rada ukládá OŽP informovat občany odboru kultury a odboru technické služprostřednictvím Informačního listu o le- by ve spolupráci s radním panem Šabatou odstranit příčinu šumu amplionů
galizaci soukromých studen

• II.
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rada souhlasí s odvozem odpadu

• rada

souhlasí s návrhem odpovědi na

z radnice
dopis žadateli, který požaduje vrácení peněz za úhradu faktury za vodné a stočné,
v případě, že bude zjištěn vliv pouzavřeného ventilu na údaj vodoměru
• rada ve věci Ekonomické posouzení
zdrojů pitné vody bere zprávu fy Aquaconsult na vědomí s tím, že k dané otázce
budou probíhat ještě další jednání
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
• rada uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro rozšíření kabelové sítě NN pro
pozemky parc. č. 1584/5, 1588/1 a 1588/2
Odbor informatiky
• I. rada souhlasí s nákupem 5 notebooků značky UMAX
Odbor dopravy
• rada souhlasí s výměnou reklamních
poutačů povolených pro restauraci U Sama za poutače nového nájemce restaurace v Mokropsech stejné velikosti
Odbor kultury
• rada souhlasí s přidělením dotací pro
oblast kultury pro rok 2007 podle návrhu
kulturní komise a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení (tabulka je na
jiném místě listu)
Různé
Z komise školské a pro mládež
• I. rada ukládá redaktorovi IL informovat o možnosti „sponzoringu“ mateřských škol a činnosti dětí a mládeže
• II. rada ukládá odboru technické služby provádět pravidelný úklid všech hřišť
ve městě; III. rada ukládá TS instalovat
u hřiště a ZŠ další odpadkové koše
Hřiště ve městě
• IV. rada ukládá OISM prověřit možnost

podat žádost o dotaci na realizaci hřiště
u ZUŠ; V. rada konstatuje, že na dokončení hřiště Husova (vybudování umělého povrchu na hřišti U Cihelny v rámci
druhé etapy) nejsou v současném návrhu
rozpočtu vyčleněny žádné finanční prostředky – je věcí zastupitelstva; VI. rada
konstatuje, že úkol nechat zpracovat PD
na hřiště Dobřichovická již byl zadán;
VII. rada žádá ředitele školy o prověření
možnosti zpřístupnit pro veřejnost hřiště
u ZŠ Komenského; T: 1 měsíc

• I.

rada souhlasí s navrženým rozdělením finančních příspěvků na podporu
práce s mládeží pro rok 2007 (tabulka na
jiném místě listu) a doporučuje zastupitelstvu ke schválení; II. rada ukládá odboru kancelář starosty sledovat, jak jsou
žádající subjekty otevřeny pro přijímání
nových členů a informovat o tom radu

• termíny stanovené pro další zasedání
rady města: 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5.,
28. 5., 11. 6., 25. 6., začátky v 17.45 není-li
stanoveno jinak
• rada souhlasí s tím, aby ověřené výpisy
z katastru nemovitostí byly pro účely přihlášení k trvalému pobytu v Černošicích
občanům poskytovány zdarma
• rada souhlasí s jednáním o uzavření
partnerské dohody s městem Sta Magdalena na Filipínách
• I. rada bere na vědomí, že byla vedení
města doručena petice občanů, požadující co do velikosti ekvivalentní náhradu
za sál v kulturním domě na Vráži; II. rada ukládá odboru investic zorganizovat
schůzku zástupců města s investorem
a projektantem v této záležitosti.
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Minulá tajenka: Rodinný dům malířky Marie Fischerové-Kvěchové

Další pozoruhodnou stavbou, ponořenou
hluboko v zahradě, je vila Sakrabonie čp. 332
při Vrážské ulici, spjatá především s dřívější
majitelkou domu Marií Fischerovou-Kvěchovou (1892–1984), známou ilustrátorkou knih
pro děti. Původní historizující dům byl ještě
před přestavbou vystavěn
v letech 1903–1904 místním stavitelem Václavem
Majerem. Za dva roky se
uskutečnila přestavba a přístavba vily s dodržením
historizujícího charakteru
stavby. Důležitá přestavba,
kterou již dům získal moderní ráz, proběhla v krátkém časovém rozmezí od
dubna do listopadu roku 1933 podle návrhů
Marie Fischerové-Kvěchové, včetně architektonického rozvržení zahrady. Nejcennější součást
stavby je nástropní malba v interiéru vstupní

haly, kterou zde malířka zanechala. Podobně
jako ve vile čp. 105 v Dobřichovicích zůstala
dochována nástěnná malba význačné malířky
a grafičky Zdenky Braunerové, příbuzensky
spřízněné s manželkou generála Pellé. Souvislost mezi oběma malířkami je nasnadě. Zdenka
Braunerová vyprovázela
v roce 1913 jedenadvacetiletou absolventku Vysoké
školy uměleckoprůmyslové
v Praze Marii Fischerovou
na studijní pobyt do Paříže.
Řada staveb v Černošicích vyniká nejen architektonicky, ale především
ve vztahu k významným
stavebníkům. Nejinak tomu
je i u vily čp. 332, kterou korunuje nejen název
Sakrabonie, ale především jméno proslulé malířky Marie Fischerové-Kvěchové.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památková ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Výkon skokana; vybavení obchodu – B. Angl. starý; hrdina; jednotka pevnosti; na toto místo – C. Přitakání; vybudovaná ze stavebních dílů; zájmeno – D. Druhá část tajenky – E. Ludolfovo číslo; zájmeno; verbež; hovorově
nebo – F. Ruský filmový režisér; víla; černý pták – G. Klasický český dramatik;
plesa – H. Dětské citoslovce; britská rafinérská společnost – I. První část tajenky;
tenisový úder – J. Pramáti; irská republikánská armáda – K. Druh automobilové
karosérie; vozkův povel – L. Strachovat; učiniti opis – M. Kód New Yorku; zdatný
milenec; slovensky jestli – N. Třetí část tajenky – O. Egypt. bůh Slunce; ozubený
nástroj; desetina litru; zkratka Spojeného království – P. Výrobce kancel. techniky; franc. nemocný; němečtí křesťanští demokraté – R. Tvrdohlavci; prosadit
– S. Rostlina paznehtník; společenská špička.
SVISLE: 1. Severský paroháč; polyetylén; geol. vrstva prvohor; děvčica – 2. Malé
klacky; krásy; chechtavý pták – 3. Předložka; sát; obelhávaná; kozel; období – 4. Ruský ledoborec; franc. film. režisér; jenž – 5. Starořecká oběť; uprchlík – 6. Dřevina;
součást povozu; tavenina; arab. muž. jméno – 7. Sladkost; zpěvná slabika; zájmeno;
spousta lidí – 8. Jestliže; čas oběda – 9. Štít; voskovice; SPZ Ústí nad Labem –
10. Spojené státy; citoslovce údivu; vdolek; franc. přítel; úcty – 11. Strana lodi; sbor
hodnotitelů; revize – 12. Temnoty; symetrála; textilní barvicí technika; kovaná.
NÁPOVĚDA: F. Ekk. – P. Océ; malade. – S. akant. – 1. devon. – 4. Vadim. – 5. enata.
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z města a okolí

Jediné čestné občanství města Černošice bylo uděleno před 30 lety

Dlouholeté partnerství mezi Černošicemi a Gerbrunnem bude v brzké době stvrzeno udělením čestného občanství dvěma nejaktivnějším gerbrunnským propagátorům
vzájemných vztahů. Nebude to však první čestné občanství, které město Černošice udělí,
neboť jednoho čestného občana už má. V roce 1977 se jím stal Vladimír Sevastjanov,
kosmonaut bývalého Sovětského svazu. A nebyl to tehdy akt náhodný. Předcházela mu
totiž jiná osudová událost, která se udála o mnoho let dříve.
Na konci 2. světové váls nimi Karlštejn, Národní
ky dorazily 10. května 1945
divadlo, prošli Žofín, Karlův
do Černošic jednotky RuMost, Kampu, Hradčany,
dé armády. Hlavní ležení
Letnou, Václavské náměsměly na Višňovce u Třetí, Nuselský most a metro
botova, vozový park byl
a na Olšanských hřbitovech
dislokován na fotbalovém
položil Vitalij Sevastjanov
hřišti v Radotíně. Jeden
květiny u památníku padoddíl se utábořil na čerlých spolubojovníků. Poslední den si zašli hosté na
nošickém sokolském hřišti
Višňovku, kde byl hlavní
a skupina vojáků spolu
tábor pluku, u kterého gese svým velitelem rozbila
nerálporučík Sevastjanov
stany na břehu Berounky.
Unavení vojáci si zpestřovali jídelníček, sloužil. Navštívili i školu v Komenského
jak se dalo. Do řeky vhodili granát a měli ulici. Poslední den pobytu se v restauraci
naloveno. Ryby jim pak připravovaly Kazín konala slavnostní večeře na rozmístní hospodyně. A protože vojáky zvaly loučenu. Ráno 11. května odjeli manželé
i na jiné české dobroty, vznikla vzájemná domů.
přátelství.
V říjnu roku 1977 vysílala Čsl. televi-

V roce 1976 zaznamenal zpravodaj Čsl.
rozhlasu v Moskvě vyprávění generálporučíka Vitalije Sevastjanova, který vzpomínal na konec války v Černošicích a na
báječné lidi, s kterými se tam seznámil.
Uvědomil o tom tehdejšího starostu Černošic Chlumského, který napsal žádost do
Soči, kde důstojník bydlel, a na základě této žádosti dostali manželé Sevastjanovovi
povolení k návštěvě Československa. Ta se
uskutečnila 4. až 10. května téhož roku.
V Černošicích se manželé ubytovali
v rodině přátel z konce války. Tlumočníka
a průvodce jim dělal Ing. Kopecký, který
studoval v bývalém Leningradě. Navštívil
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ze besedu s kosmonautem Vladimírem
Sevastjanovem, který dlel v Praze jako
účastník 28. kongresu Mezinárodní astronomické federace. Starosta Černošic
prostřednictvím televize pozval kosmonauta na návštěvu. Syn generálporučíka
Sevastjanova pozvání rád přijal, neboť
město znal z vyprávění a chtěl poznat
místa, kde pro otce skončila válka. Přijel
8. října 1977, byl uvítán v obřadní síni
města, kde mu byl předán dokument, kterým jej městská rada jmenovala Čestným
občanem Černošic. Po slavnostním obědě
odjel plnit své kongresové povinnosti.
Milena Křížová

informace

Alternativa krizových sms
Město Černošice nabízí novou službu. Prostřednictvím informačních e-mailů se
v předstihu dozvíte o plánovaných odstávkách dodávky vody a elektrické energie
a o jiných nenadálých situacích. Zájemci o tuto službu se mohou zaregistrovat na
emailu pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
(red)

Fotbal pro šikovné kluky i holky na Kazíně
Zveme všechny šikovné kluky a holky ve věku od 10 do 13 let do bezva fotbalové
party na Kazíně. Trénujeme dvakrát týdně, a to v úterý a v pátek od 17 hodin. Zápasy
hrajeme v blízkém okolí, v létě pořádáme týdenní soustředění.
Za SK Kazín Karel Kačírek, tel. 602 569 932

Hasiči provedou 14. dubna jarní sběr železného šrotu
V sobotu 14. dubna v době od 7.00 do 14.00 provedou hasiči z Černošic jarní
sběr železného šrotu. Odvoz těžkých kusů nahlaste na tel.: 251 643 388 v pracovní
dny od 17.00 do 19.00, v sobotu od 9.00 do 12.00 nebo na tel.: 603 753 675 (možno
i SMS s udáním adresy a popisu). Železný šrot vyndejte prosím v pátek večer nebo
až v sobotu!!!
Využijte této akce při jarním úklidu, hasiči Černošice

V Černošicích bude 18. dubna omezena dodávka pitné vody
Upozorňujeme odběratele vody v Černošicích, že z technologických důvodů (mytí
a dezinfekce hlavního vodojemu) bude 18. dubna omezena dodávka pitné vody, a to
po celý den. V tento den lze očekávat pokles tlaku, místy i krátkodobé přerušení
dodávky vody.
Karel Janouš, technický ředitel provozu VaK Aquaconsult

Zápis do MŠ Karlická se bude konat 25. dubna
Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na
školní rok 2007–8. Zápis se bude konat 25. dubna od 13.00 do 16.00 v budově školy.
K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list
dítěte a doklad o trvalém pobytu.
Alena Janovská, ředitelka školy

Zápis do MŠ Topolská se bude konat 2. a 3. května
Mateřská škola Černošice, Topolská 518, tel.: 251 642 185, vyhlašuje zápis dětí do
mateřské školy. Zápis se koná 2. a 3. května od 10.00 do 15.00 v budově školy v Mokropsech. K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou
rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (občanský průkaz).
Kateřina Mandová, ředitelka školy
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Výroční schůzi Červeného kříže pozdravili zástupci místních spolků
V sále Kulturního střediska na Vráži se 17. března konala výroční členská schůze
místního spolku Českého Červeného kříže. Po zahájení schůze sestrou Zmatlíkovou
jsme vzpomněli těch členů, kteří již mezi nás nikdy nepřijdou. Minutou ticha jsme
uctili jejich památku. Zprávu o činnosti a hospodaření skupiny přečetla sestra Fialová. O tom, kam letos pojedeme na výlety, nás informovala sestra Hradiská. Všichni
pozorně vyslechli paní doktorku Spilkovou. Potěšilo nás, že si zástupci místních
spolků udělali čas a přišli nás také pozdravit. Za Sokol sestra Fořtová, za hasiče pan
Kačírek a pan Prskavec. Zahrádkáři poslali pomyslnou kytičku pozdravů po panu
Boháčovi. Zdravici od Svazu důchodců tlumočila paní Pomahačová. Pozdrav od Svazu bojovníků za svobodu, kterých si velice vážíme, přednesl pan Moulis. Slova všech
nám dodala větší chuti do další naší práce. Na závěr schůze jsme se mohli přihlásit
na letošní výlety u sester Hradiské a Váňové. Při malém pohoštění jsme si přátelsky
mezi sebou popovídali. Bylo to moc hezké odpoledne. Myslíme si, že se nám schůze
vydařila. Těm, kteří se o to přičinili, děkujeme.
Výbor ČČK Černošice

Den Země se Zvonečkem v Karlštejnské
Tradičně oslavovaným svátkem naší planety se stal 22. duben. Proto jsme se ve
vranském ekocentru Zvoneček rozhodli, že si ve spolupráci s městem Černošice
společně připomeneme, jak to s životním prostředím naší planety vypadá. Co vás
tedy na černošickém Dni Země čeká? Budete si moci spočítat svoji ekologickou
stopu (tzn. kolik hektarů potřebujete k pokrytí svých životních potřeb) a porovnat
ji s ostatními státy. Dozvíte se, jakým způsobem se recyklují jednotlivé suroviny,
které každodenně třídíme, a proč je důležité je třídit. Na akci je možné přinést hliník a baterie, jež se v našem ekocentru třídí. A samozřejmě nebude chybět pestrý
program pro děti, různé hry a soutěže o zajímavé ceny. Proto neváhejte a přijďte se
za námi podívat v neděli 22. 4. od 10.00 do 15.00 do Karlštejnské ulice.
(red)

Poděkování městské policii za poutavou besedu s dětmi
Jako každým rokem, tak i letos přišli 6. března do mokropeské školky na besedu
městští strážníci. Vyprávěli dětem o bezpečnosti silničního provozu, ukázali jim nejběžnější dopravní značky, se kterými se mohou setkat, a seznámili děti s jejich významem. Také dětem ukázali svou výstroj a výzbroj a vyprávěli zážitky ze své práce. Děti
se do besedy s radostí zapojily, předvedly se svými znalostmi a velmi je potěšilo, když
byly za svoji snahu odměněny drobnými dárky. Při závěrečném hodnocení ocenil
velitel Městské policie pan Gregor Dušička vědomosti dětí a my jsme byly potěšeny,
že dokázaly uplatnit znalosti, které získaly ve školce při procházkách, hrách a dalších
činnostech. Panu Dušičkovi děkujeme za velmi pěkný a adekvátní přístup k dětem
a už se těšíme na příští setkání zase za rok.
Učitelky MŠ Černošice, Topolská
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Zubní ordinace v novém sídle
MUDr. Blanka Jáchymová zahájila provoz v nové zubní ordinaci na Vráži, v Alešově ulici 767. Ordinační hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 14.00, v úterý od 13.30
do 18.00, ve středu od 8.00 do 14.00, ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 a v pátek od 8.00
do 14.00. Tel.: 251 550 438, 602 192 194.
(red)

kultura

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:
1. 6. – 10.30 – Plaváček
10. 4. – 9.00 – O drakovi, co neuměl říkat „r“
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
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě, pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Jazz Festival – Jazz Černošice 25. až 29. dubna
Odbor kultury vás srdečně zve na 2. ročník
Černošického jazzového festivalu, který se
uskuteční ve dnech 24. až 28. dubna. Celý tento
dubnový týden to bude nejen v Clubu Kino, ale
i v černošických ulicích znít jazzem. V centru
města, před restaurací Boleta, vystoupí 25. dubna od 17.00 skvělé Old fashion trio a v sobotu
28. dubna dopoledne Dixi Road. Oba koncerty
jsou pro vás připraveny zdarma. V Clubu Kino
vystoupí stále vynikající Jana Koubková, v pátek 27. dubna si přijďte poslechnout
Trialog Petra Kořínka, Traditional Jazz studio P. Smetáčka, Karla Růžičku trio, Š. Smetáčka N.O.D.&Tonya Graves a v sobotu 28. dubna se můžete těšit na Big band Václava
Zelenky, Milan Svoboda quartet a na zahraniční hvězdu Amita Chatterjee s jeho triem. Festival pak završí známá a energií nabitá kapela Gulo čar. Kompletní program
najdete na jiném místě tohoto listu a na stránkách festivalu www.jazzcernosice.cz.
Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v trafice u Václavků, kde si můžete koupit
i tzv. festival pas za 350 Kč. Tento pas doporučuji, neboť vám umožní navštívit všechny akce v rámci festivalu a jeho cena je výhodnější než jednotlivé vstupné. Ostatní
vstupné činí na čtvrtek 26. dubna 120 Kč, na pátek a sobotu 27. a 28. 4. pak v předprodeji za 180 Kč a na místě 200 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Recitál Pavlíny Švestkové v sále ZUŠ
Odbor kultury vás zve v úterý 14. dubna od 19.00 do Základní umělecké školy na
recitál Pavlíny Švestkové (mezzosoprán) za klavírního doprovodu Petra Maleníka.
Pavlína zakončila studium na Pražské konzervatoři, obor operní zpěv, u profesora
Jiřího Kotouče. Barevný, jasný, pohyblivý hlas ji předurčuje k repertoáru baroknímu
a klasicistnímu. Z těchto období si nejraději vybírá písně a árie s koloraturními prvky. V jejím repertoáru je bohatě zastoupena písňová tvorba B. Martinů, L. Janáčka
a P. Ebena, jichž je velkou ctitelkou. Petr Maleník se zabývá koncertní činností v oblasti sólové a komorní hudby, skladatelskou činností a pedagogickou prací, účinkuje
v orchestrech pražských divadel. Vyniká technickou připraveností, barevností hudebního vyjadřování, bohatostí zvukového projevu, schopností improvizace a širokým
repertoárovým záběrem. V programu zazní díla P. Ebena, F. Chopina, R. Schumanna,
(pb)
B. Martinů a S. Prokofjeva. Vstupné 80 Kč, důchodci a studenti 50 Kč.

Americký Big band nadchl černošické milovníky jazzu
Na pozvání odboru kultury zavítal 18. března do Černošic dvaadvacetičlenný orchestr The Jazz Big Band of Tufts University z USA. Posluchačům ve svých hudebních aranžmá nabídl večer plný jazzových harmonií, pepřený emocemi nabitými
a kubánskými rytmy. Universitní orchestr, do jehož repertoáru patří takřka všechny
proslulé skladby současných skladatelů, hraje pod vedením profesora Joela LaRue
Smitha, držitele několika mezinárodních hudebních ocenění. Profesor Smith koncertoval v USA i v řadě zemí Evropy, Asie a Jižní Ameriky. Byl hostem v Carnegie
Hall, Lincoln Center, The Whitney Museum, The White House, Symphony Hall in
San Francisco&Boston a v The Royal Albert Hall in London. No a 18. března ho
spatřili i posluchači v Černošicích. Američané byli vynikající a posluchači doslova
žasli nad jejich uměním
a kreativitou. Kreativní
musel být i odbor kultury,
neboť muzikanti si s sebou
nevzali stojánky na noty.
Rád bych na tomto místě
poděkoval Základní umělecké škole a všem ostatním, kteří nám stojánky
během nedělního podvečera operativně zapůjčili.
Za odbor kultury
Pavel Blaženín
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Císař pojede z Prahy na Karlštejn
Unikátní akce se chystá na první dva červnové dny. Císař Karel IV. poveze v čele
početného průvodu korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn.
Jezdci na koních. Šermíři. Muzikanti. Tanečníci. Praporečníci. Metači ohně. Ti všichni budou zkraje června účastníky královského průvodu z Prahy na Karlštejn. Pořadatelé se v něm pokusí věrně zrekonstruovat skutečnou historickou událost – převoz
říšských korunovačních klenotů z hlavního města Českého království do místa jejich
uložení.
• Průvod v čele s císařem vyrazí 1. června v pravé poledne z Pražského hradu. Přes
Malou Stranu a Karlův most se přesune na Staroměstské náměstí a poté na Smíchov. Přes Chuchli, Radotín a Černošice dorazí jezdci na koních a další účastníci
v povozech do Dobřichovic.
• 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
(red)
akcí udělá noční představení muzikálu Noc na Karlštejně a ohňostroj.

Skupina Neřež vystoupí v Černošicích
Odbor kultury vás zve v sobotu 14. dubna od 20.30 do Clubu Kino na koncert kapely Neřež, která vznikla v roce 1998 ze členů doprovodné kapely Jaromíra Nohavici.
Je zároveň volným pokračováním legendární folkové skupiny Nerez, jejíž dva zakládající členové – Vít Sázavský a Zdeněk Vřeštil – jsou také hlavními zpěváky Neřež.
Autorem všech písní Neřež je Zdeněk Vřešťál, který napsal písně pro zatím čtyři řadové desky kapely Neřež 1998 (Monitor 1998), Nebezpečný síly (Monitor 1999), Ještě
jednou (BMG 2001) a Jednou měř – 2× Neřež (Indies 2004). Nyní skupina připravuje
páté studiové album, tentokrát vánoční. Složení Neřež se ustálilo na pětici hudebníků – Filip Benešovský (basová kytara a zpěv), Raven (klávesy, akordeon a zpěv), Vít
Sázavský (kytara, viola a zpěv), David Uher (bicí) a Zdeněk Vřešťál (kytara, harmonika a zpěv). V této sezóně slaví Neřež 10 let od svého založení. V programu zazní
nejznámější hity této veselé kapely, ale také několik písní od Nerez a překrásné balady
nového člena Ravena. Neřež vystupuje také jako doprovodná kapela Marie Rottrové
a její dva hlavní protagonisté, Vřešťál a Sázavský, byli jako producentský tým u vzni(pb)
ku nejslavnějších desek Jaromíra Nohavici Divné století a Koncert.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
13. komnata – i slavní mohou být zranitelní – trpké osudy známých osobností; BAUER,
Jan: Kat hejtmana Žižky – historický thriller; CANFIELD, Jack: Slepičí polévka pro maminku – příběhy pro pohlazení ženské duše; CROMBIE, Deborah: Až za hrob – detektivka; ERSKINOVÁ, Barbara: Dcery ohně – historický román; FALCONER, Colin: Soucit
s ďáblem – historický román ze 13. stol.; FAULKS, Sebastian: Abeceda bláznů – anglická
próza; FOUSEK, Josef: Buďme k sobě vlídní – historky z nedělního rozhlasového pořadu
Dobrého jitro; HARRISOVÁ, Joanne: Gentlemani a hráči – román s detektivní zápletkou; HARROD-EAGLES, Cynthia: Ukradený nekročip – případ inspektora Billa Slidera;
CHRISTIE, Agatha: Němý svědek – detektivka; JÍCHA, Jan: Případ zájezd – příběh o nejneuvěřitelnějším zájezdu všech dob; KHOURY, Raymond: Poslední templář – dobrodružný román; KING, Stephen: Holčička, která měla ráda Toma Gordona – horor; KOONTZ,
Dean: Rychlost – kriminální thriller; MARSÉ, Juan: Ještěrčí ocásky – tragický román ze
Španělska za 2. svět. války; MONYOVÁ, Simona: Opiju tě rohlíkem, Roznesu tě na kopytech – dva české humoristické romány; PAYNE, C. D.: Mládí v hajzlu. Mladík v odboji
– Deník Nicka Twispa – humoristický román; PETERS, Ellis: Panna v ledu – šestý případ
bratra Cadfaela; STEEL, Danielle: Zázrak – román pro ženy; TRŽILOVÁ, Jana Abelson:
Vzpomínky obyčejné ženy aneb Hledání toho pravého – životní osud „obyčejné“ ženy.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BOBEK, Miroslav: Odhalení – trochu jiná reality show – život goril v pražské zoo; DOLEŽALOVÁ, Jiřina: Kouzelnou Šumavou – průvodce; FISCHER, Robert: Lynch – životopis
filmového režiséra; HAUBELT, Josef: České osvícenství – dějiny; HOCKADAY, Mary: Kafka, láska a odvaha – život Mileny Jesenské; HORA, Pavel: Princezny a princové v českém
filmu – životní příběhy českých herců; HRUBÍŠEK, Ivo: Kola, armády, války – vojenství
19.–20. stol.; KNOPP, Guido: Atentáty na Hitlera – události 2. svět. války; KOVAŘÍKOVÁ,
Lucie: Pod oblohou jižního kříže – cestopis, Z Čech až do země vycházejícího slunce
– cykloturistika; KUNC, Radovan: Cestami trollů – netradiční cyklistický průvodce Norskem; LATKOWSKA, Monika: Zahrádkářská encyklopedie; PAULSONOVÁ, Genevieve
Lewis: Meditace jako spirituální technika – pestrý a kompletní úvod do světa meditace;
PLZÁK, Miroslav: My se máme, my si vyhovíme – problematika partnerských a milostných vztahů; RUIZ, Miguel: Čtyři dohody. Pracovní kniha – životní moudrost mexických
Indiánů; WITHERS, Sara: Navlékáme korálky – obrazový průvodce korálkové techniky.
Pro děti a mládež:
Náboženství světa – přehled náboženských systémů; Vodní zvířata – pro nejmenší čtenáře; BREZINA, Thomas: Démon ticha. Klub záhad – napínavé příběhy se superlupou;
DAHL, Roald: Jirkova zázračná medicína – nový příběh proslulého autora plný fantazie
a napětí; DAVIS, Jim: Garfield mluví s plnou pusou – komiks; GOSCINNY, René: Růže
a meč – komiks; HRUBÍN, František: Paleček – leporelo pro nejmenší; CHVOJKA, Petr:
Dobrodružství Poldy a Oldy – komiks ze Čtyřlístku; JUNKELMANN, Marcus: Gladiátoři – z historie gladiátorských zápasů; LANCZOVÁ, Lenka: Hříšná touha – dívčí román;
RANSOME, Arthur: Slečna Lee – dobrodružný román; STINE, R. L.: Husí kůže. Duch
z opuštěného domu – horor pro mládež.
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Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;

Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.

Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají přístup na internet
zdarma. Pro velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat
(tel. 251 641 501).
Přijďte, těšíme se na vás.

Kultura v okolních obcích
8. dubna od 16.00 – kostel v Karlíku: Koncert George Pergolasi – Stabat Mater. Účinkují
I. Fürbachová (soprán), O. Musilová (mezzosoprán), J. Šaroun (varhany).
12. dubna od 18.00 – Fürstův sál: Beseda a videoprojekce o Bolivii – přednáší cestovatel
K. Wolf.

28. dubna od 20.00 – Fürstův sál: Divadlo Buchty a loutky uvádí představení Tibet – tajemství červené krabičky (hra loutek a objektů, hra světel a odlesků, hra smíchu a dojetí).
Po otevření červené krabičky najde Petr Sís deník, který si jeho otec psal, když v polovině
50. let minulého století zůstal ztracen v Tibetu. Obrací křehké stránky popsané vybledlým
písmem, doplněné hezkými kresbami, zkoumá malé poklady ukryté v deníku a bezděky
se tak vydává na cestu do daleké země. Kousek po kousku odhaluje tajemství otcovy více
než dvouleté cesty včetně setkání s tehdy osmnáctiletým dalajlámou. Zároveň vzpomíná
na malého chlapce, který toužil po tom, aby se mu táta vrátil, a vybavuje si fantastické
příběhy, jež mu po svém návratu sám vyprávěl. V této velmi osobní knize předkládá Petr
Sís kaleidoskop pravdy, snů a vzpomínek. Představení je určeno pro dospělé a starší děti,
Andrea Hrubá
vstupenky jsou v předprodeji na MěÚ a v místní knihovně.

Historický jarmark kumštu a řemesel v Dobřichovicích na zámku
Přátelé historie a zábavy. Rok se s rokem sešel a opět se můžete setkat na dobřichovickém zámku, kde se 14. dubna od 9.30 uskuteční již tradiční Historický jarmark kumštu
a řemesel. Ve spolupráci s městem Dobřichovice a Středočeským krajem jej připravilo
občanské sdružení Nevers, společnost historických aktivit, o. s.
Srdečně vás všechny zve organizátor Tomáš Kopačka.

Humanitární sbírka v Městském kulturním středisku
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem vyhlašuje humanitární
sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční)
dále peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Nebereme ledničky, televize,
nábytek, počítače a dětské kočárky. Sbírka se uskuteční v Městském kulturním středisku,
Mokropeská 1208, ve čtvrtek 3. května a v pátek 4. května vždy od 8.00 do 19.00 a v sobotu 5. května od 8.00 do 12.00. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
Děkujeme za vaši pomoc, www: diakoniebroumov.org
se nepoškodily transportem.
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