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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

602 159 449

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti
(bezpl. nonstop linka)

800 186 435

Veřejné osvětlení

800 101 109

4. schůze rady města

konaná 18. 12. 2006

• rada souhlasí s vybudováním el. přípojky NN
pro pozemek parc. č. 2855/2 v Mokropeské ulici
m rada souhlasí s přestavbou el. vedení NN v Žatecké ulici
• rada souhlasí s přestavbou el. vedení NN v Žatecké ulici podle předloženého návrhu upozorňuje současně, že pozemky parc. č. 2737/5 a 2737/8
jsou plochy veřejné zeleně a nelze na nich povolit
stavbu (např. rodinný dům), která by byla v rozporu s přípustným využitím tohoto území
• rada souhlasí s novým kabelovým vedením NN
– ulice Olbrachtova s tím, že zůstanou zachovány
sloupy pro veřejné osvětlení a městský rozhlas
• rada ve věci Stavba hřiště a objektu pro provoz
hřiště – Fialková ulice konstatuje, že se jedná
o oblast se stavební uzávěrou a nesouhlasí se
stavbou hřiště a objektu pro provoz hřiště
(Pokračování na straně 25)

K fotu na titulní straně:
Na budoucí prvňáčky, kteří 25. ledna přišli
k zápisu do budovy mokropeské základní
školy, čekala spousta dárků (více o zápisu
na straně 19).

z radnice

Bližnímu ku pomoci – sobě ku cti
V lednu již tradičně patří k těm
významnějším
událostem v našem městě výroční
schůze našich sborů dobrovolných
hasičů. Vždy to
bývá především
sebevědomé ohlednutí za pořádným
kusem dobře udělané práce. Nezištné,
dobrovolné, náročné a mnohdy i nebezpečné práce, kterou se skupina lidí
sama o své vůli rozhodla dělat pro své
sousedy.
Je těžké doopravdy docenit takové
rozhodnutí a takovou vůli těchto lidí,
a to zejména v době, která jako by při
povrchním vnímání spíše sváděla jen
k nesentimentálnímu poměřování vynaložených nákladů a přijatých zisků
u každé myslitelné činnosti.

i když se kolem sebe rozhodneme nacházet vzory, které stojí za to následovat.

Sám z vlastní bezprostřední zkušenosti vidím, jak veliká je dnes poptávka po
tom, abychom víc a víc našeho konání
svazovali jen přesně danými pravidly,
i když je zřejmé, že taková pravidla pak
v souladu se záměrem fungují často jen
obtížně, a mnohdy ani tak ne. Víra v takovou samospásnou sílu všemožných
psaných norem je však jen nechtěný důsledek oslabování síly a významu těch
tradičních norem nepsaných. Mezi takové tradiční, nepsané normy pak nepochybně patří i jasné vědomí toho, že být
bližnímu ku pomoci, jak to mají v hesle
všichni dobrovolní hasiči, je hodnotou,
která je ctí a zaslouží si naši zřetelně vyjádřenou podporu a náš obdiv.
Aleš Rádl, starosta města

Zkušenost však říká, že žádná společnost nemůže dobře fungovat, když
se u jejích členů zcela vytratí vůle
a ochota nezištně a dobrovolně pro sebe
navzájem dělat něco víc než jen to, co je
předepsáno striktními pravidly. A sbory
dobrovolných hasičů jsou právě takovými ostrůvky, na kterých se můžeme
zachránit nejen když je velká voda, ale
4 V rámci výročních valných hromad přišli
dobrovolným hasičům obou sborů, které
působí na území našeho města, poděkovat
starosta Aleš Rádl a místostarostka Helena
Langšádlová. V pátek 26. ledna se tak
stalo v mokropeské zbrojnici (odtud je
i náš snímek) a o den později ve zbrojnici
v Radotínské ulici.
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Příspěvek na péči – nová dávka sociální péče

Hlavním cílem zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabyl účinnosti
1. 1. 2007, je vytvoření důstojných podmínek života osob, u nichž z důvodu stáří nebo
zdravotního postižení došlo k oslabení až ke ztrátě schopnosti péče o vlastní osobu.
Nový zákon upravuje poskytování pomoci těmto osobám prostřednictvím různých
druhů sociálních služeb a příspěvku na péči, jehož výše odpovídá rozsahu oprávněných potřeb konkrétní osoby.
Příspěvek na péči bude poskytován práce obecnímu úřadu obce s rozšířenou
osobám závislým na pomoci při běžných působností, který rozhodne o přiznání
každodenních životních úkonech bez ohle- příspěvku. Výše příspěvku je stanovena didu na to, zda jim bude pomoc zajišťována ferencovaně podle věku posuzované osoby
rodinou nebo poskytovatelem sociálních (u osob do 18 let věku je příspěvek vyšší než
služeb. O vzniku nároku na příspěvek na u osob nad 18 let věku) a podle míry její zápéči rozhoduje obecní úřad obce s rozšíře- vislosti na pomoci jiné osoby, a to v rozpětí
nou působností. Podkladem pro rozhodnutí od 2000 do 11000 Kč.
je posouzení dopadu dlouhodobě nepříNárok na příspěvek má osoba v dlouhodoznivého zdravotního stavu na schopnost bě nepříznivém stavu, který omezuje její duosoby pečovat o sebe a být soběstačná, to ševní, smyslové a fyzické schopnosti postarat
znamená závislost posuzované osoby na se o sebe a podle poznatků lékařské vědy má
pomoci jiné fyzické osoby. Za tímto úče- trvat déle než jeden rok. Stupeň závislosti se
lem provede sociální pracovník obecního stanovuje ve 4 stupních (lehká, středně těžúřadu obce s rozšířenou působností sociální ká, těžká a úplná závislost). Hodnotí se 36
šetření v přirozeném prostředí, ve kterém základních životních úkonů péče o vlastní
posuzovaná osoba žije. Obecní úřad obce osobu (tj. schopnost přijímat stravu, pečovat
s rozšířenou působností příslušný podle o hygienu, oblečení, orientovat se v přirozemísta trvalého pobytu žadatele zahajuje ří- ném prostředí apod.) a úkonů soběstačnosti
zení na základě písemné žádosti podané na (péče o domácnost a schopnost sociálního
tiskopise předepsaném Ministerstvem práce začlenění ve smyslu prosadit své oprávněné
a sociálních věcí buď samotným žadatelem zájmy). Nárok na příspěvek na péči vzniká
nebo jeho zástupcem (zákonným zástupcem osobám od jednoho roku věku.
dítěte, opatrovníkem určeným soudem nebo
Dvě dávky zanikly
zmocněncem na základě plné moci), nebo
Ke dni účinnosti zákona o sociálních
zahajuje řízení z úřední moci u osob, které
službách zanikly dvě dávky vyplácené podle
nejsou schopny jednat samostatně.
právní úpravy platné k 1. 1. 2007, a to zvýšení
Stupeň závislosti
důchodu pro bezmocnost, které dosud náležeStupeň závislosti posoudí na žádost obec- lo osobě vyžadující péči formou dávky důního úřadu posudkový lékař příslušného chodového zabezpečení, a příspěvek při péči
úřadu práce, který vychází ze zdravotního o blízkou nebo jinou osobu, který byl dávkou
stavu doloženého nálezem ošetřujícího lé- sociální péče pro pečující osoby. Nárok na
kaře, popř. výsledky dalších odborných vy- tyto dávky podle přechodných ustanovení
šetření, z výsledku sociálního šetření i z vý- zákona o sociálních službách po 1. lednu
sledku vlastního vyšetření žadatele. Výsledek 2007 automaticky, tj. bez žádosti, přejde v náposouzení stupně závislosti osoby sdělí úřad rok na příspěvek na péči. O ukončení výplaty
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zvýšení důchodu pro bezmocnost byli poživatelé takto zvýšených důchodů informováni
v závěru roku 2006 Českou správou sociálního zabezpečení. Rovněž příjemci příspěvku
při péči o blízkou a jinou osobu byli pověřenými obecními úřady, které tento příspěvek
vyplácely, informováni o změnách v právní
úpravě a obdrželi rozhodnutí o odejmutí
dávky k 31. 12. 2006.
Podle ustanovení § 120 odst. 2 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se
osoby, kterým ke dni 1. 1. 2007 náleželo zvýšení pro částečnou bezmocnost, považují od
tohoto data za osoby závislé na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).
Osoby dosud převážně bezmocné se považují za osoby závislé ve stupni II (středně
těžká závislost).
Osoby dosud úplně bezmocné za osoby ve
stupni III (těžká závislost). Těmto osobám
náleží příspěvek ve výši podle § 11 zákona
č. 108/2006 Sb., která odpovídá stupni závislosti stanovenému podle pravidla v předchozí větě.
Účast v důchodovém pojištění
Osoby ve stupni závislosti I (tj. k 1. 1. 2007
částečně bezmocné), které jsou starší 80 let
a o něž pečuje fyzická osoba, které z důvodu
této péče k tomuto datu náležel podle dosavadních předpisů příspěvek o blízkou nebo
jinou osobu, budou dostávat příspěvek na
péči ve výši podle stupně závislosti II (konkrétně ne 2000 Kč, ale 4000 Kč). Zde je nutno
upozornit, že osoby, které nadále pečují o tyto osoby, které zůstávají ve stupni závislosti
I, nejsou od 1. 1. 2007 účastny důchodového
pojištění ani zdravotního pojištění. Těmto
pečovatelům lze doporučit, aby navázali
kontakt s okresní správou sociálního zabezpečení příslušnou podle místa jejich trvalého bydliště a obdobně s příslušnou zdravotní pojišťovnou, kde jim budou poskytnuty
podrobnější informace týkající se jejich

neúčasti na pojištění. Zároveň s nimi bude
vyřešena otázka vydání rozhodnutí o době
a rozsahu péče o částečně bezmocnou osobu starší 80 let pro období do 31. 12. 2006.
Přihláška k účasti na důchodovém pojištění
za toto období musí být podána do 2 let od
skončení péče.
Toto se netýká pečujících osob, které nadále pečují o osoby ve stupni II (tj.
k 1. 1. 2007 převážně bezmocnou), tj. osoby,
kterým po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona náleží příspěvek ve výši podle
stupně závislosti III (konkrétně ne 4000 Kč,
ale 8000 Kč z titulu závislosti II a skutečnosti, že o ně k 1. 1. 2007 pečovala fyzická osoba do té doby pobírající příspěvek o blízkou
a jinou osobu). Po uplynutí zmíněné 2leté
doby bude těmto osobám náležet příspěvek
ve výši podle stupně závislosti, který bude
stanoven na základě kontroly posouzení
zdravotního stavu.
Počty příjemců příspěvků
V průběhu ledna 2007 bude Městským
úřadem Černošice vyplacen příspěvek na
péči více než tisícovce příjemcům zvýšení
důchodu pro bezmocnost vyplácený Českou
správou sociálního zabezpečení a pěti příjemcům tohoto zvýšení vypláceného z důchodového zabezpečení Ministerstva obrany
ČR. Z tohoto počtu bude u sto padesáti příjemců příspěvek navýšen z důvodu, že o ně
pečovala blízká nebo jiná osoba pobírající
příspěvek při péči podle zákona č. 100/1988
Sb., o sociálním zabezpečení.
Dítě, které ke dni nabytí účinnosti zákona
o sociálních službách bylo podle dosavadních právních předpisů považováno za dítě
dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, se ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona považuje za osobu
závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost). K 1. 1. 2007 se tato
úprava týkala 135 dětí z našeho obvodu.
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Poskytovatelé sociálních služeb
Hlavním posláním sociální služby je snaha
umožnit lidem, kteří kvůli stáří nebo špatnému zdravotnímu stavu jsou v nepříznivé sociální situaci, zůstat rovnocennými členy společnosti, žít nezávisle, v kontaktu s ostatními
lidmi a pokud možno v přirozeném sociálním
prostředí, nejlépe ve vlastní rodině. Zavedení
registru poskytovatelů sociálních služeb, který povede příslušný krajský úřad v listinné
i elektronické podobě, je předpokladem
k získání přehledu o rozsahu a charakteru
sítě sociálních služeb. Pro poskytovatele je zařazení do registru podmínkou k poskytování
sociálních služeb a jedním z předpokladů pro
čerpání finančních prostředků z veřejných
rozpočtů. Právnické a fyzické osoby, které
přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 108/
2006 Sb., o sociálních službách, poskytovaly
služby sociální péče nebo sociální služby
podle dosavadních právních předpisů a hodlají v této činnosti pokračovat i po 1. 1. 2007,
jsou povinny podat žádost o registraci ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Od tohoto dne do vydání rozhodnutí
o registraci se tyto právnické a fyzické osoby
považují za poskytovatele sociálních služeb
podle nového zákona. Registrace podle § 79
(podmínky registrace) se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo jiná
fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává
jako podnikatel.
Služby podléhají kontrole
Jak naznačuje samotné označení nové
dávky – příspěvek na péči, je tato dávka
určena osobě, která z důvodu dlouhodobě
nepříznivého stavu potřebuje pomoc jiné
osoby, a to osoby blízké nebo profesionálního pečovatele. Proto je úprava nároku na
příspěvek vložena do nové právní normy
o poskytování služeb sociální péče. Příjemce
příspěvku je povinen využívat příspěvek na
péči na zajištění potřebné pomoci, což bude
zaměstnanci příslušného obecního úřadu
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obce s rozšířenou působností kontrolováno.
V návaznosti na tuto skutečnost je třeba
apelovat na poskytovatele sociálních služeb,
zejména obce, aby udržely dosavadní služby
a naopak na základě zjištění reálných potřeb
svých obyvatel rozvíjely dostupné, kvalitní
a hospodárné sociální služby, jejichž nabídka
pokulhává za poptávkou. K rozvoji těchto
služeb bude sloužit jak přiznaný příspěvek
na péči, tak poskytování sociálních služeb
na smluvním principu (zavedením institutu
smlouvy o poskytnutí sociální služby). Podle
dosavadní právní úpravy bylo o poskytnutí
sociální služby rozhodováno ve správním
řízení. Sjednávání druhu a rozsahu služby
podle individuálních potřeb osob ve smlouvě včetně konkrétních podmínek poskytování služby směřuje k uplatnění svobodné vůle
osob, kterým jsou služby poskytovány.
Žádost o příspěvek na péči
V současné době bylo k dnešnímu dni
na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Černošice podáno několik
desítek nových žádostí o příspěvek na péči.
Žádost o příspěvek na péči uplatňují občané
s trvalým pobytem ve správním obvodě MěÚ
Černošice na předepsaném tiskopisu, který
lze získat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví tohoto obecního úřadu obce s rozšířenou působností v Podskalské ul. č. 19,
Praha 2 nebo na internetových stránkách
MPSV ČR www.http:// portal.mpsv.cz/forms.
Žádost je třeba vyplnit čitelně a s uvedením
všech požadovaných údajů, neboť je dále
zpracovávána počítačovým programem
MPSV ČR. Pokud není příjemce příspěvku na
péči překlopeného z dávek vyplácených do
1. 1. 2007 (zvýšení důchodu pro bezmocnost
a příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu)
spokojen se zařazením do příslušného stupně
závislosti, musí podat novou žádost, která bude posouzena podle nového zákona.
Mgr. Olga Mádrová,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Je dobré, že dlouho připravovaný zákon o sociálních službách
už nabyl účinnosti, říká místostarostka Helena Langšádlová
Nový zákon o sociálních službách, který zavádí novou dávku – příspěvek na péči – byl podrobně popsán v předchozím
článku. Jeho uvedení do praxe však budou zajišťovat také pracovníci Odboru sociálních služeb Městského úřadu Černošice.
Zeptali jsme se proto místostarostky a zároveň předsedkyně
komise sociální a zdravotní Heleny Langšádlové, jaké problémy mohou nastat.
Nejprve bych chtěla řem. Sociální pracovnice budou rovněž
říci, že je dobré, že kontrolovat úroveň poskytované péče jak
zákon o sociálních odbornými poskytovateli, tak samotnou
službách, připravovaný několik let, nabyl rodinou. Tato kontrola bude nutná, neboť
účinnosti, neboť dává všem zdravotně posti- se domnívám, že stejně, jako se setkáváme
ženým větší svobodu ve výběru formy péče s týráním dětí, může tomu tak být i při
o ně samotné. Na druhé straně však jeho za- poskytování péče seniorům v jejich rodivádění do praxe provázejí některé problémy. nách.
Jedním z nich, který je třeba neprodleně odNemusí se bát příjemci nové dávky, že
stranit, je nefunkční programové vybavení přijdou o všechny ostatní příspěvky?
celého systému. Další problém vidím v tom,
Nikoli. Byl zrušen pouze příspěvek na
že krajský úřad nemá dosud sestaven registr péči o osobu blízkou, který je nahrazován
poskytovatelů sociálních služeb. Tento re- právě novou dávkou – příspěvkem na
gistr by měl být k dispozici pracovníkům péči, a některé příplatky k důchodu, které
našeho sociálního odboru, kteří by z něj při zdravotním postižení vyplácela Čespodle potřeby jednotlivých druhů služeb ká správa sociálního zabezpečení. Jinak
doporučovali klientům jejich poskytovatele. ostatní sociální dávky, například příspěvek
V tuto chvíli proto ani nevíme, zda bude po- na benzín, příspěvek na vybudování bezskytovatelů sociálních služeb dostatek a v té bariérových přístupů, příspěvek na nákup
skladbě, kterou budou klienti požadovat.
osobního automobilu či příspěvek na komKterý poskytovatel sociálních služeb penzační pomůcky zůstávají ve stejném
působí v našem městě?
režimu jako doposud.
Jak pomůže s novým zákonem sociální
V Černošicích zatím poskytuje tyto služby Farní charita Neratovice, ať už formou a zdravotní komise?
pečovatelské služby a ošetřovatelské služby
V našem městě žije mnoho osamělých
v rodinách, nebo formou denního stacio- seniorů. Jedním z úkolů naší komise je,
náře. Věřím však, že se časem objeví i další abychom se o všech, kteří budou potřeboprivátní subjekty. Co se týče poskytování vat nějakou pomoc, včas dozvěděli. Poté je
sociální služby zdravotně postiženým v ro- i naše klienty v Domě s pečovatelskou služdině, je třeba připravit se na to, že požádá- bou navštíví pracovnice sociálního odboru
-li klient o novou dávku, budou následovat a vyhodnotí, zda někteří z nich budou mít
šetření našimi sociálními pracovnicemi nárok na novu dávku sociální péče.
a vyhodnocení stavu posudkovým lékaPtal se Stanislav Janovský
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Informace k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Tento zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek
osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné
nouzi. Zároveň ruší zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších
předpisů. Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:
1) příspěvek na živobytí,
Mimořádná okamžitá pomoc
2) doplatek na bydlení,
3) mimořádná okamžitá pomoc.
Příspěvek na živobytí
Tato dávka řeší nedostatečnou příjmovou
situaci. Podmínkou je, že se osoba, popř. společně posuzované osoby nacházejí ve stavu
hmotné nouze. Osoba se nachází v hmotné
nouzi, jestliže její příjem a příjem společně
posuzovaných osob po odečtení přiměřených
nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí. Při tom se posuzuje, zda si osoba nemůže
zvýšit příjem vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zda je zabezpečení
jejích základních životních podmínek vážně
ohroženo.
Žádost o příspěvek na živobytí se předkládá na předepsaném tiskopise spolu s dalšími
doklady, uvedenými na tiskopisu žádosti.
Řízení o přiznání dávky se zahajuje dnem
podání žádosti. Účastníkem řízení o přiznání příspěvku na živobytí je pouze žadatel
o dávku. O příspěvku na živobytí rozhodují
pověřené obecní úřady (Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, tel.:
251 081 529).
Doplatek na bydlení
Tato dávka řeší situaci nedostatku příjmu
k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. Podmínkou pro nárok na tuto dávku je
být nájemcem nebo vlastníkem bytu a splňovat podmínky pro nárok na příspěvek na
bydlení ze systému státní sociální podpory.
Doplatek na bydlení lze poskytnout, jestliže osoba užívá byt v obci, v níž je hlášena
k trvalému pobytu. O doplatku na bydlení
rozhodují pověřené obecní úřady.
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Osobám, které se ocitnou v situacích, které
je nutno bezodkladně řešit, je poskytována
mimořádná okamžitá pomoc. Zákon rozeznává pět specifických sociálních situací,
kdy lze považovat osobu za osobu v hmotné
nouzi, protože nemá dostatečné prostředky
k zabezpečení svých nezbytných životních
podmínek, popř. k úhradě nezbytných jednorázových výdajů:
1) Pomoc osobám, které sice nesplňují podmínky hmotné nouze, ale hrozí jim vážná
újma na zdraví v případě neposkytnutí
pomoci okamžitě,
2) pomoc osobám postiženým vážnou mimořádnou událostí (živelní pohromy, vyšší
stupně větrné pohromy, zemětřesení, požár
nebo jiná destruktivní událost, ekologická
havárie),
3) pomoc osobám, které nemají dostatečné
prostředky k úhradě jednorázového výdaje
spojeného např. s úhradou poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo
v případě ztráty peněžních prostředků,
4) pomoc osobám v hmotné nouzi v případě
potřeby nákupu předmětů dlouhodobé potřeby nebo k úhradě odůvodněných nákladů, vzniklých v souvislosti se vzděláním
nebo zájmovou činností nezaopatřených
dětí,
5) pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jde např. o osoby vracející se z nápravného zařízení, z dětského
domova apod.
O poskytnutí mimořádné okamžité pomoci
rozhoduje pověřený obecní úřad, v případě pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením je to obecní úřad s rozšířenou působností.
Simona Kutinová,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

z radnice

Limity hluku způsobené vlaky jsou v současné době dodrženy
Město Černošice se potýká s nárůstem
silniční a železniční dopravy a hlukem
s tím spojeným, který znepříjemňuje život
jeho obyvatelům. Jelikož větší část této
zátěže přikládá město železniční dopravě,
bylo provedeno zjištění hlukové situace
v dané lokalitě mimo ochranné pásmo
drah v závislosti provozu na železniční
trati Českých drah a. s. Měření provedla akreditovaná firma Zdravotní ústav
Středočeského kraje v souladu s platnými
normami pro měření hluku na základě
požadavků nařízení vlády č.148/2006Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000Sb.
o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů.

Z výsledných údajů měření bylo zjištěno,
že přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru pro denní dobu (srovnávací limit 70 dB – změřený
údaj 55,0 dB) a noční dobu (srovnávací
limit 65 dB – změřený údaj 53,0 dB) i ve
vnitřním prostoru stavby pro denní dobu
(srovnávací limit 40 dB - změřený údaj
21,5 dB) a pro noční dobu (srovnávací limit 30 dB – změřený údaj 19,7 dB) nebyla
překročena. Na základě těchto měření vyplynulo, že nelze žádat ČD o protihluková
opatření, jelikož limity hluku jsou v současné době dodrženy.
Další měření hluku budou provedeny
v oblasti zabezpečovacího zařízení (semaforu) nebo železničního přejezdu.
Michaela Martinová, odbor dopravy

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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Co je dobré vědět na začátku roku o místních poplatcích

Jaké místní poplatky a na základě čeho
je město Černošice vybírá?

poplatku vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Registrovaným plátcům místního poplatV souladu se zákonem č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v platném znění ku za psa a komunální odpad budou složena obecně závazných vyhlášek o místních ky k úhradě zasílány poštou s dostatečným
předstihem před datem splatnosti.
poplatcích, město Černošice vybírá:
Sazba poplatku za rekreační pobyt: Či• poplatek ze psů (vyhláška č. 3/2006),
• poplatek za rekreační pobyt (vyhláška ní 15 Kč za osobu a každý i započatý den
pobytu, není-li tento dnem příchodu, nebo
č. 4/2006),
paušální částka 4 500 Kč za osobu a rok,
• poplatek z ubytovací kapacity (vyhláška kterou stanoví správce poplatku na žádost
č. 7/2003),
poplatníka.
• poplatek za užívání veřejného prostranství Sazba poplatku z ubytovací kapacity: Činí
(vyhláška č. 5/2006),
4 Kč za každé využité lůžko a den. Správce
• poplatek za odstraňování komunálního poplatku může po dohodě s poplatníkem
odpadu (vyhláška č. 6/2006),
stanovit placení poplatku roční paušální
• poplatek za provozovaný výherní hrací sazbou.
přístroj (vyhláška č. 2/2006).
Ubytovatel, který vybírá poplatek za
Všechny vyhlášky shodně stanovují plát- rekreační pobyt a z ubytovací kapacity, proce, podmínky, výjimky, lhůty splatnosti a hlav- vede odvod poplatku podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně, nejpozději do 10 dnů
ně sazby jednotlivých poplatků.
po uplynutí každého čtvrtletí.
Sazba poplatku za psa: Poplatek se platí ze
psů starších 3 měsíců a činí 360 Kč ročně Sazba poplatku za použití veřejného prov základní sazbě. Za psa, jehož držitelem stranství: Za použití veřejného prostranství
je poživatel invalidního, starobního, vdov- k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejského nebo vdoveckého důchodu, který je ním účelům včetně manipulačního prostojeho jediným zdrojem příjmů, a požádá si ru skládek zboží a vystaveného zboží:
o úlevu, je sazba 120 Kč ročně. Splatnost
poplatku je do 31. 5. t. r.

Sazba poplatku za odstraňování komunálního odpadu: Pro fyzickou osobu, která
má v Černošicích trvalý pobyt, činí poplatek 492 Kč/osobu/rok; pro fyzickou osobu,
která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
činí poplatek 492 Kč/objekt/rok. Splatnost
1. části poplatku je do 31. 3. t. r., splatnost 2.
části pak do 30. 9. t. r. Lze požádat správce
poplatku (MěÚ Černošice) o úpravu platby
na 1x ročně. V tomto případě je splatnost
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•

za dlouhodobé umístění (déle než 30 dnů)
5 Kč za m² a den (v případě dlouhodobého umístění se vyžaduje písemné povolení MěÚ)

•

za krátkodobé užívání (kratší než 30 dnů)
na místě k tomu účelu určeném 10 Kč
za m² a den,

•

za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu
1100 Kč ročně za m² velikosti poutače,

•

za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení všeho druhu
30 Kč měsíčně za m² (poplatek může být

z radnice
stanoven paušální částkou – roční, měsíční, týdenní).

no mj. s nemalými finančními náklady za
poštovné, proto bude MěÚ této možnosti
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa: striktně využívat. Proti rozhodnutí (pla• za osobní automobil či přívěs za osobní tebnímu výměru) se lze sice odvolat, ale
odvolání nemá odkladný účinek, tzn. že
auto 3 600 Kč ročně,
poplatek včetně penále musí být uhrazen
• za nákladní automobil, přívěs, návěs, do termínu uvedeném na platebním výměautobus, za stavební stroje nebo marinru (§ 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
gotku 6 000 Kč ročně,
daní a poplatků, ve znění pozdějších předZa použití veřejného prostranství:
pisů). Vyměřena může být i pokuta za tzv.
• za použití veřejného prostranství pro nesplnění povinnosti nepeněžité povahy,
provoz lunaparků, cirkusů a jiných ob- týká se veškerých změn – u poplatku za
dobných atrakcí 10 Kč za m² a den,
komunální odpad např. změny počtu osob,
• za použití veřejného prostranství k umís- majitele nemovitosti, u poplatku za psa
tění skládky stavebního materiálu při např. odhlášení a přihlášení psa.
stavbě obytného domu v rámci stavebníCo se stane, když poplatník nezaplatí?
ho povolení 5 Kč za m² a den,
Poplatník, který záměrně neplatí místní
• za použití veřejného prostranství na poplatky, se vystavuje nebezpečí, že zaplatí
skládky všeho druhu, které nebyly povomnohonásobně víc ve formě sankcí a riskuleny v rámci stavebního povolení 10 Kč
je i případnou exekuci.
za m² a den,

•

za provádění výkopových prací na veřejném prostranství 10 Kč za m² a každý
i započatý den, v ostatních případech
sazba činí 10 Kč za m².

Sazba poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj: Poplatek za každý výherní
hrací přístroj činí 5 000 Kč na 3 měsíce. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas
nebo ve správné výši, vyměří městský úřad
poplatek platebním výměrem a může zvýšit
včas nezaplacený (neodvedený) poplatek až
o 50 procent.
Sankce
Pokud nebude poplatek uhrazen včas
a ve správné výši, bude poplatníkovi zaslána pouze jedna výzva se stanoveným
termínem úhrady. Když ani potom nedojde
k úhradě dlužné částky, bude následovat
platební výměr, kde již může být poplatek
navýšen až na trojnásobek základní sazby.
Upomínání a vymáhání poplatků je spoje-

Od 1. 1. 2007 se zvýšila cena vodného
a stočného

Vodné pro rok 2007 činí 30,20 Kč včetně
DPH/m³ a cena stočného pro rok 2007 činí
24,80 Kč včetně DPH/m³.
Dále doporučujeme všem odběratelům,
kteří jsou napojeni na veřejný vodovod a kanalizaci a dosud nemají s městem Černošice uzavřenou smlouvu na dodávku vody
a odvádění odpadní vody, aby se ve vlastním zájmu dostavili na městský úřad, kancelář č. 14, evidence a fakturace vodného
a stočného, k pí Nekolné (tel. 251 081 536)
a uzavřeli smlouvu.
Ing. Jana Ullrichová, pověřena zastupováním
vedoucího finančního odboru

Pozn.: Vyhlášky i formuláře ke smlouvě
na dodávku vody atd. jsou k dispozici na
Městském úřadě a jsou vystaveny i na webových stránkách Města Černošce na adrese http://www.mestocernosice.cz.
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Ceny za uložení odpadů na skládku v Řevnicích se zvýšily
Odpad vzniklý v katastrálním území
města Černošice je většinou ukládán na
nejbližší funkční skládku. Tato skládka se
nachází v katastrálním území města Řevnice. Provozovatel skládky je firma Ekos
Řevnice. Vlivem uzákoněného zvýšení cen

– poplatku za skládkování a rozhodnutím
vedení společnosti Ekos došlo k výraznému nárůstu cen za uložení odpadu. Nové
ceny za uložení odpadů jsou uvedeny
v následující tabulce:

kód odpadu

druh odpadu

základní cena

poplatky

DPH 19%

celkem Kč/t

030308

odpady ze třídění papíru

750

435

149

1334

150106

směsné obaly

750

435

149

1334

160119

plasty

750

435

149

1334

160120

sklo

750

435

149

1334

170101

beton

350

35

73,15

458,15

170102

cihly

350

35

73,15

458,15

170103

tašky z keram. výroby

350

35

73,15

458,15

170504

zemina a kamení

500

35

101,65

636,65

170604

izolační materiály

750

435

149

1334

170904

směsné stavební
a demoliční odpady

450

435

149

1034

200138

dřevo

450

435

92

977

200301

směsný komunální odpad

750

500

161,5

1411,5

200303

uliční smetky

750

500

161,5

1411,5

200307

objemný odpad

750

500

161,5

1411,5

Pracovníci technických služeb instalovali další darované lavičky
Možností, jak pomoci rozšířit občanskou
vybavenost veřejných prostor v Černošicích, se nabízí hned několik. Každý obyvatel města může například finančně přispět
na materiál potřebný k výrobě parkové
lavičky. Tato lavička pak bude instalována
na místě, jež si určí sám dárce a které je pro
tento účel vhodné. První dvě lavičky, které
daroval městu starosta Aleš Rádl, byly už
v létě umístěny v ulici Zd. Lhoty, kde slouží zejména cyklistům a in-line bruslařům
k odpočinku. A protože se přidali další
dárci, mohli pracovníci Odboru technické
služby koncem ledna nainstalovat další
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lavičky, a to v ulicích Školní, Komenského,
K poště, V Horce a v ulici Husova a dále
před samoobsluhou v ulici Karlštejnská
a na autobusové zastávce u transformátoru
na Vráži.
Parkové lavičky vyrábějí pracovníci Odboru technické služby města Černošice. Objednat je lze písemně na adrese Město Černošice, OTS, Reigrova 1209, 252 28 Černošice, nebo osobně v úředních dnech (po, st.
7.00 – 17.00) na odboru OTS, Topolská 660.
Cena jedné lavičky činí 750 Kč. Další informace lze získat na tel. čísle 251 641 183.
(red)

z radnice

Změna otevírací doby sběrného místa v areálu OTS
Sběrné místo pro shromažďování nebezpečného odpadu a bioodpadu, provozované v areálu Odboru technických služeb,
Topolská 660 (vedle hasičské zbrojnice
v Mokropsech), mění otevírací dobu. Od
2. ledna do 30. dubna bude otevřeno v pondělí a ve středu v době od 7.00 do 17.00
a v sobotu od 15.00 do 17.00. Od 1. května
do 1. listopadu bude sběrné místo k dispo-

zici obyvatelům města opět v pondělí a ve
středu v době od 7.00 do 17.00, v sobotu
pak v době od 16.00 do 19.00. Nebezpečné odpady budou přebírány od občanů
Černošic na základě prokázání se platným
občanským průkazem, chatařům pak na
číslo chaty odsouhlasené v seznamu. Do
kontejneru na bioodpad lze odkládat travní hmotu a větvičky.
(red)

Informace pro občany města Černošice
Odvoz pytlů od popelnic v roce 2007
Oznamujeme všem občanům města Černošice, že od února 2007 svozová firma, která v našem městě zajišťuje svoz komunálního odpadu na základě uzavřené
smlouvy, v prosinci roku 2003 nebude již odvážet pytle, které budou odloženy
vedle sběrných typizovaných nádob určených k odložení směsného domovního odpadu o objemu 110, 120 nebo 240 litrů (tzv. popelnice) nebo objemem
1 100 litrů (tzv. kontejner), což je v souladu s výše uvedenou uzavřenou smlouvou a zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
V případě, že je nádoba obsahově nedostačující, je nutné si pořídit další nebo
s větším obsahem. Pro mimořádné případy svozová firma nabízí občanům města a obyvatelům žijícím přechodně v rekreačních objektech (vyjma podnikatelských subjektů) možnost koupě PE pytlů (obsah 110 l) s logem firmy v hodnotě
42 Kč za jeden pytel, pokud není uzavřenou smlouvou stanoveno jinak. V hodnotě pytle je zahrnuta pořizovací cena pytle, manipulace s pytlem, množství
odpadu apod. Veškerá již dříve určená sběrná místa v špatně přístupných a chatařských oblastech zůstávají stejná.
Ještě jednou zdůrazňujeme, že běžný domovní odpad musí být ukládán do
výše uvedených sběrných nádob. Svoz PE pytlů je určen pouze k výjimečným
jednorázovým případům.
Firma RUMPOLD – P, s. r. o., sídlí v areálu Mokropsy, Dr. Janského 954, Černošice. Úřední hodiny pro prodej PE pytlů jsou pondělí a středa 9.00–12.00
a 13.00–15.00. V ostatní dny po telefonické dohodě na tel. č. 251 640 846.
Cílem tohoto opatření je, aby veškerý domovní komunální odpad byl ukládán
pouze do sběrných nádob.
V Černošicích 19. ledna 2007

Za RUMPOLD – P, s.r.o.
Jiří Halík, ředitel provozovny Praha
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Při jakémkoli podezření volejte policii, vyzývá velitel
V zimním období se výrazně krátí doba, kterou můžeme trávit venku za denního
světla. My dospělí do zaměstnání i děti do školy odcházíme za tmy a mnohdy se za
stejných podmínek domů i vracíme. Nedostatek světla na veřejných komunikacích
však často nahrává pachatelům trestné činnosti. Měli bychom se proto vyhýbat temným zákoutím a osamělým místům.
Obezřetnější a opatrnější bychom však otevírat své děti! Naopak se snažte, aby se
měli být a i při vstupu do domu či bytu, ne- dítě vyvarovalo impulsivních reakcí v příboť nedostatek denního světla vybízí k ne- padě zaslechnutí zvonku u dveří. Mějte se
na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří
kalé činnosti i vykradače našich domovů.
Prvním správným krokem prevence ke dveřím a nabízejí různé služby, zboží
proti vloupání do bytu je řádné uzamčení apod. Může to být trik, jak si otipovat váš
vstupních dveří. V případě, že bydlíte v by- byt. Každý takový pokus ihned telefonicky
oznamte například městské policii, která
tovém domě, trvejte na tom, aby společné
má prostředky k tomu, aby takovéto choprostory (chodby, schodiště, sklepy apod.)
vání okamžitě prověřila.
byly dobře osvětleny a aby klíče od nich
Přijdete-li ke svému bytu či rodinnému
měli pouze nájemníci. Snažte se zabrádomu, naleznete přitom dveře pootevřené
nit tomu, aby kukátkem nebo poštovní
a zdá se vám, že byt či dům někdo vykradl,
schránkou bylo vidět do bytu. Na zvonky,
ihned zavolejte policii! Mějte na paměti,
schránky a dveře uvádějte svá příjmení
že k vloupání dochází nejčastěji v dopov množném čísle a bez titulů. Znesnadníte
ledních hodinách a o víkendech, kdy jsou
tím pachatelům vloupání udělat si předstanemovitosti zpravidla prázdné. V poslední
vu o obyvatelích bytu a jejich majetkových době se ale stávají i případy, kdy dochází
a osobních poměrech. Pokud jste se právě k vloupáním do rodinných domů v noční
přistěhovali do nového bytu či provedli je- době, kdy celý dům spí. I na tyto případy se
ho výměnu, ihned vyměňte zámky u dveří. vztahují základní zásady bezpečného choV momentě, kdy někdo neznámý zaklepe vání, které jsou v tomto článku uvedeny.
nebo zazvoní, přesvědčte se než otevřete, V případě, že je váš domov vybaven elekkdo je vlastně za dveřmi. Použijte panora- tronickým zabezpečením pláště budovy
matické kukátko nebo bezpečnostní řetízek nebo bytu, vždy je na noc zapínejte.
Gregor Dušička, městská policie
na dveřích. V žádném případě neposílejte

Silný vítr napáchal na území města mnoho škod
Spadané větve, poničené střechy, nefunkční veřejné osvětlení, výrazný nárůst
počtu dopravních nehod i volně se potulujících psů má na „svědomí“ silný vítr,
který se 18. ledna přehnal přes naše město.
V osudný den zasahovali strážníci městské
policie spolu s mokropeskými hasiči v ulici
Vrážská, kde vítr utrhl střechu jednoho
z bytových domů. Ve stejný den požádali
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hasiči hlídku městské policie o uzavření
ulice Ukrajinská kvůli spadlým drátům
elektrického vedení. O den později v ranních hodinách se na služebnu městské policie dostavila řidička a oznámila, že v ulici
Radotínská poškodila podvozek svého automobilu o spadlou větev. A to jen zlomek
výčtu událostí, u kterých strážníci městské
(red)
policie asistovali.

z města a okolí

Městští strážníci měli napilno i na přelomu roku
Ani poslední den minulého roku se z pohledu strážníků městské policie neobešel bez
problémů. V dopoledních hodinách oznámil muž z ulice Lidická vloupání do tří osobních vozidel. Pozdě večer pak strážníci řešili převrácené kontejnery s odpadem v ulici
Slunečná, zaběhlé psy atd. Půl hodiny po půlnoci pak strážníky informovali mokropeští
hasiči o požáru na pozemku jedné z rekreačních chat v ulici Ukrajinská, kde došlo k zahoření od zábavní pyrotechniky. Požár byl uhašen již v počátku.
Vítr rozhazoval odpad – 21. prosince loň- nost při zadržení muže podezřelého z poského roku v odpoledních hodinách byla kusu vloupání do rodinného domu v ulici
hlídka městské policie upozorněna, že ze Madridská. Hlídce se podezřelého muže postaveb v blízkosti komunikace Dobřicho- dařilo dopadnout a poté předat Policii ČR.
vická na Vráži odnáší silný vítr nezajištěný Oznámení se nepotvrdilo – 11. ledna
odpad, který končí v okolí rodinných domů. třináct minut po půlnoci přijala městská
Věc byla projednána s majitelem stavební policie oznámení, že v ulici Střední se dva
společnosti, konečný verdikt pak vyřkne neznámí muži pokoušejí vniknout do domu
stavební úřad.
č. p. 2021. Hlídka po příjezdu na místo nikoVandal ničil fasádu domu – 25. prosince
loňského roku v dopoledních hodinách
oznámil jeden z obyvatelů ulice Dr. Janského, že mu neznámý pachatel počmáral
fasádu jeho domu. Věc byla kvalifikována
jako trestný čin poškozování cizí věci a postoupena Policii ČR.

Opilce si převzal bratr – 27. prosince
loňského roku ve večerních hodinách byla
městská policie upozorněna, že v ulici Slunečná leží muž, který je pravděpodobně pod
vlivem alkoholu. Hlídka na místě zjistila,
že jde o obyvatele jedné z rekreačních chat
v osadě Slunečná. Muže si do péče převzal
jeho bratr. Městská policie řeší celou věc jako
přestupek proti veřejnému pořádku.
Zařízení vykazovalo poruchy – V posledních měsících loňského roku docházelo často k poruchám zabezpečovacího zařízení na
místních železničních přejezdech. Naposledy
se tak stalo ve večerních hodinách 27. prosince. Městská policie proto prostřednictvím
odboru dopravy iniciovala Správě dopravní
cesty Českých drah návrh na generální opravu tohoto zařízení.
Pokus o vloupání nevyšel – 2. ledna byla
hlídka městské policie požádána o součin-

ho nezastihla a po prohlídce domu nezjistila
ani žádné násilné vniknutí.

V Ukrajinské hlásili vloupání – 16. ledna
v 17.10 přijala městská policie oznámení
o vloupání do rekreační chaty v ulici Ukrajinská. Hlídka místo zajistila a po dohodě
s Policií České republiky předala věc výjezdové skupině Okresního ředitelství Praha-venkov, do jehož kompetence od 1. 1. 2007
město Černošice spadá.
Tísňové volání z DPS – 19. ledna v 9.20 přijala hlídka městské policie prostřednictvím
elektronického zabezpečovacího systému
tísňové volání z Domu s pečovatelskou službou. Na místo spolu se strážníky dorazila
také rychlá záchranná služba, která jednu
z obyvatelek DPS převezla k ošetření do Fakultní nemocnice Motol.
Kupoval rohlíky ve tři ráno – 24. ledna ve
2.50 ráno přijala městská policie oznámení,
že kdosi mlátí do dveří pekárny v ulici Vrážská a domáhá se vstupu. Po příjezdu na místo
hlídka zjistila, že jde o podnapilého mladíka,
který si prý chtěl koupit rohlíky. Poté, co mu
strážníci domluvili, odešel směrem na Vráž,
do místa svého bydliště
Gregor Dušička, městská policie
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Co šikana a naše škola?

Podle nejnovějších výzkumů trpí v českých školách až čtyřicet procent dětí nějakou
formou šikany. Bylo by nesprávné si namlouvat, že v naší škole šikana v různé podobě
nebyla, není a nikdy nebude. Jak již bylo zmíněno v článku uveřejněném v minulém
čísle Informačního listu, velká kumulace dětí – individualit – zákonitě vytváří prostředí pro to, aby si tyto děti nějakým způsobem musely vydobýt to své místo „na
výsluní“. Problémy s agresivním chováním některých dětí, a to už v prvních třídách,
se musí řešit denně.
Mezi vyvolávající faktory takového
chování bezesporu patří mediální násilí,
které zprostředkuje atraktivní povrchní
prožitek, kde chybí analýza problému, což
znemožňuje přirozené chápání i představu problému. Velmi se stupňuje brutalita,
kdy na prvním místě je vlastní prospěch
bez ohledu na ublížení druhému. Jako by
se vytratila bezelstná dětská pomoc a kooperace.

Společným jmenovatelem všech rizikových faktorů je nezájem, nedostatek emocionální odezvy v rodinách, sobectví, lhostejnost – jinými slovy to, že žijeme vedle sebe,
nikoliv pro sebe a spolu.
Každá škola, i naše, má vytvořený Minimální preventivní program pro prevenci
sociálně patologických jevů, mezi které
šikana právem náleží. Prostřednictvím
různých metod práce, jako jsou například
besedy a přednášky odborníků, akce v rámci spolupráce s obcí, filmy, exkurze, účast
v různých projektech aj., se snažíme naše
žáky varovat a chránit před nebezpečím,
které na ně útočí ze všech stran. Primární prevencí šikany ve školách se zabývá
Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 14 541/2000 – 51, který je platný
od 1. 1. 2001. Bez ohledu na vypracovaný
program či metodický pokyn opět záleží na
lidském faktoru, jak k těmto skutečnostem
přistoupí. Zde je na prvním místě zájem
o každé dítě jako o individualitu, snaha pomoci a hlavně schopnost empatie a sociální
percepce, snaha a umění „vidět“, co se děje,
co je v pořádku a co ne. Umět bezprostřed-
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ně, fundovaně a taktně zakročit, podat pomocnou ruku bez čekání na nějakou formu
výzvy, problém sledovat a co nejrychleji se
snažit dovést jeho řešení až do konce.

Ve škole působí výchovní poradci a metodik školní prevence, jejichž náplň práce
spočívá právě ve snaze předcházet sociálně
patologickým jevům, v eliminaci a okamžité minimalizaci problémů, tedy i šikany.
V případě, že se vyskytne jakékoliv podezření či výchovný problém, celá situace
ve škole se ihned analyzuje, vyhodnocuje
a volí se řešení pro danou situaci nejoptimálnější. Výchovní poradci mají stanovené úřední hodiny, děti i rodiče se ovšem
na ně mohou s jakýmkoliv problémem
obrátit kdykoliv, samozřejmě obecně
platí, že čím dříve, tím lépe. Všechny
potřebné kontakty a informace jsou
k dispozici na internetových stránkách
školy (www.zscernosice.cz). Děti mohou
svá trápení sdělit svému třídnímu učiteli
či vedení školy, popřípadě kterémukoliv
pedagogickému zaměstnanci školy, ke
kterému mají důvěru. Všechna podezření
ohledně šikany jsou ihned a citlivě řešena. O všech výchovných problémech jsou
informováni rodiče.
Škola spolupracuje také s Pedagogicko
psychologickou poradnou Praha-západ,
s Městskou policií Černošice, s Policií ČR
a v neposlední řadě také s oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže příslušného městského úřadu.
Sociální klima třídy
V rámci prevence šikany se jeví velice

z města a okolí
užitečné pravidelné zkoumání sociálního
klimatu ve třídě. Děje se tak nejčastěji na
základě anonymního šetření formou dotazníků, které jsou zpracovány odborníky
z poradenských center, se kterými rovněž
naše škola pravidelně spolupracuje a konzultuje některé skutečnosti. Pokud se ve
třídě vyskytuje jedinec nebo skupina žáků
nějakým způsobem vybočujících, je na ně
nenásilně zaměřena pozornost a celá situace se sleduje a kontroluje.

a nebolestivé vyřešení je pak o to složitější
a zdlouhavější.
Všem nám jde o dosažení společného
cíle. Pracovat s dětmi spokojenými, slušnými, ohleduplnými i zdravě sebevědomými, v klidném prostředí, snažit se je co
nejlépe připravit pro start do života nejen
po stránce vědomostní, ale i hodnotové
a postojové.
Využívání volného času

K prevenci šikany významně přispívá
i účast žáků na mimoškolních akcích, ať
už s cílem preventivně působit, nebo se
záměrem něco nového poznat. K „tmelení“
a sledování kolektivu napomáhají i pobyty
dětí ve školách v přírodě, na výletech nebo
na lyžařských výcvikových kurzech. Zde se
dají vysledovat různé „třídní bolístky“. Ale
ani ten nejlepší učitel nemůže mít oči všude a stane se, že sem tam něco unikne či se
mírně podcení. Skutečné rozlišení běžných
šarvátek od něčeho patologického, od počínající šikany, je velice těžké a vyžaduje od
učitele velkou dávku zkušenosti i jakéhosi
talentu.

Ve spolupráci s obcí se snažíme děti
motivovat ke vhodnému využívání volného času. Žáci mohou navštěvovat spoustu
zájmových aktivit jak ve škole, tak ve spolupráci s kulturním střediskem. Ve škole se
od první třídy učí žít a pracovat ve skupině
vrstevníků, učí se kooperaci, zdravému
sebeprosazování, toleranci a respektování
druhých jako jedinečných a neopakovatelných bytostí. Škola se snaží dělat hodně,
ale prvotní vzorce chování si dítě přináší z rodiny. V rodině je také dále rozvíjí
a záleží hlavně na ní, zda poskytne dítěti
pomyslnou „opěrnou zeď“. Pravomoci učitelů nemohou proniknout za zdi školy a její bezprostřední okolí. Tam „venku“ záleží
především na těch nejbližších.

Úloha rodičů

Strategie pro boj se šikanou

Rodiče by si měli doma svých dětí všímat, povídat si s nimi o jejich starostech,
které by v žádném případě neměli podceňovat, měli by rovněž sledovat případné
změny v chování svého dítěte. Všechna
trápení by se měla hned konzultovat
s třídním učitelem, výchovným poradcem
či vedením školy, aby zdánlivě malý problém nepřerostl ve velký a těžko řešitelný.
Nezřídka se stává, že rodiče tyto skutečnosti nejdříve řeší u sousedů, na ulici nebo
v obchodě, a do školy se pak důležitá fakta
dostávají oklikou, zprostředkovaně a již ve
značně „upravené“ podobě. Zdárné, rychlé

Škola má vypracovaný program proti
šikaně, lze ho chápat jako jednu z alternativních možností, jak alespoň trochu účinně čelit šikanování ve škole. Jeho hlavním
úkolem je, jak již bylo několikrát zmíněno,
vytvářet příznivé klima na úrovni sociální, emocionální a pracovní. To znamená
kromě jiného, že v našem zařízení existuje
určitá míra týmové spolupráce při řešení
patologických problémů a učitelé jako
jednotlivci jsou ochotní na sobě odborně
a morálně pracovat.

Mimoškolní akce

Na počátku by bylo dobré zdůraznit, že
náš intervenční program proti šikanování
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není obecným preventivním programem.
Zaměřuje se na specifickou primární prevenci (tzn. pracuje na tom, aby zmíněný
problém, tedy šikana, vůbec nenastal nebo
byl velmi záhy podchycen) a na prevenci
sekundární (tj. na rychlém řešení problému, pokud nastane). Specifickou primární
prevencí se jinými slovy myslí i to, že pedagogové odborně pracují na předcházení
konkrétního problému, respektují při tom
pochopitelně věk dětí i konstelaci třídy atd.
Těžištěm specifické primární prevence je
práce třídních učitelů při pravidelných třídních hodinách. Jejich úkolem je zejména
posílení imunity proti nákaze šikanování.

Bezpečná cesta do školy

V blízké budoucnosti využijeme ve výuce
průřezová témata zapracovaná do školního
vzdělávacího programu, kam patří výchova
demokratického občana, osobnostní a sociální výchova a některé vzdělávací oblasti
Rámcového vzdělávacího programu, např.
Člověk a zdraví, Člověk a společnosti atd.

dokonce celého světa. Chraňme je v rámci
všech našich možností a schopností, nespoléhejme se jen na školu či státní instituce.
Ty první a nejdůležitější kroky musejí pocházet především od nás, od rodičů.

Na závěr by bylo vhodné se ještě zmínit
o projektu Bezpečná cesta do školy, do něhož je naše škola rovněž zapojena. K prevenci patří také chování dětí na silnicích.
Někdy se nám stává, že pod vlivem všech
těch sociálně nežádoucích jevů zapomínáme na to, že je třeba děti naučit, jak se
chovat v silničním provozu. Problematika
bezpečnosti silničního provozu je zapracována do učebních plánů prvního stupně.
Ale ani na děti druhého stupně nezapomínáme! Otázky bezpečnosti silničního
provozu, a tudíž i „bezpečnou cestu do
školy“, řešíme takřka denně. Využíváme
Důležitou úlohu zde hrají rovněž výukové zábavně vzdělávací dokumenty nadace
předměty, které mají svými tématy význam- Malina, jako např. videokazetu Bourá jen
ný vztah k prevenci sociálně patologických blb nebo další pořady (Bezpečná cesta,
jevů. Jedná se o občanskou výchovu, ro- Červený blesk a Soutěž), které poutavou
dinnou výchovu, pracovní činnosti, těles- formou seznamují děti mladšího i staršího
nou výchovu aj. I v ostatních naukových školního věku s nebezpečím číhajícím na
předmětech lze s úspěchem „bojovat“ proti silnicích a současně je informují o správpatologickým jevům. Osvědčilo se nám za- ném chování na chodníku. Jednotlivé
budování těchto témat např. i do literatury, pořady jsou rozděleny podle věkových
dějepisu a zeměpisu, kde žáci poznají, že kategorií 4–6 let, 6–12 let a 13–15 let.
choroby společnosti byly tématem děl mno- Rádi využíváme i nabídky besed Městské
hých klasiků a objevovaly se snad v každé policie Černošice nebo Policie ČR (jejím
dějinné epoše, ve všech zemích a na všech prostřednictvím jsme získali již zmíněné
kontinentech. V rámci prevence proti šikaně videokazety). S velkým ohlasem u dětí
a sociálně patologickým jevům vůbec jsme se setkala branně bezpečnostní akce Beznavštívili i několik filmových představení. pečné Černošice, které se celá naše škola
Tento krok se velmi osvědčil, protože zmí- již podruhé zúčastnila v rámci projektu
něná problematika byla dětem nabídnuta Komunitní škola.
zábavnou a nenásilnou formou, o filmech se
Ohrožení sociálně patologickými jevy
dalo velice dobře následně diskutovat, tudíž není jen záležitostí našich dětí, je to proakce splnily účel po všech stránkách.
blém celé společnosti, nebojme se říci, že
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Škola bude prvňáčky vyučovat podle vlastního vzdělávacího plánu

Ve čtvrtek 25. ledna proběhl v černošické škole zápis našich budoucích prvňáčků.
Připravili jsme třídy, odházeli sníh a ve
13 hodin to vypuklo. Společně s rodiči,
babičkami a dědečky přišlo do školy
jedenaosmdesát dětí. Paní učitelky Křivohlavá, Albrechtová, Sticzayová a Hanzelková si s nimi popovídaly, nechaly je
vybrat i dárky, které pro ně připravili
žáci naší školy. Atmosféra zápisu byla
klidná, bez velkého čekání, a všichni se

už na nové žáčky těšíme. A protože ještě
určitě k zápisu přijdou i děti, které byly
nemocné nebo byly jinak zaneprázdněné,
je skoro jisté, že otevřeme zase čtyři první
třídy. A děti se mají na co těšit. V prvních
třídách začneme vyučovat podle vlastního
vzdělávacího plánu, kde už nebude chybět
výuka angličtiny, děti budou chodit do
divadla, jezdit na výlety, a my všichni věříme, že se jim u nás bude líbit.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
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Památný strom se vymanil z bludného kruhu

Jsou tomu již tři roky, co jsem
do Informačního listu napsal článek k záchraně památného Dubu,
ozdobě naší krajiny. Vždy jsme
ho totiž považovali za „náš“ Dub,
třebaže patří do katastru obce
Vonoklasy a vlastníkem pozemku
jsou Lesy Steinských.
První reakcí bylo vyjádření
Odboru
životního
prostředí
Městského úřadu Černošice, ve
kterém se praví, že: „…v současné
době je strom přestárlý, s klesající
vitalitou, minimálně dorůstající
a s vyhnilým kmenem. Celkově
je poškozený, ve špatném zdravotním stavu a je prakticky určen na
dožití.“ Toto vyjádření mne „nadzvedlo“ do té míry, že jsem se obrátil na hejtmana Středočeského
kraje s žádostí o pomoc. Následující postup byl ten, že hejtman postoupil věc Odboru životního prostředí Středočeského kraje a ten
zpět Odboru životního prostředí
původnímu. Tím se kruh uzavřel.
Jediné, co se změnilo, bylo opětovné označení – památný strom.
Zkoušel jsem ještě probudit zájem U Dubu se sešli všichni, kterým jeho osud není lhostejný.
příslušných orgánů v jiných periodikách nichž měla být tomu, kdo stromům škodil,
a pak – přiznávám se – jsem ochabl.
ale i nehodným správcům, uťata pravá ruO to větší bylo mé překvapení a radost, ka. Nebyl nikdo jmenován, ale strom mohl
když mi krátce před Vánoci zavolal staros- každý poznat.
ta obce Vonoklasy pan Přikryl a pozval
Tak tedy díky, pane starosto Přikryle!
mne k neformální oslavě přímo u našeho Až opět půjdeme procházkou k Dubu,
Dubu. Prý si přečetl můj článeček na in- uvidíme jej oplocený, s dutinami zakrytýternetu, a jak sám řekl, „naštval se“ a oka- mi, s pěknou informační tabulí a lavičkou
mžitě začal jednat. Výsledkem je, že se už lákající k posezení a rozjímání. Rozjímání
nemusíme rdít hanbou a děkovat, když třeba o tom, že kulturním je ten národ,
nás pan Munzar ve svém televizním seriá- který se stará o své staré stromy a své
lu o památných stromech nejmenoval, ale staré lidi.
Ing. Jan Sláma
jen citoval ze středověkých zákonů, podle

20

z města a okolí

Na dubu podle pověsti sedával karlštejnský havran
Ze skutečné historie našeho Dubu toho
mnoho nevíme. Pověst vypráví, že na něm
sedával karlštejnský havran, aby si zde odpočinul při letu z Prahy na Karlštejn. Svým
příletem prý zvěstoval purkrabímu příjezd
panovníka.
Pokud by byla pověst pravdivá, musel by
dub být mnohem starší než odhadovaných
400 let. A to zejména proto, že už tenkrát by
musel být stromem tak impozantním, aby
byl v pověsti povšimnut.
Dnes stáří dubu, vzhledem k jeho dutému vnitřku, už nikdo nezjistí. Je též možné, že ten současný je nástupcem dubu
původního, který možná časem uhynul
a na stejném místě byl vysazen strom nový.
Ostatně, kdo prošel důkladně blízké okolí,
ví, že se tu nachází ještě několik stromů

impozantní velikosti, i když mohutnosti
našeho památného Dubu zatím nedorostly.
Ale protože jsou v dobré kondici, možná že
za dalších sto let se u nich lidé cestou na
Karlštejn zastaví a zamyslí se nad tím, co se
za jejich dlouhého života asi událo. Doufejme, že zde bude stát i náš Dub, o kterém
zde právě píšeme.
Nakonec si ještě připomeňme fiktivní
rozhovor tak, jak je uveden v knize Památné stromy autorů M. Hruškové a J. Turka:
„Král tu bude co nevidět. Vidíš, Ondřeji,
už přiletěl havran.“
„Jako černý duch! Co ten má s královým
příjezdem společného?“
„Je poznat, že jsi tu krátce. Copak nevíš
o karlštejnském havranovi? Toho může
pohladit jen císař
a pak starý sokolník, který mu také
připevňuje zprávy,
když se musí něco
dát spěšně vědět na
Pražský Hrad. Havran letí přímo tím
směrem, odkud se
právě vrátil – a po
cestě odpočívá na
hraničním dubu.
Tam čekal i teď na
našeho krále, to je
jeho zvyk. Jen sám
by mohl prozradit,
podle čeho pozná,
že panovník přijíždí.
A slyšíš, už se blíží
průvod…“
S použitím výše
uvedených materiálů
zapsal Ing. Jan Sláma
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Černošická oslava Nového roku se starostou a fotoaparátem
Své přání všeho nejlepšího do Nového
roku 2007 ve stylu agenta 007 si starosta
města Aleš Rádl „odbyl“ už v minulém čísle
Informačního listu. Nelenil však a krátce
před půlnocí posledního dne roku uplynulého vyrazil do černošických zábavních
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podniků, aby své přání zopakoval přímo
účastníkům silvestrovských oslav. A protože fotoaparát našeho listu při tom nemohl
chybět, dovolte, vážení čtenáři, abychom se
k silvestrovským oslavám vrátili ještě touto
(sj)
obrázkovou formou.

z města a okolí
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Předškoláci z Karlické si zahráli hry s prvňáčky
Tradičně počátkem roku – před zápisem do 1. třídy, který se letos uskutečnil
25. ledna – navštívili předškoláci z naší
mateřské školy v Karlické Základní školu
v Komenského ulici. Paní učitelka Sticzayová jim nejprve ukázala třídy starších
žáků a poté je pozvala do první třídy.
Prvňáčci se pochlubili, jak se za půl roku
naučili číst, psát a počítat a pak si všichni společně zahráli hry na procvičování
paměti. Předškolákům se návštěva školy
moc líbila a už se těšili k zápisu.

Učíme se bruslit
Od úterý 9. ledna začalo pro děti sportování na černošickém zimním stadionu.
Pod vedením paní trenérky Jany Bláhové
se na ledě střídají dvě skupiny dětí z druhé a třetí třídy, které se učí základům
bruslení.

Divadelní představení
V naší mateřské škole připravujeme pro
děti každý měsíc divadelní představení.
11. ledna to bylo kouzelnické vystoupení,
při kterém si spolu s kouzelníkem vyzkoušely čarodějnické triky. Za své umění
pak byly odměněny sladkostí. Představení
se všem velmi líbilo. 25. ledna přijelo do
školky divadlo s pohádkou o Zajíčkovi.
A do prázdnin děti ještě uvidí:
19. 2. – Malované pohádky,
27. 3. – Budulínka,
24. 4. – Divadelní představení,
22. 5. – představení v pražském
Podávadle,
15. 6. – rozloučení se školáky Inky
Rybářové.
Ivana Hanáková, MŠ Karlická
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(Pokračování ze strany 2)

•

I. rada souhlasí se stavbou garáže a vybudováním
zpevněných ploch na pozemku parc. č. 259/1 podle
předložené dokumentace; II. rada souhlasí s vybudováním zpevněné plochy na pozemku města parc.
č. 222/1 pro nájezd na pozemek parc. č. 259/1
• rada souhlasí s demolicí domu č. p. 791 v ulici
Boženy Němcové
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 423 a ordinace dětského lékaře v ulici Dr. Janského
• rada souhlasí s rekonstrukcí a přístavbou rodinného domu č. p. 247 a se stavbou garáží na
pozemku parc. č. 500
• rada souhlasí s přístavbou rekreační chaty č. e.
01469 v oblasti Na Pískách (jedná se o střešní
okna)
• rada ve věci Reklamace osazení kanalizačních
poklopů a vodovodních hrníčků v ulici Školní
souhlasí s tím, aby odstranění vad v ulici Školní
bylo provedeno do 15. 4. 2007, jak navrhuje firma
Strabag
• I. rada ve věci Příprava stavebního řízení – ulice Mokropeská, Kladenská, Střední, Smetanova
– překládky el. kabelů souhlasí s podpisem smluv
o uzavření budoucích smluv o realizaci přeložek
el. vedení v ulici Mokropeská; II. rada ukládá
odboru investic prověřit, kolik nemovitostí není
dosud připojeno na vodovodní a kanalizační
řad v ulici Mokropeské; III. rada ukládá odboru
investic pokračovat s přípravou smluv u dalších
vyjmenovaných komunikací
• rada ve věci Ulice Střední – vlastníci pozemků
bere na vědomí, že všichni majitelé pozemků, kterých se týká plánovaná rekonstrukce, byli obeslání dopisem, v němž odbor investic žádá o souhlas
s rekonstrukcí v rámci stavebního řízení.
• rada bere na vědomí, že 14. 12. 2006 proběhlo
úspěšně kolaudační řízení chodníku ve Školní
ulici – dotační akce
• rada vydává nařízení č. 6/2006 o stavební uzávěře na povrchy komunikací vybudované v roce
2006: Riegrova (Poštovní–Karlštejnská); Školní
(Mokropeská–Kladenská); Ostružinová (Čapkova–Větrná); Peroutkova; Měsíční (Mokropeská
– úsek končí u hranice pozemků parc. č. 1682/25
a 1682/26); Větrná (Mokropeská–Borůvková);

Waldhauserova; Jansova (Waldhauserova–Třebotovská)
• rada bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze Strategického plánu rozvoje města:
Atraktivita města
- informační systém vč. mobiliáře – byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci úpravy centra Karlštejnská. Navrhujeme, aby projekt
informačního systému byl s touto dokumentací
sladěn
- veřejně přístupné odpočinkové zóny ve městě – je
připraven projekt sportovně rekreačního areálu
Mokropsy a realizována písečná pláž
- rozvoj a zkvalitnění veřejných prostor – v r. 2007
se předpokládá realizace akce Centrum Karlštejnská za finanční podpory krajského úřadu
- vybudování a dovybavení menších veřejných
sportovišť – byl vybudován skatepark a odpočinková písčitá pláž na břehu Berounky v Mokropsech, dokončena výstavba multifunkčního
hřiště v Husově ulici a plocha v areálu hřiště
v Radotínské ulici byla oseta travou; v rámci akce Oranžové hřiště podá město žádost
o finanční příspěvek na realizaci. Je ukončen
projekt sadovnických a krajinářských úprav
sportovně rekreačního areálu Mokropsy
Občanská vybavenost
- nedostatečná kapacita školských zařízení – přístavba budovy ZŠ byla dokončena v září 2006,
vzniklo 5 nových tříd a 3 třídy družiny. Rekonstrukce MŠ Karlická byla v r. 2006 dokončena,
vzniklo 24 nových míst pro předškolní děti
- centrální veřejný prostor – projekt městského
centra Černošice je zpracován; realizace centra
Karlštejnská se intenzivně připravuje na r. 2007
se spoluúčastí Středočeského kraje
Sociální a zdravotní služby
- denní stacionář pro seniory – dokončen byl a do
provozu uveden stacionář pro seniory v DPS
Životní prostředí
- odtok vody z krajiny – pro zajištění retence
a ochrany proti korozi půdy jsou ve zvýšené
míře budovány vsakovací pasy podél komunikací (přelivné obrubníky); při rekonstrukci
ulice Školní byla opravena a zprovozněna stará
část dešťové kanalizace; dešťová kanalizace se
buduje dle finančních možností města
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Cestovní ruch
- cyklostezky – je používána značená cyklostezka
z Radotína podél Berounky přes osadu Na Vírku, pokračuje ulicí Zd. Lhoty do Mokropes
Technická infrastruktura
- doplnění a rekonstrukce stávající infrastruktury
– rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě
pokračuje. Dešťová kanalizace – od r. 2004 se
realizovalo 2075 metrů dešťové kanalizace. V r.
2006 je dokončena akce Dostavba kanalizační
a vodovodní sítě v Černošicích. V rámci této
akce bylo vybudováno 2.634 m vodovodní sítě
a 4.162 m kanalizační sítě. Na starých vodovodních řadech byla vyměněna šoupata a některé
další armatury, čímž se zlepšila jejich provozuschopnost. Nová stavba veřejného osvětlení
byla realizována po výstavbě komunikací Lada-střed a Lada-sever
Doprava ve městě
- bezpečnost dopravy – zpomalovací prvky byly realizovány při rekonstrukci ulice Školní;
projektová dokumentace křižovatky Vrážská
– Husova – Dobřichovická – Mokropeská je
zpracována.
- rekonstrukce místních komunikací a chodníků vč.
doprovodné zeleně – probíhá postupně podle
finančních možností města; byly zrekonstruovány ulice Školní, Riegrova, Waldhauserova,
Jansova a komunikace Lada-sever a Lada-střed;
na ulici Školní (úsek Dr. Janského–Kladenská)
byl vybudován nový chodník, který umožňuje
bezpečnou přístupovou cestu dětí do školy;
projekt ozelenění Vrážské a Dobřichovické
ulice je dokončen; v r. 2006 bylo realizováno
13.600m² asfaltových povrchů komunikací
• rada souhlasí se zvýšením nájemného v bytech
v majetku města
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k domu č. p. 1449
v Dobřichovické ulici
• I. rada ve věci Soudní spor města Černošice
proti PPS, s. r. o. bere na vědomí, že žaloba města
proti PPS, s. r. o., o zaplacení částky 654 360 Kč
byla zamítnuta; II. rada rozhodla, že proti rozsudku nebude město podávat odvolání
• rada ve věci Vytipování vhodných pozemků
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pro výzkumný projekt AV (osetí pozemků zkoumanou technickou rostlinou) ukládá odboru
investic navrhnout po konzultaci s žadatelem
vhodné pozemky
• rada souhlasí s výstavbou RD na pozemku
parc. č. 2917/23 – zajištění výstavby komunikace
bude provedeno stejně, jako v případě fy Skanska
– smluvně ošetřeno (nebule-li komunikace vybudována ještě před započetím stavby)
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene přeložky
komunikačních kabelů na pozemku parc. č. 4099/
30 v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu 30 Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na přestavbu kabelového vedení NN na pozemku parc.
č. 2737/7 v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu
300 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na nové kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 2668/2,
2668/9, 2702/20 a 2737/7 v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu 6150 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene č. IV-126001486/1 na rozšíření kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. PK 676/1 v k. ú. Černošice
za jednorázovou úplatu 6500 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene č. IV-126001017/3 na rozšíření kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 6166/2 a 2036/2 v k. ú.
Černošice za jednorázovou úplatu 5500 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada ve věci Žádost o směnu pozemků v osobním vlastnictví (pozemky pod komunikacemi ul.
Střední, Čapkovského) nesouhlasí s návrhem na
jejich směnu za pozemky Na Pískách
• rada souhlasí s podpisem dodatků ke smlouvám o dodávce zemního plynu mezi Středočeskou plynárenskou, a. s. a městem Černošice za
podmínky doplnění odstavce I Úvodní ustanovení
o větu „Dodavatel je právním nástupcem společnosti Českomoravská plynárenská, a. s. na zákla-

z radnice

dě smlouvy o převodu části podniku ke dni 1.
12. 2006“
•rada ukládá odboru investic řešit majetkoprávní vztahy pod plánovanou cyklostezkou - dle
projektu připravovaného ve spolupráci s Mikroregionem Dolní Berounka; T: 1. 5. 2007
Finanční odbor
• rada schvaluje předložený soubor rozpočtových
opatření č. 11/2006, jehož schválení je v kompetenci rady
Odbor kancelář starosty
• rada souhlasí se zněním Smlouvy o spolupráci
a podmínkách při provedení výstavby staveb pro
zajištění infrastruktury v Černošicích – ul. Žatecká a Smlouvy o smlouvě budoucí darovací
Oddělení obrany
• rada souhlasí s nabídkou Krajského úřadu
– poskytnutí licence Informačního systému Sypos místním školám; II. rada ukládá:
- oddělení obrany poslat žádost o poskytnutí této
licence na KÚ,
- projednat s firmou TLP, spol. s r. o. školení
a návrh servisní smlouvy,
- rozeslat nabídku využití IS Sypos i ostatním
školám ve správním území ORP Černošice
Technické služby
• rada ukládá vedoucí odboru technické služby vypracovat soupis požadavků na rozšíření veřejného
osvětlení včetně odhadu finančních nákladů – bude
zváženo při přípravě rozpočtu 2007; T: 31. 1. 2007
• rada souhlasí se započetím přípravných prací
na uzavření smlouvy o zpětném odběru elektro-zařízení s firmou Asekol
• I. rada ve věci Aquaconsult bere na vědomí
konstatování o stavu rozpočtu v rozpočtových
kapitolách 2310, 2321; II. rada souhlasí s navrženou cenou pro vodné a stočné pro rok 2007;
III. rada rozhodla, že navržená cena bude platná
od 1. 1. 2007: cena vodného pro rok 2007 činní
30,20 Kč včetně DPH/m³; cena stočného pro rok
2007 činní 24,80 Kč včetně DPH Kč/m³; IV. rada
žádá fy Aquaconslt zahájit práce na vyhledání
dalších vlastních zdrojů vody
• rada souhlasí s výsledky jednání o navýšení ceny a ukládá právníkům města připravit dodatek
ke smlouvě o odstraňování odpadů mezi městem
Černošice a firmou Rumpold-P

• rada bere na vědomí dopis od firmy EKO-KOM, kde je konstatováno, k jakým změnám
dochází při financování sběru obalů v obci
• rada souhlasí se zakoupením 4 ks venkovních
vývěsek (à 20 000 Kč) pro účely zřízení úřední
desky pro odbor stavební úřad
• rada města ukládá vedoucí odboru technické
služby vyčíslit za jakých podmínek by bylo možno rozšířit sběr tříděného odpadu o nápojové
kartony – možnosti a finanční náklady
Městská policie
• rada města souhlasí s přijetím sponzorského
daru pro městskou policii (telefon/fax) a s jeho
využitím
• rada ve věci Návrh na vypsání výběrového
řízení na místo pracovníka pro administrativní
činnost spojenou se službou městské policie
doporučuje připravit komplexní řešení – návrh
na racionální využití pracovních sil (pracovníků
MěÚ) v souvislosti se zvýšeným objemem úkolů
Odbor stavební úřad
• I. rada schvaluje souborné stanovisko k urbanistickým studiím pro lokality Z4-2, Z4-3, Z4-5,
Z4-6, Z4-10, Z4-11 a Z4-23; II. rada schvaluje
pokyny pro zpracování návrhu zadání regulačních plánů včetně příloh a souhlasí s tím, aby
se schválené studie staly podkladem pro zadání
regulačních plánů; III. rada ukládá komisi stavební a územního plánování projednat uvedené
materiály
Odbor kultury
• rada souhlasí s vytvořením registrovaného
diskusního fóra od firmy CHL počítače, s. r. o. za
cenu 23 000 Kč
• I. rada ukládá odboru technické služby zřídit
odběrná místa pro elektřinu v místech konání
kulturních akcí – u kostela (pouť), Karlštejnská
ulice (vánoční trhy a další akce); II. rada doporučuje zvážit možnost zřízení stálé přípojky
v prostoru u městské pláže
Tajemník úřadu
• I. rada souhlasí s navýšením celkového počtu
zaměstnanců zařazených do městského úřadu
o tři; dvě z nově zřízených pracovních míst se
využijí pro sociální pracovníky přijaté na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
(Podskalská), jedno pro zaměstnance zabezpečují27

z radnice
cího chod výpravny úřadu v Černošicích; II. rada
určuje, že kompetence stanovené zákonem č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), úřadu územního plánování, bude od 1. ledna 2007 vykonávat odbor územního
plánování a stavebního řádu; III. rada určuje, že
kompetence stanovené zákonem č. 184/2006 Sb.,
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností bude
od 1. ledna 2007 vykonávat odbor územního
plánování a stavebního řádu
Různé
• rada města bere na vědomí zápis z jednání Investiční komise města:
Úkoly: Ing. Kubištová provede kontrolu PD Mokropeská – výkaz výměr; všichni členové připraví
podněty do „zásobníku projektů – Dataplán“
Doporučení pro radu:
- v 1. pořadí realizovat investice: Karlická, Mokropeská, Střední, Na Višňovce, centrum Karlštejnská, kruhový objezd Husova, dostavba školy
– tělocvična a zázemí
- v 2. pořadí realizovat investice: Kladenská, Tyršova, Rumunská
- zadat odboru investic vypracovat přehled vlastníků ulice Střední s jejich stanovisky k plánované
rekonstrukci (ochota darovat, souhlas či nesouhlas atd.)
- před podpisem smlouvy o dílo – rekonstrukce ulic
(Cityplan) provést upřesnění zadání v terénu +
další projekční firma, která předloží srovnávací
nabídku na vyhotovení PD
• rada bere na vědomí projekt Vytvoření poradenských center pro oběti násilí a trestných činů ve
Středočeském kraji – Občanská poradna Nymburk
• rada ukládá technickým službám provést úpravy vstupu do č. p. 259 (Karlštejnská ul.) – pracoviště MěÚ, T: 1. 3. 2007
• rada bere na vědomí Zápis ze zasedání školské
rady
• rada ukládá technickým službám umístit zakoupený stojan na kola před budovu pošty
• rada ve věci Podání vysvětlení k udělení souhlasu se stavbou 5. nadzemního podlaží objektu
D Cetnra Vráž ukládá vedení města připravit
dopis, který bude projednán na příští schůzi rady
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• rada žádá tajemníka úřadu projednat s odborem územního plánování a stavebního řádu
plán stavebních dozorů v návaznosti na kapacity
a včetně zahrnutí stavby Centra Vráž do tohoto
plánu
• rada města bere na vědomí Návrh na rozšíření
působnosti města prostřednictvím komise kultury
• rada bere na vědomí Přehled poskytovaných
služeb (pečovatelská služba) Farní charitou Neratovice
• rada města bere na vědomí Dopis svazu důchodců ČR – krajské rady
• I. rada souhlasí s návrhem na udělení čestného občanství „Čestný občan města Černošice“
panu Wolfgangu Pavlovi a ukládá zastupiteli
p. Apeltauerovi připravit podklady; II. rada ukládá správnímu odboru (matrikářce pí Trlidové)
vypracovat souhrnnou informaci kolik čestných
občanství bylo v historii města uděleno
• rada souhlasí s udělením drobného zlatého přívěsku Sáře Schneiderové – žákyni ZUŠ Černošice
– za vyhotovení návrhu vánočního přání Města
Černošice
• rada ukládá právničce města připravit informaci o významných úpravách v zákoně o veřejných
zakázkách
• rada ukládá kanceláři starosty prověřit platnou
zřizovací listinu ZUŠ Černošice z hlediska pořádání dopoledních aktivit pro předškolní děti.

5. schůze rady města
konaná 8. ledna 2007
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s rekonstrukcí připojení domu
č. p. 132 v ulici V Kosině na el. rozvodnou síť
podle předložené situace
• rada souhlasí s posílením vedení NN v ulici
Lesní za předpokladu, že nedojde k narušení povrchu vozovky; dále město požaduje, aby sloup ze
soukromého pozemku parc. č. 540/1 byl přeložen
do ulice Poštovní
• rada souhlasí s oddělením pozemku parkoviště
u budoucí lékárny v prostoru Centra Vráž z pozemku parc. č. 1733/3 – Táborská
• rada nesouhlasí s přeložkou el. kabelového vedení VN v ulici Mokropeská do doby, než bude

•

z radnice
uvažovaná přeložka kVN zakreslena do projektové dokumentace rekonstrukce Mokropeské ulice,
aby bylo zajištěno uložení kabelu do zeleného
pásu mimo vozovku, což z předložené situace
není patrné
• rada nesouhlasí s přesahem střechy garáže stojící na pozemku parc. č. 2547 na pozemek města
v ulici Střední
• I. rada ve věci Stavba rodinného domu na
pozemku parc. č. 2803/4 – ul. Pod Višňovkou
důsledně trvá na dodržení hodnot stanovených
územním plánem pro velikost zastavěných
(max. 20%) a zpevněných (max. 10%) ploch; způsob likvidace dešťových vod bude konkretizován
v technické zprávě pro stavební řízení; II. rada
souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku
parc. č. 2803/4 v ulici Pod Višňovkou za předpokladu, že budou splněny stanovené podmínky
• I. rada ve věci Stavba čtyř rodinných domů
o třech bytových jednotkách na pozemcích parc.
č. 1588/2, 3, 4 – Dobřichovická požaduje:
- předložit návrh dělení pozemků včetně jejich velikostí a včetně výpočtu zastavěných a zpevněných
ploch,
- předložit návrh pěších komunikací od spodních
domů kolem kruhového objezdu směrem ke Slunečné s tím, aby chodník v Dobřichovické ulici
vedl podél hranice pozemků,
- předložit návrh podélných stání automobilů mezi
chodníkem a Dobřichovickou ulicí,
- předložit výsledek projednání celé dopravní situace s Policí ČR,
- vybudování pěších komunikací pro přístup k autobusové zastávce U transformátoru navazujících na stávající chodník je podmínkou k užívání
navrhovaných staveb,
- darování studie kruhového objezdu včetně polohopisu a výškopisu městu,
- vytýčení a darování pozemků pod plánovaným
kruhovým objezdem a chodníky městu,
- předložení studie izolační zeleně.
• II. rada nesouhlasí s výstavbou navržených čtyř
domů na pozemcích parc. č. 1588/2, 3, 4 v Dobřichovické ulici do doby, než budou splněny výše
uvedené podmínky, a vzhledem k vyhlášené stavební uzávěře
• rada souhlasí s dodatečným povolením roz-

šíření venkovní terasy domu na pozemku parc.
č.1694/4 v Čapkově ulici
• rada trvá na svém rozhodnutí z 20. 11. 2006
a nesouhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 1598/16 v Dobřichovické ulici
vzhledem k platnosti stavební uzávěry
• rada trvá na svém souhlasném stanovisku ke
stavbě oplocení u domu č. p. 328 v ulici Riegrově
m rada pověřuje odbor investic zařadit rekonstrukci ul. Poštovní do plánu investic
• rada stanovuje Ing. Tomáše Havránka řešitelem
projektu Oranžové hřiště (nadačního titulu ČEZ
– provedení umělého povrchu na víceúčelovém
hřišti v areálu TJ Sokol Černošice)
• rada ukládá odboru investic zahájit kroky k realizaci rekonstrukce komunikace Karlická
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na přeložku
kabelového vedení VN a přemístění SS 100 na pozemku parc. č. 2819/7 a PK 718/2 v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu 4.000 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na nové
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 119
a 278/1 v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu
3300 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí se směnou pozemku parc. č. 2808/6
v osobním vlastnictví a části pozemku parc. č. 3531
ve vlastnictví města; rada ukládá odboru investic
zajistit zpracování GP na oddělení předmětné části
pozemku parc. č. 3531 a následně jej předložit radě
spolu s návrhem směnné smlouvy ke schválení; do
doby předložní návrhu uvedené směny bude projednáno řešení s majitelem pozemku č. parc. 3534/01
• rada souhlasí se zněním záměru na pronájem
pozemků ve vlastnictví města na rok 2007, jeho
vyvěšením dne 9. 1. 2007 a ukončením podávání
žádostí dne 31. 1. 2007
Finanční odbor
• rada schvaluje předložené doplnění souboru
rozpočtových opatření č. 11/2006 (formální
schválení přijetí neinvestiční dotace kraje ve výši
cca 14 tis. Kč)
• rada bere na vědomí navržený harmonogram
schválení závěrečného účtu za rok 2006 a rozpočtu na rok 2007.
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Odbor kancelář starosty
rada ve věci Odvolání proti neposkytnutí
informace podle zákona 106/1999 Sb. (audit za
rok 2005) zamítá odvolání jako neodůvodněné
a napadené rozhodnutí, resp. postup poskytnutí informací potvrzuje (žadateli bylo zasláno
oznámení o vyřízení žádosti s tím, že informace
budou poskytnuty za úplatu; do konce roku
2006 nebyla na účet města připsána požadovaná
úhrada ani zaplacena v hotovosti)
• rada souhlasí zřízení internetových stránek pro
klienty DPS na serveru eStránky.cz (roční poplatek 1 500 Kč bez DPH)
Právnička města
• rada schvaluje nájemní smlouvu s Telefonica
O Czech Republic, a. s. na pronájem nebytových
prostor v ulici Poštovní č. p. 228
Odbor dopravy
• rada souhlasí s návrhem na umístění přechodu
pro chodce na ulici Radotínské za betonárnou
v místě nově zřízené klidové zóny (hřiště); přechod bude osvětlen, jelikož jde o umístění na
silnici II tř. na okraji města s vysokým průjezdem
vozidel; rada ukládá technickým službám realizaci (T: 1 měsíc)
• rada souhlasí s umístěním zrcadla na ul. Radotínské v zatáčce za přejezdem ve směru jízdy Praha po pravé straně na sloup veřejného osvětlení
a ukládá TS realizaci (T: 1 měsíc)
• rada ve věci Zřízení parkovacího stání na ulici
Dr. Janského před pekárnou ukládá odboru investic prověřit vlastnické vztahy k pozemku a doporučuje realizovat parkovací stání až po dohodě
s vlastníkem
• rada souhlasí s umístěním značky Zákaz zastavení na protilehlé straně komunikace (navrženého parkoviště) ul. Dr. Janského za křižovatkou
s Masopustním náměstí a ukládá TS realizaci
(T: 1 měsíc)
• rada souhlasí s přechodem pro chodce v ul.
K Lesíku v místě pod školní jídelnou a upozorňuje na majetkoprávní vztahy k pozemkům pod
navrhovaným chodníkem
• rada ukládá komisi dopravní projednat návrh
označení ul. K Lesíku jako hlavní (T: 1 měsíc)
• rada souhlasí s vyznačením ul. Školní jakožto
hlavní pozemní komunikace v celém jejím úseku

•
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od ul. Mokropeské–ul. Dr. Janského a ukládá TS
realizaci (T: 1 měsíc)
• rada souhlasí s posunutím zóny 40 km/h ve
směru od Prahy na ul. Radotínské před sloup veřejného osvětlení (el.vedení) a ukládá TS realizaci
(T: 1 měsíc)
• rada bere na vědomí, že v ul. Vrážská – serpentiny nahradí již vyvrácené, chybějící a nefunkční
kamenné patníky v místě častých nehod svodidla;
provede SÚS Kladno
• rada ukládá technickým službám osadit nové
dodatkové tabulky na křižovatce ul. Mokropeská
× Školní a na křižovatce Školní × Domažlická
× Budějovická (původní nekorespondují se skutečným stavem), (T: 1 měsíc)
• rada bere na vědomí, že ve městě na silnicích
II. a III. tř. chybějí některé dopravní značky; jejich
doplnění a výměnu značení, které není v souladu
s předpisy zajistí SÚS Kladno
• rada ukládá odboru TS provést revizi dopravního značení ve městě a zejména jeho provázanost
na pravidlo Přednosti zprava (T: 2 měsíce)
• I. rada ve věci Měření hluku v závislosti na provozu na železniční trati ukládá odboru dopravy
dále sledovat problematiku zvýšené hlukové
hladiny a v případě dalšího nárůstu navrhnout
vhodné řešení; II. rada doporučuje, aby další
měření bylo provedeno v oblasti semaforu nebo
železničního přejezdu
• rada souhlasí s umístěním vítacích tabulí na
ul. Vrážská, Radotínská a Karlštejnská; doporučuje vítací tabule neumisťovat na ul. Dr. Janského
• rada souhlasí s posunutím cedule „Černošice“
na ul. Karlštejnská o cca 10 m a ukládá odboru
dopravy projednat
• rada doporučuje použít vítací cedule s obrázkem děvčátka
• I. rada souhlasí se zřízením chodníku mezi
ul. Jihlavskou a ul. Sušickou; II. rada ukládá odboru investic připravit projekt chodníku a zkoordinovat jej s plánovanou alejí (T: 2 měsíce)
• rada souhlasí s nákupem vybavení kanceláří
odboru dopravy – Podskalská
Technické služby
• rada schvaluje smlouvu Firma LK pumpservis
vodní hospodářství na zabezpečení oprav čerpadel

• rada schvaluje smlouvu s Firmou Linde na pronájem tlakových lahví TG-1 ROK, ACE-1 ROK
pro svařování
• rada schvaluje cenu za pronájem traktoru včetně štěpkovacího stroje (s obsluhou) na 1 280 Kč/
hod včetně DPH
Tajemník úřadu
• rada konstatuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, že
k 1. 1. 2007 se mění název odboru stavební úřad
na odbor územního plánování a stavební řádu
• I. rada souhlasí se zřízením funkce poštovního doručovatele Městského úřadu Černošice ve
smyslu § 19 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., v platném znění (odměna bude stanovována podle
počtu doručených zásilek); II. rada ukládá tajemníkovi realizovat toto usnesení do třech měsíců
Odbor kultury
• rada souhlasí se zvýšením ceny za inzertní
stranu v Informačním listu na 1 200 Kč (od lednového čísla)
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč na zorganizování 19. Mokropeského masopustu, který se uskuteční 17. 2. 2007
Různé
1. zasedání školské komise
Komise projednala návrhy na doplnění podmínek
pro podání žádosti o grant pro práci s mládeží
vypsaný městem na rok 2007 a úpravu formulářů; termín odevzdání žádostí navrhuje komise
stanovit na 9. 2. 2007; formuláře pak navrhuje
doplnit o vložený list pro podrobné rozepsání harmonogramu projektu a podrobný rozpočet; dále
navrhuje doplnit žádost o požadavek odevzdání
„Čestného prohlášení o bezdlužnosti“
• I. rada schvaluje podmínky pro podání žádosti
o grant pro práci s mládeží; II. rada bere na vědomí informaci o založení a plánovaných aktivitách
Spolku pro partnerství evropských měst; pan
Apeltauer informoval o možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU; v nemalé míře jsou
plánované aktivity zaměřeny na činnosti s dětmi
a pro děti
• rada stanovuje termín mimořádné schůze rady
města na 26. 2. 2007 (na programu schůze bude
projednání návrhu rozpočtu města)
• rada ve věci Podání vysvětlení k udělení souhlasu

z radnice
se stavbou 5. nadzemního podlaží objektu D Centra
Vráž konstatuje, že souhlas se stavbou vydala Rada
města Černošice, jejíž funkční období bylo ukončeno komunálními volbami konanými 20. 10. a 21. 10.
2006; rada rozhoduje v souladu s § 99 a 102 zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jako kolektivní orgán; současně zvolená Rada města Černošice se k tomuto stavebnímu řízení nevyjadřovala;
z tohoto důvodu není možno požadovat „podání
vysvětlení k udělení souhlasu se stavbou 5. nadzemního podlaží objektu D Centra Vráž, který rada
města vydala dne 2. 11. 2006“, neboť rada města,
která tento souhlas vydala již neexistuje
• rada konstatuje, že při povolování staveb jde
o přenesený výkon státní správy, který je vykonáván prostřednictvím stavebního úřadu; město
Černošice pouze jako jeden z účastníků řízení
vydalo k uvedené stavbě souhlasné stanovisko,
neboť se domnívá, že z architektonického hlediska je toto řešení vhodnější
• I. rada ve věci Doplnění složení komisí rady
města jmenuje pí Primusovou a pí Cavinu členkami komise kultury a památek; II. rada jmenuje
Ing. Pajgrta členem investiční komise
• rada stanovuje výši osobního ohodnocení ředitelky MŠ Husova pí Bednárové
• rada ukládá TS zajistit obnovení informační
tabule Skatepark (T: 1 měsíc)
• rada ukládá odboru investic ve spolupráci
s místostarosty a p. Šabatou zadat podklady pro
zpracování studií využití rozvojových ploch (Husova, Betonárka, mokropeské nádraží…) – oslovit
architekty i studenty architektury (T: 1 měsíc)
• rada rozhodla, že na zařízeních ve vlastnictví
města vhodných pro umisťování reklamních
tabulí bude používána jednotná reklamní tabule
unifikovaného tipu; vzory tabulí budou k dispozici v technických službách; stávající reklamní
poutače budou po vypršení smluv nahrazeny
• I. rada souhlasí s upřesněným zadáním zpracování nabídky na PD ul. Poštovní, Na Višňovce
a Rumunská (budou předloženy 2 nabídky);
II. rada ukládá vedoucímu odboru investic konzultovat stav připravenosti projektové dokumentace s vedoucí TS
• rada ukládá kanceláři starosty uvést do provozu
projekt „internetové aukce“ (elektronické tržiště),
T: 2 měsíce.
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Minulá tajenka: Modernistická přestavba staršího domu

Architektonicky hodnotnou stavbou Černošic
je i dům č. p. 355 ve Střední ulici. Modernistická
přestavba staršího objektu z konce 90. let 19. stol.
probíhala od 13. 3. do 4. 9. 1937 stavební kanceláří
architekta Václava Ittnera v Praze-Dejvicích. Přístavbu, přestavbu a nástavbu si objednal tehdejší
majitel domu Václav Jelínek. Za projektanta si
zvolil architekta a stavitele Ing. arch. Aloise Houbu, konstruktéra ČVUT v Praze.
Přestože se nedochovala plánová dokumentace staršího domu,
v projektech přestavby je možné porovnat původní podobu
domu s domem po adaptaci.
Dochovaly se též dobové fotografie starší stavby. Specializované slovníky a encyklopedie se
nezmiňují ani o staviteli Ittnerovi ani o architektu Houbovi.
Na černošickém městském úřadu se dochoval na
stroji psaný seznam význačných stavebně architektonických děl Černošic z roku 1978, pod kterým
je podepsán místní architekt Jaroslav Fröhlich. Po
stavbách prof. Jana Kotěry a jeho žáků je na druhém místě uvedena vila č. p. 355 MUDr. Komárka
od prof. Ing. arch. Aloise Houby.

Patrový zděný dům obdélného půdorysu je
opatřen břízolitovou omítkou v kombinaci s fasádním obkladem z režného zdiva, kamene či umělého
kamene a dřevěnou konstrukcí konzol, uplatňující
se v podstřešním pásu s režným zdivem. Uprostřed hlavního průčelí předstupuje hranolový
železobetonový arkýř se dvěma pilíři, zakončený
balkónem s ozdobným kovaným zábradlím. Okna
jsou rámována šambránami,
místy s podokenní římsou.
Postranní průčelí zdůrazňuje
vertikalita okenní osy s pásem
z režného zdiva. Podélné zahradní průčelí naopak upoutává horizontalitou patrových
oken s meziokenním režným
obkladem. V tomto průčelí
předstupuje zděný prosklený
přízemní přístavek verandy.
Vedle exteriéru je i interiér dochován v původním
stavu. Působivá je především hala s dřevěným
obkladem stupňů schodiště a dřevěnými doplňky
zábradlí, původní dlažba, dveře či svítidla. Precizně
provedený dům poukazuje svým charakterem na
avantgardní zahraniční vlivy.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Dozvuk; opice – B. Italsky cesta; škemrat; symetrála – C. Býv. výrobce kol;
roh; latinsky chlapec – D. Kanál; zkratka kusu; Nová Guinea – E. Mýlky; myslivecká skrýš
– F. Hráčské město v Nevadě; předložka; Ursínyho jméno – G. Nula; já – H. Židovský
král; špička – I. Obvazový materiál; výrobce elektrospotřebičů – J. Části povozů; vlákno
– K. Kultovní hora Čechů; římsky 1150 – L. Malý Izák; hudební nástroj; součásti obleků
– M. Seknout; kozlík lékařský; orat – N. Znoj; jihoamerické velehory; barva na vejce
– O. Šílenství; zájmeno; praotec – P. Tvoje; čínský vůdce; barva; spojovník – R. Chemická
značka hliníku; třetí část tajenky; zvuk trubky – S. Fotbalista; ruská řeka; německy čas.
SVISLE: 1. Obilnina; napustit mořidlem; pařba – 2. První část tajenky; ženské jméno
– 3. Skot; však; hloupá; iniciály zpěváka Landy – 4. Teprve; turecký pěvec; kolínská
SPZ; patřící Tomovi – 5. Tes; pobídka; zdali; do kterého místa – 6. Postranice; chemická
značka yterbia; Foglarův hrdina; šachový zápis remízy – 7. Slovan; dětský pozdrav; Oldřich; jednotka odporu – 8. Šachová prohra; předložka; Napoleonův maršál; stará polní
míra – 9. Anglická předložka; zastarale záliba; chemická značka cínu; předpoklad skoku
– 10. Přepadání; zájmeno; představitel policejního rady Vacátka; francouzská předložka
– 11. Druhá část tajenky; opláchnouti – 12. Německá řeka; omatlat; rozpouštět se.
Nápověda: C. puer. – F. Reno. – H. Aza. – 4. akyn. – 9. pase. – 12. Aara.
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z města a okolí

Významné osobnosti Černošic: Malíř František Šutty
Krásná příroda okolo Černošic dokreslená malebným údolím Berounky, nad kterou
se zdvihá brdské pohoří, byla vždy lákadlem pro umělce. Ještě v době, kdy pohled na
Prahu nehyzdily komíny a paneláky, se její nádherou nechal inspirovat i grafik a malíř
František Šutty.
František Šutty se narodil roku 1898 v Plzni,
jeho paní roku 1903
v Malíně u Kutné Hory.
Soukromě studoval u významných český malířů
– Maxmiliána Boháče,
Jana Dědiny a Otakara
Bubeníčka. První samostatnou výstavu měl ve
Volyni v Pošumaví již
v roce 1921. Další výstava se uskutečnila v roce
1923 v Gorné Orechovici
v Bulharsku. V dubnu
1948 se pak konala
v Turkyňově síni v Praze
společná výstava s Jaroslavem Jindrou, na které
prezentovali gouaché (kvaše) a kresby ze paní se jinak neřeklo než paní „Šutynka“.
Na nás děti byla vždy milá.
zájezdu do Anglie.
Když se manželé v roce 1930 přistěhovali do Černošic, získali zde zakrátko přátele, se kterými jezdili na společné výlety
a dovolené na oblíbenou selskou usedlost
na břehu Vltavy. Mnohá z těchto krásných
zákoutí jsou dnes pod hladinou přehradních nádrží. Vedle společných výletů se
manželé rovněž zapojili do kulturního
a sportovního života obce. Bylo to v době,
kdy svět trápila hluboká hospodářská krize. Místní sokolové stavěli sokolovnu a na
splácení dluhu šly i výtěžky z divadelních
představení, pro která František Šutty maloval kulisy. Oba manželé byli totiž věrnými sokoly. Z dětství si vzpomínám, že
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František Šutty bydlel se svou ženou
v Horce. Pohled z okna jeho ateliéru
jej inspiroval k namalování obrazu (na
našem snímku), na kterém je černošický
kostel a v pozadí Radotín a Brdy. Obraz,
který daroval obci, dodnes zdobí jednu
z kanceláří městského úřadu.
Malíř František Šutty zemřel v pouhých
dvaapadesáti letech, jeho paní jej přežila
o dvacet let. Manželé byli bezdětní, a tak
pohled na neupravený urnový hrobeček
na černošickém hřbitově je smutný. Zato
bronzová deska na pomníku pozornosti
neušla a nese stopy po, zatím neúspěšném, páčení.
Milena Křížová

informace

Černošičtí hasiči zvou na svůj tradiční ples
Sbor dobrovolných hasičů Černošice pořádá 10. února v sále hotelu Slánka tradiční Hasičský ples. Hasiči zvou všechny příznivce dobré zábavy.
Oldřich Kačírek, starosta sboru

Spolek pro partnerství evropských měst chystá letní akce
Spolek pro partnerství evropských měst, který působí v Černošicích, je stále aktivnější. Do Bruselu jsme například podali žádost o grant, abychom mohli zajistit akce,
které pro naše zahraniční přátele připravujeme na dobu od 8. do 27. července. Velkou zásluhu na správném podání žádosti má Adéla Ševčíková, které tímto děkujeme.
Podařilo se nám také sestavit „oficiální“ hlavičkový papír a získat několik schopných
lidí ochotných pomáhat těm, kteří dosud „táhli“ všechnu práci spojenou s partnerstvím sami. A věřte, že je to práce náročná, která klade nároky na znalost všech
možných předpisů a byrokratických požadavků. Náš spolek se opět sejde 1. čtvrtek
v sudém měsíci, tedy 8. února v jednací síni Městského úřadu Černošice. Projednáme
vše, co se podařilo či nepodařilo, a hlavně připravíme valnou hromadu Spolku pro
partnerství evropských měst, o. s. Zveme všechny obyvatele města a okolí – přijďte
mezi nás. Třeba jen ze zvědavosti, nebo s opravdovým zájmem o spolupráci. I práce
se najde dost. A nakonec ještě k aktivitám našich přátel z Gerbrunnu. Ti pro nás
chystají podzimní Wanderung čili setkání s turistikou v Duryňském lese a ještě před
tím, na přelomu června a července, se stanou našimi hostiteli při oslavách 900 let
města Gerbrunnu.
Lumír Apeltauer, tel.: 605 545 615, e-mail: L.apeltauer@volny.cz.

Program Leader v regionu Karlštejnsko
Program Leader je podpora Evropské unie pro rozvoj venkova. Město Černošice
sice do ryzího venkova nepatří, ale patří do turistické oblasti Karlštejnska a zde už
lze o venkovu hovořit. Město Černošice plní i funkci „centra“ pro mnoho venkovských obcí. V rámci Leaderu jsme začali před více než rokem sbírat návrhy a náměty na projekty. A podle očekávání jich bylo nejvíce právě z Černošic. A návrhy
to byly pěkné. Jen jsme zase o trochu předběhli dobu a rychlost posloupné řady
úředníků z Prahy až do Bruselu. A tak bude možné žádosti o dotace na projekty
uplatňovat spolu s dalšími obcemi až v druhé polovině roku 2007 s tím, že by
mohly být podpořeny až v roce 2008. Je tedy třeba znovu vytvořit celou databázi
projektů. A aby těch problémů nebylo málo, podařilo se poškodit původní seznamy a korespondenci kolem programu Leader tak, že se sesbíraná data zcela ztratila. Omlouvám se tímto všem, kteří si dali práci s popisem a posláním projektu,
a prosím je, aby svůj projekt aktualizovali na realizaci až od roku 2008 a zaslali mi
ho na adresu: glaser@obce.cz. Tentokrát by měly být všechny e-maily automaticky
zálohovány a nemělo by dojít k jejich ztrátě. Děkuji vám za pochopení a těším se
na spolupráci na vašich projektech.
Vladimír Glaser, manager rozvojových projektů Karlštejnska
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Přijďte si popovídat do Domu s pečovatelskou službou

V Domě s pečovatelskou službou se pravidelně scházejí členové Českého červeného kříže a Svazu důchodců. Vítán je však každý senior, který má zájem posedět si
a popovídat při kávě se zákuskem. Mimo prázdniny se scházíme každé pondělí od
14.00. Určitě se tu setkáte se známými, se kterými si budete mít co říci. Dozvíte se
různé zajímavosti i informace o akcích Domu s pečovatelskou službou, Červeného
kříže a Svazu důchodců, kterých se můžete zúčastnit, popřípadě shlédnout filmový
záznam o uplynulých akcích. Příjemnou změnou jsou oslavy narozenin a svátků.
Jubilanta potěšíme kytičkou a symbolickým přípitkem. Děláme radost sami sobě.
A to je naším přáním – žít a stárnout aktivně a pohodově.
Za Svaz důchodců Jiřina Pomahačová

Připomínka k jedné z pravidelných rubrik
V prosincovém vydání Informačního listu vyšla vzpomínka na pana prof. Rudolfa Stonjeka. Na žádost jednoho z čtenářů upřesňujeme, že chrámový sbor při
hornomokropeském kostele působil již za první republiky. Na začátku nacistické
okupace, kdy bylo zakázáno shromažďování, vznikl pod hlavičkou povolené organizace Mládež národního souručenství další smíšený sbor vedený panem učitelem Stonjekem. Většina zpěváků byla členy obou sborů. Případné dotazy zodpoví
(km)
Ing. Roman Schmidt, tel.: 251 643 198.

Granty pro práci s mládeží a pro oblast kultury
Město Černošice vyhlásilo pro rok 2007 grant pro práci s mládeží a grant pro
oblast kultury. Formuláře jsou k dispozici na internetu a v podatelně městského
úřadu. Podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení je i nadále včasné
a řádné vyúčtování přidělené dotace v roce 2006. Termín uzávěrky žádostí grantu pro práci s mládeží je 9. února a pro oblast kultury 23. února 2007. Výsledky
grantového řízení budou zveřejněny v Informačním listu a na internetových
stránkách města. Další informace lze získat na telefonním čísle 251 641 116
Za odbor kultury Pavel Blaženín
a e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz..
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Mokropeská mateřská škola pořádá Den otevřených dveří
Chcete přihlásit své dítě do Mateřské školy v Topolské 518 a rádi byste si školu předtím prohlédli? Zajímají vás podrobnosti o výchovně - vzdělávací práci
v naší škole? Rádi byste věděli, co vše v naší škole s dětmi děláme, jaké pořádáme další akce či jaké je vybavení školy? Máte nějaký dotaz nebo problém, který
bychom vám mohli pomoci vyřešit? Pak je Den otevřených, který se v naší škole
uskuteční ve středu 28. února, určen právě vám. Začínáme v 10.00. Prohlédnete
si celou školu, uvidíte, jak děti pracují a budete seznámeni s provozem, pravidly
pro zápis dětí do naší školy a budeme se snažit odpovědět na všechny vaše dotazy. Přijďte, rádi vás uvidíme.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Obnovitelné zdroje energie pro vaši domácnost
ZO ČSOP Zvoneček pořádá informační kampaň o výhodách a dotacích na
obnovitelné zdroje energie pro vaši domácnost. Přijďte se podívat do informačního stánku, který bude stát v sobotu 3. února 2007 od 8.00 do 14.00 před
obchodním domem Delvita v Karlštejnské ulici. Podrobnosti naleznete na
(pb)
www.cev-zvonecek.cz.

Poděkování za včasnou pomoc
Dne 13. ledna tohoto roku jsem utrpěl na zahradě v Kladenské ulici úraz. Díky sousedce
paní Urbanové a neznámé dvojici (údajně z Dolních Černošic) mi byla poskytnuta první
Jiří Vostřel
pomoc a zajištěn následný převoz k lékaři. Všem mnohokrát děkuji.

kultura

Hledáme sponzory kulturních akcí
Určitě se shodneme, že všichni toužíme, aby se nám v Černošicích žilo dobře.
K tomuto pocitu bezesporu patří 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 nám nedostává peněz a bylo by
nezodpovědné tyto akce s velkou ztrátou vůbec organizovat. Proto odbor kultury vyzývá všechny potenciální sponzory, kteří by byli ochotni nějakou takovou
lepší kulturní akci sponzorovat. Odměnou takovému sponzorovi budiž potěšení
z akce samotné a zviditelnění v očích veřejnosti. Dále je město schopno na oplátku poskytnout sponzorovi darovací smlouvu nebo jiný relevantní dokument,
inzertní prostor v Informačním listu a na dané kulturní akci. Bližší informace na
tel.: 251 641 116.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Občanské sdružení NEVERS, skupina historického šermu za podpory Středočeského kraje a města Černošice má za sebou další úspěšnou sezónu. Děkujeme
všem, kteří nás podpořili finančně i svou přízní a nezištnou pomocí. OS NEVERS, skupina historického šermu rovněž prošla reorganizací, a tak vzniklo OS
NEVERS, společnost historických aktivit, která otvírá tyto oddíly:
Střelecký oddíl MUŠKETÝR – určen pro ty, pro které je střelba z historických
zbraní (luk, kuše, pistole, mušketa) něčím novým a zajímavým, je jim více než
15 let a mají klidnou mysl a pevnou ruku.
Pěvecký soubor SCHOLA Černošice – soubor se zabývá studiem a prezentací
gregoriánského chorálu a písní z dob dávno minulých.
Spolek ručních prací RICHELIEU – je určen nejen pro ženy a dívky, ale pro
všechny kdo má zájem se dozvědět něco o historii výšivky, výroby krajek, a dalších technik.
Skupina historického šermu NEVERS – i nadále je v chodu skupina historického šermu zabývající se prezentací historického šermu jako bojového umění
našich předků z období třicetileté války, a to ve dvou podobách - pro mladé od
11 let a pro pokročilé.
V případě zájmu o jakoukoli činnost v rámci našeho sdružení se obracejte na
jednatele sdružení Tomáše Kopačku, tel: 603 792 086, email: lagarder@seznam.cz.
Lze se přihlásit i do více oddílů.
Občanské sdružení NEVERS, společnost historických aktivit, o.s hledá sponzory a podpůrce své činnosti. V případě Vašeho zájmu o podporu dobré věci, jako
je práce s mládeží a dětmi se prosím ozvěte jednateli sdružení Tomáši Kopačkovi
tel: 603 792 086, e-mail: lagarder@seznam.cz. Předem děkujeme

Podpořte náš web v soutěži Zlatý erb 2007
Město Černošice se zapojilo do soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb 2007. I vy nás můžete podpořit svým hlasem na
http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?id_org=2038 nebo na úvodní webové stránce
(red)
města Černošice. Hlasovat můžete až do 22. února 2007.
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Konec sezóny slavili šermíři v Černošicích
Na sto padesát šermířů, tanečnic, herců, historiků a dalších hostů z celé republiky
včetně delegace Středočeského kraje se 5. ledna sešlo v klubu Clubu Kino na večírku
pořádaném k ukončení sezóny. Večírek pořádala agentura Alotrium ve spolupráci
se skupinou historického šermu Burdýři a dámskou šermířskou skupinou Reginleif.
Agentura Alotrium připravila pro vzácné hosty skvělý program. Všichni se dobře
(pb)
bavili až do časných ranních hodin.

Černošice chystají druhý ročník svého jazzového festivalu
Odbor kultury vás srdečně zve na druhý ročních Černošického jazzového festivalu, který se uskuteční v týdnu od 24. do 28. dubna. Po celý tento dubnový týden
to bude nejen v Clubu Kino, ale i v černošických ulicích žít jazzem. Kompletní program jazzového festivalu bude zveřejněn v dalších číslech Informačního listu. (pb)

Zajímavé kulturní a společenské akce v Clubu Kino
V pátek 9. února vystoupí v Clubu Kino skupina BLUE MOON, která hraje rock´n´rollové písničky českých i zahraničních autorů s takovou radostí, že se náhle
a bez problému ocitnete uprostřed 60. let minulého století. V sobotu 10. února se
můžete těšit na vynikající -123 MIN se skvělým kytaristou a frontmanem této skupiny Zdeňkem Bínou. V pátek 16. února pořádá Pneu servis Janáš v Clubu Kino
maškarní, taneční a společenský BARUMOVÝ, BA I RUMOVÝ VEČÍREK. Cenou
za nejkrásnější masku bude bezplatné „přezutí“ automobilu. K tanci a poslechu za(red)
hraje kapela Bufalo Bill.
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Art Černošice ještě jednou
V prosinci minulého roku jsem se zúčastnil dalšího
ročníku výstavy Art Černošce. Výstavy, která si klade za cíl
umožnit občanům našeho města, jež mají ve svém volném
čase potřebu vyjadřovat se nějakým tvůrčím způsobem,
předvést svou tvorbu i nám ostatním. Myslím, že taková
výstava je pro zdravý rozvoj našeho města docela potřebná a prospěšná, protože ochota předvést své vlastnoruční
umělecké dílo, které je vždy tak trochu také takovým
okénkem do duše, někomu dalšímu, je též známkou důvěry v lidi, kteří jej přijdou shlédnout, a je to i známka
zdravé sebedůvěry ve své schopnosti. Je proto dobře vědět,
že jsou mezi námi lidé, kteří dokáží takto dávat najevo, že
věří ostatním i sobě.
Letos jsem si však uvědomil, že tato výstava umožňuje
předvádět jen tvůrčí činy ryze výtvarné, zatímco ti, kteří
svou potřebu řekněme umělecké realizace orientují spíše
literárním směrem, takovou možnost předvést kousek ze
své tvorby zatím nemají. A z některých nesmělých počinů,
které se občas objeví v rámci diskuse na našich webových
stránkách, se zdá, že jich v našem městě je rovněž nemálo.
Přiznám se, že pro takové počínající spisovatele a básníky mám docela slabost, neboť v dobách dnes již dosti
dávných, kdy jsem se ještě nemusel písemně vyjadřovat
k tématům tak významným, jako je například čerpání
peněz fondů EU nebo rekonstrukce páteřní komunikace či
deficit státního rozpočtu, jsem kolem sebe spatřoval více
témata jiná, která tehdy ovšem také docela významně vyplňovala můj svět a své pocity z nich jsem se rovněž snažil
zapisovat.
Rozhodl jsem se proto, že našim spoluobčanům, kteří se
ve svém volném čase věnují nějaké formě tvůrčího psaní,
umožním prezentovat svá díla na stránkách našeho Informačního listu. Budou zde mít ode mne k dispozici jednu
stranu, kterou jim zaplatím jako inzertní. Svá díla v tomto
rozsahu zasílejte prosím k rukám pana redaktora, který
podle zájmu bude došlé věci postupně po dohodě s autory
zveřejňovat.
Pro povzbuzení, možná i pobavení, ale především k osmělení všech dalších jsem si dovolil své nabídky využít
jako první a panu redaktorovi jsem zaslal jeden takový
svůj pokus o básničku z doby, kdy mi bylo tak asi necelých
dvacet let.
Aleš Rádl
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Trosečník
Klidná či bouřlivá?
Hluboká či mělká?
Život či zmar?
Marně ptám se korálů.
V písku klečím
nad vodou sehnut
na odpověď čekám.
Do dlaní beru něžnou pěnu vln.
Jak slova mámivá rozplyne se
v kapku sluncem zářící.
Ústy se jí dotknu
a svůdnou hořkost okusím.
Pak mušle začnu zvolna otvírat,
ač brání svá tajemství
a svírají mi prsty jemně
já přesto v středu jejich těl
hledám tu svou perlu vytouženou.
Slunečním žárem vysušen
s rozkoší nořím se
do mořských vln
a dokud sílu mám
účastním se jejich her.
Když pak radostí znaven uléhám
na ostrov kde ztroskotal můj člun
jak trosečník pravý a zajatec vod
k obzoru hledím
s nadějí i strachem.
Vědět bych chtěl:
zda víc toužím či odmítám?
Nalézám či ztrácím?
Rodím se a nebo umírám?
Marně ptám se oblaků.
Šuměním vln omámen
jak každou noc i dnes
v nejistotě usínám
a přeci šťasten!

Věk autora: 19 a 3/4

kultura

Máte doma fotografie a dokumenty starých Černošic?
Odbor kultury prosí občany, kteří mají doma jakékoli staré materiály týkající
se celého území dnešních Černošic (fotografie, pohlednice, dokumenty atd.),
a to i z doby nedávno minulé, aby je poskytli odboru kultury. Zmíněné materiály můžete darovat, zapůjčit nebo jen přinést do kanceláře odboru kultury
v Městském kulturním středisku 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.

Lokomotiva planet pokřtí v Clubu Kino nové CD

Lokomotiva planet se svou původní, česky zpívanou produkcí hudebně
hlásí ke zřetelným inspiračním vzorům – britským rockovým klasikům
Black Sabbath, Ozzy Osbournovi nebo americkým Pride’n’Glory. V Černošicích žijící leader kapely Vladimír Dvořák prošel několika výraznými seskupeními, mj. Para-ment,
Precedens, R-Force, Merlin a spolupracoval na
mnoha studiových projektech. V současné době
ho můžete slyšet i v akusticko-bigbeatové dvojici
(společně s bývalým kolegou z R-Force Pavlem
Gregorem) Acoustic Noise
Band s repertoárem světových rockových klasiků.
Lokomotiva planet, vedle
bubeníka Jana Martinka,
představí nového baskytaristu Zdeňka Soukupa
a v novém koncertním
setu s výraznými instrumentálními a pěveckými
výkony svou plnokrevnou rockovou prezentací
představí „živou“ podobu
většiny písní z nového CD.
www.lokomotivaplanet.cz
(pb)
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Roční bilancování v černošické knihovně

I když nás letos nový rok poněkud mate jarním počasím, numerický součet číslic aktuálního letopočtu nás bezpečně utvrzuje v realitě, že jsme zase o jeden rok starší – a doufejme,
že i moudřejší a zkušenější. Dovolte proto nám, vašim knihovnicím, abychom se v rámci
každoroční malé rekapitulace ještě vrátily k roku uplynulému a připomněly zde, co rok 2006
přinesl naší knihovně a jejím prostřednictvím především vám, čtenářům.
Trocha čísel
Aktivity knihovny
Pro představu uvádíme na začátek několik
S velkým zájmem se setkala nabídka
zajímavých číselných údajů. V roce 2006 na- bezplatného přístupu na vysokorychlostní
vštívilo knihovnu celkem 2 916 návštěvníků. internet pro všechny zaregistrované čtenáPodařilo se nám zrealizovat 18 776 výpůjček, ře. Počet návštěvníků využívajících internet
z čehož bylo 6 523 knih naučných a 12 253 v roce 2006 dosáhl čísla 1 030, což je o 528
beletrie.
víc než v roce předešlém.
Díky štědrosti správců městské pokladny
V dubnu byl nainstalován a uveden do
jsme fond knihovny mohly rozšířit o 566 provozu výpůjční protokol knihovnického
nových knih, díky čemuž se počet všech systému LANius, který umožňuje realizovat
knižních jednotek, které knihovna vlastní, výpůjčky prostřednictvím počítače. Došlo
vyšplhal na 20 599 kusů. Seznam nejnověj- tak ke zrychlení a zefektivnění celého výších přírůstků zveřejňujeme každý měsíc na půjčního procesu. V říjnu loňského roku
stránkách Informačního listu.
jsme se v rámci možností naší knihovny
zapojily do celostátně pořádané akce Týden
Nejžádanější tituly
Mezi nejžádanější tituly patřily v průběhu knihoven 2006.
Černošická knihovna umožnila praxi stuloňského roku v beletrii knihy: McDermidová, Val – Průšvih; Brown, Dan – Šifra mistra dentce střední Praktické školy zaměřené na
Leonarda; Gillerová-Brezníková, K. – Láska výuku dětí s mentálním či jiným postižením
a studentovi z Jedličkova ústavu.
si nevybírá.
Rády bychom také poděkovaly všem děV naučné literatuře obsadily první místa
knihy: Černošice, vilové město na Berounce, tem, které se zúčastnily výtvarných soutěží
Frouzová, Magdaléna – Závoj a džíny a Mc- zorganizovaných naší knihovnou.
Keith, Gillian – Jste to, co jíte.
A přání nakonec
Děti si nejvíce půjčovaly knihy: Stine, R. L.
Na závěr bychom alespoň touto cestou
– Husí kůže; Davis, Jim – Garfield zaokrouh- chtěly poděkovat všem našim milým čtenáluje a Lewis, C. S. – Letopisy Narnie.
řům za jejich přízeň a popřát jim vše dobré
Rozšířily jsme také nabídku periodik. No- v novém roce 2007. A co popřát naší černově si u nás můžete zapůjčit časopisy Cinema, šické knihovně? Dostatek náruživých a vášLidé a země, Pěkné bydlení, Rady pro hobby, nivých čtenářů. Držte nám palce a přijďte se
Zahrádkář a Zdraví. Nejmenší děti jistě po- podívat.
Irena Šilhánková a Eva Vacková, vaše knihovnice
těší Sluníčko a Mateřídouška.

Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
AJVAZ, Michal: Prázdné ulice – český román, který obdržel cenu Jaroslava Seiferta 2005;
CANFIELD, Jack: Slepičí polévka pro inspiraci ženské duše – příběhy pro ženy; DEAVER,
Jeffery: Hodinář – psychologický thriller; DOUSKOVÁ, Irena: Goldstein píše dceři – česká
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próza ve formě dopisů; FRANCIS, Dick: Rozkazem – detektivní román z dostihového prostředí; GRAFTONOVÁ, Sue: S … jako smrt – americká detektivka; KARONOVÁ, Jan: Z Mitfordu do Meadowgate – humoristický román; LANSKY, Bruce: O manželství s úsměvem,
O výchově s úsměvem – humorné výroky; LOUDA, Josef: Neobyčejná setkání – návod na
život v rozhovorech se známými osobnostmi; McDERMIDOVÁ, Val: Jasná šance – anglická
detektivka; MONYOVÁ, Simona: Jednou nohou v blázinci – povídky pro ženy, Sebemilenec
– humoristické příběhy; PRUDIČOVÁ, Ivana: Jen pár obyčejných týdnů – český román;
REESE, Willy Peter: S maskou vojáka – nelidská válka v Rusku 1941–1944; RENDELLOVÁ,
Ruth: Všechno je jinak – anglická detektivka; ROBERTS, Nora: Smrtící svůdnost – detektivka; ULČ, Ota: Klokánie a obtížné sousedství – cestopisný román z Austrálie a okolí.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Památné stromy – objevujte krásy ČR – obrazová publikace; ASMA, Stephen T.: Bohové
pijí whisky – putování za osvícením v zemi rozprášeného Buddhy; ASSMANN, Jan: Smrt
jako fenomén kulturní teorie – obrazy smrti a zádušní kult ve středověkém Egyptě; BROOK,
Timothy: Čtvero ročních období dynastie Ming – Čína v období 1368–1644; CIBULA, Václav: Kateřina Neumannová: Moje tři zlata – životní zpověď nejúspěšnější české běžkyně na
lyžích; CROFTER, Warren: Velká kniha islámu – výklad Koránu a historie islámského náboženství; ČIHAŘ, Jiří: Příroda v České a Slovenské republice; GARDNEROVÁ, Jane: Římské
mýty – římská mytologie; HOŠEK, Radislav: Náboženství antického Řecka; HRUBÝ, Dan:
Čekání na Golema – 330 zastavení na cestě mizející Prahou; ILLIFE, John: Afrika a Afričané
– dějiny afrického kontinentu; KÜNG, Hans: Malé dějiny katolické církve; Le GOFF, Jacques:
Tělo ve středověké kultuře; Mc CALL, Henrietta: Mezopotamské mýty – mytologie; MIHOLA, Rudolf: Komici – vzpomínky na české herce; RACEK, Jan: Město na řece – 100 let města
Kralupy nad Vltavou; RENDTORFF, Rolf: Hebrejská bible a dějiny – úvod do starozákonní
literatury; ROTTER, Hans: Důstojnost lidského života – základní otázky lékařské etiky;
SOKOL, Jan: Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů; STERN, Marc: Svátky
v životě Židů – vzpomínání, slavení, vyprávění; URTON, Gary: Incké mýty – mytologie;
WARNEROVÁ, Elizabeth: Ruské mýty – náboženství a mytologie Ruska.
Pro děti a mládež:
BLEICH, Kirsten: Lidské tělo – naučná publikace; BREZINA, Thomas: Ostrov náhrobků
– napínavé příběhy se superlupou; BRÜMMER, Elmar: Formule 1 – naučná; ČTVRTEK,
Václav: Kolotoč v Africe – humorné pohádky; DAXELMÜLLER, Christoph: Kouzelníci, čarodějnice a magie – naučná publikace; DEARY, Terry: Irsko – dějiny; KOPIETZ, Gerit: Únos
vlaku – detektivka s kouzelnou lupou; LANGE, Harald: Pouště – encyklopedická publikace;
MALÝ, Radek: František z kaštanu, Anežka ze slunečnic – příběhy o dětech; PRATCHETT,
Terry: Dámy a pánové – fantasy román; SEILER, Signe: Indiáni Severní Ameriky – encyklopedická publikace; TARNOWSKI, Wolfgang: Rytíři – historie.

Otevírací doba v městské knihovně

Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet. Pro
velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat na čísle 251 641 501.

Změna provozní doby v knihovně
Z provozních důvodů bude Městská knihovna Černošice v týdnu od 5. února do 9. února
otevřena pouze v pondělí a ve středu v době od 12.30 do 18.00.
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