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z radnice

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

6. schůze rady města
konaná 22. ledna 2007
• rada

souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 1682/71 ve Slunečné ulici
podle předložené dokumentace za podmínky,
že nedojde ke vstupu do povrchu komunikace
Slunečná

• rada souhlasí s odstraněním stávající rekreační chaty č. e. 1063 a se stavbou rodinného
domu na pozemcích parc. č. 1480 a 1481
v Mánesově ulici

• rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2703/14 v Žatecké ulici
do doby, než bude vybudována komunikace
Žatecká
• rada

ve věci Přístavba rodinného domu
č. p. 1543 na pozemku parc. č. 981/5 – Havlíčkova ulice podmiňuje svůj souhlas dodržením prostorových limitů zastavěných a zpevněných ploch dle územního plánu
(Pokračování na straně 37)

K fotu na titulní straně:
Zase nám bylo všem společně o Masopustu
krásně a veselo

z radnice

Masopust – dobrou náladu drž
Tradiční masopust je vždy na
začátku roku první větší veřejnou
akcí, která se v našem městě koná.
Je dobře, že se tuto tradici podařilo
před devatenácti
lety obnovit, protože to není jen příležitost připomenout si dávné zvyky,
ale je to především živá a přítomná
příležitost ke vzájemnému setkávání
a potkávání. A to je věc cennější, než
by se zdálo.
Právě města, kde dochází k tak výrazným pohybům v počtu obyvatel,
potřebují ke svému zdravému rozvoji dostatek příležitostí, při nichž se
místní obyvatelé mohou poznávat,
seznamovat a vzájemně se tak ujišťovat o společné příslušnosti k jednomu
městu.
Cítím proto, že je naším úkolem
při vedení města počet takových příležitostí k posílení vzájemných mezilidských vazeb a vědomí společné
identity zvyšovat, rozšiřovat a zároveň
pečovat o ty akce, které tuto funkci již
delší dobu plní. Proto se snažíme, vedle vlastních akcí pořádaných městem,
finančně podporovat prostřednictvím
kulturního grantu i organizování dalších podobných kulturních projektů.
Do onoho úsilí o vytváření vzájemného vědomí společně sdíleného
prostoru je však třeba, podle mého
názoru, zahrnout i další aktivity, které

jsou ze strany vedení města vyvíjeny.
Na prvním místě to pak je samo vytváření vhodných prostorů pro setkávání
a komunikaci místních obyvatel. Proto
k našim prioritním cílům patří i budování kvalitních městských center
či sportovních areálů. A je třeba sem
zahrnout i naši snahu o posilování pozitivního jména našeho města. Je přeci
jasné, že město, které má dobrý zvuk,
je daleko lépe způsobilé k zapojení
pozitivní energie vlastních obyvatel do
svého rozvoje.
Trochu mne v této souvislosti mrzí,
když vidím až úpornou snahu těch,
kteří tuto potřebu větší semknutosti
a sblížení všech skupin obyvatel v našem městě takto necítí a pomocí různě
šířených polopravd či ryzích pomluv se
snaží spíš zvětšovat objem té negativní
energie, která však přirozeně nemůže
našemu městu jako celku přinášet nic
dobrého a nového. Takové upřednostňování vlastního zviditelnění před
snahou skutečně něčím přispět k rozvoji města je však patrně pro někoho
politickou prioritou.
Mně nezbývá než to respektovat a dál
se obracet především na ty naše občany, kteří kolem sebe nevidí jen samá
spiknutí a ničemy, ale chápou, že dobrá
řešení jsou zpravidla vždy především
výsledkem pozitivního způsobu myšlení a konstruktivního usilování. Nedejme si proto tento způsob pohledu na
svět kolem nás brát, navzdory tomu, že
na některé z nás nyní čeká celých dlouhých čtyřicet dní docela bez masa.
Aleš Rádl, starosta
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Masopust je za námi, těšme se na ten příští
Masopustem se označují nejen poslední
tři dny před Popeleční středou oznamující
čtyřicetidenní velikonoční půst, ale celé období lidových veselic. Křesťanský kalendář
toto období odstartoval ukončením vánoční
doby, tedy první nedělí po svátku Zjevení
Páně či Svatých tří králů. Konec masopustu závisí ovšem na Popeleční středě, která
nastává čtyřicet dnů před Božím hodem velikonočním. A protože datum Velikonoc určuje první neděle po prvním jarním úplňku,
končí masopustní doba nejdříve 3. února,
nejpozději však 9. března.
Vyvrcholením masopustu vždy bylo
masopustní úterý s maškarními průvody. Vzhledem k pracovním povinnostem
všech protagonistů se však mokropeský
masopust koná vždy poslední sobotu před
tímto dnem. Smysl zůstává ale stejný – pobavit a potěšit sousedy i sebe.
Asi nejvíc byla letos potěšena členka masopustního sdružení paní Jana Paďouková.
Poprvé byla totiž pověřena úkolem, který
dosud plnil jeden ze dvou duchovních otců
masopustu Ivan Látal (druhým je profesionální herec Břetislav Slováček).
„Šla jsem, trochu s obavami, do firmy
Šiba požádat pana Barchánka o bezplatné
zapůjčení a postavení pódia. Masopustní
sdružení by si jej totiž ze svých prostředků,
a to i přes pomoc města, nemohlo samo
zajistit. Pan Barchánek měl však datum
masopustní soboty poznamenáno v kalendáři a s pomocí počítal. Za tento velkorysý
dar mu patří dík,“ uvedla paní Paďouková.
Dík však podle ní patří i všem účinkujícím
a sousedům, kteří masopustní průvod pozvali a připravili pro něj občerstvení.
Za toto občerstvení dostaly domácí paní
perníková srdce, která upekly paní Lada
Sklenářová a paní Jana Paďouková. Letos
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se však obě hospodyňky trochu zapovídaly a zapomněly srdce potřít vajíčkem. Paní
Alena Číhalová, která srdce zdobila cukrovou polevou, se pak na ně trochu zlobila.
Nicméně na masopustní sdružení, jehož je
členem, nezanevřela a věnovala mu několik tisíc na zakoupení kostýmů a líčidel.
Průvod povolil nový starosta
Letos poprvé si veršíky, kterými se tradičně povoluje slavný mokropeský masopustní průvod, zarecitoval nový starosta
města Aleš Rádl:
V zájmu zdravé populace
a potřebné integrace
k masopustu gratuluji,
průvod po vsi povoluji!

z města a okolí
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Městský web nabízí dva nezávislé komunikační kanály
Na městském webu www.mestocernosice.cz byly v minulých dnech spuštěny
dva na sobě nezávislé komunikační kanály – Komunikační fórum a HydePark.

Komunikační fórum

HydePark

Oficiální Komunikační fórum, kam
mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé, je podstatnou součástí komunikace
s úředníky a vedením města.

Neoficiální a necenzurované (s výjimkami uvedenými určenými v pravidlech)
fórum HydePark v pojetí volné diskuse
je určené pro ty, kteří z nějakých důvodů nejsou schopni diskutovat pod svým
jménem. I těmto lidem musí být v demokratické společnosti poskytnut příslušný
prostor.

Pro čtení je přístupno všem.
K registraci přispěvovatelů bylo přistoupeno, protože se diskuse, tak jak byla dříve
pojata, pod náporem anonymů zcela rozpadla do nesmyslů, osobních útoků a lží.
Pravidla používání
komunikačního fóra:
Komunikační fórum na stránkách
www.mestocernosice.cz je otevřený prostor pro volnou diskusi registrovaných
uživatelů a slouží i pro konkrétní dotazy
občanů na orgány města. Neregistrovaní
uživatelé mohou využít neregistrované
diskusní fórum, které svým charakterem
připomíná virtuální podobu proslulého
HydeParku.
Registrace probíhá v podatelně městského úřadu v Riegrově ulici 1209 a celý
proces trvá pouhých pět minut. V rámci
automatické registrace vám bude systémem přiděleno přístupové heslo, které si
můžete bez problému změnit.
Město Černošice nenese odpovědnost
za zneužití přihlašovacích údajů zaviněných na straně uživatele.
Provozovatel webové prezentace si vyhrazuje právo bezodkladně odstranit příspěvky se zjevně rasistickým, urážlivým či
reklamním obsahem a příspěvky obsahující osobní údaje chráněné podle zákona
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Pravidla používání HydeParku:
Hyde Park je otevřený prostor pro volnou diskusi občanů a návštěvníků města
a neslouží pro konkrétní dotazy občanů
na orgány města. Pro tento účel město
zřídilo registrované komunikační fórum.
Pro konkrétní dotazy na orgány města
a podání ve smyslu § 37 zákona č. 500/
2004 Sb., správní řád, je určena aplikace
elektronická podatelna, případně elektronická adresa mailto:%20podatelna@mestocernosice.cz. Totéž platí pro dotazy
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně
podle zákona 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí a zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Podání musí splňovat náležitosti dle jednotlivých zákonů.
Příspěvky občanů by neměly mít urážlivý, nepravdivý, rasistický nebo jinak
společensky nevhodný charakter a nesmí
obsahovat osobní údaje chráněné podle
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Provozovatel webové prezentace si
proto vyhrazuje právo příspěvky tohoto
typu bezodkladně odstranit.
PhDr. Michal Jirout, místostarosta

z města a okolí

Aktuální informace o Centru Vráž

V zářijovém čísle Informačního listu jsme představili architekty, kteří jsou autory projektu Centra Vráž. Jde o renomované odborníky – Ing. arch. Oldřicha Hájka
a Ing. arch. Jaroslava Šafera, kteří získali řadu významných ocenění. Architekt
Hájek byl osobně přítomen na posledním zasedání zastupitelstva, kde prezentoval
a obhajoval dílo své architektonické kanceláře. V následujících řádcích přinášíme
aktuální informace o současném stavu tohoto projektu.
Stavba nového náměstí je rozdělena na ku přiléhajícím k ulici Táborská. V bytové
dvě etapy. V současné době je dokončena části je 15 luxusních bytů s výtahy, podhrubá stavba první etapy, z větší části jsou zemním parkovištěm a intenzivní zelení
dokončeny rozvody sítí a osazení oken a by- na některých terasách. Stavba spolufinanly zahájeny práce na vnitřních omítkách.
covaná Komerční bankou postupuje podle
Zmíněná první etapa výstavby náměstí harmonogramu. Oba architekti stavbu
zahrnuje administrativní část s kanceláře- pečlivě sledují v rámci autorského dozoru
mi, o které už projevily zájem především a měla by být dokončena do konce letošmístní firmy, a ordinace pro lékaře. V nich ního roku.
by měli působit specialisté z oboru urologie
V následující etapě, která bude zahájea gynekologie. Dále je v tomto prostoru již
na po kolaudaci současné etapy, je i tolik
smluvně zajištěna lékárna, restaurace a tři
diskutovaný prostor jako náhrada městu
menší obchody – květiny, trafika a prostor
pro galerii a umělecké předměty. Další služ- Černošice za stávající kulturní středisko.
ba, která v tomto objektu najde své místo, je V současné době je s městem smluvně
obchod o výměře téměř 850 m² připravený zajištěn prostor o výměře cca 300 m². Tato
pro prodejnu potravin. Posledním prosto- výměra a umístění je čistě na dalším jednárem, který naše společnost nabízí v první ní s městem Černošice, které by mělo být
etapě této fáze výstavby, je prostor o výmě- ukončeno nejpozději před podáním žádosti
ře 160 m² s možností provozování služeb či o stavební povolení na tuto část stavby. Po
dokončení druhé etapy výstavby tohoto náobchodu, popřípadě fitcentra.
Kromě podzemních parkovacích stání, městí zde vznikne neméně důležitý veřejný
která jsou určena především pro majitele prostor o výměře zhruba 2000 m², který
kanceláří a bytů, bude v rámci této eta- bude z části ozeleněn, zadlážděn a doplněn
py vybudováno i parkoviště pro zhruba lavičkami a veřejným osvětlením.
50 osobních automobilů na našem pozemZa IBS-Rokal s.r.o. Ing. Petr Wolf

Lékárna, obchody s novým zbožím, zelené náměstí s lavičkami? Určitě ano!

Paní Lucie Janášová z Vráže, maminka
dvou malých dětí: „Mně osobně se líbí, že
v záplavě nových, někdy až hrůzostrašně vypadajících rodinných domků, vznikne stavba
tak jedinečná. Navíc s obchody nabízejícími
sortiment zboží, které tu dosud chybělo.
O lékárně, jejíž absence na Vráži činí maminkám velké problémy, ani nemluvě. Těším

se i na nové náměstí obklopené zelení, kde
bude možné posedět na lavičkách.“
Paní Milada Besserová a paní Helena Kubásková z DPS: „Vznikne-li na Vráži tak pěkné náměstí, jaké jsme mohli vidět na obrázcích, bude se nám líbit. Rozhodující však pro
nás seniory je, že v nové budově bude lékárna
a dokonce ordinace lékařů specialistů.“
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Místo, kde lidé mají k sobě blíž

Na minulém zasedání zastupitelstva proběhla diskuse nad prezentací projektu, kterou
připravil investor spolu s architektem. V diskusi zazněla vedle věcných informací i řada
nepřesností. A protože jsem se sám na tomto jednání veřejně vyslovil na podporu stavby,
rád bych zde základní fakta shrnul a pokusil se obhájit svůj názor o prospěšnosti projektu centra pro město.
Na Vráži bydlím celý život, v domě, který tu vanějším odborníkům a svůj věhlas si vypostavil můj děda. Když byla moje žena doma budovali dlouholetou prací v oboru. Ne tím,
s dětmi, pociťovali jsme absenci jakéhokoli že „malovali domečky“ a pak pro ně hledali
centra a s ním spojených drobných služeb umístění, ale právě tím, že vždy nejdříve doba obchodů. Pro maminku s dítětem v kočárku ře prozkoumají prostředí, kde má stavba stát,
bylo bez auta prakticky nemožné zajít k léka- a pak hledají vhodné řešení celého prostoru.
ři či do lékárny. Navíc v té době v naší části Považuji doslova za čest, že v našem městě
Vráže byly místo komunikací jen rozbahněné roste stavba z jejich autorské dílny.
tankodromy, takže doslova nebylo kam jít.
Proměna projektu
Jedinou šancí na společenské povyražení byla
Osobně mne ale především nesmírně
návštěva jiné kamarádky „na mateřské“. Ale
že by si někam společně vyrazily, nepřichá- nadchla proměna, kterou projekt prodělal
zelo moc v úvahu. Proto nové centrum s ná- ve fázi zmíněné „minisoutěže“. Auta zmizela
městím vnímám jako potřebné doplnění těch pod zem, domy dostaly pestřejší tvary i barvy
věcí, které Vráži už dávno chybějí. Náměstí a z náměstí se stal prostor se spoustou zeleně
je pro mě prostorem soustřeďujícím drobné vybavený lavičkami. Prostor pro příjemné
obchody a služby, kde se lidé mohou sejít posezení, od hlavní silnice a částečně i od
a posadit se na lavičku či do kavárny. Místem, Mokropeské oddělený stromořadím. Přitom
které svými službami lidi přirozeně přitahuje všechny služby zabírající celé přízemí budov,
převážnou část prvního patra i část patra
a kde proto mají k sobě blíž.
Náměstí bývají dlážděná prostranství, druhého, jsou kolem náměstí uspořádány tak,
v ideálním případě doplněná parčíkem a zele- aby jeho prostor skutečně ožil lidmi, kteří je
ní, obklopená patrovými měšťanskými domy, budou využívat. Tyto krásy samozřejmě dnes
jejichž architektura odpovídá době vzniku. ještě nemohou být vidět. Stavba je ošklivá
„Lepší náměstí“ mívají i dominantu, tvořenou a obtěžuje své okolí tak jako každé staveniště.
věžičkou radnice nebo kostela. To vše bude Svou skutečnou kvalitu prokáže centrum až
mít i náměstí Centra Vráž. Podstatným rozdí- po dokončení a dosázení zeleně, včetně té,
lem je jen moderní architektura všech budov. která při pohledu z Dobřichovické zakryje
více než dvě spodní podlaží. Z budov pak buUznávaní architekti
de vidět jen malá část. Proto prosím: nesuďte
S projektem centra jsem se podrobněji se- stavbu předčasně podle dnešního staveniště.
známil v roce 2005, když se investor odhodlal
Investor je garantem kvality
k většímu zásahu do tehdejšího řešení a proVizualizace
i zákresy do fotografií jsou dnes
vedl to formou jakési vlastní malé architektonické soutěže. Novými účastníky procesu běžně k dispozici, a já sám se rád zúčastním
se tehdy stali právě pánové Šafer a Hájek, besedy se zájemci o podrobnější informace.
se kterými jsem spolupracoval dříve na ji- Jsem si jistý, že nebude problém získat i další
ném projektu. Obrátili se na mne s prosbou materiály od architektů a se souhlasem ino nepatrnou konzultaci, protože věděli, že na vestora. Všem, kteří mají podezření, že „maVráži bydlím. Tito architekti patří k nejuzná- lůvkami nás oblbnou a paskvil nám nakonec
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z města a okolí
podstrčí“, chci vzkázat, že oba páni architekti
by se k podobné nepěknosti nesnížili. Také já
budu usilovat o to, aby „ideový návrh“ nebyl
nijak ošizen. K dobru investora ale musím
říci, že veškeré moje signály z jeho jednání
s architekty mi daly vysokou míru jistoty, že
nic takového nebude třeba a že sám investor
se postará, aby toto dílo skutečně nároky architektů na kvalitu splnilo.
Tím se dostávám k osobě investora, pana
Michaela Pánka. Nejsem naivní až tolik, abych
ho měl za Mirka Dušína. V souvislosti s touto
stavbou ale jednoznačně prokázal několik
vlastností, pro které si ho vážím a musím se
ho zastat proti osočování, kterému je u nás
vystaven. Předně je to signál z jednání s architekty, o kterém jsem se už zmínil. Důkaz,
že investor provádí ústupky na úkor vlastního
zisku, ve prospěch kvality architektury a životního prostředí náměstí. A pak skutečnost,
že nosnou myšlenkou celého projektu je od
začátku vytvoření prostoru, který bude po
dokončení sloužit městu a jeho obyvatelům.
Součástí dokončení je i zpřístupnění většiny
investorových soukromých pozemků nám
všem, z toho zhruba 2000 m představuje jen
samotné náměstí.
Sankce a projednání nástavby
Díky kampani s využitím televize a tisku
byl investor „proslaven“ i za hranicemi našeho města, a to skandalizací nepřiměřenou
reálné situaci. Je pravda, že se dopustil přestupku proti vydanému stavebnímu povolení,
když zahájil nástavbu na úrovni 4. patra dříve,
než řádně projednal její dodatečné povolení.
Ale je také pravda, že stavební úřad města
Černošice zahájil správní řízení a uvalil na
investora sankce. Další skandalizování a trestání již tedy není na místě.
Otevřena zůstává otázka dodatečného
projednání nástavby, která bude souviset se
změnou výškového regulativu územního plánu. Regulativu, který se dostal do územního
plánu částečně pouhou shodou časových náhod, jako aktuální reakce stavebního úřadu na

projekt platný v době projednávání 4. změny
územního plánu. Ten stanovil výšku stavby
o jedno podlaží nižší, než jaká byla schválena
při projednání předchozího projektu k územnímu řízení. Investor v přípravě změny logicky vycházel z již vydaných územních rozhodnutí, v domnění, že půjde o běžný proces
změny stavby před dokončením. Přehlédnutí
regulativu, který má tak podstatný vliv na formální proceduru projednání, nese evidentně
spíše známky nepozornosti a přehnaného
optimismu než náznak zlého úmyslu.
Investor i architekt na jednání zastupitelstva přesvědčivě doložili, že nástavba bude
ku prospěchu architektury a tedy i výrazu
celého náměstí. O její existenci nakonec nejspíš rozhodnou zastupitelé tím, jak se postaví
k žádosti investora o změnu onoho regulativu. Vše ostatní probíhá podle platného
stavebního povolení, v procesu, do kterého už
zastupitelstvo zasahovat nebude.
Prostory pro kulturu
Poslední otázkou jsou náhradní prostory
za stávající kulturní středisko. Zjistil jsem, že
v původním návrhu centra byly dva prostory
o celkových plochách po téměř 200 m. Plocha kulturních prostor ve vlastnictví města by
podle něj byla asi 395 m, z toho čistá podlahová plocha hlavního sálu něco přes 140 m.
Město má dnes nasmlouvaný s investorem
finanční objem investic, na základě kterého
byla provedena úprava projektu a zmenšení
celkových ploch města přibližně na 300 m.
Detailní upřesnění konečné podoby prostor
ale musí nutně proběhnout až nad dokumentacemi ke stavebnímu řízení a provedení
stavby a nad podrobnými rozpočty. Právě díky
tomu je zde ještě dostatek volného prostoru
k dojednání konečné detailní podoby sálů
i učeben. Technicky není žádný problém zajistit, aby nekulturní, zdraví škodlivá stavba
dnešního Kulturního střediska byla skutečně
plnohodnotně nahrazena kvalitními novými
prostory v budově Centra.
Vladimír Martínek,
s poděkováním za podporu své ženě Lucii
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Odpady a zase odpady! Jak s nimi naložit?

Doma se stále něco hromadí. Co s tím? Přijde na řadu popelnice, sousedův pozemek nebo
recyklace? Pakliže nejde o nebezpečné odpady
(ty lze zdarma odložit do sběrného dvora TS),
je posledně jmenovaná možnost určitě nejlepší. Právě kvůli možnosti recyklace odpadů jsou
na území našeho města rozmístěny barevné
kontejnery na papír, sklo a umělé hmoty:
Zelený kontejner
Co sem patří: sklo barevné a bílé.
Co sem nepatří: znečištěné sklo, porcelán, sklo
s kovovými uzávěry, zrcadla, zářivky, žárovky, drátěné sklo, varné sklo.
Modrý kontejner
Co sem patří: papírové pytle, staré knihy bez
vazby, lepenka, barevné časopisy, noviny.
Co sem nepatří: znečištěný papír (mastný), faxový papír, kopíráky, asfaltový papír, papírové kapesníky nebo papírové pleny, Tetra-pack
od džusů nebo mléka, papír potažený folií.
Žlutý kontejner
Co sem patří: PET lahve, polystyren, kelímky

od jogurtů a rostlinných tuků (vymyté),
plastové obaly a tašky a sáčky, plastové lahve
od šamponů, pracích a mycích prostředků
a mýdel.
Co sem nepatří: novodur, molitan, kabely, dráty, podlahové krytiny, linoleum (PVC), textil
z umělých vláken, nádoby od léčiv, plastové
nádoby znečištěné oleji, chemikáliemi a potravinami.
Před vhozením PET lahví do kontejneru je prosím sešlápněte. Do nádoby se jich vejde víc!
Popelnice a kontejnery
na směsný komunální odpad
Co sem patří: to, co zbylo z vytřídění recyklovatelných a nebezpečných odpadů, např.
celofán, popel, papír znečištěný a mastný,
kopíráky, faxový a asfaltový papír a papír
potažený folií.
Co sem nepatří: nebezpečný odpad, stavební
odpad, papír, který se dá recyklovat, plasty,
které se dají recyklovat, sklo, odpad z úprav
zeleně (větve apod.).

Akce Kontejnery – jaro 2007 začíná v březnu
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:
24. 3. od 9.00 do 14.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (v Kosině)
31. 3. od 9.00 do 14.00
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
Chatové osady
7. 4. od 9.00 do 14.00
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách
14. 4. od 9.00 do 14.00
Mokropsy (Dr. Janského)
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Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
21. 4. od 9.00 do 14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty).
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat
hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný odpad (zdarma do areálu TS), barvy, ředidla a jiné
chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve,
tráva apod.) se sváží každé úterý v biopytlích,
které lze zakoupit na MěÚ či v TS.
Prosíme občany, aby odpad ukládali pouze do
kontejnerů a neznečišťovali okolí.
Renáta Petelíková, odbor technické služby

z radnice

V soutěži „My třídíme nejlépe“
získalo město tři třetí místa
V rámci projektu Oddělený sběr a využití komunálních odpadů vyhlásil Středočeský kraj už
2. ročník soutěže My třídíme nejlépe. Soutěžilo
se ve čtyřech kategoriích podle velikosti obce.
Hodnoceno bylo 4. čtvrtletí 2005 a 1. až 3. čtvrtletí 2006. V soutěži, které se zúčastnilo 973 měst
a obcí, opět uspěly Černošice. Získaly tři třetí
místa v kategorii měst do deseti tisíc obyvatel,
a to ve výtěžnosti sběru papíru na jednoho občana, ve výtěžnosti sběru plastů na jednoho občana
a v celkové výtěžnosti sběru papíru, plastů a skla
na jednoho občana, což byla hlavní kategorie
soutěže. Odměnou byly tři šeky v celkové hodnotě sedm a půl tisíce korun.

Odpadové nádoby rozmístěné na území města ničí oheň
Během posledních týdnů bylo několik odpadových nádob rozmístěných na
území města zničeno ohněm. Výměna
těchto nádob není levnou záležitostí
(nový odpadkový koš stojí 1428 Kč, koš
na psí exkrementy 2488 Kč a kontejner
na tříděný odpad dokonce 10 115 Kč),

městská rada musí nejprve na jejich
nákup najít volné finanční prostředky.
Je proto třeba, aby všichni obyvatelé
města při užívání odpadových nádob
dodržovali daná pravidla a odhazovali
do nich pouze odpad, pro který jsou
určeny

Lávka V Habřinách, která přemosťuje hlubokou
rokli a je součástí vycházkové trasy využívané
stálými obyvateli města
i chataři, musela být
v nedávné době uzavřena.
Prkna, po kterých chodci
přecházeli, vyhnila a hrozilo nebezpečí úrazu.
Nyní je lávka opět v provozu, neboť pracovníci
odboru technické služby
poškozená prkna vyměnili ze bezpečnější pórorošty
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Nařízení města Černošice č. 1/2007, kterým se stanovuje rozsah,
způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
Letošní mírná zima zatím mnoho problémů nenadělala. Ani údržbě chodníků
nemuseli vlastníci přilehlých nemovitostí věnovat výjimečnou pozornost. Nicméně nařízení města, které těmto našim spoluobčanům stanovuje určitě povinnosti,
je nezbytné. Ve chvíli, kdy zima udeří naplno, se prostě o „své“ chodníky lidé postarat musí. Aby se předešlo následným nedorozuměním, přečtěte si prosím následující řádky:
Rada města Černošice na svém 7. zasedá- rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad
ní dne 5. 2. 2007 schválila usnesení č. 2.3.2. ve schůdnosti chodníků, přilehlých k jejich
vydat v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 nemovitosti, následovně:
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., a) rozsah: vlastník nemovitosti je povinen
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějodstranit závady ve schůdnosti vzniklé
sněhem a náledím v rozsahu 70 cm průších právních předpisů a na základě § 27
chozího prostoru na chodníku, u ostatodst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
ních závad na celé ploše chodníku,
komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, toto nařízení, kterým se sta- b) způsob: odstraněním závady ve schůdnosti se rozumí zametání s kropením,
novuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování
odstraňování bláta, odpadků a jiných
závad ve schůdnosti chodníků:
nečistot, odklízení sněhu a posypávání
Článek 1
náledí,
1) Tímto nařízením se stanovují povin- c) lhůta: závady ve schůdnosti chodníků,
nosti specifikované v čl. 2 vlastníkům
které vznikají v průběhu dne, je vlastník
nemovitostí, které se nacházejí v zastanemovitosti povinen odstranit průběžně
věném území města Černošice a hraničí
během dne, ve kterém závada vznikla.
s místní komunikací – chodníkem (dále
Závady ve schůdnosti chodníků vzniklé
jen „vlastník nemovitosti“).
nepříznivými povětrnostními vlivy (náledí, sníh, vítr) je vlastník nemovitosti
2) Povinnosti vlastníků nemovitostí stanopovinen odstranit ráno do 8.00 hodin
vené tímto nařízením vycházejí i z ustaa poté do 20 hodin večer.
novení § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997
Sb., které zní:
Článek 3
„Vlastník nemovitosti odpovídá za škody, 1) Porušení povinností stanovených v čl. 1
odst. 1 a článku 2 tohoto nařízení jsou
jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti
přestupkem podle § 46 odst. l zákona
na přilehlém chodníku, která vznikla zneč. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
čištěním, náledím nebo sněhem, pokud nepozdějších platných právních předpisů
prokáže, že nebylo v mezích jeho možností
a může být za ně uložena pokuta.
tuto závadu odstranit, u závady způsobené
povětrnostními situacemi a jejich důsledky 2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
vyhlášení z důvodu naléhavého obectakovou závadu zmírnit, ani na ni předeného zájmu.
psaným způsobem upozornit.“
Vyvěšeno na úřední desce dne 7. 2. 2007.
Článek 2
Aleš Rádl, starosta,
1) Vlastníkům nemovitostí se stanovuje
Helena Langšádlová, místostarostka
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Škola i městská policie žádají rodiče o pomoc

Kázeňská působnost školy končí na školním pozemku. Poslední
dobou se množí připomínky obyvatel města k chování školáků na mokropeské železniční
zastávce. I ke mně se donesly řeči, že podchod pod zastávkou se mezi našimi žáky nazývá
Peklo, že mnozí žáci jezdí vlakem bez placení, ve vlaku jsou vulgární, nedodržují zásady
slušného chování, obtěžují spolucestující atd.
Nedalo mi to a s některými z nich jsem si popovídal. A ejhle, ona je to pravda. Snowboardisté a lyžaři hledají adrenalin ve sjíždění neprojetých horských terénů, cyklisté sjíždějí
horské sjezdovky a bez zábran se řítí do údolí. Naši žáci hledají vzrušení jinde. Dobíhají
vlak na poslední chvíli, ne, ne, ne – nedobíhají, vyčkávají na odjezd vlaku a pak proskakují
napůl zavřenými dveřmi nebo se nepochopitelně přisají na vlak jako Batman a projedou
do zastávky Černošice. A urážky průvodčího, cestujících, proč ne? Ano, já vím, všichni to
vidíme ve filmech, bavíme se tím, tak proč to nezkusit?
Ale o čem je vlastně řeč? Kázeňská působnost školy končí na školním pozemku. To, co je
dál, to už je záležitost někoho jiného. Ne školy. Přesto se snažíme dětem říkat, vychovávat je
k tomu, že slušné chování je základem života. Upozorňujeme na tyto věci městskou policii,
říkáme zoufalé zaměstnankyni pokladny na nádraží, ať zavolá kompetentní osoby.
Ale co naplat. Proto tato glosa. Zeptejte se svých dětí, vysvětlete jim, že život je
fajn a není jen o tom, že obtěžuji druhé nebo hazarduji se svým zdravím. Snad
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel ZŠ Černošice
to společně zvládneme.

Strážníci kontrolují. Na
prostory obou vlakových zastávek, zejména té mokropeské, se v posledních
týdnech zaměřili i strážníci městské
policie. A to na základě řady oznámení,
že zejména žáci místní základní školy
tu porušují veřejný pořádek, ústně
i fyzicky napadají cestující, v prostoru
zastávky kouří a „zdobí“ stěny podchodu a budovy nádraží spreji. I když
se tomu strážníci snaží zabránit, sami
problém nezvládnou, neboť děti nejsou
zpravidla trestně odpovědné. Proto chci
touto cestou oslovit rodiče, aby svým
ratolestem vysvětlili závažnost takového chování a pokusili se tak společně
s námi těmto negativním patologickým
jevům předejít. V případě, že strážnici
pachatele přistihnou při činu, bude celá
věc řešena prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí.
Gregor Dušička, městská policie
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Činnost městské policie v porovnání let 2005 a 2006
však nebylo možné, aby za takto zjištěný
přestupek mohli uložit blokovou pokutu
na místě. Řidiči byli předvoláváni ke
správnímu orgánu, který pak pokutu
ukládal. Nyní strážníci tyto pokuty, které
jsou dány pevnou výší sankce, ukládají
na místě v blokovém řízení, a proto tak
výrazné navýšení příjmů sankční povahy.
Tyto finanční prostředky se stávají součástí rozpočtu města.
Obyvatelé Černošic si již na měření
Většina z vás jistě ví, že od roku 2003 zvykli a rychlost prakticky nepřekračují.
strážníci v našem městě měří rychlost Za to bych jim chtěl touto cestou poděprojíždějících vozidel. Do 30. 6. 2006 kovat.
Gregor Dušička, městská policie
V mnoha bodech této meziroční rekapitulace činnosti městské policie jsou
výsledky, jak ukazuje tabulka, zhruba
shodné. Jednou z kapitol, která výrazně
převyšuje rok předchozí, je bilance uložených blokových pokut. Tato odchylka
je způsobena tím, že od 1. 7. 2006 platí
novela zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, která dala strážníkům nová a značně široká oprávnění
v této oblasti.

Rok
Celkem zjištěno přestupků

2005
1959

2006
1572

Řešeno blokovou pokutou

323

530

Přestupky v dopravě řešené blokovou pokutou

290

479

Přestupky proti veřejnému pořádku řešené blokovou pokutou

33

51

1636

1048

Na blokových pokutách uloženo celkem

111 200 Kč

570 800 Kč

Na místě v hotovosti uhrazeno

62 300 Kč

255 600 Kč

Pokuty na místě nezaplacené k vymáhání

48 900 Kč

315 200 Kč

Zjištěno vraků

16

18

Počet výjezdů na střežené objekty

338

390

94/128

55/78

Podezření ze spáchání trestného činu předaných Policii ČR

95

90

Výjezd mimo základní plán pracovní doby

364

401

7

21

1625

454

Asistence u domovních prohlídek a výkonu rozhodnutí

63

18

Náhradní doručení dle trestního řádu a správního řádu

45

76

Oznámeno příslušným správním orgánům

Odchyceno zvířat – (provedený odchyt/umístěno v záchytném kotci)

Výjezd k požárům
Radar – počet předaných přestupků

14

z města a okolí

Nový kamerový systém zvýší bezpečnost ve městě
Ke zlepšení bezpečnostní situace
v Černošicích by měl výrazně přispět
nově vytvářený kamerový systém. Jeho
kamery budou umístěny na vjezdových
komunikacích do města a napevno natočeny na konkrétní úsek, na kterém zaznamenají průjezd všech vozidel v denní
i noční době. Systém by měl pomoci při
řešení případů krádeží soukromého,
ale i městského majetku. Strážníci totiž
dokáží určit dobu trestné činnosti a její
provedení, nikoli však způsob jak a čím
byl tento odcizený majetek z města vyvezen.
V tomto ohledu je třeba připomenout,
že v posledních několika týdnech se opět
začaly ztrácet kanalizační víka a mříže.
Děje se tomu hlavně v nočních hodinách, kdy jsou ulice prázdné a svědků je
minimálně. Strážníci v tuto dobu posilují noční hlídkovou činnost a zaměřují se
na kontrolu dodávek a nákladních automobilů. Při dohledání těch vozidel, která
s lupem už město opustila, by jim měl
výraznou měrou napomoci právě nový
kamerový systém.
Odpad pochází z Prahy – 22. ledna zjistila hlídka městské policie v polích mezi

Odpad z Prahy skončil u Černošic.

Černošicemi a Radotínem vysypaný
odpad pocházející z některé z pražských
opraven vozidel. Hlavní město v minulosti zrušilo místní poplatek z odpadu
a jeho obyvatelé si tak musí likvidaci
svého odpadu platit klasickým způsobem. Mnozí z nich se těmto platbám
vyhýbají a odpad raději vyvážejí do
okrajových částí Prahy.
Strážníci získali popis pachatelů –
26. ledna v nočních hodinách byla městská
policie požádána Policií ČR o součinnost
při řešení případu vloupání do rodinného
domu v ulici Jabloňová. Stopy dovedly
strážníky až k místu, kde měli zloději
zaparkované osobní vozidlo, se kterým
po loupeži ujeli. Strážníkům se podařilo
zajistit důkazní prostředky, kterými byl
získán podrobný popis pachatelů.
Pachatel hlídce neunikl – 30. ledna
v 15.00 obdržela městská policie oznámení o krádeži v samoobsluze v Mokropsech. Hlídka na místo činu dorazila
během necelých tří minut, pachatel však
přesto stačil z prodejny utéci. Prchal
směrem do ulice Školní a přes pole do
Mokropes, kde ho u železničního přejezdu hlídka zadržela a převezla na služebnu v Kladenské. Pachateli byla uložena
sankce za přestupek.
Po setmění buďte opatrnější – 3. února ve 20.00 byla hlídka městské policie
požádána o součinnost ve věci údajného
znásilnění ženy jdoucí po silnici z Černošic směrem na Solopisky. Hlídka po
příjezdu na místo zjistila, že se nejedná
o znásilnění, ale o podezření z loupežného přepadení. Celou záležitost šetří
Policie ČR. Gregor Dušička, městská policie
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Starosta vyzval k vytvoření Rady obcí okresu Praha-západ
Pravidelného setkání starostů měst a obcí okresu Praha západ, které se počátkem
února konalo v zasedacím sále Krajského úřadu Středočeského kraje, se poprvé
v roli starosty obce s rozšířenou působností Černošice přestavil Aleš Rádl.
„Na náš úřad dorazily žádosti několika
„Jsem rád, že vás jako nový starosta mohu přivítat na pravidelném setkání, které obcí, abychom v nich vyhlásili zákaz vjezdu
svoláváme proto, abychom vás informovali kamionů. To je věc, na kterou jsme připrao všem, co se ve správní oblasti v rámci veni a kterou bychom měli společně řešit.
okresu Praha západ děje, a aby vy jste měli Nemělo by totiž docházet k tomu, že některé
možnost věci, které se připravují, s námi obce takovou značku samy umístí a tím
konzultovat,“ uvedl nový starosta s tím, vlastně vytlačí kamiony do obcí dalších. Tuže v současné době se vyskytlo několik to problematiku je třeba řešit koordinovaně,
problémů, jež by bylo dobré začít společně ve vzájemné spolupráci a ve spolupráci s Policií České republiky,“ uvedl Aleš Rádl.
řešit.
Kamiony obcím vadí

Výkon státní správy

V souvislosti s přijetím nového silničního zákona byl podle starosty Aleše Rádla
zaznamenán nárůst dopravy na komunikacích protínajících okres, a to zejména
v segmentu větších aut, za něž je třeba
platit mýtné.

V současné době vznikly podle starosty Aleše Rádla určité problémy se
zajišťováním kvalitního výkonu státní
správy týkající se zejména kompetencí
stavebních úřadů. „Některé obce odmítají
vykonávat úkoly státní správy a pokoušejí

Starosta Aleš Rádl hovoří o dění ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Černošice
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z radnice
jsme tuto trasu vyhodnotili jako nejpříhodnější pro obsluhu celého okrese Praha-západ. Ze severní části okresu přijíždějí lidé
na Masarykovo nádraží a odtud pokračují
touto trasou dál, z jižní části přijíždějí na
Smíchov případně na Zličín a rovněž moVznik Rady obcí
Záležitost, kterou vnímá starosta Aleš hou pokračovat trasou B. Nicméně oslovil
Rádl jako velice důležitou, je probíhající mě pan ministr Nečas, který má zájem
dynamická výstavba v okrese Praha-západ, vyřešit problém rychle. Já jsem mu sdělil
jež v určitých lokalitách přerůstá přiměře- parametry, na kterých budeme trvat,“ uvené poměry, což vyvolává řadu souvisejících dl starosta Aleš Rádl. „Poslední budova,
která se jevila jako nejdosažitelnější, stojí
problémů.
„Inicioval jsem proto možnost vzniku ve Štefánikově ulici. Po bližší prohlídce se
rady, která by sice neměla žádné výkon- ovšem ukázalo, že je sice pěkná, v centru,
né pravomoci, nicméně by mohla dobře ale z hlediska komfortu pro veřejnost ne
fungovat jako koordinační orgán shromaž- příliš ideální. Nejsou v ní dostatečné proďující vaše vlastní představy o tom, jakým story pro to, aby se zájemci o služby úřadu
způsobem by se měly jednotlivé obecní mohli volně pohybovat po chodbách a bez
územní plány dál rozvíjet tak, aby tyto stresu čekat, až je úředník přijme. Budeme
problémy byly pokud možno maximálně proto o celé záležitosti dále jednat,“ dodal
eliminovány. Jsou oblasti, kde zmíněná starosta.
výstavba je tak rozsáhlá, že dopravní
Bezpečnostní situace
nároky například na ranní dojíždění do
Sloučením policejních okrsků Praha-zázaměstnání začínají být neúnosné. Stejné
pad a Praha-východ vznikl nový okrsek
je to i v otázce škol a školek, kde kapacity
rovněž přestávají stačit. Vzhledem k tomu, Praha-venkov. Ředitelem nově vzniklého
že jsem také poslancem sněmovny Parla- okrsku se stal plukovník Milan Komárek,
mentu České republiky, jsem připraven ře- který také na setkání starostů tento krok
šit tyto problémy jak systémově, tak osobní obhajoval tím, že výkonu běžné policejní
pomocí v rámci individuálních řešení,“ služby se dotkl minimálně a že v žádném
případě se nebude snižovat počet policejkonstatoval starosta.
ních služeben.
Nová budova úřadu
se je přesunout na obce ostatní. A to je další věc, o které bychom měli společně mluvit
a vyjasnit si, jak postupovat tak, abychom
si takovéto problémy nehrnuli na sebe navzájem,“ uvedl starosta.

Městský úřad Černošice by měl vyklidit
budovu v pražské Podskalské ulici, kde pracují úředníci vykonávající převážně přenesený výkon státní správy. Budovu se snaží
získat ministerstvo sociálních věcí.
„V tuto chvíli je nám nabízeno několik
alternativních budov. My hlavně trváme na
tom, že chceme zůstat v Praze, neboť tak to
stanoví zákon. Snažíme se rovněž, aby náhradní budova byla na trase metra B, neboť

„My jsme toto sloučení do jisté míry
rozporovali, snažili jsme se takovému
řešení zabránit. Domníváme se totiž, že
počet policistů v aktivní službě se nezvýší,
ale naopak dojde ke zkomplikování vzájemné koordinace. Nový okrsek je příliš
rozsáhlý na to, aby vzájemná komunikace
jednotlivých policejních služeben mohla
bez problémů fungovat,“ uvedl starosta
Aleš Rádl.
(sj)
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Jak je to s výměnou řidičských průkazů
Množí se dotazy občanů, dokdy je možno vyměnit staré řidičské průkazy za nové.
Tímto článkem odpovíme čtenářům Informačních listů, pro ostatní budou podstatné
skutečnosti zveřejněny na internetových stránkách města.
Zásadní informací je, že lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů byly prodlouženy dnem 1. 7. 2005 (účinnost zákona
č. 229/2005 Sb.) takto:
Řidičské průkazy vydané:
• od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (typy CZ 1-3)
je občan povinen vyměnit do 31. 12. 2007

• od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 (typy CZ 4-5)
je občan povinen vyměnit do 31. 12. 2010
• od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 (typ CZ 6) je
občan povinen vyměnit do 31. 12. 2013.
Mezní termíny výměny řidičských průkazů
(viz výše) jsou stanoveny datem jejich vydání
dle § 134 odstavec 2 zákona č. 411/2005 Sb.,
ze dne 21. září 2005.
S ohledem na velký počet řidičských průkazů určených k výměně bychom rádi touto
včasnou informací dosáhli stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů,
především s cílem zamezit stresujícím situacím, které by mohl zbytečný nebo předčasný
nápor zájemců o výměnu vyvolat. Tedy jinak
řečeno, doporučujeme, aby občané, kteří mají nejzazší termín kupříkladu ke dni 31. 12.
2010 a tedy ještě dostatek času na výměnu,
nepanikařili a nezvyšovali tak v současnosti
již dosti vysoký nápor na úředníky registru
řidičů. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (konkrétně pak zavedení bodového systému), mnohé
vyděsila a bez zjišťování dalších informací
začali bezhlavě měnit řidičské průkazy. Co
kdyby náhodou neměli ty platné. Na jednu
stranu je to dobře, na druhou se začaly na
úřadech vytvářet fronty.
Obdobná situace vznikla po zveřejnění
informací o nutnosti výměny typů CZ 1-3
do 31. 12. 2007. Proto je tu rada pro ty, kteří
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se chtějí únavnému a dlouhému čekání vyhnout: podívejte se na výše uvedenou tabulku a zamyslete se nad tím, kolik ještě máte
času a kdy by bylo nejvhodnější si průkaz
vyměnit tak, aby to nebylo na poslední chvíli. Vy, kteří musíte vyměnit doklad tento rok,
přijďte třeba již příští týden nebo na jaře, na
podzim, jen ne na poslední chvíli.
Nezapomeňte s sebou přinést platný
doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
jednu fotografii o rozměrech 3,5 × 4,5 cm
a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Třeba právě vy svým rozvážným přístupem
přispějete ke kýženému rovnoměrnějšímu
tempu výměn, nebudete čekat dlouho ve
frontách a úřednice pro vás jistě budou mít
přívětivější úsměv. Vyváženého stavu nedosáhneme bez vaší základní znalosti uvedené
problematiky a aktivní spoluúčasti.
Stávající řidičské průkazy vydávané od
1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 jsou i nadále platné, a to ve všech členských státech Evropské
unie.
Řidičské průkazy vydané před 1. 7. 1964
jsou v současné době již neplatné a jejich
výměna ze zákona byla možná do konce roku 2002. V současné době je nutné si podat
novou žádost o vydání řidičského průkazu
podle vzoru ES.
Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla do 15 až 20 dní.
Při vydání nového řidičského průkazu je
původní průkaz úředně znehodnocen a vydání nového potvrdí žadatel svým podpisem
na přední straně podané žádosti.
Výměna je osvobozena od správního poplatku.
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

z radnice

Studní individuálního zásobování se zánik povolení netýká
V letošním roce se ve sdělovacích prostředcích začaly objevovat informace o zániku povolení k nakládání s vodami. Výsledek? Majitelé studní jsou znepokojeni.
Studní individuálního zásobování se však zánik povolení netýká.
Studnou individuálního zásobování je dohospodářského resp. vodního díla. Takokaždá studna u rodinného domu nebo vá povolení jsou nadále platná a nedochází
rekreační chaty, která slouží pro osobní po- k jejich zániku. Majitel povolené studny
třebu toho, kdo nemovitost užívá. A každý nemusí kontaktovat žádný úřad, neboť jeho
majitel studny zřejmě zná alespoň přibliž- studna je po právní stránce v pořádku a neně dobu, kdy jeho studna byla vybudová- hrozí žádný postih.
na, a podle této doby existuje významný
Pokud existuje studna vybudovaná po
rozdíl.
roce 1955, která nebyla povolena, jde o pro-

Staré studny, které byly vyhloubeny před
rokem 1955, nemají a nemusejí mít žádné
povolení, neboť v té době se taková povolení nevydávala a studny jsou ze zákona
považovány za řádně povolené.

Studny vybudované po roce 1955 mají mít
povolení vydáno, a to povolení k odběru
podzemní vody a povolení ke zřízení vo-

tiprávní stav a její majitel by se měl obrátit
na vodoprávní úřad, kterým je pověřený
obecní úřad podle místa studny. Ani v tomto případě však nedochází k datu 1. 1. 2008
k žádné změně a hrozící postih nebude
přísnější než dosud.

JUDr. Markéta Fialová,
vedoucí odboru životního prostředí

Finanční úřad Praha-západ informuje daňové poplatníky

Finanční úřad Praha-západ informuje
daňové poplatníky, kteří budou za rok
2006 podávat daňové přiznání k dani
z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci úřadu přítomni v následujících
dnech na Městském úřadu Černošicích:
Datum návštěvy/konzultace
Stanovené hodiny

zaplacení daně. Pro případ, že vzniknou
poplatníkům v souvislosti s podáváním
daňových přiznání některé nejasnosti,
mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách
Finančního úřadu Praha-západ, tel. číslo:
261 373 200 nebo Finanční ředitelství

20. 3. 2007

22. 3. 2007

27. 3. 2007

29. 3. 2007

9 – 15

13 – 17

14 – 17

14 – 18

Pracovníci finančního úřadu ve výše
uvedených termínech umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu – bez front
a v „domácím“ prostředí – mohli vyřídit
své záležitosti. V rámci těchto úředních
hodin mohou daňoví poplatníci platně
podat daňové přiznání, mohou získat
pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž
mohou obdržet složenku pro případné

v Praze, tel. číslo: 234 009 219. Informační linky budou v provozu v termínu od
1. 3. do 31. 3. 2007 (pondělí, středa: 8.00
– 17.00, úterý, čtvrtek: 8.30 – 14.30, pátek:
8.30 – 14.00).
Pracovníci daňové správy budou rádi,
když využijete nabízené služby, a věří, že
se tím alespoň částečně usnadní plnění
vašich daňových povinností.
Finanční úřad Praha-západ
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Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Přídavek na dítě

- nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s příjmem nižším, než je čtyřnásobek
životního minima rodiny,
- pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok,
- přídavek je vyplácen ve třech úrovních v závislosti na příjmu rodiny; výše dávky je stanovena
jako násobek částky životního minima dítěte a příslušného koeficientu:
Nezaopat�ené dít� má
nárok na p�ídavek
ve zvýené vým��e�
v základní vým��e�
ve sníené vým��e�

Výe p�ídavku vyjád�ená násobkem
�ástky ivotního minima dít�te�
0,36
0,31
0,16

P�íjem rodiny vyjád�ený násobkem
�ástky ivotního minima�
do 1,5
nad 1,5 do 2,4
nad 2,4 do 4,0

- výše přídavku dle věku nezaopatřeného dítěte a příjmu rodiny činí k 1. lednu měsíčně:
V�k nezaopat�eného dít�te

do 6 let
6  15 let
15  26 let

Výe p�ídavku na dít� dle úrovn� vým�ry m�sí�n� v K� k 1. 1. 2007
zvýená
základní
Sníená
576
496
256
706
608
314
810
698
360

Sociální příplatek

- nárok má rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem
v rodině nepřevyšuje 2,20 násobek životního minima rodiny:
Úplná rodina (oba rodi�e) s po�tem
nezaopat�ených d�tí:

Hranice �istého p�íjmu v K� m�sí�n�
pro nárok na sociální p�íplatek od 1. 1. 2007:

1,0 násobek ivotního minima (maximální)

2,2 násobek ivotního minima (není nárok)

jedno do 6 let

7 080

15 576

dv� 5, 8 let

9 040

19 888

t�i 5, 8, 12 let

11 000

24 200

�ty�i 5, 8, 12, 16 let

13 250

29 150

- pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí,
- výše sociálního příplatku je odstupňována podle věku dítěte a příjmu rodiny; jako příklad lze
uvést situaci úplných rodin s jedním dítětem bez dalších sociálních událostí; výše sociálního
příplatku dle stáří dítěte a výše příjmu rodiny činí:
Sociální p�íplatek p�i rozhodném p�íjmu rodiny v p�edchozím
V�k nezaopat�eného
kalendá�ním �tvrtletí m�sí�n� v K� k 1. lednu 2007
dít�te v rodin�
1,0 M
1,6 M
2,0 M
do 6 let*
873
437
146
6  15 let
1 070
535
179
15  26 let
1 228
614
205
Pozn.: * rodina bez nároku na rodičovský příspěvek

- sociální příspěvek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené,
dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní
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postižení nebo osamělost rodiče; vyšší sociální příspěvek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku; nově se sociální příspěvek zvyšuje
i rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Příspěvek na bydlení

- nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto
30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené
zákonem,
- normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti; zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady; dále
jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií; normativní náklady na bydlení jsou propočítány
na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
a) pro nájemní byty
Po�et obyvatel obce
Po�et osob
nad
100
tis.
50
000  99 999 10 000  49 999
do 9 999
v rodin�
Praha
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
1
3 339
2 893
2 659
2 518
2 460

2
3
4 a více

4 926
6 764
8 545

4 233
5 858
7 453

3 913
5 440
6 948

3 721
5 188
6 644

3 640
5 083
6 517

b) pro družstevní byty a byty vlastníků

Po�et osob
v rodin�

Praha

1
2
3
4 a více

2 236
3 362
4 730
5 978

nad 100 tis.
obyvatel
2 236
3 362
4 730
5 978

Po�et obyvatel obce
50 000  99 999 10 000  49 999
obyvatel
obyvatel
2 236
2 236
3 362
3 362
4 730
4 730
5 978
5 978

do 9 999
obyvatel
2 236
3 362
4 730
5 978

- výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35),
- nová právní úprava příspěvku na bydlení v praxi znamená, že příspěvek na bydlení podle
dosavadních předpisů se naposledy vyplatí za prosinec 2006; aby byl přiznán příspěvek na
bydlení od ledna 2007 podle nových předpisů, je třeba podat novou žádost na předepsaném
tiskopise a doložit všechny rozhodné skutečnosti; půjde zejména o náklady za bydlení za
4. čtvrtletí roku 2006.

Rodičovský příspěvek

- nárok má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o alespoň
jedno dítě mladší 4 let; je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené, nárok na rodičovský příspěvek je prodloužen do 7 let věku dítěte,
- rodičovský příspěvek náleží, pokud dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobnou instituci
pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci; dítě, které dovršilo 3 roky věku, může
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pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím
4 hodiny denně,
- příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání
rodičovského příspěvku; po dobu své výdělečné činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě
jinou zletilou osobou,
- výše rodičovského příspěvku je stanovena ve výši částky odpovídající 40 % průměrné měsíční
mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku,
v němž se rodičovský příspěvek poskytuje; pro rok 2007 se tedy vychází z průměrné mzdy
roku 2005 a rodičovský příspěvek tak od 1. ledna do 31. prosince 2007 činí 7 582 Kč měsíčně,
- příjemcům rodičovského příspěvku se dávka zvýší automaticky; nemusí o nic žádat; zvýšená
částka se poprvé vyplatí za leden 2007 v únoru.

Příspěvek na školní pomůcky

- nárok má dítě, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na přídavek na dítě,
- příspěvek na školní pomůcky náleží dítěti jen jednou a vyplatí se v roce, kdy dítě nastupuje
do 1. třídy,
- výše příspěvku na školní pomůcky činí 1 000 Kč.

Dávky pěstounské péče
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
- nárok má nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nejdéle do 26 let, pokud žije ve

společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem,

- výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,30 násobek životního minima
dítěte; v případě zdravotně postiženého dítěte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje úměrně stupni postižení a činí 2,35 u dlouhodobě nemocného dítěte, 2,90
u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10 u dlouhodobě těžce zdravotně postiženého
dítěte; výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako součin částky životního
minima dítěte a koeficientu 1,40.

Výe p�ísp�vku na úhradu pot�eb dít�te m�sí�n� v K� k 1. lednu 2007
dlouhodob�
dlouhodob�
dlouhodob� t�ce
zdravé dít�
nezaopat�ené dít�
nemocné
zdrav. postiené
zdrav. postiené
ve v�ku
koeficient 2,30
koeficient 2,35
koeficient 2,90
koeficient 3,10
do 6 let
3 680
3 760
4 640
4 960
od 6 do 15 let
4 508
4 606
5 684
6 076
od 15 do 26 let
5 175
5 288
6 525
6 975
dlouhodob�
dlouhodob� t�ce
zdravé dít�
zaopat�ené nezletilé
zdrav. postiené
zdrav. postiené
dít� ve v�ku
koeficient 1,40
koeficient 2,90
koeficient 3,10
od 15 do 18 let
3 640
7 540
8 060
Odměna pěstouna
- nárok má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče,
- výše odměny pěstouna je stanovena jako součin životního minima jednotlivce a koeficientu
1,00 za každé dítě svěřené do pěstounské péče; k 1. lednu 2007 činí odměna pěstouna za jedno
dítě 3 126 Kč měsíčně.
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Odměna pěstouna ve zvláštních případech
- nárok má pěstoun, který se stará alespoň o tři děti v pěstounské péči nebo je-li pěstounovi
svěřeno alespoň jedno dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou
péči,
- výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima jednotlivce
a koeficientu 5,50; za každé další dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje 0,5
životního minima jednotlivce za každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednotlivce
jde-li o další dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči.

Po�et d�tí v p�stounské pé�i
1
2
3
4
1 dlouhodob� t�ce postiené

M�sí�ní odm�na p�stouna v K� k 1. lednu 2007
3 126
6 252
17 193
18 756
17 193

Příspěvek při převzetí dítěte
- nárok na tuto jednorázovou dávkou má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče,
- výše příspěvku při převzetí dítěte činí 4,45 násobek životního minima dítěte.
V�k dít�te
do 6 let
6  15 let
15  26 let

M�sí�ní p�ísp�vek p�i p�evzetí dít�te v K� k 1. lednu 2007
7 120
8 722
10 013

Příspěvek na nákup motorového vozidla
- nárok má pěstoun, který se v pěstounské péči stará minimálně o čtyři děti; další podmínkou je,
že toto vozidlo pěstoun nepoužívá k výdělečné činnosti,
- výše dávky závisí na ceně motorového vozidla a může činit až 70 % ceny, maximálně však
100 000 Kč; tento příspěvek může být poskytnut též na opravu vozidla.

Porodné

- nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě; jestliže žena, která porodila dítě, zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec; na porodné má
rovněž nárok osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči
rodičů,
- výše závisí na počtu současně narozených dětí; je stanovena jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu, jehož hodnota činí při narození 1 dítěte 11,10 a při narození dvou
a více dětí současně 16,60.

Po�et sou�asn� narozených d�tí
1 dít�
2 d�ti
3 d�ti
4 d�ti

Výe porodného v K� k 1. lednu 2007
17 760
53 120
79 680
106 240

Pohřebné

- pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb, a to za podmínky, že zemřelá osoba
měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR nebo že se pohřeb konal na území ČR,
- výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč.
Vydalo MPSV
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Vzniká monumentální dílo na motivy života ve městě
Co nového se děje v naší Základní umělecké škole? Čím se může pochlubit výtvarné
oddělení a na jakém projektu děti pracují?
Pojďme si to připomenout:

měla z dárku ohromnou radost, přívěsek
se sluníčkem nosí stále na krku. Nedávno
mi ho ukázala a svěřila se, že ho nikdy nesundá, neboť jí přináší štěstí a radost.

A co pěkného připravuje výtvarné odV listopadu mne požádala paní místostarostka Helena Langšádlová o vytvo- dělní školy v současné době? Cyklus prací
ření návrhových kreseb vánočního přání. související s naším městem tak, jak jej
Práci jsem zadala celému přípravnému vidí děti. Jde o velké formáty, na kterých
oddělení. Volila jsem perokresbu tuší vytvářejí výtvarné celky. Například motiv
a perkem (dřívkem). Vzniklo mnoho pěk- kostela a jeho okolí, motiv školy, přírody,
ných kreseb s motivy vánočního Betlému, zvířat, co u nás žijí, okolí řeky Berounky,
Svaté rodiny, nálady zimní
motiv mokropeského mlýna
krajiny, maminky pečící
s městskou pláží, Hladké
cukroví a hlavně ozdobeskály, trati s vlaky, nádraží
ného vánočního stromku.
a především lidí, kteří zde
Návrhy pak putovaly na
žijí a svým jednáním, choměstský úřad. Nejpěknější
váním a především skutky
z nich, perokresba, kterou
vytvářejí obraz Černošic.
vytvořila Sára Schneiderová,
Na díle pracují přípravkové
se pak stala oficiální váděti ve věku od čtyř a půl do
noční gratulací města Čeršesti let. Větší děti se věnují
nošice. Paní místostarostka
přípravě svých absolventpak přišla Sárce za vítězný
ských prací.
návrh poděkovat a předat
jí odměnu – zlatý přívěsek
V neposlední řadě se snase sluníčkem. Malá autorka
Sárka při práci.
žíme hodně pracovat také

Malí výtvarníci se svým cyklem děl na motivy života ve městě.
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s hlínou, modelujeme zvířata, tvarujeme
kachle, vázy, učíme se vytvářet na hrnčířském kruhu misky. Myslím, že práce a plánů máme dost, a to je dobře.
A nakonec ještě pozvání. Výtvarné oddělení naší školy pořádá 8. března v Domě s pečovatelskou službou tvůrčí dílnu

nazvanou Jaro se blíží. Spolu se seniory
z DPS si budeme malovat, k čemuž nám
zahraje kvartet žáků naší školy – dechové
třídy – pod taktovkou paní učitelky Pavlíny Tomášové. Začínáme v 15.30. Přijďte,
těšíme se na vás.
Hana Bláhová, výtvarný pedagog ZUŠ

Co jsme prožili v naší mateřské škole?
Byl tu Nový rok a my jsme se opět sešli
v naší mateřské škole v Husově ulici ještě
plni vánočních zážitků.
Všemi očekávaná zima nepřicházela, ale
pohádka O dvanácti měsíčkách nám pomohla vklouznout do zimních radovánek.
Stříhali, trhali a tvořili jsme vločky, sníh,
koule i sněhuláky z papíru, tkanin, vaty, peříček i modelíny. V zasněžené školce jsme
si i zasportovali.

s chutným občerstvením, které připravili
rodiče.
Tak jsme se rozloučili se zimním obdobím a naladili se na poklidné očekávání
jara a Velikonoc.
A co nás ještě čeká?

Pohádky v Plzni i v Praze, slet čarodějnic,
výlet do Prahy – lanovkou na Petřín, pěšky
na Hrad a prohlídka Muzea hraček. Dále
pak projížďka parníkem do pražské zoo
Mnohé naše školáky čekal důležitý úkol a prohlídka Berouna spojená s návštěvou
– připravit se na zápis do základní škol. medvědů, pěší výprava do okolí naší školy,
První opravdové setkání se školou do- výlet na kolech, škola v přírodě Šlovice, kde
padlo výborně. Těšíme se, že si návštěvu oslavíme Den dětí a při olympiádě změříškoly zopakujeme, tentokrát při vyučování me své síly. A pak už zakončení školního
v prvních třídách.
roku – pasování předškoláků na školáky
V únoru jsme shlédli pohádku O Smo- spojené se sportovním odpolednem.
Učitelky MŠ Husova
líčkovi, kterou nám divadlo Pampeliška
Poděkování
přivezlo do školky, a pohádku Ach ta paní
Minuta, za kterou jsme si udělali výlet do
Chtěly bychom veřejně poděkovat paním
Plzně.
učitelkám ze školky v Husově ulici za trV únoru jsme si vyzkoušeli, jak pracují
naši rodiče a jak pracovali řemeslníci za
starých časů. V řemeslných dílnách vznikly
perníky, šátky, korále i jitrnice. Děti si zdařilé výrobky prodávaly i kupovaly ve stáncích na školním jarmarku. A nakupovali
i rodiče. Kde? Na Masopustním karnevalu,
kam jsme je s dětmi pozvali. Přehlídku a rej
masek vystřídaly veselé soutěže dětí a rodičů. Veselí vyvrcholilo bohatou tombolou

pělivý přístup k dětem a za program, který
pro ně připravují. Svou práci zvládají s přehledem a hlavně s úsměvem. Náš dík patří
také paní kuchařce, jejíž chutná a zdravá
jídla pak naše ratolesti vyžadují i doma.
Přejeme černošickým dětem, aby mohly tuto
školku s jedinečnou rodinnou atmosférou
a na krásném místě u lesa navštěvovat
i v příštích letech.
Iva Císařová a Lenka Kalousková
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Poutavě lze hovořit i o třídění a recyklaci odpadů

P

očátkem února proběhla
v naší škole přednáška
s ekologickou tématikou.
Odborníci z firmy Eko-kom
zajímavým a názorným způsobem seznámili žáky 6. a 7.
tříd s možnostmi zpracování
a dalšího využití tříděného
odpadu. Tedy s problematikou, která zapadá do výukových plánů. Přednáška, jejíž
hlavním cílem bylo ukázat
dětem nutnost třídění a recyklace odpadu v každodenním životě dinná výchova. Myslím, že šlo o akci
v rámci ochrany životního prostředí, zdařilou, která zvýšila úroveň vědomí
rozšířila a doplnila prvky ekologické našich žáků v oblasti ekologie.
Mgr. Olga Bočková, ZŠ Černošice
výchovy v předmětech přírodopis a ro-

I cyklisté musí dodržovat pravidla silničního provozu

M

ezi kluky a děvčata základní školy v Komenského ulici zavítala
17. února paní Hana Tupá z BESIPu
(zkratka, jak jistě každý ví, znamená
Bezpečnost silničního provozu), aby
si s nimi popovídala o tom, jak se má
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chovat chodec, jaké jsou povinnosti
řidičů a jaký význam mají jednotlivé dopravní značky. „Je třeba, aby si
školáci uvědomili, že prohánějí-li se na
svých kolech, jsou také řidiči. A to řidiči nemotorových vozidel. Měli by proto
vědět, v kolika letech smějí
vyjet na silnici bez doprovodu, že musí mít na hlavě
přilbu a že například nesmí vjet do ulice opatřené
značkou Zákaz vjezdu. Je
také třeba, aby si zvykli
kontrolovat funkčnost povinné výbavy svého kola
před jízdou tak jako řidiči
motorových vozidel. To vše
je ochrání před případnými úrazy,“ uvedla paní
(sj)
Tupá.
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Oslavence potěšily písničky, srdíčka i fotografie starých Černošic
S přáním zdraví, štěstí a spokojenosti
pravidelně přicházejí do Domu s pečovatelskou službou popřát seniorům,
kteří oslavili významná životní jubilea,
představitelé města a také děti z místních
škol. Setkání, které se tu konalo 7. února,
bylo stejně příjemné, jako všechna předchozí, nicméně, jak uvedla místostarostka
Helena Langšádlová, s několika překvapeními. První překvapení připravily děti
ze základní školy, které pod taktovkou
paní učitelky Jany Venclíčkové zazpívaly
seniorům populární skladby Karla Hašlera, Jaroslava Ježka a Jiřího Šlitra, další
pak nachystaly děti z vrážské mateřské
školy, které ve své řemeslnické dílně vyrobily pro oslavence moduritová srdíčka.
A nakonec se mohli senioři potěšit fotografiemi starých Černošic, které na(sj)
shromáždila paní Milena Křížová.
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Mokropeští hasiči si za profesionální zásah vysloužili uznání

Už tradičně počátkem nového roku hodnotil Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy
svoji činnost za rok uplynulý. Stalo se tak
na výroční valné hromadě, která se za
účasti starosty Aleše Rádla, místostarostky
Heleny Langšádlové, zástupců spřátelených
sborů a místních spolků a organizací uskutečnila 26. ledna.
Valná hromada hodnotila především
práci zásahové jednotky města. Ocenila
však i výsledky hasičské mládeže (3. místo
v podzimní soutěži hry Plamen) a spolkovou a pracovní činnost sboru, jehož
příslušníci věnovali mnoho volného času
na údržbu a opravu jak hasičských vozidel
a techniky, tak i zbrojnice.
Hasiči jsou tu především proto, aby
pomohli lidem v krizových situacích. A to
nejen v případě požárů či přírodních katastrof (povodně, přívalové deště), ale také
při technických zásazích, úniku ropných
látek z motorových vozidel a při dopravních nehodách. Při všech těchto událostech jednotka sboru dobrovolných hasičů
města zasahovala. Celkový počet výjezdů
se přitom v porovnání s rokem 2005 zvýšil
o 137 procent.
Statistické údaje za rok 2006
Celkový počet výjezdů

82

z toho:
- požár
(14× v katastru města, 2× mimo)

Vážení hasiči,

16

- technický zásah

22

- dopravní nehoda

7

- živelná pohroma

33

- plyn

1

- požární asistence

3

Výjezdové hodiny celkem

1760

Sledujte internetové stránky
Od 1. ledna jsou spuštěny úplně nové internetové stránky našeho sboru
www.sdhmokropsy.cz s vylepšeným přístupem k odkazu Nebezpečí!, kde lze získat
informace o stavu Berounky (v katastru
města) při povodňovém nebezpečí či při
chodu ledových zátaras. Vedle internetových stránek je však stále platný postup
informovanosti občanů tak, jak fungoval
doposud.
Letos už dvaadvacet výjezdů
Od začátku roku 2007 uběhly dva měsíce
a hasiči mají na svém „kontě“ už 22 výjezdů. Nejvíc se však vyznamenali při větrné
smršti Kyrill. Vedle likvidace spadlých stromů zabezpečovali střechy před úplným zničením. Šlo o plechové šablony na rodinném
domě v ulici V Mýtě a z jedné třetiny utrženou střechu na panelovém domě v Karlické,
kde kvůli silnému větru a hustému dešti šlo
o velice náročný zásah. Utrženou střechu se
podařilo odříznout a spustit na zem, aniž
by vznikla další škoda na majetku. Zásah
probíhal od 22.30 do 2.00 a hasiči si za něj
vysloužili veřejné poděkování.

dovolte mi, abych vyslovil poděkování jménem celého Stavebního
bytového družstva Černošice za zcela profesionální přístup a osobní nasazení při
likvidaci poškozené střechy na našem domě v noci 18. ledna 2007. V daných povětrnostních podmínkách se jednalo o velmi nebezpečnou akci, díky které byly celkové
škody výrazně nižší. Ještě jednou děkujeme a jsme rádi, že v naší obci máme takový
S pozdravem Tomáš Kratochvíl, místopředseda SBD Černošice
hasičský tým.
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1

2

3

Poděkování dárcům a sponzorům
Loni skončila tříletá veřejná sbírka. Vynesla
150 481,54 Kč. Peníze byly použity na nákup
věcí pro zásahovou jednotku, osvětlovací
stožár pro vozidlo Liaz CAS 25, záchranné
vesty, radiostanice s příslušenstvím, ochranné přilby pro práci na vodě a lezecké družstvo. Tímto jménem svým i celého sboru
děkuji všem, kteří do této sbírky přispěli. Zároveň děkuji i sponzorům, kteří přispěli na

4

1 – zásah na Kyrillem poškozené
střeše domu
v Karlické
2 – likvidace ropné
skvrny
3 – hořící kontejner
4 – zásah při povodni na Vráži

činnost sboru. A protože nelze jen brát, ale
i dávat, nechal sbor na své náklady vyřezat
dřevěnou plastiku sv. Floriána, patrona hasičů, která zdobí interiér mokropeské kapličky,
původně hasičské zbrojnice.
Závěrem bych chtěl našim spoluobčanům
popřát, aby co nejméně potřebovali naši pomoc. Bude-li to však nutné, pak ihned volejte
číslo 251 640 150, kde je nepřetržitá služba.
Jan Prskavec, starosta SDH Mokropsy
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Jeden z nemnoha černošických rekordů vytvořili šermíři

Na pětaosmdesát obyvatel Černošic připadá jeden historický šermíř, což je rekord mezi českými městy. Nezanedbatelný
podíl na doslova masovém rozšíření této kombinace divadla
a sportu v našem městě má člen české asociace šermířů a zakladatel skupiny historického šermu Alotrium Ing. Josef Kutílek. Proto otázky, týkající se zatím nedlouhé historie černošických skupin historického šermu, směřovaly právě na něj:
Tak tedy, jak je torické scéně první, ryze dámská taneční
to s těmi černo- a šermířská skupina Reginleif. Programošickými šermíři? vě i ekonomicky je samostatná, technicky
V současné době se v Černošicích his- a obchodně se opírá o Alotrium. Se svými
torickému šermu aktivně věnuje okolo sto sedmi vystoupeními, z toho devadesát
šedesáti nadšenců, což jej, co do počtu jich bylo společných s Alotriem, to v loňčlenů, řadí k nejoblíbenějším volnočaso- ském roce byla bezesporu nejúspěšnější
černošická šermířská skupina.
vým aktivitám ve městě.

Baterky s.r.o. je projekt pro nejmladší
šermíře ze skupiny Alotrium. Nejde tedy
o samostatnou skupinu, ale jen o synonymum pro nedobře znějící „mladé Alotrium“. Pod názvem Baterky s.r.o. se náš doTo se musíme vrátit do roku 1990, kdy
rost poprvé představil v Budyni nad Ohří,
jsme s Vladimírem Svozilem – on byl otkde zabodoval na soutěžní přehlídce.
cem myšlenky, já jsem dodal know-how
Spolupráce Alotrium, Reginleif a Ba– založili skupinu historického šermu.
terky
je tedy jasná. Co Nevers?
O rok později pro nás Soňa Křečanová
Nemáme problém. Loni jsme pozvali
vymyslela jméno Alotrium. V roce 1992
jsme měli okolo dvanácti členů a v prak- Nevers na dvě naše akce a osobně mě
ticky nezměněné podobě jsme fungovali příjemně překvapila zvláště jejich mladší
až do roku 2002, kdy se jeden z našich část.
členů, Tomáš Kopačka, rozhodl jít vlastní
Vraťme se k Alotriu. Co dělá?
cestou a společně s několika dalšími zaloMimo víceméně známých divadelně
žili vlastní, samostatnou nezávislou skupi- šermířských produkcí jsme loni v Centru
nu historického šermu Nevers. V průběhu historie XVII. století v Praze na Kampě,
roku 2003 pak došlo k úplné generační ve spolupráci s Historickým městečkem
výměně a v Alotriu převládly ročníky Křížov O.P.S, zahájili cyklus vzdělávacích
1987 a mladší, navíc se silnou převahou pořadů pro základní školy. Vedle toho se
slečen.
řada našich členů aktivně věnuje studiu
To nás přivedlo k myšlence připravit ne- historie, přednáškové činnosti pro vojen v Čechách zcela ojedinělý projekt, a to jenská muzea a shromažďování různých
dámskou šermířskou skupinu. Zadařilo se, historických artefaktů. V souvislosti s tím
a tak od roku 2004 působí na české his- prozradím jeden z našich dlouhodobých
Tato šedesátka šermířů působí ve
skupinách Alotrium, Reginleif, Baterky s.r.o. a Nevers. Přibližte nám jejich
historii.
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cílů – rádi bychom založili vlastní muzeum, které by dokumentovalo historii
Poberouní. Tímto se obracím na všechny,
kteří by chtěli na tomto projektu spolupracovat. Ozvěte se mi.
Jaký byl pro Alotrium minulý rok?
V zásadě úspěšný. Skupina absolvovala
devadesát vystoupení nejen v Česku, ale
i v Polsku a Německu. Mimo to se zúčastnila spolu s Reginleif natáčení pořadu
Pokr pro ČT a několika filmů. Pokud jde
o další aktivity skupiny, máme za sebou
odborné přednášky v muzeích a okolo
třiceti přednášek pro základní školy.

guardů úspěšně zvládli Ondřej Svoboda
a Matouš Filcík. Osobně si pak nejvíce
cením pozvání do Polska, kde jsme, opět
společně s Reginleif, reprezentovali Středočeský kraj na Českém dnu v Krakově.
Kdy pro vás letos začne sezona?
Začala už v lednu na Tři krále vystoupením na Karlštejně. Navíc už máme za
sebou desítku přednášek pro základní
školy. A protože se zanedlouho otevřou
hrady a zámky, bude možné Alotrium
potkat i tam.
No a na závěr?

Závěrem bych chtěl poděkovat všem
z Černošic a okolí, kteří se na činnosti
Z pohledu skupiny považuji za nej- skupiny Alotrium podílejí či ji podporují.
úspěšnější Černošická Alotria v podobě Zejména pak MěÚ Černošice, Pavlu Blaže3. ročníku setkání skupin historického nínovi z odboru kultury, PhDr. Mouchovi,
šermu na zámku v Dobřichovicích. Dále řediteli ZŠ Černošice, panu Řehořovi ze
pak úspěšnou organizaci programu Sva- Staviteství Řehoř, panu Barchánkovi a firtováclavských oslav na Náměstí 14. října, mě Šiba, panu Bulíčkovi z Trans Hospital,
které současně byly dnem černošické kul- slečnám ze skupiny Reginleif a samozřejtury v Praze 5. Mediálně nejúspěšnější byl mě našemu fanklubu: Martině Svobodové,
bezesporu historický doprovod paní Livie Ivě Hlůžeové, Hance Milatové, Marcele SiKlausové po Pražském hradě. Roli body- tařové a dalším. Ptal se Stanislav Janovský
Co považujete za největší úspěch?

Přehled akcí skupiny Alotrium
2. června – jednou z nových akcí v tomto roce bude průvod císaře Karla IV.
z Prahy na Karlštejn, samozřejmě přes Černošice,
23. června – celostátní soutěžní přehlídka skupin historického šermu na vodním
hradě v Budyni nad Ohří,
7. červenec – urození rváči na Rýzemberku – jedna z velkolepých historických
akcí pořádaná na stejnojmenném hradě u Kdyně,
14 červenec – zámecké slavnosti na zámku Bor u Tachova,
5. – 11. srpen – zámek Ploskovice u Litoměřic,
15. září – Černošická Alotria, IV. ročník setkání skupin historického šermu.
Podrobný seznam a další informace o všech našich akcích naleznete na internetových stránkách www.alotrium.cz, nebo na stránkách naší partnerské skupiny: www.reginleif.cz, v sekci akce.
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Deset let přátelství s Gerbrunnem, to už jsou skoro dějiny
Zhruba před deseti lety seznámil se jeden tehdejší občan černošický, znamenitý tenista,
s půvabnou úřednicí německého velvyslanectví a prožili spolu milostný románek, jehož
detailní popis není znám. Na jaře 1991 pak došlo na černošickou radnici pozvání z téhož
velvyslanectví s nabídkou přátelství. Po vzájemné korespondenci následovala začátkem
listopadu první návštěva delegace z Gerbrunnu (pánové Pavel a Kesselring), která byla
přijata panem starostou Perglem. Prohlédli si obec, podiskutovali o našich problémech
s jejím rozvojem a pozvali zástupce Černošic na návštěvu.
Poté se už vzájemné kontakty začaly rozvíjet. V lednu 1992 vyrazili zástupci Černošic do
Gerbrunnu (Pergl, Štanc, Poulová), v dubnu
téhož roku k nám zavítal okresní tajemník
EU z Würzburgu Anton Halbich s delegací
z Würzburgu a Gerbrunnu. Na Slánce se setkali se starostou a radními. V létě 1992 byl pan
Václavek junior na tenisovém utkání v Gerbrunnu, 15. až 18. dubna následujícího roku
přijelo do Černošic šest chlapců a čtyři dívky
z Gerbrunnu, 3. až 15. srpna pak navštívil Lumír Appeltauer a devět členů modelářského
klubu Gerbrunn a na oplátku k nám mezi 16.
a 18. říjnem přijela třicítka hostů z Gerbrunnu.
Konal se společenský večer s hudbou a tancem na Slánce. V roce 1994 zprostředkoval
pan Pavel studium němčiny na universitě ve
Würzburgu pro naší paní učitelku Landovou
a v lednu 1995 byl pak založen kroužek německé konverzace vedený paní Poulovou.
Podepisování, pečetění a další setkání
• 23. až 25. 6. 1995 přijelo čtyřicet hostů
z Gerbrunnu. Společný večer na Slánce
s hudbou a tancem se vydařil,
• 20. až 22. 10. 1995 – delegace z Černošic
(Pergl, Drtina, Poulová) v Gerbrunnu, kde
byla podepsána Smlouva o přátelství,
• 24. 4. 1996 se v Černošicích v hotelu Slánka konalo slavnostní pečetění smlouvy za
účasti hostů z polské Leśnice (starosta Lorke, p. Wolf, p. Pavel, z L. starosta p. Kurzal),
• 9. až 19. 5. 1996 se konal Český týden ve
Würzburgu. Delegace z Černošic bydlela
v Gerbrunnu (Pergl, Poulová, Landová,
Hrálová, Lešetický); z bohatého kulturního a společenského programu uvádím
divadelní představení hry Karla Čapka
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Věc Makropulos a debatní večer o česko-německých vztazích,
• 9. až 10. 5. 1997 – delegace z Gerbrunnu
a Leśnice na Slánce,
• 21. 11. 1997 – koncert mladých hudebníků
z Černošic (skupina O. Hokra) a Leśnice
(dechovka) v Gerbrunnu,
• 12. 11. 1998 – kulturní večer s hudbou
skupiny O. Hokra a recitací veršů mladého
poety P. Borkovce v Gerbrunnu.
V červenci loňského roku slavili gerbrunnští
hasiči 130. výročí založení sboru. Oslavy se zúčastnila delegace SDH Mokropsy. Poté v srpnu
přijela návštěva z Gerbrunnu na černošickou
pouť. Koncem října 2000 se v Gerbrunnu
konalo slavnostní podepisování smlouvy
o partnerství mezi Gerbrunnem a čtyřmi
obcemi z francouzského regionu Calvados, na
které byli pozváni zástupci Černošic v čele se
starostkou Helenou Langšádlovou. Vystoupení
skupiny historického šermu Allotrium na slavnostním večeru bylo přijato s potleskem, který
se nezdál býti pouze zdvořilý.
Co se chystá
• 30. června bude v restauraci Slánka slavnost spojená s povýšením smlouvy o přátelství mezi Černošicemi a Gerbrunnem na
smlouvu o partnerství; očekáváme kolem
dvaceti hostů včetně zástupců spřátelené
polské obce Leśnica; veřejnost je srdečně
zvána,
• 21. až 23. září se uskuteční společný turistický výlet na Šumavu; noclehy jsou zajištěny na Kvildě; zájemci se mohou přihlásit
u L. Apeltauera (3091), J. Landové (1171)
a L. Lešetického (3178).
Ladislav Lešetický
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Hokejové áčko do play off nepostoupilo
V tabulce krajského přeboru mužů, kterou v tomto
čísle přinášíme, chybí sice
ještě poslední kolo základní
části, nicméně pro černošické
hokejisty už bylo v tu chvíli
rozhodnuto. Do play off nepostoupili. Letošní sezóna tak
pro ně skončila.
Na posledního postupujícího
ztratily sice SK Černošice plných
jedenáct bodů, nicméně sehrály
několik dobrých zápasů. Například s lídrem tabulky Slavojem
Velké Popovice, který naděloval
i týmům z vyšších pater tabulky dvouciferné porážky, sehráli
černošičtí hokejisté v první fázi
soutěže vyrovnané utkání. Na
druhou stranu body štědře rozdávali nejslabším. Prohry s HOSK
Dobříš či ztráta bodu s HK Kralupy nad Vltavou se na postavení
v tabulce citelně podepsaly.

V závěrečných kolech, kdy bylo jasné, že postup
do play off je ztracen a sestup zažehnán, se projevila ztráta motivace. Nejmarkantněji v zápasech na
domácím ledě s HC Žabonosy (což dokumentuje
snímek pořízený vteřinu před koncem zápasu) a se
Slavojem Velké Popovice, který na černošickém
zimním stadionu nastřílel domácím plných čtrnáct
branek.
Ostatní soutěže, zápasy B týmu, který je zatím
v čele soutěže okresního přeboru, a mládežnických
družstev, končí v polovině března. Závěrečné tabulky
i hodnocení výkonů černošických borců proto přine(sj)
seme v příštím čísle Informačního listu.
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Všechny zastávky v tarifním pásmu 0 jsou na území hl.m. Prahy.
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Platí smluvní p�epravní podmínky a tarif PID. Jízda s p�edem
zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek bez p�irážky u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.
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Platí smluvní p�epravní podmínky a tarif PID. Jízda s p�edem
zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek bez p�irážky u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.
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z radnice
• rada souhlasí

s překládkou veřejného
osvětlení na pozemku parc. č. 381/8 v k. ú.
Černošice za max. cenu 17 250 Kč bez DPH

• rada souhlasí s podpisem nové pojistné
smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí
osobě
• rada

ve věci Smlouvy uzavřené na dobu
neurčitou souhlasí s ponecháním smlouvy
uzavřené od roku 1999 za symbolické nájemné 1 Kč/den – Sportovní klub Kazín

• rada ve věci Podnikatelské smlouvy
– smluvní nájemné, ukládá odboru investic
zorganizovat schůzku s nájemci (Stavitelství
Řehoř, Jassik Viktor, Kříž Rudolf) a jednat
o budoucnosti pronajatých pozemků

• rada 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
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení
• rada souhlasí s uzavřením a zněním dohody o úhradě nákladů za část cyklostezky
mezi městem Černošice a městskou částí
Praha-Radotín, č. parc. 4184/1 k. ú. Černošice, v max. výši 1 500 Kč/rok
Odbor kancelář starosty

• rada souhlasí s návrhem dopisu Přihlášení
pohledávky města Černošice a ukládá odboru kancelář starosty odeslat dopis společnosti
Symbiosis, s. r. o., v likvidaci
• rada

souhlasí s udělením státního občanství žadatelce Erice Orlitové

• rada

ukládá odboru kancelář starosty
požádat Krajský úřad Středočeského kraje
o souhlas se zřízením přípravné třídy pro děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky v ZŠ Černošice

dle zákona o obcích – odpověď je připravena a v nejbližší době bude odeslána; II. rada
ukládá úředníkům napříště reagovat v určených termínech, případně informovat žadatelku schváleným dopisem o jiném vhodném
postupu

• rada ve věci Žádost o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., ve věci finančních nákladů
na soudní proces, ukládá vedoucí odboru
kancelář starosty zaslat žadatelce odpověď;
rada konstatuje, že odpověď ve věci vyčíslení
finančních nákladů na zastupování města
v uvedeném soudním sporu již byla žadatelce
zaslána, žádné další náklady nebyly vyčísleny
• rada ve věci Žádost o otištění článku v IL
doporučuje žadatelce uveřejnit článek na webových stránkách města v sekci diskuse

• rada bere na vědomí úkol ze 4. schůze rady
města – zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (přehled zásadních změn) – seznámí se s materiálem

• rada ukládá právničce města připravit
změnu dodatku zřizovací listiny MŠ Karlická
v souvislosti s přestavbou hospodářského pavilonu na 1 třídu MŠ

• rada souhlasí s podpisem smlouvy o kontrolní činnosti (audit)
• rada nemá námitek a souhlasí s podpisem
smlouvy o zabezpečení provozu nápojového
automatu v budově MěÚ Černošice

• rada určuje plat ředitelům školských zařízení dle zákona 262/2006 Sb., s účinností od
1. 1. 2007
Finanční odbor – evidence majetku
m rada schvaluje vyřazení předmětů z inventáře dle inventárních zápisů – inventury
r. 2006 – pracoviště Podskalská a žádá tajemníka o poskytnutí informace, jak bylo s vyřazeným materiálem naloženo
Odbor informatiky

• I. rada bere na vědomí stížnost na postup • I. rada bere na vědomí atest komplexního

úředníků při vyřizování žádostí o informace
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informačního systému městského úřadu

z radnice
Černošice a Informační strategii; II. rada
schvaluje předložené dokumenty jako závazné a ukládá odboru informatiky zpracovat
harmonogram plnění úkolů z informační
strategie vyplývajících

něž požádat o spolupráci občany města, a to
urychleným oznámením policii či pořízením
fotodokumentace a následným předáním dokumentace městské policii
Odbor územního plánování
a stavebního řádu

Odbor dopravy

• I. rada souhlasí s prodloužením zkušebního provozu navýšeného počtu autobusových
linek na další období a žádá o předložení dalších průzkumů po skončení daného období
• II. rada ukládá odboru investic prověřit
možnost realizace křižovatky ul. Vrážská
– Mokropeská – Husova dle předložené situace vypracované společností CityPlan
• III. rada bere na vědomí informační bod
– Zásahová činnost JSDH města Černošice
v r. 2006
• IV. rada ukládá odboru dopravy jednat
s ČD o možnosti zastavení „zrychlených“
vlakových spojů i na zastávce Černošice-Mokropsy
• V. rada žádá odbor dopravy upozornit ČD
na problematické vystupování na železniční
zastávce Černošice-Mokropsy (především
z nových typů vlakových souprav je ztížený
výstup a nástup na zastávce Černošice-Mokropsy, způsobený velkou prolukou mezi
vlakem a nástupištěm; situace je nebezpečná
pro starší občany, nemocné i pro maminky
s dětmi)
• VI. rada ukládá odboru dopravy vznést
dotaz na ČD, kdy bude dokončena práce na
oplocení železniční tratě – ul. Dr. Janského
• VII. rada ukládá odboru investic prověřit
u Středočeského kraje stav žádosti o převedení komunikace Dr. Janského do vlastnictví
města Černošice
• VIII. rada ve věci vandalismus dětí na
zastávce Černošice-Mokropsy ukládá veliteli městské policie a řediteli základní školy
prostřednictvím Informačního listu a pracovníků školy apelovat na rodiče dětí; a rov-

• rada ve věci Povinnost vlastníků připojit
nemovitost na kanalizaci bere na vědomí
informace vedoucího odboru o možnosti nařízení připojení na kanalizaci a doporučuje
zahájit monitorovací akci – prověření žump
ve vymezené oblasti za vhodných klimatických podmínek
Technické služby

• rada konstatuje, že komunikace Pod Slunečnou byla zařazena do plánu investic
– bude realizováno dle finančních možností
města
Odbor kultury

• rada města souhlasí s přepracováním stávajícího diskusního fóra a s aplikací často
kladené otázky v limitní ceně 20 000 Kč
Různé

• rada

bere na vědomí zápis ze zasedání
finančního výboru a doporučuje zastupitelstvu schválit statut a jednací řád finančního
výboru

• rada bere na vědomí informace ze zasedání
Svazku obcí – Region Dolní Berounka
Z komise životního prostředí

• I. rada souhlasí s návrhem komise životního prostředí a ukládá odboru technické služby zakoupit 20 ks košů na odpadky a 20 ks
košů na psí exkrementy (umístění bude
upřesněno); II. rada žádá odbor technické
služby, aby při umisťování košů bylo dbáno
na všechna bezpečnostní opatření (doprava)
a v případě potřeby byl koš vybaven reflexní
páskou
•

III. rada ve věci Mokropeská zastávka – spaliny z komína obtěžující okolí ukládá odboru
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z radnice
životního prostředí zabývat se uvedeným
problémem a požadovat od provozovatele
(ČD) dokumentaci o kontrolách a měření
účinnosti spalování na uvedené zastávce

• IV. rada ve věci Operační program ministerstva životního prostředí (bude teprve
schválen Evropskou komisí) žádá odbor investic sledovat možnosti pro získání finančních prostředků ministerstva
• rada souhlasí se zorganizováním schůzky
(pí místostarostka, p. místostarosta, p. tajemník a p. radní Adam) ve věci řešení nepořádku na pozemcích u vjezdu do Černošice
(Tatar)
• rada ukládá odboru technické služby ve
spolupráci s odborem dopravy zajistit dokončení přechodu pro chodce na ul. Vrážská
(po konzultaci s p. radním Adamem)
• rada

ukládá odboru technické služby ve
spolupráci s městskou policií pravidelně
kontrolovat stav chodníků města (úklid
a údržba)

• rada ukládá odboru technické služby
urychleně uvést komunikaci V Kosině do
sjízdného stavu.

7. schůze rady města
konaná 5. února 2007
Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí se stavbou vrtané studny na
pozemku parc. č. 1486/2 v Alešově ulici

• rada nesouhlasí se stavbou nových kabelo-

vých rozvodů NN v osadě lokalita Slunečná
vzhledem ke stavební uzávěře v oblasti (není
vypracován regulační plán)

• rada souhlasí se stavbou jímky na pozemku
parc. č. 3883 v osadě Zátoka radosti
• rada

souhlasí se změnou stavby před dokončením na pozemcích ČK 2908/1 a 2908/2
v Kamenické ulici

• rada souhlasí se stavbou dvou RD o třech
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bytových jednotkách na pozemcích 2917/59
a 2917/60 v ulici Brusinková pod podmínkou, že nebude narušen povrch ul. Brusinková

• rada souhlasí se stavbou přístřešku pro
osobní automobil na pozemku 2917/109
podle přiložené dokumentace
• rada souhlasí s objednáním studie a prováděcího projektu části trasy připojení budovy
DPS na budoucí optickou síť města za navrženou cenu 18 100 Kč
• rada ve věci Chodník v ulici Vrážské
ukládá odboru investic jednat s vlastníkem
pozemku parc. č. 6170/5, který podmiňuje
svůj souhlas vybudováním protihlukové
stěny před stávajícím oplocením vlastního
pozemku
• rada ve věci Křižovatka Vrážská – Mokropeská – Husova bere na vědomí, že stavební
řízení na rekonstrukci křižovatky bylo zahájeno 15. 11. 2006, stavební povolení dosud
nebylo vydáno; plánované náklady činí
4 145 000 vč. DPH (bez přeložek telefonních
a elektrických kabelů); náklady na rekonstrukci jsou zařazeny do návrhu rozpočtu na
rok 2007
• rada ve věci Demolice staré a výstavba
nové autobusové zastávky U transformátoru souhlasí s padesátiprocentní spoluúčastí
na výstavbě nové autobusové zastávky ve
výši 35 105 Kč; dalšími pracemi (demolice
staré zastávky po vybudování nové, položení
zámkové dlažby) pověřuje rada odbor technických služeb
• rada souhlasí s dělením pozemků parc.
č. 4453/1, 4458/1, nové posouzení stavby
dvojdomu – ulice Zd. Lhoty
• rada revokuje usnesení z 6. schůze rady
města a souhlasí se stavbou dvou domů
o třech bytových jednotkách na pozemcích
parc. č. 2917/194, 195, 196, 197 – ul. Ostružinová, za předpokladu, že investor uzavře

z radnice
s městem smlouvu o vybudování komunikace v části ulice Ostružinová, přiléhající
k dotčeným pozemkům
• rada souhlasí s uzavřením 17 nájemních
smluv s regulovaným nájemným na rok 2007
na pozemky nesloužící k podnikání
• rada souhlasí s uzavřením a zněním kupní
smlouvy na pozemek č. parc. 1733/25 o výměře 4 m² v k. ú. Černošice mezi městem
Černošice jako prodávajícím a firmou IBS-Rokal, s. r. o., jako kupujícím a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení
• rada ukládá odboru technické služby realizovat vodorovné vyznačení šikmého stání na
části pozemku č. parc. 6176 v ulici Dr. Janského před pekárnou ve vlastnictví Středočeského Kraje – Správy a údržby silnic
• I. rada ve věci Rekonstrukce ul. Mokropeská ukládá odboru technické služby před
realizací akce odstranit žlaby a uskladnit
je pro další použití; II. rada ukládá odboru
investic: v zadání soutěže vyřadit zeleň a část
dešťové kanalizace v úseku Školní – Větrná;
vypsat výběrové řízení na zhotovitele, předp.
objem do 20 mil. Kč; připravit smlouvu o díle
s ustanovením: Dodavatel bude fakturovat
podle skutečně provedených objemů a jednotkových cen uvedených v jeho nabídce;
smlouva o dílo bude součástí zadání soutěže
• rada ve věci Rekonstrukce ul. Karlická
ukládá odboru investic: při jednáních se zhotovitelem trvat na ceně uvedené ve smlouvě o dílo; termín dokončení díla sjednat
max. do 31. 5. 2007; předložit radě nabídku
na vícepráce: realizace úseku Tyršova – Havlíčkova; realizace horských vpustí a ACO
žlabů v horní části komunikace a jejich napojení na dešťovou kanalizaci vybudovanou
fy Skanska; realizace vpustí a jejich napojení
na stávající dešťovou kanalizaci v dolní části
komunikace
Finanční odbor

• I. rada ukládá finančnímu odboru předložit

informaci, zda je nutné na správu účtu města
vypsat výběrové řízení; II. rada ukládá FO
připravit alternativní nabídky na správu
účtu města
Odbor kancelář starosty

• I. rada zadává podlimitní veřejnou zakázku

na dodávku a bezplatný servis multifunkční
reprografické techniky a schvaluje zadávací dokumentaci pro tuto zakázku; II. rada
ukládá odboru kancelář starosty a odboru informatiky zveřejnit dokumentaci způsobem
odpovídajícím zadání podlimitní veřejné
zakázky

• rada souhlasí s tím, aby se město Černošice
připojilo k akci Vlajka pro Tibet vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. 3. 2007

• rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení návrh usnesení o zastupování starosty
města
• rada souhlasí s vyřazením majetku z evidence MŠ Topolská v celkové hodnotě
44 521 Kč
• rada

Odbor životního prostředí

ve věci Žádost o povolení bonitace
psů plemene špic ve dnech 17. 2., 16. 6.,
20. 10. 2007 v hotelu Slánka bere na vědomí
a souhlasí s předloženým návrhem

• I. rada ve věci Návrh na pokácení a ošetření
stromů poškozených vichřicí souhlasí s pokácením topolu u pláže v Mokropsích a ukládá
odboru technické služby provést náhradní výsadbu lípy (obvod kmene 15–17 cm); II. rada
ukládá odboru technické služby provést ošetření topolů podél Radotínské ulice proti bývalému zahradnictví; II. rada ukládá odboru
technické služby provést ošetření topolů podél cyklostezky (některé pokácet – ulomená
koruna či velké naklonění nad cyklostezkou,
některé prořezat podle vegetačního období
a klimatických podmínek)

• rada nesouhlasí s vydáním nařízení města
Černošice, kterým se zakazuje vstup do lesů
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z radnice
kvůli likvidaci lesní kalamity v rámci lesních
hospodářských celků Lesy Jíloviště (katastrální území Jíloviště, Klínec, Všenory) a Lesy
Steinských (katastrální území Černošice,
Roblín, Třebotov, Vonoklasy), a to na dobu
do 31. 3. 2007, a doporučuje vlastníkům lesů
vyvěsit informační cedule v souladu se zněním lesního zákona
Technické služby

• rada souhlasí s opravou buldozeru použí-

vaného pro terénní úpravy skládky (odhad
ceny opravy je cca 50 tis. Kč)

• rada souhlasí s provedením opravy lávky
v Habřinách
• rada souhlasí s objednáním služeb odstraňování odpadů dle nejlevnější nabídky
u firmy Regios, a. s., (byly osloveny 3 firmy)
• rada akceptuje cenu za prodej vozidla Mag-

ma za předpokladu, že je v souladu s odhadní
zůstatkovou cenou vozidla

• rada dává starostovi města mandát k projednání návrhů na změnu termínů plnění
úkolů zadaných radou
• rada ukládá vedoucí odboru technické
služby předložit detailní rozpočet nákladů na
opravu ul. V Kosině
Odbor dopravy

• rada bere na vědomí projednání plnění
stanovených úkolů celostátně vyhlášeného
projektu Ministerstva dopravy ČR s názvem
Bezpečná obec – bezpečná cesta do školy, do
kterého se zapojilo město Černošice:
1. Městská policie Černošice
a) bylo provedeno:
- přednášky na základních a mateřských
školách, týkající se chování účastníků
silničního provozu s ohledem na jejich
bezpečnost
- zajištění dozoru v inkriminovaných
hodinách v blízkosti školy
- časté kontroly v prostoru Mokropeské-
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ho nádraží na základě stížností občanů
města
- preventivní program, který byl pojat
formou divadelního představení, zapojením dětí samotných do představení
b) na další období se připravuje:
- opakování přednášek na základních
a mateřských školách
- zajištění dozoru v inkriminovaných
časech v okolí školy
- podílení se na další práci ve spolupráci
se základní školou
- pravidelné kontroly rychlosti
- zajištění kontrol při dodržování použití zřízených přechodů pro chodce
a chodníků pro chodce
2. Základní škola Černošice
a) v rámci zajištění dostatečného poučení
dětí a jejich rodičů o chování účastníků silničního provozu má škola vypracován plán programů, na jejichž základě
bylo provedeno:
- dopravně výtvarná soutěž
- v rámci informatiky a práce počítači
s dětmi byly vyhledávány a vypracovány mapky bezpečných cest do školy
- dostatečná poučení o chování v silničním provozu ve spolupráci s BESIPEM
- bylo zřízeno dopravní hřiště pod školou, kde bude prováděna dopravní výchova ve spolupráci s městskou policií
- zhotovení zábradlí u přístupu do školy,
jež zajišťuje bezpečný příchod školáků
b) v dalším období:
- budou plněny programové body plánu
školy, které budou doplněny dalšími
aktivitami
- snaha o větší zapojení rodičů do poučení dětí o jejich chování jakožto účastníků silničního provozu
3. Město Černošice

z radnice
a) zabezpečilo v loňské roce:
- nainstalování 4 nových ks zpomalovacích prahů a doplnění dopravního
značení v blízkosti školy
- zřízení zvýšeného přechodu pro chodce
v ul. Školní
- zřízení části chodníku v ul. K lesíku ve
směru od ul. Dr. Janského
- zřízení bezbariérového chodníku v ul.
Školní včetně bezbariérového přístupu
do školy
b) v roce 2007 plánuje:
- zřízení přechodu pro chodce v ul. K Lesíku před školou
- zřízení osvětleného přechodu pro
chodce v ul. Radotínská
- provedení rekonstrukce ul. Mokropeské
včetně vystavění chodníku – bezpečná
cesta do školy
Již druhým rokem byla pořádána akce Den
bezpečnosti v městě Černošice pro děti i dospělé ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů Černošice, Městskou policií Černošice
a Policií ČR.

• rada bere na vědomí, že oplocení podél
trati a ul. Dr. Janského budou podle sdělení
Správy dopravní cesty provedena v termínu
od 19. 2. do 2. 3. 2007
• rada bere na vědomí Přehled využívání
autobusových linek – zkušební provoz navýšených spojů
• rada ve věci Zábor veřejného prostranství
– prodejní stánek (prominutí poplatku) a žádost o možnost využití pozemku za účelem
provozu pláže – odkládá své rozhodnutí

• rada stanovuje cenu za jednotný reklamní
poutač vyrobený firmou VRF – Dr. Janského na 420 Kč za větší a 340 Kč za menší (podrobné informace o výrobci dodá p. Aleš
Šabata)
• rada rozhodla, že bude zakoupeno nové
vozidlo (Škoda Fabia v ceně cca 330 000 Kč)

pro potřeby města a jedno ze současně
používaných vozidel bude předáno odboru
dopravy

• rada souhlasí s vyznačením komunikace
K Lesíku jako hlavní
Městská policie

• rada

bere na vědomí výslednou činnost
městské policie za rok 2006

• I. rada ve věci Žádost obce Choteč o poskytování služby městské policie (v rozsahu
14 hodin měsíčně za cenu 25 000 Kč ročně)
ukládá veliteli městské policie vyčíslit předpokládané náklady; II. rada ukládá veliteli
městské policie předložit žádost obce Choteč
o poskytování služby městské policie k projednání zastupitelstvu města
Odbor územního plánování
a stavebního řádu

• I. rada bere na vědomí opatření Krajského
úřadu Středočeského kraje č. j. 00878/2007/
OŽP-Bab ze dne 15. 1. 2007, kterým bylo
nově stanoveno záplavové území toku řeky
Berounky a nově stanovena aktivní zóna toku řeky Berounky, která nově zahrnuje větší
zastavěnou plochu města Černošice; II. rada
vydává Návrh opatření obecné povahy č. 1/
2007, kterým se stanoví územní opatření
o stavební uzávěře
• rada souhlasí s uzavřením mandátní
smlouvy na zajištění některých činností úřadu územního plánování
Tajemník úřadu

• rada ve věci Vzdělávání uvolněných členů
zastupitelstva města souhlasí s uzavřením
kvalifikační dohody
• I. rada ukládá tajemníkovi úřadu zajistit
proškolení vedoucích odborů pro práci s novým diskusním fórem na www stránkách
města; II. rada ukládá vedoucím odborů
zajistit kompetentní reakce na dotazy z diskusního fóra na www stránkách města
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z radnice
Odbor kultury

• rada souhlasí se zakoupením nové ozvučovaní aparatury pro potřeby města a odboru
kultury za předpokladu, že toto bude zohledněno v rámci rozpočtu
• rada ukládá odboru technické služby zřídit

odběrné místo pro elektřinu u hřiště Radotínská
Z komise pro partnerská města,
komise kultury a památek
Granty pro oblast kultury – komise doplnila
formuláře k podání grantu; navrhuje radě
schválit částku 400 000 Kč určenou pro fond
kultury města

• I. rada konstatuje, že schválení výše částky
určené pro rozdělení v rámci grantového řízení je v pravomoci zastupitelstva
Spolek pro evropská partnerství – komise navrhuje, aby spolek dostal status komise

• II. rada vítá, že Spolek pro partnerství evropských měst je samostatné sdružení
Demolice domu č. p. 190 – komise se domnívá,
že by měl být brán zřetel na charakter jedinečné zástavby ve starých Černošicích, proto
navrhuje vypracovat regulativ pro architektonicky hodnotná území a následně tento regulativ zanést do územního plánu města

• III. rada souhlasí s tím, aby komise kultury
provedla vytipování architektonicky hodnotných územních celků
Zapojení soukromého kapitálu do kultury
– komise konstatovala, že firmy realizující
ve městě významnější zakázky by měly být
osloveny a zapojeny do sponzoringu černošické kultury

• IV. rada bere na vědomí, že sponzoři budou
individuálně oslovováni vedoucím odboru
kultury; v případě jednotlivých akcí je zajištění sponzorů věcí pořadatele
Havarijní stav městské knihovny – komise
upozorňuje na havarijní stav knihovny a na
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příslib rady v minulém volebním období, že
knihovnu zrekonstruuje

• V. rada konstatuje, že sanace knihovny je
zařazena do plánu investic
Zřízení informačního centra – komise navrhuje zřídit ve městě informační centrum, které by poskytovalo informace turistům a občanům o činnosti městského úřadu a dění ve
městě a zajišťovalo i některé služby, jež poskytuje úřad jen v úředních hodinách (ověřování
atd.); náklady na zřízení a vybavení centra by
bylo možno čerpat z grantu EU

• VI. rada bere na vědomí návrh komise na
zřízení informačního centra a v případě získání grantu souhlasí s jeho vybudováním
• VII. rada ukládá odboru kultury zahájit
jednání s vlastníkem nemovitosti o pronájmu prostoru u nádraží (trafika)
Vánoční trhy – komise kladně hodnotí letošní vánoční trhy a bezplatné zapůjčení podia
firmou Šiba; komise navrhuje uvolnit příští
rok více finančních prostředků pro tuto akci

• VIII. rada bere na vědomí
Zřízení el. přípojek – komise navrhuje zřízení
následujících elektrických přípojek: U kostela, Karlštejnská, hřiště Radotínská, Husova
a u městské pláže

• IX. rada konstatuje, že zřízení el. přípojek
bylo již radou odsouhlaseno
Kulturní dům na Vráži – komise prosí
o možnost seznámit se s projektem nového
kulturního domu a s předpokládanými termíny zbourání stávajícího kulturního domu.

• X. rada ukládá odboru investic seznámit
komisi s projektem a s termíny, které jsou
mu známy
Jazzový Festival 24.–28. 4. – komise byla
seznámena s termínem a koncepcí letošního
jazzového festivalu a prosí o maximální podporu tohoto festivalu.

• XI. rada bere na vědomí

z radnice

Panevropská Cyklostezka Praha – Paříž
– komise byla seznámena s připravovaným
projektem, který podporuje; odbor kultury
připravuje na 5. 5. 2007 slavnostní otevření
této cyklostezky u hřiště Radotínská

• XII. rada bere na vědomí a ukládá odboru
kultury zajistit důstojný průběh otevření
cyklostezky
Park Berounka – komise předkládá radě ke
schválení koncepci budoucího „Parku Berounka“; jde o všestranně využitelný prostor
pro veškeré volnočasové aktivity

• XIII. rada konstatuje, že se jedná o prostor,
na který bude zadáno vypracování ideových
studií; ukládá odboru investic poskytnout
architektům návrh komise k prostudování
Různé

• I. rada souhlasí s uspořádáním setkání se
starosty okresu Praha-západ v termínu červen; II. rada ukládá odboru kancelář starosty
jednat s Agenturou Zavřelová o přípravě
setkání
• rada

souhlasí s rozesláním materiálu členům zastupitelstva města (návrh na vypracování metodického pokynu pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a jeho
schválení zastupitelstvem města)

• rada souhlasí s rozesláním materiálu členům zastupitelstva města (návrh, aby rada
zveřejňovala termíny zasedání zastupitelstva
na půl roku dopředu)
• rada bere na vědomí, že město získalo ocenění v soutěži My třídíme nejlépe
• rada ukládá komisi životního prostředí zabývat se návrhem na zlepšení kvality ovzduší,
který předložila členka zastupitelstva města
pí Kalousková
• rada souhlasí s uveřejněním informace
o bezplatné telefonní lince a internetových
stránkách občanského sdružení Liga za práva
vozíčkářů

• I. rada nesouhlasí s uveřejněním všech telefonních čísel na služební mobilní telefony
zaměstnanců města; II. rada ukládá odboru
kultury prověřit, zda na webových stránkách
jsou správně uveřejněny telefony na kontaktní osoby (vedoucí zaměstnance úřadu)
• rada souhlasí s podpisem smlouvy o partnerství s OS Žába na prameni za podmínky
nulového finančního podílu města, nulových
nároků na práci úředníků
• I. rada ve věci Hřiště Dobřichovická ukládá
odboru investic zajistit zjednodušený projekt
budoucího využití hřiště (T: 2 měsíce); II. rada ukládá odboru investic zajistit vyklizení
pozemku plánovaného hřiště a zaplacení
poplatku za zábor veřejného prostranství
• rada žádá městskou policii, aby se pokusila
zjistit, kdo vyvezl štěrk k řece (u Mokropeského hřiště)
• rada souhlasí s využitím prostoru městské
pláže pro akci Zahájení sezóny – TOM Chrobáci
• rada ukládá odboru investic připravit
podklady k dokončení cyklostezky Praha
– Vídeň v úseku Slunečná – Železniční most

• rada ukládá odboru technické služby ve
spolupráci s odborem investic předložit návrh úpravy komunikace Na Drahách v rozsahu běžné údržby (úsek Chilská, Kubánská)

• rada žádá odbor technické služby urgovat u firmy Eltodo osvětlení přechodu na
ul. Vrážská
• rada ukládá odboru technické služby provést opravu parkovacích zábran na ul. Vrážská (nad hotelem Kazín)

• rada žádá odbor územního plánování a stavebního řádu provést státní stavební dohled
na chatě č. e. 0466 (havarijní stav objektu)
• rada

ukládá vedoucímu odboru kultury
města pracovat na dalším zpřehlednění
městského webu a zkvalitnění jeho informační hodnoty.
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z radnice

Vyhlášení výběrového řízení
Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní místo vedoucího úředníka
– vedoucího finančního odboru Městského úřadu Černošice.
Název územního samosprávného celku:
Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Druh práce a místo výkonu práce: řízení
práce odboru zabezpečujícího následující
činnosti:
Samospráva
Odbor
- sestavuje návrh rozpočtu města a provádí
veškeré úkony s tím spojené
- provádí rozbor hospodaření a kontrolu
hospodaření města
- zabezpečuje financování ze všech kapitol
rozpočtu města
- připravuje přehled o výsledku hospodaření
města za jednotlivá čtvrtletí a za uplynulý
kalendářní rok (závěrečný účet)
- provádí finanční vypořádání se státem,
krajem a ostatními právními subjekty
- zabezpečuje inventarizaci veškerého majetku města v rozsahu stanoveném hlavní
inventarizační komisí nebo starostou
- zabezpečuje úvěrování rozpočtu města
- připravuje návrhy na zřizování trvalých
nebo dočasných peněžních fondů města
- připravuje podklady pro jednání finančního výboru, případně finanční komise
- v oblasti financování připravuje podklady
pro zastupitelstvo a radu
- vede účetnictví podle platné účtové osnovy, v souladu s platným zákonem o účetnictví a dalšími předpisy, upravujícími
vedení účetnictví
- eviduje došlé faktury, jejich oběh a splatnost
- proplácí došlé faktury a realizuje další bezhotovostní platby
- vystavuje faktury a další příjmové doklady
- sleduje stav peněžních prostředků města
dle bankovního výpisu a o případných
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-

-

-

nesrovnalostech informuje neprodleně
starostu
provádí měsíční kontrolu bankovního výpisu s účetní knihou a porovnání evidence
majetku s účetní evidencí majetku
kontroluje příjmy a výdaje a provádí případné opravy do dalšího měsíce
zabezpečuje styk s bankami
zajišťuje měsíční účetní výkazy
zabezpečuje příjmovou pokladnu a odvod
finančních prostředků do banky
zabezpečuje výdajovou pokladnu
zabezpečuje vybírání a vymáhání poplatků
ze psů
eviduje a vyplácí příspěvky přiznané radou nebo zastupitelstvem spolkům a dalším společenským organizacím, připravuje
smlouvy o poskytnutí příspěvku a jeho
užití, kontroluje užití příspěvků
eviduje a vyplácí dary přiznané radou
a zastupitelstvem fyzickým a právnickým
osobám, připravuje smlouvy o poskytnutí
daru a jeho užití, kontroluje užití darů
spravuje fond rozvoje bydlení a povodňový fond
připravuje podklady pro zpracování statistických výkazů v oblasti financování
připravuje daňová přiznání za město jako
daňového poplatníka
zabezpečuje technicky ukládání volných
finančních prostředků města na termínované vklady
spolupracuje s auditorem
eviduje a vymáhá pokuty uložené orgány
města
vydává rozhodnutí na umístění výherních
hracích přístrojů a provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených zákonem
povoluje užívání a vyměřuje poplatky za
užívání reklamních ploch ve vlastnictví
města

z radnice
- povoluje užívání a vyměřuje poplatky za
užívání vývěsních tabulí ve vlastnictví
města
- spravuje další místní poplatky
- spravuje platby spojené s užíváním bytového fondu ve vlastnictví města
- provádí vyúčtování nájemného za pobyt
v domě s pečovatelskou a za služby s tím
spojené
- eviduje movitý i nemovitý majetek města
a jeho přesuny mezi organizačními útvary
města nebo organizačními útvary městského úřadu
- podává návrhy na likvidaci poškozeného
a nepotřebného majetku
Státní správa
Odbor
- vede řízení podle zákona o správě daní
a poplatků
- provádí cenovou kontrolu, ukládá, vybírá
a vymáhá pokuty za porušení cenových
předpisů, zjistí-li porušení cenových předpisů při jí provedené kontrole:
Předpoklady: fyzická osoba, která je státním
občanem České republiky, popřípadě fyzická
osoba, která je cizím státním občanem a má
v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku
18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další
předpoklady pro výkon správních činností
stanovené zvláštním právním předpisem
Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou
má zájemce vykonávat:
a) vysokoškolské vzdělání dosažené v některém z těchto studijních programů:
hospodářská politika a správa, ekonomika a management, právní specializace
– obor místní správa nebo veřejná správa,
právo a právní věda,
b) schopnost vést kolektiv 10 podřízených
zaměstnanců,
c) samostatnost,
d) znalost právních předpisů souvisejících
s nabízenou prací,

e) uživatelská znalost práce na PC,
f) minimálně tři roky praxe v oboru nabízené práce,
g) čistý trestní rejstřík,
h) negativní lustrační osvědčení.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než tři měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
d) lustrační osvědčení
Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Lhůta pro podání přihlášky: do 12 hodin
dne 5. 3. 2007
Místo a způsob podání přihlášky:
Přihláška musí být podána písemně k rukám tajemníka Městského úřadu Černošice.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto
náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
f) datum a podpis zájemce
Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad
Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Město Černošice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů!
Bc. František Dvořák, tajemník Městského
úřadu Černošice, tel.: 251 081 523, 221 982 465
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Minulá tajenka: Historizující pseudogotický dům-hrad

Romantizující novogotický patrový dům
čp. 331 ve Vrážské ulici zcela vystihuje
známé pořekadlo „můj dům, můj hrad“.
Historizující vilu na vyvýšeném místě
si nechal postavit JUDr. Antonín Klíma
v letech 1907–1908.
Plán z října roku 1907,
s žánrovým vyobrazením procházejících se
dam, vypracoval místní
stavitel Václav Majer.
Ve stavebním archivu
městského úřadu se dochoval též nerealizovaný
návrh přízemní budovy
od známého pražského stavitele Františka
Schlaffera, autora nedaleké vily čp. 361.
O pět let později v roce 1913 proběhla
přístavba domu, kterou JUDr. Klíma svěřil

osvědčenému staviteli Václavu Majerovi.
V Černošicích neobvyklá novogotická vila
s válcovou novorománskou přístavbou
v mnoha prvcích imituje historické tvarosloví. Členitou stavbu zdobí arkýře, okenní otvory napodobující
gotická okna včetně
výplní, věžičky, četná
cimbuří a obloučkové
vlysy. Vila je dochována v autentickém stavu,
včetně pozoruhodných
okenních výplní (částečně
inspirovaných
secesí). Nakonec, proč
by Černošice, kde se zrcadlí nejrůznější
módní styly a architektonické novinky,
neměly také svůj hrad.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Vrut; výrobce léků – B. Značka mouky; sepisovatel Murphyho zákonů
(Arthur); obojživelník; anglická předložka – C. Zájmeno; obrus; nejvyšší karta – D. Irská republikánská armáda; lat. vzácná; hlodavec – E. Spojka; zvratné zájmeno; balík
– F. Užít (oblečení); francouzsky ještě – G. Vzácné dřevo; metla středověku – H. Bývalá politická strana; pramáti – I. Pochutina; medikament – J. Temnota; zápis šachové
remízy – K. Okresní muzeum Náchod; dějství – L. Beranice; posmyky – M. Raubíř;
předložka; železárny – N. Tlak; kulečníkový úder; nájemné – O. Spor; bobtnat; chlapec – P. Slovensky jestli; starověké počítadlo; výtažek z rostlin; slovenská předložka
– R. Bývalý ministr hospodářství (Karel); fauna.
SVISLE: 1. Kolaps; způsob cestování; polétavý popílek – 2. První část tajenky – 3. Ruský veletok; anglická sušenka; mořská vydra; obdělaný pozemek; značka kosmetiky –
4. Domácky Uljana; protiskluzový brzdný systém; čisticí prášek; ten i onen – 5. Vodní
stavitel; skinheadská slabika; citoslovce hlasitého spánku; stovky. – 6. Klestí; mexický
Indián – 7. Druhá část tajenky; sady – 8. Kapka; iniciály herce Nárožného; olympijské
hry; druh bavlny – 9. Autor Havrana (Edgar Allan); dětské citoslovce; mrchožrout;
bývalá slovenská automobilka – 10. V pořádku; profil traverzy; španělský kytarista
(Carlos); stát USA; tělesná výchova – 11. Třetí část tajenky – 12. Souhlas; pálené
hlíny; smradlavá šelmička.
Nápověda: F. encore – P. ysat – 3. oreo – 5. oi – 10. Meloa.
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z města a okolí

Významné osobnosti Černošic: Starosta pro těžká válečná léta
Ve volbách do obecního zastupitelstva Dolních Mokropes, které se konaly 29. 5. 1938,
kandidoval za Československou stranu národně socialistickou spisovatel a cestovatel
Antonín Václav Novák. Protože získal stejný počet hlasů jako dosavadní starosta Karel
Vošahlík, „tahalo se pořadí z klobouku“. Vyhrál pan Novák, což bylo velké štěstí pro pana
Vošahlíka, který by neuměl čelit nacistickému násilí a ohrožen by byl život jeho i celé
rodiny. Nicméně i nový starosta, který získal mnohé zkušenosti při svých cestách světem,
měl během válečných let těžkou pozici. Ke konci války byl anonymně udán z anglofilství.
Osvobození však přišlo dřív než zatčení.
Antonín Václav Novák
rována Halleyova kometa,
se narodil roku 1895 ve
ale pro velkou oblačnost
Vodňanech v rodině soudse pozorování nezdařilo.
ního zřízence. Otec brzy
Hvězdárna později sloužila k pozorování zatmění
zemřel a matka zůstala se
slunce a také jako metetřemi syny a malou penzí
orologická
pozorovatelsama. A tak kluci sháněli
na. Domorodci a bujná
jakoukoli práci. Sbírali
příroda však vykonali své
lesní plody či prodávali
a A. V. Novák již neměl co
pečivo na jarmarcích. Pro
zachraňovat. Nicméně zůživot tím získali vlastnost
stal i s rodinou dalšího půl
neocenitelnou – houževnatost. V sedmnácti letech odešel Antonín roku a napsal knihu o Tahiti. Kniha měla
do Prahy studovat stavební průmyslovku. velký úspěch a vyšla v sedmi vydáních. Za
Na studia si vydělával prací na stavbách získané peníze podnikl autor knihy v lea při tom se věnoval svému velkému tech 1926–1927 další velkou cestu. Vedla
koníčku, kterou byla četba o dalekých přes Ceylon, Indočínu a Hong Kong do
krajích. Během světové války se oženil Japonska. Do vlasti se vrátil přes Sibiř, Soa po skončení válečné konfliktu, znechu- větský svaz a Polsko. Doma pak pořádal
cen poměry v Evropě, odjel se ženou do přednášky se světelnými obrazy o životě
Severní Ameriky. Tam se jim narodil syn lidí v zemích, které procestoval.
a později i dcera.
A. V. Novák napsal šestatřicet knih,
V Americe navštěvoval A. V. Novák z toho šest cestopisů. Dalších deset děl
krajanské osady a přednášel o rodném přeložil. Jeho cestopis o Tahiti je vystaven
Československu a hrůzách války. V Pitts- v Oceánografickém muzeu v Paříži.
burku vydal publikaci o generálu Milanu
V době německé okupace se spisovatel
Rastislavu Štefánikovi. Splnil se mu dávný a cestovatel A. V. Novák usadil v Dolsen, když jej československé ministerstvo ních Mokropsech, ve vilce v dnešní ulici
národní obrany vyslalo na Tahiti, aby Dr. Janského. Zapojil se do života obce,
zachránil vše, co zbylo ze Štefánikovy byl zvolen členem obecní rady a od roku
observatoře, kterou tu z pověření fran- 1938 až do konce 2. světové války zde byl
couzské vlády v roce 1910 vybudoval. starostou. Zemřel v srpnu 1979.
Milena Křížová
Z observatoře měla být 9. 5. 1910 pozo-

50

informace

Spolek pro partnerství evropských měst zve na valnou hromadu
Činnost našeho spolku je připravována ve spolupráci s ostatními partnerskými
městy. V současné době už je naplánována na období celého roku. Pro letošní akce
– vzájemná setkání a turistiku – jen dolaďujeme některé detaily. K účasti na těchto akcích zveme nejen ty, kdož mají bohaté zkušenosti s návštěvami v Gerbrunnu
a Lešnici, ale i ty naše případné příznivce, kteří se do obou měst chtějí teprve podívat. Abyste o našich aktivitách získali co nejvíce informací, dovolím si vás pozvat
na valnou hromadu Spolku pro partnerství evropských měst, která se bude konat
ve čtvrtek 8. března od 18.00 v Městském kulturním středisku na Vráži. Těšíme
Lumír Apeltauer, tel: 605 545 615, e-mail: L.apeltauer@volny.cz.
se na vaši účast.

Pohádkový den má pomoci novému minihřišti
Občanské sdružení Tam Tam Mraveniště vás srdečně zve na Pohádkový den, který
se bude konat v sobotu 24. března od 10.00 do 16.00 v areálu Sokola a Clubu Kino
(při velmi špatném počasí přezůvky s sebou). A co vás čeká? Program pro děti a rodiče, soutěže spojené s odměnami a pohádky. Vstupné je dobrovolné, nicméně rádi
bychom vybrali peníze na vybudování dětského minihřiště v Riegrově ulici – před
knihovnou (budeme potřebovat asi dvaatřicet tisíc), kde chceme umístit houpadlo,
Kateřina Beranová
pískoviště a skluzavku.

Mateřská škola v Karlické zve na Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 29. března v době od 13.30 do 16.00 pořádá mateřská škola v Karlické
ulici Den otevřených dveří, na který srdečně zve všechny obyvatele města. Budete
mít možnost prohlédnout si třídy, seznámit se s pravidly pro přijetí do MŠ, dočkáte
se odpovědí na otázky, které vás zajímají. Na vaši návštěvu se těší kolektiv mateřské
Alena Janovská, ředitelka školy
školy.

Sdružení S dětmi a pro děti Černošice chystá tradiční akce
Činnost našeho sdružení pokračuje i v zimních měsících. Nejenže nadále aktivně
pracujeme s dětmi, ale s předstihem připravujeme i naše dvě velké tradiční akce.
První z nich je turistický výlet pro zájemce bez rozdílu věku. Letos pojedeme na
Domažlicko, do Českého lesa, v době od 1. do 6. června. Ubytováni budeme v Klenčí
pod Čerchovem. Na prázdniny pak chystáme druhou velkou akci, a tou je 26. ročník
letního tábora v Černošicích, který se pro děti od 6 do 16 let uskuteční v době od
9. do 27. července. Na táboře si budeme užívat leteckého a plastikového modelářství
a létání s modely řízenými rádiem, budeme jezdit na koních, hrát hry, sportovat,
koupat se a podle počasí i stanovat, budeme se učit jazyky a konverzovat v angličtině
a němčině, zkusíme si práci s počítačem a hru na kytaru. Menší místní děti budou
moci spát doma. Je možná účast i jen na části tábora. Již přijímáme přihlášky.
Lumír Apeltauer, tel: 605 545 615, e-mail: L.apeltauer@volny.cz.
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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
(red)
do 14.00. Tel.: 602 192 194, 777 192 197.

TJ Sokol Černošice připravuje Dětský karneval
Tělocvičná jednota Sokol Černošice srdečně zve všechny obyvatele města na Dětský karneval, který se bude konat v neděli 18. března od 15.30 v tělocvičně a v CluDana Pánková
bu Kino.

Zemřel pan Miloš Krása, dlouholetý ředitel Lidové školy umění
V minulých dnech jsme dostali smutnou zprávu, že po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku nedožitých pětaosmdesátých
narozenin dlouholetý ředitel černošické Lidové školy umění
(dnes Základní umělecké školy) pan Miloš Krása, který po
téměř celoživotním působení ve zdejší škole zůstal i nadále
jejím velkým příznivcem, propagátorem a duchovním sponzorem.
Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ

Poděkování za vstřícnost a ochotu pomoci
Chtěla bych tímto poděkovat naší paní místostarostce Heleně Langšádlové za její vstřícnost a ochotu pomoci, a to i v případě, že je to na úkor jejího osobního volna. A nejen za
ochotu, ale především za snahu nalézt řešení, které by vedlo k cíli. Děkuji rovněž našim
dvěma mladým strážníkům z městské policie, kteří přesto, že jistě mají práce a svých starostí dosti, ochotně vyvinuli přímo nadlidské úsilí a dokázali neuvěřitelné.
Po čtyřech dnech, kdy jsme my, obyvatelé domů v ulici V Horce, byli zcela zbytečně bez
elektrického proudu, naše snahy o nahlášení poruchy na ČEZ vyzněly jako volání do černé
díry. A to šlo jen o nahození vypadlého jističe v trafostanici u pošty. I při průměrném IQ
muselo být každému jasné, že když svítí celé Černošice, jedná se pouze o jistič, jehož nahození je otázkou pěti vteřin. Tímto ČEZ předvedl, jak inteligentně řeší poruchy do 24 hodin!
I našim strážníkům, kteří žádali o zjednání nápravy jménem městské policie, vyhověli až
zhruba po dvaceti hodinách. A asi každý si umí představit, co znamenají čtyři dny bez
proudu. Netopíte, nemáte teplou vodu, vaříte na campingovém vařiči při svíčce, lednice
je vyteklá a její obsah znehodnocen, již třetí den je na teploměru zhruba 13 ° C, sedíte
v lyžařské bundě a čepici, omotáni šálami a dekami, zíráte do blikotavého světla svíček
a cloumá vámi beznaděj a zoufalství, obzvláště když jste si vědomi faktu, že je to zbytečné
a nelze sehnat nápravu. Nebýt paní starostky a městské policie, asi bychom byli bez proudu dodnes. Na závěr chci říci, že víc než opětovné teplo z radiátorů, mě zahřálo vědomí,
že když je člověk v nouzi nejvyšší, jsou v našem městě lidé, kteří neváhají pomoci.
Jana Bystřická
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Bezplatná poradna pro zdravotně postižené
Od 1. ledna letošního roku vešel v platnost zákon o sociálních službách, který se
dotkne téměř každého zdravotně postiženého občana. Pokud se chcete dozvědět více
o nastávajících změnách, nebo pokud máte dotazy i z dalších oblastí života s postižením (odstraňování bariér, příspěvky, pomůcky, zaměstnání atd.), využijte bezplatnou
telefonní linku 800 100 250 poradny Paragrafík nebo poradnu na www.ligavozic.cz.
Projekt je uskutečněn díky podpoře z programu Transition Facility EU.
Hana Valová, Liga za práva vozíčkářů

kultura

Acoustic Noise Band vystoupí na Jedličkárně
V pátek 9. března vystoupí v restauraci Jedličkovy lázně v Mokropsech Acoustic
Noise Band, což je projekt Pavla Gregora a Vladimíra Dvořáka, jinak zpívajících
rockových kytaristů, kteří se zde představují jako akustičtí interpreti vlastních
a především světových hitů té nejvyšší kvalitativní a léty prověřené rockové produkce. Přestože je ozvučení přece jen nutné, komornější pojetí známých skladeb je
v aranžmá dvou akustických kytar a vypjatých dvouhlasů neobvykle působivé, aniž
by však ztrácelo šťavnatou jiskru a razanci svých rockových autorů (E. Claptona,
O. Osbournea, Extreme, Led Zeppelin, Whitesnake, P. Collinse, Beatles, Alice in
chains, Red hotz chilli peppers, Mr. Big, Faith no more a dalších). Více informací
(pb)
najdete na www.ANB.wz.cz.

Recitál virginalisty Josefa Krušiny v Základní umělecké škole
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 15. března od 19.00
do sálu ZUŠ na recitál Josefa Krušiny, který zahraje na
virginal. Absolvent pražské AMU a pražské konzervatoře
působí jako univerzitní varhaník UK v Praze. Zabývá se
interpretací hudby 16. až 19. století. Jeho koníčkem jsou
varhanní improvizace zejména v barokním stylu. U posluchačů jsou oblíbené koncerty na historický nástroj
virginal, při kterých interpretaci renesanční a barokní
hudby doprovází slovem o zlaté době virginalu i o hudební Praze a Evropě té doby. V programu zazní díla
Heinricha Scheidemanna (Paduana Lacrymae), Samuela
Schmidta (Variace na Gagliardu Dowlanda), Josefa Segera (Fantasia d-moll a Fuga C-dur 4), Johanna Pachelbela
(Ciacona F-dur 5) a Johanna Sebastiana Bacha (Chromatická fantasie a fuga d-moll 6 a Francouzská svita
G-dur). Nenechte si ujít tento vskutku ojedinělý koncert. Vstupné 80 Kč, pro důchodce
Za odbor kultury Pavel Blaženín
a studenty 50 Kč.
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V ZUŠ zazní virtuozní hudba pro housle od baroka po 21. století
V sále Základní umělecké školy zazní v pondělí 26. 3. v 19.00 nejen skladby velkých houslistů minulosti (J. M. Leclaira, V. Pleyela a R. Ziky), ale i skladba Lukáše
Kuty, která vznikla v minulém roce a autorovi se v ní podařilo skloubit něco u moderní hudby ne příliš obvyklého – je současná a přitom poslouchatelná. Naučil jsem
se ji proto, že se mi líbí, a také proto, že hrát s Lukášem je pro mne požitek nejen
z toho, že hraje precizně, ale i z toho, že máme společný zájem i o mimoklasickou
hudbu a rádi se tím, co je z ní funkční, necháváme ovlivnit. Například se nesnažíme, abychom hráli oba stejné věci stejně, ale aby mezi námi vznikal dialog a aby
kromě nut(d)né souhry bylo mezi námi i určité napětí a zvědavost, co ten druhý
udělá. Myslíme si oba, že to je jedna z důležitých věcí, která současným interpretům
klasiky často chybí – protože je systematicky potlačována jak školami, tak kritikou.
Jestli se mi povedlo ve vás vzbudit zvědavost, jste na našem koncertu, kde se budeme snažit vrátit klasice její přirozenou svěžest, hravost i dravost, srdečně vítáni.
Václav Polívka

Timudej dotáhne „buránka“ Xaviera Baumaxu do rodných Černošic!
Je to tady! Sci-fi se stane skutečností. Jak zpívá s nadsázkou Xavier Baumaxa
„pole Polákům, slova Slovákům, Kosovo kosům, sardinky Sardiňanům, hondu
Hondurasu a Němcům čistou rasu…“, je jasné, že mu není cizí nonsensová poezie,
a ta je všude v poslední době slyšet poskrovnu. Dne 29. 3. od 20.00 v Klubu Kino
vystoupí Xavier Baumaxa a kapela Timudej. Hoši z hudební skupiny Timudej se
náhodou potkali při rekreaci s Xavierem na svazích hor v bulharských Rodopech,
zrovna když se Xavier chystal porcovat medvěda. A tak slovo dalo slovo a chlapci
se shodli, že je lepší jíst balkánský sýry, než porcovat balkánský medvědy, a dotáhli
litvínovského rodáka, korunního prince českého neofolku, bourače umělých kultů
a pašeráka dobré nálady Xaviera Baumaxu do brdských hvozdů, údolí řeky Berounky, do městečka Černošice. Pokud se nebráníte tomu, aby vám kapela Timudej
a Xavier Baumaxa nalili do žil nutnou dávku humoru a dobré nálady, jste srdečně
Timudej
zváni.

Pátráme po dokumentech a fotografiích starých Černošic
Odbor kultury prosí občany, kteří mají doma jakékoli staré materiály týkající se
celého území dnešních Černošic (fotografie, pohlednice, dokumenty atd.) i z doby
nedávno minulé, aby je poskytli odboru kultury. Zmíněné materiály můžete darovat, zapůjčit nebo jen přinést do kanceláře odboru kultury v MěKS na Vráži a po
okopírování si je ihned odnést. Předem děkujeme za vaši ochotu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín, e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz,
tel.: 251 641 116 nebo 602 200 817.
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Černošický jazzový festival startuje 24. dubna
Odbor kultury vás už nyní zve
na 2. ročník Černošického jazzového festivalu, který se uskuteční
od 24. do 28. dubna. Celý tento
týden bude nejen v Clubu Kino,
ale i v černošických ulicích znít
jazz. Těšit se můžete například na
skvělé Old fashion trio (zahraje
v podvečer 25. 4.) či na Dixi Road
(před restaurací Boleta bude zdarma koncertovat v sobotu 28. 4.).
V sále Clubu Kino opět zazáří Jana
Koubková, Trialog Petra Kořínka,
Milan Svoboda quartet, Gulo čar, Big band Václava Zelenky, Traditional Jazz studio P. Smetáčka, Š. Smetáček a N.O.D. & Tonya Graves a Amit Chatterjee se svým
kvartetem. Kompletní program jazzového festivalu bude zveřejněn v březnovém
čísle Informačního listu a na stránkách festivalu www.jazzcernosice.cz. Vstupenky
budou v předprodeji od poloviny března v trafice u Václavků, kde si budete moci zakoupit i tzv. festival pas za 350 Kč. Ten vám umožní navštívit všechny akce
v rámci festivalu za cenu výhodnější než jednotlivé vstupné. Ostatní vstupné činí
na čtvrtek 26. dubna 120 Kč, na pátek a sobotu 27. a 28. 4. pořídíte vstupenku
v předprodeji za 180 Kč. Na místě bude vstupné 27. a 28. dubna 200 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

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.
9. 3. – 9.30 – Hudba kolem nás
23. 3. – 9.00 – O slůněti
30. 3. – 10.30 – Perníková chaloupka
17. 4. – 9.00 – O drakovi, co neuměl říkat „r“
4. 5. – 10.30 – Staré pověsti české
17. 5. – 9.30 – Výlet do Země kouzel
30. 5. – 10.30 – Plaváček
8. 6. – 10.30 – O Brunclíkovi
28. 6. – 10.30 – Šípková Růženka
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě, pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy
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Tvoření si už své příznivce našlo

V lednu se rozběhl program pro rodiny s malými
dětmi nazvaný Tvoření. Každou středu od půl desáté do
jedenácti hodin mohou maminky, babičky nebo každý,
kdo si chce hrát, malovat či
vyrábět, přijít s těmi nejmenšími do Základní umělecké
školy. Program už si své první
příznivce nachází a děti, které
chodí pravidelně, ztrácejí počáteční ostych. V příjemném
tvůrčím prostředí školy si
všichni společně nejen hrajeme s barvami, papírem nebo látkou, ale vždy se naučíme básničku, písničku nebo
říkadlo. Přijďte se mezi nás podívat.
Na všechny dětičky se těší Vladimíra Ottomanská

Poslechněte si písně, které pohladí duši a posílí sebedůvěru
Přijměte pozvání odboru kultury a agentury Pragen na recitálový večer Pavly Kubáškové, který se uskuteční 16. března
od 20.30 v Clubu Kino. Pavla Kubášková se nechala při své
tvorbě inspirovat starým rituálem Návrat ztracené duše. Její
hudební vzdělání a přesvědčení o síle hudby a slova je základem, ze kterého postupně vznikaly její písně, plné důvěry
ve schopnost člověka nalézt a otevřít všechny zdroje svých
vlastních sil. Za doprovodu akordeonu, houslí a kontrabasu
se budete moci zaposlouchat do písní, které pohladí duši
a posílí sebedůvěru.
Za agenturu Pragen SemiŠ

Program Mraveniště na měsíc březen
1. 3. – MUDr. Pokorná; hra Pikolíček kolíček – hra s kolíčky na prádlo; výtvarná dílna
– výroba kytiček,
15. 3. – Hrajeme si na zvířátka; hra Čoro moro zoo; hra Boudo boudičko; výtvarná
dílna – telefon,
22. 3. – Říkadla, která jsme se naučili a která jsou zaměřena na ruce, nohy a hlavu;
výtvarná dílna – nalepování obrázků, výroba koláže,
29. 3. – Rytmika – hra na malé muzikanty; výtvarná dílna – výroba velikonočních
přáníček.
Kateřina Beranová
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Hledáme sponzory kulturních akcí
Určitě všichni toužíme po tom, aby se nám v našem městě žilo dobře. K tomu by
bezesporu měly přispět i kvalitní kulturní pořady. Odbor kultury se sice snaží zvát
do Černošic mnoho zajímavých umělců a město ztrátu z jednotlivých akcí pokryje,
ale na dražší kulturní pořady se nedostává peněz a bylo by nezodpovědné tyto
výrazně ztrátové akce vůbec organizovat. Velkou pomoc bude potřebovat zvláště
letošní jazzový festival, který bude jednou z největších kulturních událostí tohoto roku. Proto odbor kultury vyzývá všechny potenciální sponzory, kteří by byli
ochotni s některou kvalitní kulturní akcí pomoci. Odměnou takovému sponzorovi
budiž potěšení z akce samotné a zviditelnění v očích veřejnosti. Město je rovněž
schopno poskytnout darovací smlouvu nebo jiný relevantní dokument, inzertní
prostor v Informačním listu a na dané kulturní akci. Bližší informace vám sdělí
Za odbor kultury Pavel Blaženín
odbor kultury.

Koncert Jazz Efterrätt v Clubu Kino
Odbor kultury vás zve v pátek 30. 3.
od 20.30 do Clubu Kino na skvělou
jazzovou podívanou v podání skupiny
Jazz Efterrätt neboli sdružení mladých
profesionálních hudebníků, absolventů
pražských konzervatoří, kteří společně
vystupují od roku 1998. V současné
době Jazz Efterrätt vystupuje ve složení:
Lukáš Chejn (kytara), Martin Plachý
(altsax), Tomáš Uhlík (basová kytara),
Petr Beneš (klávesy/klavír), Petr Zeman
(bicí) a Jan Veverka (trombon). Skupina
ve své tvorbě spojuje mnoho hudebních
stylů, typický je pro ní ostrý kontrast
funkově pulsující rytmiky, melodických
linek a jazzových sól. Žánrově je skupina vnímána na pomezí jazzu, funky
a soulu, sami hudebníci si však rádi zahrají i latinsko-americkou hudbu, swing či
Za odbor kultury Pavel Blaženín
dixieland.

Poutavé vyprávění ve všenorské knihovně
V úterý 6. března od 17.00 si ve všenorské knihovně můžete poslechnout vyprávění Mgr. Jany Čihákové o Muzeu těžby smoly v Lomanech u Plzně, které založila a provozuje. Mgr. Čiháková bude rovněž hovořit o barokním klášteru Plasy
a přiblíží Divadelní společnost Křoví, jež má za sebou řadu úspěšných představení.
(red)
Vyprávění oživí snímky z otevření muzea.
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V březnu hurá do knihovny!
Jako každoročně se naše černošická městská knihovna zapojila do celostátní akce Březen – měsíc internetu. Cílem této akce je přiblížit občanům úlohu knihoven v informační společnosti a nabídnout jim služby, které knihovny díky internetu poskytují.
Letošní už 10. ročník akce Březen – měsíc internetu, jehož mottem je Internet – výhoda pro
znevýhodněné, chce upozornit na význam, který má nebo může mít tato celosvětová informační síť pro znevýhodněné skupiny obyvatel, zejména lidi se zdravotním postižením, seniory,
matky na mateřské dovolené, nezaměstnané, cizince apod.
Městská knihovna v Černošicích patří mezi zhruba tři tisíce českých knihoven, které nabízejí internet pro veřejnost. V rámci akce Březen – měsíc internetu nechce zůstat pozadu a pro
všechny zájemce připravila následující zajímavé aktivity:
u Po celý březen bude v knihovně přístup k vysokorychlostnímu internetu zdarma. K dispozici jsou dva nadstandardně vybavené počítače s tiskárnou a scannerem. Kvůli velkému
zájmu o tuto službu je vhodná předchozí rezervace vybraného termínu.
u Pro všechny zájemce, kteří dosud neměli k internetu přístup a chtějí se s ním seznámit,
nabízíme bezplatné uvedení do práce s PC a internetem. Pro vážné zájemce knihovna zakoupila publikaci Pavla Karase Internet v kostce a výukový CD-ROM Počítač a Internet na
dlani.
u Během celého měsíce března zveme všechny prvňáčky, seniory a lidi se zdravotním postižením k přihlášení do knihovny bez registračního poplatku!!!
u Jak jistě víte, březen není jen měsícem internetu, ale také měsícem knihy. Rozhodli jsme se
tedy vyhlásit pro naše dětské čtenáře „test čtenářské zdatnosti“:
1) Máte rádi pohádky? Jistě víte, koho si odnesly jezinky.
a) Smolíčka

b) Palečka

c) Budulínka

2) Znáte zvířátka z knížek? Kdo vlastně je:
Kulička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvak a Žbluňk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modroočko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bystrouška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dášeňka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zrzečka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Skrývačky ukrývají jména spisovatelů. Pokuste se je najít.
Kocouři Kim a Courek se vyhřívali na sluníčku.
Kočička Nela dala přednost stínu.
Mokrý hadr dala hospodyně usušit na topení.
Holič a pekárna jsou v Klášterní ulici.
4) Určitě poznáte, z jaké knížky pochází následující úryvek. Napište název knížky a kdo
ji napsal:
„S Barbuchou to škublo a teď nevěděl kudy kam. Vybírat ptáčky, to má Barbucha náramně
nerad. Chviličku stál, najednou ale popadne Míšovu kůži a už je s ní v prachu. To bylo leknutí!
Ještě slyším, jak to zasyčelo, když strašidlo vlezlo do potoka.“
u A to je všechno. Správné odpovědi označené jménem, adresou a věkem přineste do konce března do knihovny nebo pošlete na naši e-mailovou adresu:
knihovna@mestocernosice.cz. Tři výherce odměníme knihou.
Irena Šilhánková a Eva Vacková, vaše knihovnice
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BALABÁN, Jan: Jsme tady – povídky; BORSKÁ, Ilona: Kdo zachránil jeden život – životopisný román o MUDr. F. Hamzovi, zakladateli dětské léčebny v Luži-Košumberku, který právě
zde zachránil stovky dětí před tuberkulózou; BRAUN, L. J.: Kočka, která pískala na poplach
– kočičí krimi; BROWN, Sandra: Bílý žár – román pro ženy; CARROLLOVÁ, Joanne: Italský
román – dojemný příběh o rodině a rozličných tvářích lásky. Odehrává se částečně v Itálii
a zčásti v Austrálii; COOK, Robin: Smrtící gen – román z lékařského prostředí; FRANCIS,
Dick: Cílová rovinka – příběh z dostihového prostředí; FRÝBORT, Pavel: Poslední soud
– kriminální román o pašování drog; GELLNER, František: Povídky a satiry; KING, Stephen:
Puls – horor; KOESTLER, Arthur: Zloději v noci – román židovského spisovatele nás zavádí
do doby osídlování Palestiny před 2. světovou válkou; KRUMLOWSKÝ, Felix: Dámské příběhy českého středověku; LAMBERT, Eric: Ostrov Fulakona – válečný román; LIVINGSTON,
Gordon: Příliš brzy starý, příliš pozdě moudrý – kniha esejí známého psychiatra čerpající
námět z nejdůvěrnějších tajemství a trápení svých pacientů; MONYOVÁ, Simona: Manželky
na odpis, Utrhnout se ze řetězu – humorné romány; PAWLOWSKÁ, Halina: Jak blbá, tak
široká; TURSTENOVÁ, Helene: Skleněný ďábel – švédská detektivka; VÁŇOVÁ, Magda:
S tváří beránka – český román; ZLESÁK, Luděk: Polospánek – poezie.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Česko – encyklopedie Universum; ANTONÍN, Luboš: Hermetici a šarlatáni evropského
rokoka; FLEGL, Vladimír: Členství České republiky v NATO; HAUBELT, Josef: České osvícenství; HOCKADAY, Mary: Kafka, láska a odvaha – život Mileny Jesenské; LATKOWSKA,
Monika: Zahrádkářská encyklopedie; LOH, Norbert: Rainier Monacký – životopis; PETRÁŇ, Josef: Staroměstská exekuce; TOUFAR, Pavel: Magická místa Čech a Moravy IV.
– tentokráte ta, kde na vás dýchne mystika a magická symbolika staveb a krajiny; UNGARO,
Alycea: Pilates – cvičení pro dobrou kondici a pevné zdraví; ZELINKOVÁ, Eva: Mlsné jazýčky slavných – 88 originálních receptů známých celebrit.
Pro děti a mládež:
BRAUNBURG, Rudolf: Létání a vzduchoplavba – encyklopedická publikace; DRIJVEROVÁ, Martina: Pohádky o strašidlech; HLAVÁČ, Jan: Krtčí výlety + CD hra – knížka pro děti
od 4 do 7 let; CHALUPA, Jiří: Jů a Hele; JOLIN, Peter M.: Harry Trottel a posel Tálibánu
– parodie; McCOMBIEOVÁ, Karen: Alice a … Dóóóst dobrej hepáč – čtení pro dívky;
MOLLOY, Michael: Čarodění. Čaroplutí – fantazy literatura; PITRO, Martin: Pyskatí Habsburkové – děsivé dějiny; PRATCHETT, Terry: Průvodce po zeměploše – fantazy literatura;
PRESS, Julian: Tajemná zpráva – detektivní příběh; SKÁLA, František: Jak Cílek Lídu našel
– knížka o přírodě a přátelství.

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.
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