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z radnice

Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

602 159 449

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti
(bezpl. nonstop linka)

800 186 435

Veřejné osvětlení

800 101 109

Vážení čtenáři,
do právě započatého
roku 2007 Vám přejeme
hodně zdraví, spokojenosti
a úspěchů ve Vaší
pracovní činnosti.

Redakce

Text k fotu na titulní straně:

Děvčata pózovala se starostou

Žákyně mokropeské základní školy
a zároveň členky tanečního studia
Fantazie Evy Filipové, jež svá divácky
atraktivní vystoupení nacvičují v rámci
programu Komunitní škola, si ke
společnému fotu přizvaly starostu
města Aleše Rádla. Stalo se tak v rámci
tradiční akce, která se pod názvem
Ruce tleskejte! uskutečnila 14. prosince
v prostorách školy. Podrobnější text
a obrázky najdete uvnitř listu.

z radnice

Přání do nového roku

Milí spoluobčané,
je před námi rok, který, když si odmyslíme tu dvojku na začátku, je tak trochu 007. Rád bych Vám všem tedy popřál, aby to pro
Vás všechny byl rok stejně tak úspěšný, dokonalý, ve všem vítězný
a neodolatelně sexy, jako je onen hrdina, který používá toto kódové označení. Přeji Vám, abyste v tom nadcházejícím roce vždy
uměli zdolávat všechny nástrahy, které už život přináší, a s lehkostí a šarmem se Vám dařilo zachraňovat ten Váš osobní svět jako
místo, kde na Vás vždy čeká nějaký ten skvělý happyend.
Váš Aleš Rádl, starosta

Se starostou Alešem Rádlem o programových prioritách,
ale také o parlamentním porcování rozpočtového medvěda

Už dva měsíce stojí v čele týmu, který řídí dění v našem
městě, nově zvolený starosta Aleš Rádl. Politik, který není
neznámý, neboť v uplynulém volebním období působil na
radnici na postu místostarosty. A protože svůj pohled na
předešlé, současné i budoucí dění v našem městě podrobně
popsal už v minulém čísle Informačního listu, je na místě
položit mu několik otázek týkajících se přímo programových
priorit, přijatých městskou radou, i financí, které jsou pro
jejich naplnění nezbytné.
V programových leji dobudovány další dvě páteřní komuprioritách je uvedeno prakticky vše, co nikace, konkrétně Karlická a Mokropeská.
by občanům mělo nějakým způsobem V obou případech se jedná o náročné
zpříjemnit život. Na splnění těchto zá- stavby s dešťovou kanalizací, nicméně obě
vazků máte čtyři roky. Co však můžeme komunikace by měly být plně zrealizovány
očekávat už v tomto prvním povolebním v průběhu roku 2007. Stále také trvá šance
roce?
na rychlé vybudování nové školní tělocvičJe nepochybně velikou výhodou našeho ny v příštím roce.
města, že jeho současné vedení může plyV neinvestiční oblasti jsme zahájili práce
nule pokračovat v realizaci projektů, které na regulačních plánech, které doplní stáse připravovaly v již minulém období. Sku- vající územní plán, a to zejména o pevné
tečnost, že nadále trvá základní shoda na svázání dalšího stavebního rozvoje s podvšech podstatných prioritách, je důležitým miňujícími investicemi. Doufám, že i tyto
předpokladem k jejich rychlé realizaci.
plány budou připraveny ke schválení před
Chtěli bychom tedy, aby byly co nejrych-

koncem následujícího roku.
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Také jsme s ohledem na to, že se v příštích letech zlepší možnost čerpat prostředky z fondu Evropské unie, a to prostřednictvím kraje, bezodkladně ustavili
skupinu, jež má za úkol vytvořit určitou
databanku všech připravených projektů
a sledovat jejich dotační možnosti v rámci
jednotlivých opatření.
Rozvoj města neleží jen na bedrech
radnice. Záleží i na občanské iniciativě
jeho obyvatel. Jste připraveni vytvářet
jim odpovídající podmínky?
Myslím si, že město vždy vítalo občanské
iniciativy, které si dávají za cíl pozitivně
přispívat k jeho rozvoji. V současné době
se například na podporu mládežnických
a kulturních iniciativ vyčleňuje částka
zhruba jeden milión korun. Uvítal bych
ovšem, kdyby se rozvíjely i jiné občanské
iniciativy dobrovolnického nebo řekněme
neziskového charakteru. To se zatím příliš
nedaří, snad s výjimkou nabídek různých
forem péče o předškolní děti či sociální
služby anebo nabídek různých vzdělávacích či sportovních kurzů.
Přes značnou podporu ze strany města
se vůbec nepodařilo realizovat dobrovolnickou iniciativu rodičovských hlídek na
přechodech. Je to škoda, neboť městská
policie v žádném případě nestačí všechna
frekventovaná místa kontrolovat. Na naše
oznámení, že jsme připraveni poskytnout součinnost každému, kdo bude mít
v úmyslu darovat městu nějaké vzrostlejší
stromy, bylo reakcí rovněž spíše poskrovnu. A pokud vím, laviček si v technických
službách zatím objednalo jen asi deset
občanů, což, myslím si, je také hluboko
pod skutečnými možnostmi obyvatel našeho města.
Chtěli bychom proto do budoucna vytvořit ucelený přehled všech možností, jak
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by se občanské iniciativy mohly zapojit do
rozvoje města tak, aby si každý, kdo takovou vůli v sobě nalezne, mohl bez problémů vybrat. Nejbližší příležitostí nepochybně bude tradiční jarní úklid Černošic.
Jste poslancem Parlamentu ČR, který
má zkušenosti s komunální politikou.
Máte na zřeteli potřeby malých měst,
jako jsou Černošice, při tvorbě a schvalování zákonů?
S ohledem na poměrně složitou povolební situaci se k takovému typu zákonů
parlament ještě nedostal. Nicméně vím, že
v legislativním plánu jsou. V nejbližší době
by měla být znovu otevřena debata o rozpočtovém určení daní, které je pro nás
– pochopitelně – klíčovým zákonem. Předpokládám, že v rámci projednávání bude
tato problematika svěřena hospodářskému
výboru, jehož jsem členem, takže tu bude
určitá možnost vyjádřit k ní svůj názor. Ve
výboru pro evropskou integraci, konkrétně
v podvýboru pro evropské fondy, kde rovněž působím, jsme velmi usilovali o to, aby
se výrazně zjednodušila možnost čerpat
z těchto fondů, a to zejména umožněním
průběžného financování. To dosud nebylo
možné, neboť dílo se nejprve muselo celé
zaplatit a teprve potom bylo možné jít do
Evropy pro slíbené peníze. Takže se každá
taková šťastná obec musela nejdřív až po
uši zadlužit.
Jsem také místopředsedou podvýboru pro kontrolní systémy, který však byl
zatím jen ustaven. Nicméně i v oblasti
kontroly se připravuje řada legislativních
změn, a tak budu moci usilovat o to, aby
jejich konečná zákonná podoba byla z pohledu výkonu státní správy jednoduchá
a efektivní a nikoliv složitá a neefektivní,
jako tomu bylo dosud.
Slíbil jste, že o peníze na rozvoj naše-

z radnice
ho města budete bojovat. Pomůže vám
v tom váš poslanecký post?

neuvolněný. Jak to tedy v Černošicích na
radnici funguje?

Funguje to tak, že každý pátek dostávám písemné hlášení od všech vedoucích
pracovníků, kteří se v Podskalské ulici
zabývají státní správou, a každé pondělí
pak probíhá porada za účasti všech vedoucích pracovníků naší samosprávy. Na
této poradě jsem informován o všem, co
za uplynulý týden souvisí s jejich činností
a zároveň se probírá a schvaluje plán jejich
činnosti v daném týdnu. V případě nutMožná malá poznámka na téma porco- nosti mají možnost si vyžádat okamžitou
vání medvěda: Má se tato často diskuto- telefonickou konzultaci k jakékoliv zálevaná praxe zachovat, či jak se k ní stavět? žitosti. Vedle toho se na úřadu zúčastňuji
Pravda je taková, že v rámci rozpočtu, jenž všech strategicky významných jednání
má bilanci téměř jednoho tisíce miliard, a dvakrát v týdnu podepisuji všechny dojde o konkrétních, poslaneckou iniciativou kumenty. Se svým prvním místostarostou
rozdělených miliard šest. Za každou tak- jsem v pravidelném komunikačním spojeto rozdělenou miliardou však vždy stojí ní a jsem průběžně informován o všech
nějaká konkrétní investice, která slouží podstatných operativních rozhodnutích,
konkrétním lidem, zatímco když například která byla učiněna. Druhý místostarosta
některý z poslanců navrhne v rámci své pak pečlivě sleduje oblast přípravy a repředvolební iniciativy příspěvek na penál alizace všech investic a tyto záležitosti se
a pastelky a nějakou náhodou je návrh mnou průběžně konzultuje. Musím říci, že
schválen, zmizí z rozpočtu miliarda tak jak jsem poznal pracovníky našeho úřadu
rychle, že to nikdo ani nepostřehne. A to v minulém období, jsem přesvědčen, že navčetně těch, jimž v tom novém penálu při- prostá většina z nich jsou profesně zdatní
odborníci a je možné jim plně důvěřovat.
bude jedna pastelka.
Jak si k vám při vaší vytíženosti mohou
Vedle těchto peněz, které nám budou
najít
cestu obyvatelé našeho města?
přiznány formou zákona o rozpočtu,
V této oblasti jsem zatím zaznamenal
jeden konkrétní úspěch. A to v okamžiku,
kdy se mi v rámci schvalování státního
rozpočtu podařilo přesvědčit zhruba sto
sedmdesát svých kolegů, že komunikace
Mokropeská v našem městě je v tak dezolátním stavu, že si deset milionů z rozpočtu
opravdu zaslouží. Obrazně řečeno zavedenou mediální hantýrkou – urvali jsme pro
Černošice malík z medvěda.

intenzivně komunikuji s ministerstvem
financí o možnosti nalézt ještě v jeho
schváleném rozpočtu nějakou rezervu na
dostavbu naší školní tělocvičny. Ale s ohledem na to, že stále není jisté, kdo vlastně
bude toto ministerstvo řídit a jaké budou
jeho priority, není také stále jisté, zda se to
podaří. Nicméně zatím je to snad na dobré
cestě.

A do třetice otázka související s vaší
poslaneckou činností. Vy jste starosta

Opakovaně jsem uveřejnil číslo svého osobního telefonu (724 082 503),
prostřednictvím kterého je možné se se
mnou v době od 8.00 do 22.00 kdykoli
spojit (v případě krize či akutní deprese
i jindy). Takto je možné si vyžádat nějakou informaci nebo ji naopak poskytnout,
případně si domluvit schůzku. Kanceláře
mám i v Praze, takže jsem v tomto směru
plně k dispozici i lidem zde přes den pracujícím.
Ptal se Stanislav Janovský
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Diskusní fórum bude v průběhu ledna upraveno
Před několika lety bylo na oficiálních internetových stránkách města Černošice – www.mestocernosice.cz – zřízeno diskusní fórum. Záměrem bylo poskytnout prostor pro věcnou,
necenzurovanou diskusi nad konkrétními problémy města
a zároveň zřídit komunikační kanál mezi občany a úředníky
pro dotazy a odpovědi na ně. Pro vkládání příspěvků byl zvolen vstup bez jakýchkoliv omezení a věrohodné identifikace
diskutujících.
Takto pojaté dis- 1) Oficiální Komunikační fórum, kam
budou moci přispívat pouze registrokusní fórum dospělo
vaní uživatelé a kde bude opět obnov současnosti do krivena komunikace s úředníky. Pro čtení
zového stavu. Kvůli tomu, že okolo osmdebude přístupno všem. Detaily a technisáti procent příspěvků je od anonymů, kteří
ku registrace zpracuje vedoucí odboru
neustále stupňují svoji agresivitu, vulgaritu,
kultury po konzultacích s programámíru pomluv a lží, se zcela ztratil původní
tory webu. Záměrem je jednorázová
záměr – věcná, necenzurovaná diskuse nad
jednoduchá registrace diskutujícího
konkrétními problémy města. Ti, co by
na úřadu, kde tento dostane přístupové
takto chtěli diskutovat, a to ještě pod svým
heslo a bude moci nadále bez omezení
jménem, jsou okamžitě „převálcováni“ těs uvedením svého jména přispívat do
mito anonymy.
diskuse či vznášet dotazy směřované
na konkrétní úředníky města. Tito
Další pozitivní záměr – komunikace
úředníci budou mít časově limitovanou
s úředníky – již musel být, pro naprospovinnost na dotaz reagovat.
tou nepřehlednost a chaos, zrušen zcela.

Úředník by totiž musel hledáním příspěvků, které vyžadují jeho odpověď, trávit
celé hodiny, a proto jistě na úřadu nesedí.

Navíc se objevily případy zneužívání
cizího jména, příspěvky bez jakéhokoliv
smyslu či psané evidentně pod vlivem
omamných látek. Rovněž případy nabourávání celé struktury fóra násobným
kopírováním starých příspěvků nebyly
ojedinělé.
Z těchto důvodů, po konzultacích s vedoucím odboru kultury, který je správcem diskuse, a po analýze diskusních fór
v jiných městech, rozhodla Rada města
Černošice o úpravě diskusního fóra. Podle
tohoto rozhodnutí budou na městském
webu zřízeny dva na sobě nezávislé komunikační kanály:
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Toto fórum nebude tedy zahlceno anonymními příspěvky, bude přehledné
pro čtenáře a bude mít i svoji informační hodnotu, zdůrazněnou oddílem
ČKO (často kladené otázky).

2) Neoficiální a necenzurované (s výjimkou vulgarismů, pornografie, propagace fašismu a komunismu atd.) fórum
Hyde park, v pojetí stávajícího diskusního fóra s vyloučením možností
zneužívání cizího jména, bude určené
pro ty, kteří z nějakých důvodů nejsou
schopni diskutovat pod svým jménem.
Takto nově pojaté diskusní a komunikační fórum bude na webových stránkách města spuštěno v průběhu měsíce
ledna.
PhDr. Michal Jirout, místostarosta

z radnice

Nejdůležitější investiční akce realizované v roce 2006
Nejvýznamnější investiční akcí loňského roku byla dostavba mokropeské
základní školy. Celkové náklady na stavbu dosáhly částky 36 milionů korun,
z čehož 30 milionů pokryla dotace z ministerstva financí. Akce začala na konci roku 2005 a byla dokončena v prvém zářijovém týdnu roku 2006. V nové
budově vzniklo pět učebnicových tříd, tři družinové třídy a kabinety pro
učitele.
Výstavbou nové budovy byla dokonRekonstrukce komunikací
čena první etapa přístavby mokropeské
Druhou oblastí investic byly obnovy
základní školy. Druhou etapou by měla a rekonstrukce místních komunikací.
být výstavba tělocvičny. Výstavba obou Jedná se o ulice Riegrova, Jansova,
budov najednou byla vzhledem k výši Waldhauserova, Větrná, Ostružinovou,
nákladů (přes 60 milionů korun) ne- Peroutkovou, Měsíční a ulici Školní, ve
realizovatelná. Město proto rozhodlo rozkteré byl rovněž dokončen chodník ze
dělit stavbu na dvě části a ministerstvo
zámkové dlažby, a to v úseku od ulice
financí poté poskytlo na novou školní
Dr. Janského k ulici K lesíku. Náklady
budovu potřebných 30 milionů korun.
na výstavbu chodníku byly z pětaseOdbor investic po dohodě s vedením dmdesáti procent hrazeny z dotace
města podal v květnu 2006 na minister- poskytnuté Státním fondem dopravní
stvo financí žádost o dotaci na výstav- infrastruktury. V ulici Školní byla rovbu druhé etapy, tedy tělocvičny. Ta by
něž vybudována čtyři stání určená pro
v případě kladného výsledku měla být
automobily přivážející děti do školy.
realizována v letech 2007 až 2008.
Na jmenovaných komunikacích bylo
Pavilon mateřské školy
položeno celkem 13 600 metrů čtveDruhou akcí tohoto charakteru byla rečních živičného povrchu, což výrazně
v letních měsících provedená rekon- přispělo ke zkvalitnění dopravní infrastrukce části hospodářského pavilonu struktury města.
v Mateřské škole v Karlické, kde vznikla
Dostavba kanalizace
nová třída s kapacitou osmadvacet dětí,
Třetím investičním blokem byla dose sociálním zařízením a šatnou. Současně byla zrekonstruována a vybavena stavba kanalizace a vodovodů. V této
novým gastro zařízením stávající školní akci jsme kumulovali tři velké oblasti
kuchyně. Nové žáčky v nové třídě při- města – Starou Vráž, Horku, Olbrachvítaly paní učitelky 16. října loňského tovu ulici, ulici V Mýtě a Vrážskou
roku.
ulici. V současné době je tato dostavba
Vybudováním nové třídy přispělo dokončena s tím, že definitivní úprava
město k řešení dlouhodobě nedostateč- povrchu Vrážské proběhne až po skonné kapacity mateřinek a v danou chvíli čení zimy, tedy v jarních měsících, aby
uspokojilo všechny rodiče, kteří v této byla zaručena kvalita odvedené práce.
Ing. Milan Hájek, vedoucí OISM
škole žádali o umístění svého dítěte.
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Městský úřad Černošice – pracoviště a pracovní doba
Karlštejnská ulice

Riegrova ulice

V uplynulém roce došlo ke zřízení
dalšího pracoviště městského úřadu, a to
v Karlštejnské ulici 259. Sídlí zde tajemník úřadu, právnička města a pracovnice
odboru životního prostředí a odboru
dopravy vykonávající činnosti v místní
správě.

V budově městského úřadu v Riegrově
ulici byly rozšířeny kanceláře odboru stavební úřad, a to zejména o činnosti územního plánování.
Počátkem roku dojde k rozšíření pracoviště podatelny a s tím spojeným dílčím
přesunům kanceláří v budově úřadu.

Hodiny pro veřejnost – pracoviště úřadu Černošice
Hodiny pro veřejnost jsou shodné pro všechna pracoviště úřadu v Černošicích, a to:
pondělí a středa
8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00.
Mimo tuto dobu lze využít, tak jako doposud, pouze pro podání pracoviště podatelny, a to v době:
8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00,
pondělí a středa
8.00 – 11.30 a 12.30 – 14.00,
úterý a čtvrtek
8.00 – 11.30.
pátek
V průběhu roku se počítá s rozšířením hodin pro veřejnost pro výkon některých
činností (např. ověřování, vydávání výpisů z katastru, prodej pytlů na bioodpad)
v dalších dnech v týdnu a s rozšířením pondělních a středečních hodin.

Hodiny pro veřejnost – pracoviště úřadu Podskalská 19, Praha
Na pracovišti Městského úřadu Černošice v Praze 2 v Podskalské ulici 19, vykonávajícím činnosti úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních
agend a správních činností na úseku evidence obyvatel a ověřování, byly v roce 2006
rozšířeny hodiny pro veřejnost na pět dní v týdnu, a to v době:
pondělí a středa
8.00 – 17.00,
8.00 – 12.00.
úterý, čtvrtek a pátek
Jedná se zejména o evidenci vozidel, řidičských oprávnění, vydávání občanských
průkazů a cestovních dokladů a ověřování.
Čísla telefonních spojovatelek:
Aktuální informace a kompletní te251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černoši- lefonní seznam naleznete na webových
cích pro pracoviště Riegrova a Karlštejnská, stránkách města www.mestocernosice.cz
Ing. Jana Ullrichová,
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské, Praha 2.
vedoucí odboru kancelář starosty
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přímá linka

linka s provolbou
251 081 5xx

jméno

číslo
kanceláře

starosta

724 082 503

37

Rádl

18

1. místostarostka

251 640 328

24

Langšádlová

13

37

PhDr. Jirout

18

23

Bc. Dvořák

Karlštejnská

17

Ing. Ullrichová

17

30

Kolářová

15

2. místostarosta
tajemník úřadu
odbor kancelář starosty

vedoucí odboru

odbor kancelář starosty

asistentka

251 640 509

odbor kancelář starosty

podatelna, informace, spojovatelka

21, 33

Jiránková, Kotounová

3

odbor kancelář starosty

PAM

17

Kačírková

17

odbor kancelář starosty

právnička města

32

Mgr. Kopačková

Karlštejnská

odbor správní

matrika, ověřování, občanské průkazy

26

Trlidová

2

29

Kutinová, Haspeklová

8

12

Ing. Hájek

10

13, 31

Forst, Mgr. Poulová, Procházka,
Ing. Havránek

10

25

Ing. Káďová, Urbanová, Mazánková

6

Odbor soc. věcí a zdravotnictví sociální dávky, sociální pomoc
Odb. investic a správy majetku vedoucí odboru

251 642 328

Odb. investic a správy majetku investice, správa byt fondu
Odb. investic a správy majetku pozemky, smlouvy, katastr nemovitostí

251 641 329

Odbor životního prostředí

životní prostředí

22

Slabihoudková, Koušová

Karlštejnská

Odbor dopravy

doprava, místní komunikace

22

Martinová

Karlštejnská

odbor finanční

vedoucí odboru

10

odbor finanční

poplatky (odpad, psi, hrací automaty,
ubytování), fakturace

18

odbor finanční

fakturace vodné, stočné, smlouvy voda

odbor finanční

rozpočet, hlavní účetní

odbor finanční

pokladna, fakturace

odbor stavební úřad

vedoucí odboru

odbor stavební úřad

stavební řízení – Černošice, Vonoklasy

odbor stavební úřad

14
Jahelková, Vobořilová,
Gerstendörfer

5

36

Nekolná, Kravčíková

14

34

Ing. Dufková, Franková

3

14

Lohrová

7

15

Ing. Voldřich

21

35

Jiránek

29

stavební řízení – Černošice

28

Ing. Podholová, Krajíčková

25

odbor stavební úřad

stavební řízení – Ořech, Chýnice, Zbuzany

16

Fraňková

31

odbor stavební úřad

stavební řízení – Kosoř, Choteč,
Roblín, Kuchařík, Solopisky

16

Rosičová

31

odbor stavební úřad

územní řízení

11

Ing. Ušiaková

19

odbor kultury

vedoucí odboru, redaktor IL, inzerce IL

251 641 116

Mgr. Blaženín, Ing. Janovský

MěKS

odbor technické služby

vedoucí odboru, údržba města,
likvidace odpadu, údržba VaK

251 641 183

Ing. Filová, Petelíková

TS

251 643 326

9

z radnice

Jaká úskalí přinese nový stavební zákon?

Od nového roku nabývá účinnosti nový stavební zákon, který se od stavebního
zákona platného do konce roku 2006 liší
celkovou filozofií náhledu na povolování
staveb.
První myšlenka nového zákona je taková,
že stavba by měla mít jedno povolení (rozhodnutí) a ostatní záležitosti by měly být,
pokud možno, řešeny jinými opatřeními,
nikoli správními rozhodnutími.
Druhá myšlenka zákona je, že převážná většina úkonů se přesouvá do oblasti
územního plánování a ubývá prvků, které
se povolují ve stavebních řízeních.
Nový stavební zákon bude poměrně složitý, obecně se dá říci, že stavebníci budou
potřebovat podstatně více dokumentace.
To však bude na druhou stranu vyváženo
právě tím, že bude méně povolování (rozhodování) ve správních řízeních.

Jelikož k novému stavebnímu zákonu
vyšly prováděcí předpisy až koncem listopadu resp. počátkem prosince, přicházejí
tyto seznamovací řádky až v době, když
už zákon vstoupil v platnost. Nicméně
hned v příštím čísle Informačního listu
se pokusíme nový zákon, který je více
psaný jako právní předpis než jako kuchařka, rozkrývat budoucím stavebníkům
tak, aby s jeho užitím měli co nejmenší
problémy.
A ještě informace pro stavebníky, kteří
už mají vydáno stavební povolení. Pro ně
platí, že kolaudovat stavbu budou postaru, tedy podle původních předpisů. Pro
stavebníky, kteří mají požádáno o sloučené územní a stavební řízení pak platí, že
toto řízení bude dokončeno tak, jak byli
zvyklí doposud.

Vznikl úřad vyvlastňovací a úřad územního plánování
Od nového roku byly všechny obce s rozšířenou působností, tedy i město Černošice,
pověřeny výkonem dvou nových úřadů.
A to úřadem vyvlastňovacím a úřadem
územního plánování.
Úřad vyvlastňovací, který bude působit
v rámci Městského úřadu Černošice, bude
vykonávat to, co doposud provádělo třináct
jednotlivých stavebních úřadů ve správním
obvodu města Černošice, a jako jediný bude vyvlastňovat pro všechny veřejně prospěšně stavby v celém správním území.
Úřad územního plánování má tři hlavní
úkoly:
1) Pořídit územně analytické podklady, což
jsou vlastně informace o stavu území,
a tyto podklady má ve dvouletých cyklech opravovat – udržovat v aktuální
podobě.
2) Druhý úkol se týká obcí, které nedispo-
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nují kvalifikovaným pracovníkem, jenž
by pro ně pořizoval územní plány. Na
žádost těchto obcí (ve správním obvodu
města Černošice) bude město Černošice
tyto plány pořizovat. K tomu je třeba
říci, že územní plány schválené do roku 1992 pozbývají platnost do tří let,
územní plány pořízené po roce 1992 do
roku 1998 pozbývají platnost do pěti let
a územní plány pořízené po roce 1998 se
musí upravit rovněž do doby pěti let.
3) Třetím úkolem je stanovit zastavitelné
území tam, kde nejsou územní plány.
Výše uvedené úkoly bude zajišťovat Odbor
stavební úřad, který proto přijme do svých
řad nové spolupracovníky se stavebním nebo architektonickým vzděláním. Uvítá však
i odborníky s jiným technickým nebo i právnickým vzděláním.
Informace případným zájemcům podá
Ing. Vladimír Voldřich, tel.: 251 081 521.

z radnice

Obrana proti hluku je převážně soukromou záležitostí občana
Město Černošice vydalo v roce 2001 obecně závaznou vyhlášku číslo 23 o ochraně
životního prostředí, která regulovala omezení hluku způsobené motory a jinými domácími stroji v pracovní dny, v neděli pak tyto práce nepřipouštěla (pouze po dohodě
občanů). V dalším použití hlučných strojů odkazovala na hygienické předpisy.
Po kontrole obecně závazných předpisů ob- lze toto jednání postihnout jako přestupek
ce pracovníky Oddělení dozoru Ministerstva podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
vnitra v roce 2005 muselo město Černošice který by vyřizoval správní orgán Městského
tuto vyhlášku 23/2001 zrušit z důvodu, že úřadu Černošice, a pro zjištění identifikace
je v rozporu s obecně závaznými předpisy. osoby vytvářející hluk lze použít městskou
Bylo totiž konstatováno, že k regulaci hluku policii.
nemá obec zmocnění a problematika je řešena
Zjištění limitů hluku
speciálními předpisy (občanský zákoník, hyPro zjištění limitů hluku a jejich překročení
gienické předpisy, přestupkový zákon – § 47
se může občan obrátit na orgán ochrany veodst. l písm.b).
řejného zdraví (držitel osvědčení o akreditaci
Občan se tedy může této situaci bránit za dle zákona 22/1997 Sb., anebo držitel autopoužití § 127 odst. l zákona č. 40/1964 Sb., rizace podle § 83 a) zákona č. 258/2000 Sb.,
občanský zákoník, kdy je porušením zákona, o ochraně veřejného zdraví a o změně něktejestliže vlastník věci nad míru přiměřenou rých souvisejících zákonů). Podle § 30 zákona
poměrům obtěžuje sousedy hlukem (pra- 258/2000 Sb., osoba, která používá, popř. prochem, popílkem, kouřem atd.). Postup je vozuje stroje a zařízení, která jsou zdrojem
však soukromoprávní a obec není v řízení hluku nebo vibrací, je povinna zajistit, aby
kompetentní.
hluk nepřekračoval hygienické limity. Za poStavební činnost
rušení povinností může uložit orgán ochrany
Jde-li o hluk způsobený stavební činnos- veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní
tí, může se občan obrátit na stavební úřad, dozor (např. Krajská hygienická komise Střekterý má určitá oprávnění v rámci staveb- dočeského kraje) podnikateli pokutu anebo
ního dozoru podle § 132 a následně zákona porušení povinnosti posoudit jako přestupek
183/2006 Sb., stavební zákon (účinnost od podle § 29 odst. 1b) nebo odst. 1o) zákona
1. 1. 2007). Stavební úřad je oprávněn prová- č. 2000/1990 Sb., přestupkový zákon.

dět kontrolní prohlídky stavby či jiná opatření v případech veřejného zájmu, kterým je
mj. požadavek, aby stavba neohrožovala život
a zdraví osob a životní prostředí. Podle § 152
cit. stavebního zákona je stavebník povinen
mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.
Noční doba
Jde-li o hluk v noční době (22.00 až 6.00)

Závěr
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že
obrana proti hluku je v dnešní době převážně soukromou záležitostí občana. Obec tuto
oblast nemůže legislativně upravovat, protože
pro to nemá zákonné zmocnění. Místní policii může občan přizvat k pořízení zápisu jako
důkazu o tvrzení občana v dalších řízeních,
avšak jinou pravomoc místní policie nemá.
JUDr. Marie Petrová, právník města Černošice
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Zloději ukradli litinové rošty a omezili tím dopravu

V pátek 24. listopadu ve 23.30 hod. přijala městská policie oznámení, že kdosi odcizil
litinové rošty ze železničního přejezdu v ulici Dr. Janského. Přejezd byl proto od druhé
hodiny ranní uzavřen. Stejný případ se opakoval o několik dní později, kdy přejezd
zůstal uzavřen plných devět hodin. Nenechavci odcizili litinové rošty i z železničního
přejezdu v Praze-Radotín, kde bylo rovněž nutné přistoupit k omezení provozu. Ukradený materiál skončil pravděpodobně ve sběrnách kovového odpadu.
Před poštou se stále krade – parkoviště byl zajištěn, policisté však žádného z aktérů
před černošickou poštou je v poslední napadení nenalezli. Svědkyně, která celý indobě pod zvýšeným dohledem strážníků. cident sledovala, hlídce sdělila, že napadený
Došlo zde totiž k dalším vloupáním do za- i útočník ujeli vlakem směrem na Prahu.
parkovaných vozidel, jejichž majitelé v nich O této skutečnosti byla ihned vyrozuměna
nechali své osobní věci a „jen si odskočili“. Policie ČR.
K vloupáním zde došlo 27. a 29. listopadu Autovraků neubývá – na území města
a 2. prosince loňského roku. Namístě je v současné době eviduje městská policie
proto výzva – nenechávejte ve svých zapar- šest vraků vozidel, na která byla podle zákovaných automobilech mobilní telefony, kona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikabelky a tašky a další věci. Když už je tam kacích umístěna výzva k odstranění. V této
zanechat musíte, nenechávejte je na sedač- souvislosti je třeba konstatovat, že vraků
kách, ale uschovejte je do zavazadlového i přes veškerou snahu městské policie neprostoru. Tam nejsou tolik na očích a zlo- ubývá. Když se některý podaří odstranit,
děje přímo nevybízejí.
přibude nový. Jeden z posledních přírůstků
Pytlák lovil ryby výbušninou – 28. listo- se objevil v ulici Topolská. Jde o dopravní
padu přijala městská policie z linky 158 nehodou zničený automobil, jehož majitel
oznámení, že u lávky v Černošicích „chytá“ je sice znám, nicméně i v tomto případě má
neznámý pytlák ryby tak, že do vody há- na odstranění vraku z pozemní komunikazí vybuchující munici. Strážníci požádali ce zákonnou lhůtu dva měsíce. Nestane-li
o součinnost své pražské kolegy a prostor se tak, bude vrak správcem komunikace
u lávky zajistili. Nikoho se jim však – v sou- odstraněn, ovšem na náklady majitele.
vislosti s oznámením – zadržet nepodařilo. Nehodu způsobil mikrospánek – 6. proNa Marsu našli ukradené auto – 1. prosin- since ve 4.25 hod. vyjela hlídka městské
ce v nočních hodinách byl v ulici Na Marsu policie k dopravní nehodě, ke které došlo
nalezen odcizený osobní automobil Škoda na silnici mezi Černošicemi a Radotínem.
Řidič osobního vozidla Škoda Octavia
Octavia. Hlídka městské policie vozidlo
nezvládl řízení a vyjel ze silnice a narazil
zajistila a předala Policii ČR.
do stromu. Nehoda se obešla bez zranění.
Napadený i útočník ujeli vlakem – 2. pro- Zkouška na alkohol byla negativní, řidiče
since v odpoledních hodinách byla hlídka pravděpodobně zmohl mikrospánek.
městské policie požádána o součinnost
Protože toto číslo Informačního listu bylo
Policií ČR při prověření telefonického
v uplynulém roce poslední, chtěl bych vám
oznámení. Šlo o napadení se střelnou
popřát mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody
zbraní, které se mělo odehrát na železniční do roku 2007.
zastávce v Černošicích. Prostor zastávky
Gregor Dušička, městská policie
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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 otevíra-

cí 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 dispozici 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 hmo(sj)
tu a větvičky.

1 Rada města rozhodla o odprodeji
nákladního automobilu Magma, vyrobeného firmou Alfine Brno v roce 1998.
Vozidlo má zdvihový objem 1905 cm³,
palivem je motorová nafta, celková
hmotnost činí 3,5 tuny. Bližší informace
poskytne vedoucí OTS Ing. Blanka Filová, tel.: 251 081 183. Písemné nabídky
zasílejte v uzavřené obálce viditelně
označené NEOTEVÍRAT na adresu Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28
Černošice, Odbor technických služeb, a to
do 31. 1. 2007.
4 V dílnách Odboru technických služeb
se v těchto dnech dokončuje zábradlí,
které bude umístěno u hlavního vstupu
do nové budovy mokropeské základní
školy, a to ve směru od ulice Školní.
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Domácí kotelny přispívají k nárůstu řady onemocnění

Topná sezóna je v plném proudu a některými ulicemi,
zejména staré zástavby, se téměř nedá projít bez plynové
masky. Štiplavý kouř, valící se na nás z komínů, je přitom
nejen nepříjemný, ale především zdraví škodlivý. Podle
měření Státního zdravotnického ústavu domácnosti znečišťují ovzduší nejvíce hned po automobilech – často těmi
nejjedovatějšími látkami, jako jsou arzén či rakovinotvorné
aromatické uhlovodíky.
Leckde na ven- • domácí kotle a kamna nemají drahá zařízení na čištění spalin.
kově je tak čistota
ovzduší stejná nebo i horší než v průmysloCo doma pálit lze
vých oblastech Ostravy a Karviné. Určitě by
V kamnech nebo na otevřeném ohni je
pomohl zákaz spalování některých tuhých
rozumné pálit jen takové materiály, které
paliv, zejména uhlí a obzvláště hnědého uhlí,
dokonale shoří při dané teplotě spalování
ale taková místní vyhláška by byla prozatím
v rozporu se zákonem o životním prostředí. a zároveň neuvolňují do ovzduší zdraví
Řada lidí navíc porušuje zákon o ovzduší škodlivé látky. Mezi takové lze počítat papír,
tím, že pálí v kamnech domácí odpad (plas- čisté dřevo (bez lepidel, nátěrů a jiných chetové lahve, kelímky od jogurtů, igelitové mických úprav), maximálně uhlí. V kotlích
sáčky, barevné letáky, kartony od nápojů, a kamnech lze podle zákona o ovzduší (č.
86/2002 Sb.) spalovat jen palivo předepsané
jednorázové pleny apod.).
výrobcem. Pokud pálíte dřevo v kotli na uhProč nepálit odpad doma?
lí, využívá se s horší účinností. Také syrové
Při pálení odpadů v domácích kamnech
nebo málo vyschlé dřevo nejen že špatně
nebo na otevřeném ohništi vzniká mnoho
hoří, ale spotřebuje se ho až dvojnásobek
toxických, zvláště rakovinotvorných látek,
oproti suchému a vzniká více zplodin.
dokonce více než v průměrné spalovně.
Pokud kouř z vašeho komína denně
Ty nejenže otravují vzduch v okolí vašeho
zamořuje okolí, ujistěte se, zda:
domu, ale ani nedoletí daleko. Pokud máte
zahrádku, je pravděpodobné, že s tím, co • topíte pouze tím druhem paliva, pro
který je vaše topné zařízení určeno,
jste prohnali komínem, se znovu setkáte na
svém talíři. Mnohé z těchto látek se navíc • kotel či kamna správně obsluhujete,
hromadí v tělních tkáních a prokazatelně
• nemáte zanesený komín.
přispívají k nárůstu rakoviny, srdečních
Sankce
a dýchacích onemocnění. Nejvíce kromě
svého okolí tedy poškozujeme sami sebe.
Při porušení zákona o ovzduší riskujete
Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, tě- správní řízení a pokutu až 30 000 Kč. Pohotné ženy, starší osoby a lidé trpící astma- kud vás samotné někdo obtěžuje nepříjemtem nebo jiným dýchacím onemocněním. ným kouřem a nehodlá přestat ani na vaši
Mějme k nim ohled.
žádost, obraťte se na městský úřad (odbor
ochrany životního prostředí), popřípadě na
Proč tolik jedů?
• teplota hoření v kamnech je příliš nízká, městskou policii. Kouř také můžete vyfotit,
• palivo nemá dostatečný přísun kyslíku podle barvy lze poznat, co dotyčný pálil.
Co při domácím spalování odpadů vzniká?
nutný pro dokonalé spálení,
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Druh odpadu

Co vzniká

Čím tyto zplodiny škodí

PVC, staré palety, dřevo
z demolice, rozbitý nábytek,
chemicky ošetřené dřevo,
dřevotříska, nápojové kartóny

dioxiny,
furany a další
chlororganické
látky

Rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede
k poškození imunitního systému, ke změnám
hormonálního systému (zejm. štítné žlázy)
a reprodukčních funkcí. Hromadí se v těle.

PVC

Fosgen

Vysoké koncentrace: poleptání plic a smrt;
nižší koncentrace: nemoci dýchacích cest

plasty

Ftaláty

Poškozují ledviny a játra, kde se hromadí,
způsobují vrozené vady. Některé jsou
rakovinotvorné.

polypropylén (PP)
polyethylen(PE)
PET, pryž (guma)

polycyklické
Obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích.
aromatické
Rakovinotvorné, toxické a mutagenní vlastnosti.
uhlovodíky (PAU) Dlouhodobě se hromadí v těle.

Dřevotříska, koberce, tapety

formaldehyd
a další aldehydy

Rakovinotvorné a mutagenní účinky dráždí oči
a plíce, působí alergie.

Polystyren (PS)

Styren

Rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích
poškozuje oči a sliznice. Dlouhodobé vystavení
jeho vlivu ovlivňuje nervový systém, způsobuje
bolesti hlavy, únavu, slabost a deprese.

Celobarevné letáky
a časopisy, nápojové kartóny

těžké kovy

Toxické, do různé míry rakovinotvorné. Mohou
způsobovat vrozené vady.

Pryž (guma)

oxidy síry

Dráždí dýchací cesty. Vyšší koncentrace
poškozuje plíce.

Plasty, listí, tráva

oxid uhelnatý

Jedovatý, váže se na krevní hemoglobin.

Umělé textilie

Čpavek

Dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti
a bolesti hlavy.

Kyanovodík

Škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy.

K dioxinům patří nejsilnější syntetické jedy, např. tetrachlordibenzodioxin (TCDD).
Fosgen byl v 1. svět. válce používán jako bojový plyn. Ftaláty jsou podle Světové zdravotnické organizace ještě škodlivější než
nechvalně známé polychlorované bifenyly.
Jak se tedy zbavit odpadu bezpečně?
Odpady roztřiďte a odneste na patřičné
místo – kontejnery na tříděný odpad (plasty, sklo, papír), kompost, sběrna druhotných
surovin, sběrný dvůr (areál TS), u elektroniky a některých druhů nebezpečného odpadu samotná prodejna se zpětným odběrem

použitého zboží. Většinu odpadu je po vytřídění možné dále využít, případně zlikvidovat šetrně. Například z vytříděných plastů se
lisují lavičky, zahradní chodníčky, zatravňovací dlaždice, plotovky, palubky apod.
Lenka Kalousková, členka zastupitelstva
a členka Komise pro životní prostředí
l.kalouskova@veciverejne.cz.
Zdroj: ROSA, společnost pro ekologické
informace a aktivity, o.p.s., www.rosa.ecn.cz,
www.recyklace.cz, www.bezjedu.arnika.org
V dohledné době bude do vašich schránek
distribuován leták o alternativních zdrojích
energie.
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Jak na šikanu
Již několik let nás denní tisk, televize i další masmédia informují o tom, že ve školách, ale i mimo ně, existuje jakýsi jev nazývaný šikana. Pakliže si my, starší, sáhneme
do svědomí, uvědomíme si, že jsme se s tímto jevem vlastně setkávali i v letech naší
školní docházky.
Slovo šikana pochází z francouzského slo- dlouho utajena – často se na ni vůbec nepřiva „chicane“, což ve volném překladu zna- jde. A mnohdy i učitelé, kteří tuší, že v jejich
mená zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, třídě někdo někomu ubližuje, raději o věci
pronásledování. Šikanováním nazýváme to, nemluví. Pomyslí si, že to patří k životu
když dítě nebo skupina dětí říká jinému a nesvěří se ani kolegům, tím méně řediteli,
dítěti ošklivé a nepříjemné věci, ubližuje mu psychologovi nebo speciálnímu pedagogovi.
psychicky i fyzicky, vyhrožuje mu, zamyká
Je škola, pokud jde o šikanu, bezpečnějje v místnosti, bere mu oblečení a podobně. ší než ulice? Jsou děti častěji šikanovány
Tyto incidenty se mohou často opakovat, cestou do školy a ze školy než přímo ve
a pro šikanované dítě je obtížné, aby se škole?
samo ubránilo. Jako šikanování mohou být
Nebylo to prokázáno. Většinou se tento
označeny také opakované posměšky nebo
negativní jev odehrává ve škole o přestávošklivé poznámky o rodině. Ale pozor! Jako
kách, v šatnách, na záchodcích nebo na
šikanování neoznačujeme občasnou rvačku
dalších místech, kde jsou děti bez dozoru.
nebo hádku přibližně stejně fyzicky vybave- Méně nápadným způsobem se tak ovšem
ných soupeřů. Vždy se jedná o dlouhodobou děje nejednou i v přítomnosti pedagoga.
záležitost.
Na druhé straně ovšem vůči šikaně na ulici
Abychom získali ucelenější obraz o celé jsou děti častěji bezbranné, ve škole se přece
problematice šikany, je na místě položit si jen většinou objeví na obzoru pedagog nebo
několik otázek:
slušní spolužáci, zejména z vyššího ročníku,
Kolik je vlastně šikany mezi školními a agresoři se stáhnou.
dětmi? Kolik procent dětí patří mezi poJe šikana i na naší škole?
stižené, kolik mezi agresory?
Obecně lze říci, že šikana ve škole byla, je
Odpověď je těžká především proto, že a bude. Zbavme se pocitu, že naše škola je
šikana je případ od případu různě závažná. rajským a neposkvrněným ostrovem v rozNení to něco jako nemoc, kterou dítě buď bouřeném moři. V každé výroční zprávě
má, nebo nemá. Existuje plynulý přechod uvádím, že je špatným ředitelem nebo pemezi nevinným škádlením a surovým po- dagogem ten, který je přesvědčen, že v jeho
směchem, mezi trochu hrubší legrací a váž- škole něco takového není. Jak víme např.
nou brutalitou, zanechávající stopy na těle ze statistik násilných trestných činů, v poi na duši. Když se například dvě nebo tři sledních letech agresivita mládeže celkově
děti jednou či dvakrát za měsíc posmívají stoupá. Lze předpokládat, že šikany přibývá
spolužákovi pro jeho obezitu nebo že koktá, stejně jako jiné agrese. Nemyslím si však, že
a nepadne při tom vulgární nadávka, pak šikana na naší škole je rozmohlá. Mám pocit,
jde spíše o neomalenost než o promyšlené že se spíše jedná o nemravné jednání dětí.
týrání. Oběť si z toho většinou mnoho nedě- Navíc naše škola má oproti městským školá. Další nesnází je to, že šikana, a to i velmi lám ohromnou výhodu, a to společenskou
závažná, většinou zůstává před dospělými kontrolu dětí. Chování dětí mimo školu je
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čitelné, děti jsou vlastně stále pod dohledem.
O jejich přestupcích se škola dozvídá téměř
okamžitě. A může pak věc neprodleně řešit,
upozornit rodiče a využít všechny signály,
které odlišují tzv. zlobení od šikany.
Jaké jsou děti, které šikanují své vrstevníky? Jaké mají vlastnosti?
Děti, které se dopouštějí šikany, se nazývají agresoři. Jde většinou o tělesně zdatné
a obratné jedince, ale také o děti velmi
inteligentní. Inteligence spojená s bezohledností může vyvážit nedostatek tělesné síly.
Agresor si šikanou „kompenzuje mindrák“,
závidí svým druhům úspěchy ve školní práci, přízeň spolužáků, učitele, oblíbenost atd.
Pro agresory je typická touha dominovat,
ovládat druhé, bezohledně se prosazovat.
Jsou egocentričtí a sobeckost je jejich výrazná vlastnost.
Kdo se stává oběti šikany?
Obětí šikany se může stát prakticky kdokoli. Šikana hrozí například dítěti, které
přijde jako nové do sehraného třídního společenství. Není ani vzácností, že se dítě stane
předmětem nepřátelství skupiny pro nějakou
svou přednost. Může to být dítě s velmi dobrým vztahem k některému učiteli. Častěji se
však děti stávají terčem tohoto druhu agrese
pro nějaký handicap. Nejlogičtější riziko spočívá v tělesné slabosti a neobratnosti oběti
při fyzickém střetnutí. Téměř každý člověk
se v něčem liší od ostatních. A to lze vzít jako
záminku šikany – to je to, co agresoři dělají.
Šikana může postihnout i dítě, jehož rodiče
nemají na módní oblečení a ani na „přiměřené“ kapesné. Obětí se snadno stává outsider
třídy, dítě osamělé, bez kamarádů, neschopné
se přidružovat, dítě s „protivným“ chováním,
apod. Zvláštní skupinu tvoří oběti, které jsou
současně agresory. Zúčastňují se, zvláště ve
skupině, šikanování jiných dětí.
Co šikana a rodiče?
Rodiče agresorů se zpravidla vůbec

nedovědí, že jejich dítě šikanuje jiné děti,
protože se s tím doma nechlubí. Jestliže je
škola informuje o takovém prohřešku, bývá to pro ně někdy příležitost k tomu, aby
dítě tvrdě potrestali, což ovšem agresivitu
spíše podpoří než oslabí. Mohou však také
chování svého dítěte uvítat jako „projev
ostrých loktů, se kterými se ve světě neztratí“. Rodiče obětí se o šikaně dovědí
častěji než rodiče agresorů, protože některé děti se doma svěří se svým trápením,
nebo jsou příznaky šikany tak zřejmé, že se
rodiče dovtípí, oč jde. Někdy ovšem utvrdí
dítě v tom, že se nemá bránit, aby agresory
ještě víc nerozzuřilo, radí mu např., aby se
ani slovně neohrazovalo. Někdy dokonce
obviní dítě z toho, že si za to může samo
a žádá od něj, aby si to samo vyřídilo.
Boj proti šikaně a její předcházení je jen
jedním z řady úkolů, které škola má při
výchově dítěte. Podaří-li se omezit šikanu,
ubude také vandalského ničení různých
předmětů, zlepší se atmosféra, kázeň a pořádek ve škole, zvýší se spokojenost dětí
s pobytem ve škole. Je možné, že šikana ve
třídě nebo škole existuje, ale učitele nevědí
nic určitého, protože funguje obvyklé utajení pod hrozbou ještě horší agrese. Je možné,
že se děti svěřily rodičům, ale rodiče obětí
se bojí, že škola jejich stížnosti neuvěří, nebo
nebude schopna a ochotná záležitost dovést
do konce, a jejich dítě pak bude vystaveno
ještě krutějšímu násilí. Učitel může mnoho
věcí zaregistrovat. Každé podezření však
musí okamžitě řešit, upozornit na situaci
rodiče, vedení školy a výchovného poradce
a bezodkladně stanovit plán postupu na odhalení agresora a jeho minimalizaci.
Rady rodičům
Podle některých autorů odborných publikací (Kolář, Říčan) by měli rodiče věnovat
pozornost zvláště níže uvedeným známkám
šikany:
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- za dítětem nepřicházejí domů spolužáci
nebo jiní kamarádi,
- dítě nemá žádného kamaráda, s nímž by
trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.,
- dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem,
- nechuť jít do školy,
- ztráta chuti k jídlu.
- dítě chodí domů ze školy hladové,
- dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody,
- dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních
věcí,
- dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha
nebo hlavy, snaží se zůstat doma,
- dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve
zvyku.

no, je třeba všeho nechat a udělat, co jen mohou, aby mu co nejrychleji a co nejúčinněji
pomohli. Některé z následujících rad platí
bez výjimky, u jiných se musí rodiče sami
rozhodnout, zda odpovídají dané situaci:
- ujistěte dítě svou podporou a ochranou,
- zaznamenejte přesně, co se stalo; snažte se
získat co nejúplnější obraz,
- jde-li o velmi vážné ubližování, neposílejte
dítě do školy, dokud nemáte jistotu, že se
věc řeší správným způsobem,
- oznamte neprodleně šikanu třídnímu
učiteli,
- žádejte vedení školy, aby vám ihned sdělilo,
jak hodlá postupovat (škola je povinna
zajistit dítěti bezpečí),
- sejděte se s rodiči agresora a požádejte je,
aby své dítě usměrnili,

Některé děti jsou schopny využít rady,
jak řešit konfliktní situace, jež by mohly
vést k šikaně, případně situace přímého
napadení. Výše uvedení autoři doporučují
zejména:
- prostý únik v pravou chvíli,

- je-li to možné, zajistěte dítěti ochranu
(např. proti šikanování cestou do školy
a ze školy),

- útěk s křikem: „Ne, nechej mě, jdi pryč!“;

Prevence šikany je na místě především
tam, kde k ní dosud nedochází, ale i tam,
kde k ní prokazatelně došlo. Škola má své
vnitřní mechanizmy, které uplatňuje. Ty
však jsou účinné jen tehdy, je-li navázána
skutečně úzká spolupráce s rodiči. Škola
má zpracovaný vlastní preventivní program, zaměstnává speciální pedagogy, má
kontakty na psychology i sociální pracovníky. Program Komunitní škola je také
součástí prevence. Přesto se stane, že se
šikana objeví. Proč je tomu tak? Co s tím?
Na to se snaží tento příspěvek alespoň zčásti
odpovědět.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

- reakce na posměch: mlčení,
- energické odseknutí,
- získání pomoci jiných dětí, které jsou nablízku,
- obranný postoj bez nepřátelství,
- protiútok bez ohledu na přesilu.
Rady rodičům agresora
Reakce obou rodičů má dítěti dát najevo,
že se provinilo proti řádu, který je nad lidmi. Dítě by se mělo oběti omluvit, je-li to
možné, nějak ji odškodnit. Rodiče by se měli
omluvit rodičům oběti a ujistit je, že udělají
vše pro to, aby se věc neopakovala.
Rady rodičům oběti
Jestliže zjistí, že jejich dítě bylo šikanová-
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- dokud nebude záležitost vyřešena, denně ji
sledujte, s dítětem o ní mluvte.
Prevence šikany

Použitá literatura: Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi, Praha 1995, Portál; Kolář,
M.: Skrytý svět šikany, Praha 1997, Portál.

z města a okolí

Informace o zřízení školské rady při ZŠ Černošice

Školská rada jako orgán Základní školy
Černošice byla zřízena městem Černošice
na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).

Cílem jejího fungování je umožnit zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli i dalším
osobám podílet se na správě školy.
K základním úkolům školské rady patří:
- vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů,
- schvalovat výroční zprávu o činnosti školy,
- schvalovat školní řád a navrhovat jeho
změny,
- schvalovat řád hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy a navrhovat jeho změny,
- podílet se na zpracování koncepčních
záměrů rozvoje školy,
- projednávat návrh rozpočtu školy na
další kalendářní rok, vyjadřovat se k rozboru hospodaření a navrhovat opatření
ke zlepšení hospodaření,
- projednávat inspekční zprávy České školní inspekce,
- podávat podněty a oznámení řediteli
školy, zřizovateli, orgánům vykonávající
státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Školská rada při ZŠ Černošice je devítičlenná a její složení vychází z výše citova-

ného zákona. Znamená to, že třetina členů
je jmenována zřizovatelem, třetina je volena zákonnými zástupci nezletilých žáků
a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
Funkční období členů školské rady je tři
roky. Volby do školské rady byly vyhlášeny
městem Černošice 16. 8. 2006 a proběhly
3. 10. 2006. Výsledkem voleb a jmenování
je následující složení školské rady:
Zástupci rodičů:
Ing. Michaela Dvořáková
Mgr. Iva Bajgarová
pí Milada Pajgrtová
za pedagogické pracovníky:
Mgr. Jitka Kahounová
Mgr. Evženie Němečková
Mgr. Olga Bočková
za město Černošice:
Ing. Vladimír Martínek
JUDr. Tomáš Sokol
PhDr. Ivana Jiroutová
Za přítomnosti ředitele školy PhDr. Zdeňka Mouchy CSc. se 11. prosince 2006 uskutečnila první schůzka školské rady, na které
byla její předsedkyní zvolena PhDr. Ivana
Jiroutová a místopředsedkyní paní Milada
Pajgrtová.

Podrobnější informace o školské radě
a o její činnosti naleznete také na internetové adrese zscernosice@cz.
PhDr. Ivana Jiroutová

Zápis do 1. tříd se uskuteční 25. ledna 2007

Ředitel Základní školy Černošice vyhlašuje zápis do 1. ročníku školy pro
školní rok 2007/8. Zápis dětí se uskuteční 25. 1. 2007 od 13. 00 do 19.00
v budově školy, v ulici Pod Školou 447.
Zapsány budou děti narozené v době od

1. 9. 2000 do 31. 8. 2001. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte. Přednostně
budou zapsány děti s trvalým bydlištěm
v Černošicích a děti s trvalým bydlištěm
ve Vonoklasech.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
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Ruce tleskejte !

A tleskaly! 14. prosince 2006 se uskutečnil již třetí ročník předvánoční školní
akce, na které se prezentovaly děti všech
věkových kategorií – od prvňáčků až po
deváťáky. A které vystoupení bylo nej-
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úspěšnější? To posoudil nejlépe každý, kdo
přišel a tleskal. V hlavní budově bylo připraveno „Zpívání pro radost“ a kdo chtěl,
mohl si také zazpívat. A protože jsme
se chtěli opravdu pochlubit, co všechno

z města a okolí
umíme, připravili jsme i prodejní výstavu
našich výrobků. A kdo měl chuť, mohl si
některé pracovní postupy sám vyzkoušet
v několika tvůrčích dílnách. Již tradičně
uspořádali naši bývalí žáci, kteří studují
školy s výtvarným zaměřením, výstavu

svých uměleckých výtvorů. Celá tato akce
vynesla škole 10 754 Kč, na dobrovolném
vstupném přispěli návštěvníci 6 584 Kč
a za 4 170 Kč si nakoupili dárky, kterými
jistě mnohé potěší. Děkujeme, že jste RUCE TLESKALY !
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Senioři v DPS se o adventním čase dobře bavili

1

4

2

3
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4. prosince se uskutečnil tradiční Mikulášský
turnaj ve hře Člověče, nezlob se! Na všechny hráče čekala mikulášská nadílka a na vítěze, kterým
se stala paní Marta Zahajská, láhev sektu.
5. prosince zpříjemnila seniorům předvánoční čas paní učitelka Hana Bláhová se svými žáky
ze ZUŠ. Kluci a děvčata v umělecké dílně vyráběli
ozdobné řetězy, svícny a malovali obrázky s vánoční tematikou. Poté v převlečení za Mikuláše,
čerty a anděla nadělili seniorům dárečky.
7. prosince senioři vyzdobili společenskou
místnost, pánové Besser a Klíma ozdobili vánoční
stromek a vánoční cukroví napekly naše seniorky.
Zvláštní dík patří členkám ČK paní Borovičkové
a paní Zmatlíkové a obyvatelkám DPS paní Dostálové a paní Kubáskové za pomoc při přípravách na vánoční setkání seniorů.
20. prosince pestrý advent vyvrcholil vánočním setkáním seniorů z DPS a osamělých seniorů
se starostou Alešem Rádlem a místostarostkou
Helenou Langšádlovou.
Za DPS Miroslav Strejček, sociální pracovník

z města a okolí

Úlohu hostitelů skvěle zvládli starosta Aleš Rádl a strážník městské policie Josef Dovjak.

Příjemný podvečer zpestřily účastníkům vánočního setkání děti ze základní školy,
které pod taktovkou paní učitelky Jany Venclíčkové zazpívaly vánoční koledy.
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Pramínek hledá „místa s pamětí“
Mnoho takových míst není. Jedno jsme
našli v mokropeské kapličce, kde se konal
9. prosince předvánoční koncert Pramínku.
I když pršelo, jen se lilo, diváci si sem cestu
našli a donesli i pohoštění, jak je u dobrých
sousedů dobrým zvykem. Odměnou jim
byly lidové koledy v profesionálním provedení. Bonusem pak byla výstava betlémů –
čtyři papírové (Marie Fischerové Kvěchové,
Wenigův), čtyři dřevěné, keramický Marie
Borkové a perníkový Aleny Číhalové. Soubor doplňovaly polychromované plastiky
v duchu příbramských lidovek Michala
Tesaře ze Zbraslavi. Dlouhý arch papíru
se plnil přáními Ježíškovi. S potěšením lze
konstatovat, že byla povětšinou duchovní
povahy, o to hůře však „proveditelná“…
Na dalším místě „s pamětí“ – ve stodole
u Vacků v Dolních Černošicích – zazněl

16. prosince vánoční koncert. Děvčata
z Pramínku připravila program moravských koled pod vedením Marcely Látalové. Muziku Pramínku rozšířenou o hosty
řídil Václav Polívka.
Dobrá tradice se snadno přijímá, ale
těžko vytváří a udržuje. Bylo to už popatnácté, co posloucháme vždy nové koledy
a v novém nastudování. Svědčí to nejen
o bohatosti odkazu lidové písně, ale i o bohaté invenci těch, kteří program vybírají
a připravují.
Po programu si devadesát diváků a třicet
účinkujících společně zazpívali koledy.
Navi

Pramínek zazpíval koledy
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Vánoční trhy na Karlštejnské v atmosféře pohody

K

rásné slunečné počasí přilákalo 16. prosince na černošické
vánoční trhy více než tři desítky
stánkařů a několik stovek návštěvníků. Pro ně byl připraven bohatý
doprovodný program, který měl letos premiéru na zastřešeném pódiu
(zdarma poskytla firma Šiba). Na
pódiu se postupně vystřídali kejklíř,
děti z hudební školy Yamaha a ze
základní umělecké školy, divadelní
společnost Křoví, pěvecký sbor Chorus Angelus i známé Brécy. Odbor
kultury doufá, že se letošní vánoční
trhy staly dobrou pozvánkou na ty
příští. Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Mikuláš s čertem obdarovali děti v Karlické i v Poděbradech

Paní učitelky z Mateřské školy v Karlické
rozhodly, že dětem z 2. a 3. třídy zpestří tradiční návštěvu Mikuláše a čerta výletem do
Poděbrad. Kluci a holčičky si ve městě prohlédli park s lázeňskou kolonádou, projeli
se parníkem po Labi a pak už je do vyhřáté
kajuty přišel navštívit čertík Barnabáš s balíčkem sladkostí.

Děti mu zazpívaly písničky a zarecitovaly
básničky s vánoční tématikou a čertík byl
tak hodný, že se ho žádný z malých výletníků nebál. A tak se s veselou náladou všichni
vrátili do školky na oběd.
Zatímco druháci a třeťáci pobývali
v Poděbradech, Mikuláš s čertíkem a bohatou nadílkou navštívili jejich spolužáky
ve škole v Karlické. Děti jim zarecitovaly
krásné básničky, zazpívaly vánoční písničky
a koledy. Mikuláš s čertíkem dětem popřáli
hodně dárků pod stromečkem a děti jim
slíbily, že ti, co byli hodní, hodní zůstanou
a ti, co zlobili, zlobit přestanou.
Stromeček pro zvířátka
V pondělí 18. prosince děti a paní učitelky spolu s přáteli ze Sokola na zahradě
školy ozdobili vánoční stromeček pro zvířátka. Děti vyrobily své ozdoby z ovoce,
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zeleniny, těstovin, pečiva apod. Všichni
dohromady si pak pod ozdobeným stromkem zazpívali vánoční koledy a popřáli si
krásné a pokojné Vánoce.
Vánoční besídka

Tak jako každoročně uspořádali žáčci
a paní učitelky pro rodiče vánoční besídku. Děti předvedly pásmo písniček, básniček, tanečků a vánočních koled, které se naučily,
aby potěšily své nejbližší.
Na výstavě betlémů
Ke krásným vánočním zážitkům patřil i výlet do muzea
betlémů v Karlštejně. Děti
obdivovaly výtvory z papíru,
dřeva i keramiky, ale nejvíc se
jim líbily nádherně zdobené
a voňavé betlémy z perníku.
Na půdě muzea si děti vyslechly pohádku o narození
Ježíše a obdivovaly velké dřevěné loutky
představující panovníky naší země.
Ivana Hanáková a Iva Kuželová,
učitelky MŠ Karlická

z města a okolí

Mokropeská školka v pekle a v nebi
Za Mikulášem a čerty se letos děti z Mateřské školy Topolská chystaly na výlet
autobusem. Jenže nás přepadly neštovice,
dětí ubylo, a tak jsme pozvali na výpravu
ještě MŠ Husova, aby nás bylo víc a čertů
jsme se tolik nebáli. Za čerty jsme museli
hluboko pod zem, až do bývalých příbramských dolů. Šlo se dlouhou štolou osvětlenou jenom svíčkami a na jejím konci se
objevilo peklo. Byli tam čerti a čertice a na
jezdícím trůnu přijel i Luciper, pán všech
čertů. Ale asi jsou děti v Mokropsech i na
Vráži hodné, protože čerti nás ani moc
nestrašili a dokonce si v pekle ani nikoho
nenechali. Za Mikulášem, svatým Petrem
a anděly jsme naopak museli vystoupat
po schodech do vysoké věže, abychom
byli blíž k nebi. Svatý Petr o každém pře-

četl něco z Knihy hříchů, děti Mikulášovi
zazpívaly a za odměnu dostaly čokoládový
adventní kalendář. Pak jsme mohli spokojeně odjet domů a pochlubit se rodičům,
jak jsme byli stateční v pekle a jak krásné
to bylo v nebi.
Zdobili jsme stromeček
Ve čtvrtek před první adventní nedělí
ozdobily děti z Mateřské školy Topolská vánoční stromeček na Masopustním náměstí
svými ozdobami. Pomáhali jim zaměstnanci z technických služeb s výsuvnými žebříky. Dětem se moc líbilo, že s nimi mohly na
žebřík také vylézt a ozdobit tak i vyšší větve
stromečku. Poté jsme si u stromečku zatančili a zazpívali vánoční koledy a už jsme se
moc těšili, až Vánoce přijdou.
Helena Mouchová, učitelka MŠ Topolská
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Vánoční projížď ka Prahou pod záštitou Nadace Život 90

Naší tradiční vánoční projížďky Prahou
se 16. prosince zúčastnili senioři nejen
z DPS, ale i z celých Černošic. V Praze 5
se k nám připojili dva pracovníci z Nadace Život 90, kteří autobus označili žlutými
praporky nadace.
Naše první cesta vedla do Břevnovského kláštera. Autobus nás dovezl až k bráně
a my pokračovali procházkou po objektu.
Nahlédli jsme též do kostela sv. Markéty
z r. 1720. Klášter nebyl otevřen, a tak jsme
se procházeli areálem. Objekt působil
velebně – bílé stavby, udržované cesty
a navzdory ročnímu období sytě zelené
ošetřené trávníky. Dále jsme pokračovali
ke Strahovskému klášteru. Uvnitř jsme
byli několikrát, a tak jsme se zaměřili
na prostranství u východního traktu
a krásnou vyhlídku na Prahu.
Odtud jsme došli na Loretánské
náměstí, kde nám zazněla zvonkohra
mariánské písně Tisíckráte pozdravujeme Tebe z věže Lorety. Nejdříve
jsme navštívili Kapucínský klášter
s velkými barokními figurálními
jeslemi a hned naproti jsme vešli do
Lorety poutního místa, kde nás uvítal
kněz, který nám vyprávěl vše zajímavé
o této historické památce. V prvním
poschodí čelní budovy v klenotnici
jsme obdivovali mj. Diamantovou
monstranci z r. 1698 s 6 500 diamanty. Loreta nám ještě jednou zahrála
a my jsme se autobusem přemístili na
Hradčanské náměstí.
Odtud pak odjezd k Hradu, opět
výhled na Prahu a do Nerudovy ulice.
Vyjeli jsme nahoru a pokračovali dolů
na Klárov přes Mánesův most do krásně
osvětlené Pařížské ulice a na Staroměstské náměstí. A protože už se setmělo,
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zjevil se nám v plné kráse vánoční strom
s hvězdami v pozadí s Týnským chrámem.
A dole všude se to hemžilo lidičkami jako
na mraveništi. Chvíli jsme pozorovali tu
krásnou podívanou a pak jsme se proplétali dle pokynů zkušeného průvodce Starým městem kolem osvětlených kostelů
a památek k magistrále a kolem Hlavního
nádraží přes Václavské a Karlovo náměstí
na Smíchov.
Vraceli jsme se domů spokojeni, plni
krásných zážitků. Vše proběhlo v pohodě a bez nehody, i když několika
účastníkům bylo už přes 90 let. Mnozí
chodí s hůlčičkami a pražská historická
dlažba je kostrbatá. Děkujeme tímto také

našemu městu, že nám udělilo grant, abychom mohli tuto vánoční návštěvu Prahy
uskutečnit.
Za SDČR a ČČK Jiřina Pomahačová

z města a okolí

Hlavní cenu Mokropeského zelí získal Jindra Matoušek
Osmadvacátý ročník slavné degustační soutěže nazvané Mokropeské zelí zná své
vítěze. Porotci, kteří 9. prosince v restaurace U Králů vybírali z jedenadvaceti vzorků, rozhodli, že kysaná pochoutka té nejvyšší kvality byla vyrobena v „dílně“ Jindry
Matouška.
Nabitý sál však aplaudoval nejen vítězi
Soutěž poroty
hlavní soutěže, ale i vítězům řady soutěží 1) Kocourek Jan
doplňkových, které během let vymyslel
2) Nekola Zdeněk
a uvedl v život hlavní manager Mokropeského zelí Vladimír Kocourek. Vylepšením 3) Hajcman Robert
letošního ročníku bylo udělení skutečné
Soutěž družstev
(nikoli bramborové) medaile za čtvrté 1) Kaplička – Jassik Víťa, Trlida Josef,
místo, kterou získal Pavel Besser.
Besser Pavel
Hlavní soutěž
2) EU – Janoušek Petr, Švehla Zdeněk,
1) Matoušek Jindra
Oberstein Mirek
2) Měšťák Filip
3) 3B – Bazika Bohouš, Matoušek Jindra,
Musil Milan.
3) Jassik Víťa
Liga mistrů
Matoušek Jindra
A postřehy nakonec…
Předseda poroty Zdeněk Nekola předával
své bohaté zkušenosti Janu Kocourkovi tak
dlouho a tak pečlivě, až ten svého učitele
v soutěži degustátorů sice těsně, ale přesto
porazil.
Nad pořádkem slavnostního večera bděla
dvojice urostlých chlapů, kteří si dokázali
poradit i ve chvíli nejdramatičtější. Pánové
Jassik a Besser si tím vysloužili poděkování
bezpečnostního výboru.
Křišťálové medaile neunesly bujaré oslavy vítěze Jindry Matouška a stříbrného
Filipa Měšťáka, a tak jediný exemplář,
který „přežil“, si za třetí místo odnesl až
domů předseda Jassik. Případní zájemci
o prohlídku tohoto skvostu si musí osobně
dohodnout termín.
Vítěz Jindra Matoušek s pohárem, který mu
předal manager Vladimír Kocourek (vpravo).

Skvělý večer završila bohatá tombola
a výborná kapela.
(sj)
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Černošický hokej oslavil sedmdesáté narozeniny,
k výročí mu popřáli bývalí slavní reprezentanti

H

okejová drobotina, která sotva
unese výzbroj, borci
z A týmu, veteráni,
kteří léta nosili černošické dresy, zasloužilí
funkcionáři a samozřejmě fandové – ti všichni se
9. prosince sešli v hale místního zimního
stadiónu, aby společně oslavili sedmdesáté výročí založení hokejového oddílu SK
Černošice.
Zatímco na ledě probíhaly dovednostní bruslařské soutěže těch nejmenších
a zápasy žáčků s renomovanými týmy
Slavie a Kladna, veteráni, z nichž ně-

kteří v době své největší slávy bojovali
v prvoligových týmech, vzpomínali, jak
budovali staré přírodní hříště a vysazovali smrčky, které drahocenný led měly
chránit před sluncem. A když bylo hřiště
hotové, jak běhali s vědry vody a polévali
je vodou, lopatami odhazovali sníh a šůrovali ledovou plochu košťaty. Ale především vzpomínali, jak během let úspěšně
hájili barvy SK Černošice.
Skutečným vyvrcholením oslav byl zápas černošického áčka s kladenskými
veterány, neboť ty reprezentovali borci,
jejichž jména ještě dnes vyslovují fandové s úctou. Vždyť kdo by zapomněl na
Milana Nového, Jana Nelibu a další. (sj)

Oslavy sedmdesátého výročí založení hokejového oddílu SK Černošice bude místním
i kladenským veteránům připomínat také tento společný snímek.
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z města a okolí

1

3

2

4

5

6
1 – součástí oslav byla i výstava trofejí a historických fotografií, 2 – nejmenší hokejisté bojovali
s týmy Slavie a Kladna, 3, 4, 5 – dovednostní soutěže se dětem líbily, 6 – veteráni černošického
hokeje – tentokrát jen v domácí sestavě.
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z města a okolí

Axis4 – pomocná ruka podnikatelům

Projekt zaměřený na podporu podnikatelů a probíhající pod záštitou Hospodářské komory ČR – Axis4 – rozšířil působnost i do našeho regionu. Jde o projekt, do
kterého se zapojily desítky tisíc podnikatelských subjektů a který se úspěšně rozvíjí
již řadu let.
Co je Axis4? Centrální registr Axis4 je
aktivita HK ČR, cílem které je vybudování
celorepublikového internetového katalogu
výrobků, činností podnikatelských subjektů a institucí ze všech oborů průmyslu,
obchodu a služeb. Podrobné údaje o vaší
firmě jsou v něm k dispozici vašim potencionálním zákazníkům či partnerům. Účastí v projektu získá podnikatel možnost propagace, na kterou by musel jinak vynaložit
značné finanční prostředky. Vstupem do
registru podnikatelských subjektů Axis4
se údaje o vaší firmě a nabízeném sortimentu stávají součástí informací, které HK
ČR spolu s regionální samosprávou krajů
a měst prezentují v tuzemsku i v zahraničí. Vstupem do registru umožníte vašim
stávajícím i potencionálním zákazníkům

získávat aktuální informace o vašich produktech a službách. Získáte také možnost
své údaje kdykoli upravovat nebo doplňovat. Tyto informace můžete využít i jako
plnohodnotnou internetovou stránku, která slouží k prezentaci vaší společnosti.
Axis4 umožňuje rychlé získávání informací o vašich zákaznících, dodavatelích
i konkurentech.
Vzhledem k přínosům k rozvoji podnikání v regionu se město Černošice rozhodlo projekt Axis4 podpořit. Informace
obsažené v katalogu budou propojené na
internetové stránky regionu, což přinese
další výhody – vaše společnost se zařazením do registru a zobrazením sídla v podrobných mapách stane součástí podnikatelského prostředí a celkové infrastruktury
města.
Více informací o projektu Axis4 získáte na
adrese www.axis4.cz, v informačních centrech Hospodářské komory nebo na zelené
lince Axis4 č. 800 900 501.

Projekt Abeceda managementu úspěchu startuje
Sdružení pro Cenu ČR za jakost ve
spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Svazem českých a moravských
výrobních družstev připravilo projekt
Abeceda managementu úspěchu. Projekt
umožní seznámit se formou seminářů,
školení a workshopů s Modelem excelence EFQM – European Foundation for
Quality Management, který je v Evropě
uznáván jako jeden z nejkomplexnějších
manažerských nástrojů pro řízení firmy.
Sdružení nabízí vyškolení pracovníků
a aplikaci modelu jako nástroje řízení
současně s možností zařazení do přípravy na program Národní ceny ČR za
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jakost, který je založen právě na systému hodnocení podle Modelu excelence
EFQM. Účast firem v projektu je plně
hrazena v rámci Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů z Evropského
sociálního fondu a Státního rozpočtu
ČR. Projekt se uskuteční v rámci 3. výzvy Úřadu práce v Příbrami s grantovým
schématem Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
s určením pro podnikatelské subjekty bez
rozdílu velikosti ve Středočeském kraji.
Ing. M. Najmanová, manažer projektu,
tel.: 266 109 806, 724 780 254,
e-mail: cena@scj-cr.cz.

z radnice

2. schůze rady města
konaná 20. 11. 2006

• rada jmenuje předsedy a členy komisí:
Komise investiční
předseda: Jirout
členové: Šaloun, Kubištová, Čejka,
Kořínek
Komise dopravní a bezpečnostní
předseda: Prskavec
členové: Stříbrný, Truschka, Vyletová,
Hokr, Chalupníková, Linhart,
Havlík
Komise stavební a úz. plánovací
předseda: Přibík
členové: Němec, Kulíšek, Jaroš, Wolf,
Mudr, Voženílek, Lášek
Komise životního prostředí
předseda: Řehoř
členové: Kalousková, Pretel, Lešetický,
Mašatová
Komise sociální a zdravotní
předseda: Langšádlová
členové: Krubnerová, Moravcová,
Švehlová, Chalupecká, Šimková,
Poňková, Vyleta
Komise kultury a památek
předseda: Mašatová
členové: Vošalík, Strejček, Barchánek,
Červenková, Prskavec, Bláhová,
Voldřichová, Kubín
Komise školská a pro mládež
předseda: Apeltauer
členové: Ottomanská, Barnavi,
Hrochová, Zemanová,
Kalousková.

Odbor investic a správy majetku

• I. rada souhlasí s demolicí chaty č. e. 996
– Sosnová; II. rada nesouhlasí s udělením
výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu
rodinného domu na pozemcích parc. č.
1603 a 1604 do doby zpracování a schválení regulačních plánů; III. rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu; IV. rada
souhlasí s vybudováním přípojek inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1603
a 1604 v ulici Sosnové; V. rada nesouhlasí
s vybudováním zpevněných ploch na přilehlé komunikaci
• rada souhlasí se stavbou oplocení pozemku parc. č. 5129/37 za předpokladu,
že nesmí žádná část pozemku přesáhnout
výšku danou komunikací Topolská

• rada souhlasí s novým kabelovým vedením pro připojení pozemků parc. č. 5125/
3, 4, 5, 54, 69 na el. rozvodnou síť za předpokladu, že budou splněny obvyklé podmínky pro vstup do chodníku (smlouva,
poplatek, uvedení povrchu chodníku do
původního stavu) a nedojde k porušení
povrchu komunikace
• I. rada ve věci Přístavba rekreační chaty
č. e. 1210 – ul. Karlštejnská, vyzývá stavební úřad, aby postupoval podle platných
právních předpisů týkajících se nepovolené stavby; II. rada dodatečně souhlasí
s přístavbou rekreační chaty č. e. 1210
• rada souhlasí s přestavbou garáže u domu č. p. 1154 v Mánesově ulici

• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2567 – Dr. Janského

• rada nesouhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN v ulici Malinové do doby, než bude provedeno konečné dělení pozemku
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z radnice

• I. rada nesouhlasí se stavbou dvou domů
o třech bytových jednotkách a s dělením
části pozemku parc. č. 2917/23 do doby,
než bude vyjasněno propojení Ostružinové ulice; II. rada ukládá odboru investic
jednat s žadatelem o propojení Ostružinové ulice
• rada souhlasí se stavbou studny na pozemku parc. č. 1691/7 v Ostružinové ulici

• I. rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 1598/16
v ul. Dobřichovická do doby zpracování
a schválení regulačních plánů; II. rada nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební
uzávěry pro stavbu rodinného domu na
pozemku parc. č. 1598/16
• rada souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku parc. č. 4101/16 ve
Fibichově ulici

• rada souhlasí s novým kabelovým vedením NN pro rodinný dům č. p. 521 v ulici
Topolské za podmínek obvyklých k povolení vstupu do komunikace
• rada souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku
k domu č. p. 1186 v Nádražní ulici

• rada ve věci Nesouhlasné stanovisko
k výstavbě úseku chodníku ve Vrážské
ulici ukládá odboru investic prověřit
vlastnické vztahy k pozemkům pod navrhovaným chodníkem
• rada souhlasí s prominutím nájemného
za pronájem nebytových prostor žadatelce za měsíc říjen a listopad (Riegrova byla
uzavřena od 20. 9.; ukončení rekonstrukce
je plánováno na 7. 12. 2006)
• rada bere na vědomí obsah dopisu Správy železniční dopravní cesty, s. o. ve věci
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Výstavba III. koridoru trati Praha – Beroun
• rada souhlasí s proplacením vícenákladů (oprava komína, oprava hromosvodu
včetně revize), které vyvstaly při opravě
střechy na domě č. p. 627 ve Slunečné
ulici
• rada souhlasí s rozpočtem na dopravní značení u přechodu pro chodce u ZŠ
v Mokropsech ve výši 65 328 Kč
• rada souhlasí s tím, aby u chodníku ve
Školní ulici bylo vybudováno zábradlí
podle předložené nabídky (26 890 Kč)
• rada ve věci Obnova povrchů ulic navržených k realizaci v r. 2007 – projektová
příprava – ukládá rozsah zadání konzultovat s místostarostou PhDr. M. Jiroutem;
po konzultaci rada souhlasí s podpisem
smlouvy se spol. CityPlan na vypracování projektové dokumentace uvedených
ulic a chodníku – Poštovní (Fügnerova
– Karlštejnská), Rumunská, Na Višňovce
a k vybudování chodníku v ulici K Lesíku
(Dr. Janského – Pod Višňovkou)
• rada ve věci Grantové řízení – výstavba
Oranžových hřišť ukládá odboru investic
zjistit, která z lokalit je vhodnější pro získání dotace: pokračování výstavby hřiště
u ul. Husova, případně dobudování dětského hřiště v lokalitě Kazín
• rada trvá na původně stanovené částce
1 500 Kč/m² za prodej pozemku č. parc.
2036/2 v k. ú. Černošice společnosti
U.M.C., s.r.o., a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení
• rada souhlasí s odprodejem pozemku
parc. č. 4070/3 o výměře 8 metrů čtverečních za cenu 500 Kč/m² zastavěná plocha
– chatová osada Kluček, a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení

• rada souhlasí s odprodejem pozemku
parc. č. 6192/4 v k. ú. Černošice za částku uvedenou ve smlouvě; zbývající část
o výměře 351 metrů čtverečních za cenu
1 000 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení

z radnice
osvětlení v ulicích Dobřichovická, Mokropeská, Školní a Karlštejnská a žádá člena rady města pana Šabatu o zpracování
návrhu jednotných reklamních tabulí

• rada bere na vědomí zprávu o plnění
úkolů vyplývajících z opatření k realizaci
• rada souhlasí s podpisem smlouvy o zří- dlouhodobých záměrů a cílů Strategie
zení věcného břemene na vedení veřejné- rozvoje města
ho vodovodu na pozemku parc. č. 4326/1
Technické služby
v k. ú. Černošice ve vlastnictví restituentů
(povinní) a doporučuje zastupitelstvu ke • I. rada ve věci Dodatek č. 4 ke smlouvě
s firmou Rumpold-P o odvozu odpadů
schválení
ukládá starostovi a místostarostce projed• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy nat s vedením Odboru technické služby
o smlouvě budoucí na zřízení věcného
oprávněnost navýšení ceny za odvoz;
břemene vedení nového kabelového veII. rada ukládá vedení města jednat o modení kNN na pozemcích parc. č. 5125/27,
difikaci smlouvy s firmou Rumpold-P
6192/6, 6192/21 a 6192/23 v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu 5 100 Kč a do- • rada souhlasí s udělením plné moci
k podpisu smluv na pronájem hrobových
poručuje zastupitelstvu ke schválení
míst těmto zaměstnankyním: Ing. Blanka
Odbor dopravy
Filová, pí Renáta Petelíková, pí Soňa Lan• rada bere na vědomí Zprávu z jednání ková
s Českými dráhami, a. s. o možnosti navý• rada bere na vědomí zprávu k plnění
šení vlakových vozidel; zástupci Českých
úkolů
Strategického rozvoje města:
drah sdělili, že v rámci možností budou
•
rada
schvaluje provozní řád víceúčelov malém počtu navýšeny jednotky vlakových souprav, a to v požadovaných frek- vého hřiště Husova
ventovaných časech do konce roku 2006;
Odbor kultury
rovněž apelovali, aby město žádalo o ře- • rada ve věci Vydání publikace paní Mašení problému prostřednictvím krajského trtajové doporučuje autorce podat žádost
úřadu, který se spolupodílí na financování o grant na podporu kultury z rozpočtu
příměstské dopravy
města
• rada ve věci Reklamní zařízení Studio
Odbor informatiky
obkladu a dlažeb nesouhlasí s umístěním
reklamního zařízení na sloupech veřejné- • rada ukládá odboru informatiky zproho osvětlení v ul. Dobřichovická a žádá voznit vyhledávání knih v městské knihovčlena rady p. Šabatu o zpracování návrhu ně a jejich rezervaci po internetu
Kancelář starosty
jednotných reklamních tabulí
• rada ve věci Reklamní zařízení fy Actual • I. rada ve věci Veřejná zakázka PronáAver CZ, a. s. nesouhlasí s umístěním re- jem multifunkční kopírovací techniky
klamního zařízení na sloupech veřejného včetně zajištění bezplatného servisu ruší
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z radnice
zadání veřejné zakázky a nepřijímá žádnou z uvedených nabídek; II. rada ukládá
kanceláři starosty upřesnit zadání veřejné
zakázky a znovu vypsat
• rada bere na vědomí návrh grafického
manuálu pro prezentaci symbolů města
a tisk merkantilních tiskovin (hlavičkové
papíry, obálky, vizitky...)
• rada ukládá kanceláři starosty vydat
žadatelce požadované dokumenty s příslušnou úpravou dle zákona na ochranu
osobních údajů (znečitelnění osobních
a citlivých údajů)
• I. rada ve věci Požadavek na informace od zaměstnanců Městského úřadu
Černošice ukládá striktně dodržovat ve
vztahu k členům zastupitelstva ustanovení zákonů; II. rada nemá námitek, aby
žadatelka nahlédla do účetních dokladů
za specifikované roky za dohledu pověřeného zaměstnance města; III. rada ukládá
právníkům města, aby ve lhůtě tří týdnů
seznámili zaměstnance města, zařazené
do městského úřadu, o právech a povinnostech při poskytování informací
• rada ve věci Služební vozidlo místostarostce souhlasí s pronájmem vozidla pro
soukromé účely a stanovuje paušální
částku za každé zapůjčení vozidla 100 Kč
+ úhradu nákladů na pohonné hmoty dle
skutečných nákladů (úhrada bude zúčtována v pokladně úřadu)
Různé
• rada ukládá komisi životního prostředí
projednat dopis, ve kterém žadatelka prosí
o zvážení kácení jehličnanů u památníku
proti kostelu
• rada stanovuje tyto termíny schůzí rady
města: 8. 1.; 22. 1; 5. 2.; 19. 2.; vždy od 17.30
v zasedací místnosti městského úřadu
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• rada ukládá odboru investic prověřit
o kolik je možno zvýšit nájemné v bytech
ve vlastnictví obce

• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku
7 tis. Kč na oslavu 70. výročí SK Černošice, oddíl hokeje
• město podporuje projekt TJ Sokol
Černošice – víceúčelové hřiště s umělým
povrchem – a je připraveno jej podpořit
i z grantového programu Práce s mládeží

• rada souhlasí se zpracováním dataplánu
projektů a zřizuje pracovní skupinu ve
složení PhDr. M. Jirout, J. Dvořák, A. Rádl,
H. Langšádlová, A. Šabata
• rada ve věci Článek do Informačního
listu konstatuje, že list má primárně sloužit k informování občanů města; autorku
článku odkazuje na médium, kde vyšel
článek, na který reaguje, případně na diskusní fórum
• rada ukládá Odboru technické služby
opravit výmoly v ulici Říční (T: 1 měsíc)

• rada ukládá Odboru technické služby
instalovat na ul. Školní 4 odpadkové koše,
T: 1 měsíc
• rada souhlasí s finanční podporou Spolku pro partnerství evropských měst ve
výši 10 000 Kč.

3. schůze rady města
konaná 4. 12. 2006

• rada města jmenuje Ing. Jana Skalického, nar. 23. 3. 1965 v Chrudimi, do funkce
vedoucího Odboru investic a správy majetku; rada jmenuje Ing. Jana Skalického
do funkce na jeden rok s účinností od
1. 2. 2007 a se zkušební dobou tři měsíce,
oboje počítáno od výše uvedeného data

• rada souhlasí s dělením pozemků parc.

z radnice
č. 2917/23, 24, 25 v ulicích Malinová a Os- Sokola bude hřiště nabídnuto k využití
veřejnosti
tružinová
• rada souhlasí s nákupem dieselagregátu • rada souhlasí s nabídkou fy Azaro propro čerpací stanici kanalizace v Topolské vést na hřišti Radotínská pohnojení trávníku v zimních měsících (cena 6 000 Kč)
za navrženou cenu 302 736,- vč. DPH
• města souhlasí s instalací ochrany proti a posekání travním traktorem (cena
zamrzání dvou kanalizačních přípojek 7 500 Kč) za předpokladu, že bude provedena garanční úprava nerovnosti povrchu
v Kazínské ulici
(nutná zálivka)
• rada souhlasí s uhrazením podílu na
vypracování projektové dokumentace • rada souhlasí s navrženým splátkovým
cyklostezky Praha – Beroun ve výši kalendářem pro uhrazení dluhu na službách a nájemném žadatelům v domě č.
24 500 Kč
p. 102
• rada souhlasí s pořízením doplňkového
zařízení k cyklostezce (stojany na kola) • rada ve věci Žádost o poskytnutí informací zastupiteli ukládá odboru investic
v hodnotě 5 016 Kč
konzultovat žádost s právníkem města
• rada souhlasí s podpisem smlouvy a postupovat dle jeho právníka
o převodu vlastnictví bytové jednotky č.
• rada ve věci Znovuprojednání výstavby
3, Riegrova 1061, Černošice, se zájemcem,
rodinného domu na pozemku parc. č.
který v květnu t. r. předložil nejvýhodnější
2917/23 odkládá na příští schůzi rady
nabídku
• rada ve věci Informace o vlastnických
• I. rada ve věci Oprava křižovatky ulic vztazích
v komunikacích bere na vědomí:
Husova – Kolárova (úprava zhruba 150
Kladenská,
Na Višňovce, Rumunská
metrů čtverečních plochy – za předpo–
město
kladu úpravy systémem Vialit je odhad
nákladů cca 120 000 Kč) konstatuje, že K Višňovce, Smetanova, Tyršova, část Tov tuto chvíli nelze žádosti vyhovět; II. ra- polské mezi ul. Nádražní a Kyjevská – dáda ukládá odboru investic předložit návrh ny na Katastrální úřad k identifikaci
komplexního řešení křižovatky ulic Huso- Pod Ptáčnicí – řeší se v souvislosti se směnva – Kollárova
nou smlouvou s restituenty
• rada pověřuje odbor technických služeb, Hradecká – vyhotoven GP, čeká se na neaby provedl nutné terénní úpravy u oplo- zbytné podklady od SÚS; nebude však celá
cení pozemků v ulicích Waldhauserova města
a Jansova
Jičínská, Klatovská, Sušická, Brněnská,

• rada souhlasí s tím, aby město podalo
žádost o nadační příspěvek na vybudování hřiště s umělým povrchem na místě
nynější asfaltové plochy u sokolovny
(„oranžové hřiště“) pro TJ Sokol Černošice za podmínky, že mimo provozní dobu

Jihlavská, Liberecká – řešeny v rámci
jednoho GP, který byl během realizace
několikrát doplňován a upravován (mj.
kvůli měnícím se požadavkům KÚ na
přebírání podkladů z dřívějších měřických
dokumentací); tyto změny spolu s realizací
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z radnice
pozdějších zakázek pro město, které byly
z různých důvodů prioritní (naposledy dělení 2815 – Vápenice), vedly k tomu, že se
dokončení GP neustále posouvá; konečná
verze GP bude dána k potvrzení KÚ do 22.
12. 2006 – doba vyřízení cca jeden měsíc;
pak bude dán k zápisu

a zpracování lesních hospodářských
osnov

• rada stanovuje toto složení povodňové
komise města Černošice: Aleš Rádl, Helena Langšádlová, PhDr. Michal Jirout,
Ing. Oldřich Hokr, Šárka Slabihoudková,
Ing. Blanka Filová, Jan Prskavec, Gregor
Dušička, Zdeněk Vočka, Mgr. Pavel BlažeFinanční odbor
• rada schvaluje předložený soubor roz- nín
počtových opatření č. 10/2006
Technické služby
• I. rada ve věci Žádost o provedení opravy
povrchu komunikace Husova konsta• rada souhlasí s uveřejněním záměru
tuje,
že komunikace je zařazena v dlouhopronajmout nebytový prostor v budově
dobém
plánu rekonstrukcí komunikací;
č. p. 228, ulice Poštovní, společnosti O₂
II.
rada
ukládá Odboru technické služby
(původně Český Telecom, a. s.) za účelem
provizorně
vyřešit stav komunikace Huumístění telefonní ústředny
sova (vyštěrkovat)
• I. rada souhlasí s podpisem smlouvy
s ČS, a. s. – poskytování kontokorentního • rada ukládá vedoucí technických služeb
úvěru ve výši 4,5 mil. Kč; II. rada ukládá zajistit odstranění vozidla Favorit dle
finančnímu odboru prozkoumat možnost zákona o odpadech kvůli nevyhovujícízřídit účet u Komerční banky, a. s. – po- mu technickému stavu (vozidlo sloužilo
v provozu údržby a oprav vodovodů
bočky v Černošicích
• rada souhlasí s příspěvkem zařízení a kanalizací, nyní je odstaveno v areálu
Odboru technické služby)
Modrý klíč ve výši 15 000 Kč
• rada souhlasí s podpisem smlouvy se
Odbor životního prostředí
společností ČEZ na odběr el. energie pro
• rada souhlasí s přijetím částky čistírny odpadních vod
14 327,60 Kč od Krajského úřadu Středo• rada města souhlasí s provozním řáčeského kraje jako úhrady nákladů vydem sportoviště – hřiště v ulici Husova
naložených městem na likvidaci havárie,
ke které došlo dne 27. 5. 2006 v kat. úz. • rada souhlasí s nákupem kompresoru
pro potřeby Odboru technické služby
Řevnice
Odbor dopravy
• I. rada ve věci Nabídkové řízení – výOdbor kancelář starosty

běr zpracovatele lesních hospodářských
osnov Praha západ, zařizovací obvod
Nižbor, schvaluje jako vítěze nabídkového řízení Ing. Bořivoje Zimmermanna;
II. rada ukládá odboru životního prostředí zajištění dalších kroků k uzavření
smlouvy o dílo s vybraným subjektem
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• I. rada ve věci Letecká doprava nad městem Černošice bere na vědomí vyjádření
právníka města: pokud město chce požadovat na letišti v Ruzyni nějaká opatření,
musí především mít doklad o tom, že provozem letů jsou překračovány hygienické
limity; II. rada ukládá odboru dopravy

z radnice

sledovat problematiku a ve vhodném oka- • rada souhlasí s návrhem rozpočtu svazmžiku (v letních měsících) zajistit měření ku obcí Region Dolní Berounka
hluku
• rada ukládá odboru dopravy předložit
• I. rada bere na vědomí průzkum navýše- návrh řešení pro chodce mezi ul. Sušická
ní autobusových spojů – zkušební provoz; a Jihlavská (T: 2 měsíce)
II. rada ukládá odboru dopravy předložit • rada doporučuje TS zařadit do plánu
k projednání průzkumy provedené ke práce rekonstrukci komunikace Klatovská
konci roku
• rada ukládá odboru kultury zajistit
• rada ve věci Uzavírka komunikace Kar- realizaci rozesílání informačních mailů
lická – městská část Praha–Radotín žádá občanům (T: 2 měsíce)
odbor dopravy, aby v rámci schvalování
• rada souhlasí s udělením výjimky z podopravního opatření v této městské čásplatků za výlep plakátů občanského sdruti byla zvážena povinnost částečného
žení Petrklíč
zprůjezdnění pro vozidla do 3,5 tuny po
• I. rada bere na vědomí nabídku Kurzu
objízdné trase pro autobusy
pro nově zvolené starosty a členy zastupiTajemník úřadu
telstva; II. rada ukládá kanceláři starosty
• I. rada jmenuje tyto tajemníky komisí zaslat nabídku všem zastupitelům (poplaa výborů: Investiční komise – Ing. Arch. tek uhradí město)
T. Havránek; Stavební komise – Mgr. L. Po• rada souhlasí s návrhem zřídit na
ulová; Komise dopravní a bezpečnostní
městském webu dva na sobě nezávislé
– M. Martinová; Komise životního prokomunikační kanály: Oficiální Komustředí – R. Petelíková; Sociální komise
nikační fórum a Neoficiální a necenzu– M. Haspeklová; Komise školská a pro
rované (s výjimkou vulgarismů, pornomládež – M. Kolářová; Kulturní komigrafie, propagace fašismu a komunismu
se – Mgr. P. Blaženín; Finanční výbor
atd.) fórum Hyde park (podrobnosti jsou
– Ing. D. Duová; Kontrolní výbor
uvedeny v článku uvnitř listu)
– Bc. F. Dvořák; II. rada ukládá tajemníkům po dohodě s předsedy komisí svolat • rada ve věci Stavba rodinného domu
nejpozději do 15. 1. 2007 první zasedání na pozemku parc. č. 5541 – ulice Chilská
s ohledem na kontinuitu rozhodování
komisí
v dané věci souhlasí s udělením výjimky
• rada ukládá tajemníkovi připravit pro- pro stavbu
gram vzdělávání pracovníků úřadu a za• rada nesouhlasí s ukončením výkonu
stupitelů
působnosti Stavebního úřadu Dolní BřeRůzné
žany pro obce Zlatníky–Hodkovice, Zvo• rada schvaluje statut, jednací řád a ná- le, Březová–Oleško, Ohrobec, Okrouhlo,
plně činnosti komisí Rady města Černo- Libeř–Libeň a Vrané nad Vltavou a s přešice
nesením výkonu tohoto stavebního úřadu
• rada města schvaluje odměny ředitelům na stavební úřad obce s rozšířenou působškolských zařízení (dle přílohy)
ností, tj. Městský úřad Černošice.
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Minulá tajenka: Letohrádek pražského advokáta Samuela

Do projektu Odborné poznávání, vědecké
hodnocení, dokumentace a evidence kulturního
dědictví 19. a 20. století byla zařazena mezi sto
nejhodnotnějších staveb města Černošice také
honosná vila č. p. 401 v ulici
Dr. Janského. Letohrádek
v eklektickém stylu si nechal
postavit Dr. Samuel, advokát
z Prahy. Přízemní rodinný
dům se suterénem a obytným
podkrovím stavěl místní mistr zednický z Horních Mokropes Jan Tůma od října roku
1903 do června roku 1904.
Jan Tůma vystavěl mimo jiné
také vilu č. p. 117 v Dobřichovicích, kterou projektoval pro známého pražského
nakladatele a knihkupce Františka Topiče.
Místní stavitel Václav Majer je podepsán pod
pozdějšími plány přístavby prosklené verandy Samuelova letohrádku z roku 1915 při bočním průčelí na severní straně. Další úpravy verandy byly
uskutečněny na konci dvacátých let 20. století.
Fasády vily jsou zdobeny bohatým historizu-

jícím dekorem. V hlavním symetrickém průčelí
předstupuje převýšený polygonální rizalit se samostatnou mansardovou stříškou s trojlistě ukončeným vikýřkem a vázou ve vrcholu. Kompozici
fasády rozehrává kombinace
četných štukových detailů
jako pilastry, lisénové rámce,
omítková rustika, zdobné
římsy, volutový dekor, mušle,
dívčí maskarony, kartuše,
klenáky, vázy a dekorované
vikýře. Dům, který si uchoval
podobu z doby svého vzniku,
doplňuje též původní kované
oplocení na kamenné podezdívce, se zděnou pilířovou
bránou a mřížovými vraty s nástavcem. Hlavní
průčelí letohrádku dotvářela architektonicky rozvržená okrasná zahrada, jak je zřejmé na historických fotografiích.
Reprezentativní letohrádek, situovaný při železniční trati, i dnes upoutává pozornost cestujících
při výhledech z vlaku.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Hluk; hory – B. Část byliny; zdrtit – C. Doručit; anglicky nebo; slovenský deník – D. Na toto místo; vlastník pražské Slávie; stupnice citlivosti fotofilmu
– E. Chem. zn. chrómu; oheň; technická kontrola – F. Krmelec; zájmeno; podnos
– G. Snad; bacil – H. Ruská TV společnost; SPZ Břeclavi – I. Německy rudý; anglicky
výpomoc – J. Domácky Eva; Pražská stavební obnova – K. Cizí muž. jméno; SPZ Litoměřic – L. Součást pluhu; chorvatský ostrov; Shakespearův král – M. Malí námořníci
– N. Světová tisková agentura; malý klíč; iniciály folkaře Dylana – O. Jelení počínání
s parohy; chem. sloučenina; český spisovatel – P. Dobrá nálada; řečník – R. Třetí část
tajenky. – S. Otec; zatáčka.
SVISLE: 1. Tvrdá droga; ital. letovisko; kožešina – 2. Muž. jméno; sjezdit; neoděná
– 3. První část tajenky; zvednout – 4. Jinam; Ludolfovo číslo; automotoklub; Jitřenka
– 5. Poslední písmeno abecedy; Evropský literární klub; tyče; střední škola – 6. Pořádat;
vařit; slovenské zájmeno – 7. Soukromá televize; domácky Anna; olympijská zkratka
– 8. Černý pták; rolnický nástroj; francouzsky nic; SPZ Rokycan – 9. Potravinářská
firma; býv. autoznačka Nizozemska; Liga Červených křížů; ochotno – 10. Druhá část
tajenky; rameno; ruksak – 11. Elektrotechnický materiál; činovník; ustálená sousloví
– 12. Zn. elektrospotřebičů; francouzská obdoba Lidic; zálesácké stavení.
Nápověda: D. Enic. – H. NTS. – 8. rien. – 12. Oradour.
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z města a okolí

Významné osobnosti Černošice: Profesor Rudolf Stonjek
Do doby, než začala vysílat televize, pulsoval v obcích a městečkách bohatý kulturní život. Pořádala se divadelní představení, koncerty, které se konaly v sálech hostinců a sokoloven. Také při kostelech v Horních Mokropsech a v Černošicích vznikly pěvecké sbory. Všude
tam se setkáváme se jménem našeho pana třídního učitele Rudolfa Stonjeka.
Rudolf Stonjek se narodil 23. prosince 1916
v Novém Městě nad Metují v rodině obchodníka s textilem. O dvacet
let později maturoval
s vyznamenáním na učitelském ústavu v Hradci
Králové. V období let
1940 až 1950 studoval
soukromě zpěv u sólisty
Národního divadla profesora Miloslava Jeníka.
Vysokoškolské studium
hudební výchovy ukončil v roce 1960.
Aby mohl studovat, opustil rodné město
a v roce 1937 přijal místo výpomocného
učitele ve Štěchovicích. Ve válečných letech
pak učil na škole v Horních Mokropsech
a po roce 1945 vykonával funkci zástupce
ředitele v Dolních Mokropsech. Na každé
z těchto škol založil dětský pěvecký sbor.
V té době si také zvýšil kvalifikaci o český
jazyk, němčinu a tělesnou výchovu. Od roku 1962 až do svého odchodu do důchodu
v roce 1977 působil jako lektor a později
asistent na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK.
Profesor Stonjek skvěle ovládal hru na
klavír, varhany, housle a kytaru. Byl členem
a sólistou Pěveckého sboru českých učitelů
a Hlaholu. Třicet let působil v Pěveckém
sdružení pražských učitelů. Od roku 1956
pořádal stovky výchovných koncertů pro
mládež. Mnoho koncertů doma i v zahraničí konferoval i v němčině. Na koncertech
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operního zpěvu v různých místech Čech
a Moravy byli jeho
překrásnému basu častými partnery přední
pěvci Národního divadla. Možnost uplatnit
se jako profesionální
zpěvák nikdy nevyužil,
protože svou činnost
pedagogickou pokládal
za prvořadou.
Za jeho působení
v Horních Mokropsech byl při kostele
sv. Václava založen amatérský smíšený
pěvecký sbor a on se stal jeho přísným
vedoucím. Tento chrámový sbor získal
během krátké doby vysokou úroveň a pořádal koncerty v širokém okolí. V době
nacistické okupace, kdy byla veškerá spolková činnost zakázána, to bylo pro lidi
povzbuzením.
Jako mladý učitel bydlel Rudolf Stonjek
s manželkou a dvěma dětmi ve Všenorech.
Manželství se však rozpadlo. Podruhé se
oženil v roce 1974 s odbornou učitelkou
ze svého rodného města. Domovem se
jim stala Praha. Už jako důchodci spolu
založili sbor starších žen nazvaný Zpíváme
pro radost. Zpívali seniorům, v nemocnicích, kostelech, kulturních střediscích, ale
i v rozhlase a v televizi. Po mozkové příhodě v roce 2002 se zdravotní stav profesora
Stonjeka zhoršoval. Po třetím úderu nemoci
17. června 2005 zemřel.
Milena Křížová

informace

Granty 2007 – peníze pro vás
Město Černošice i v letošním roce vyhlásí grant pro práci s mládeží a grant pro oblast
kultury. Od 15. ledna do konce ledna si zájemci mohou v podatelně městského úřadu
vyzvednout tiskopisy žádostí. Součástí tiskopisu budou konkrétní termíny a podmínky pro podání žádostí. Hlavní podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení
bude i nadále včasné a řádné vyúčtování přidělené dotace v roce 2006 dle smlouvy.
Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v Informačním listu a na internetových
stránkách města. Další informace lze získat na telefonním čísle 251 641 116 a e-mail
Za odbor kultury Pavel Blaženín
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

Počátkem prosince loňského roku byl oficiálně ustaven Spolek pro partnerství evropských měst. Předsedou
byl zvolen člen zastupitelstva města Lumír Apeltauer. Budeme rádi, když partnerství podpoříte a do
našeho spolku se zapojíte. Bližší informace získáte na tel. 605 545 615 nebo na l.apeltauer@volny.cz.

kultura

Lednový program mateřského centra Mraveniště v MěKS
5. ledna – přednáška paní doktorky Pokorné; jógové cvičení s dětmi + říkadla známá
a nová; vzpomínání na vánoce (co jsme dostali od Ježíška); výtvarná dílna (výroba
sněhových vloček)
12. ledna – rytmika-malý muzikanti (použití vařeček, chrastidel,hudebních nástrojů);
cvičení představujeme sporty (lyžování, sáňkování, bruslení); naučíme se básničku
o sněhulákovi; výtvarná dílna (vyrobíme sněhuláka z papíru)
18. ledna – jógové cvičení s dětmi (mlsná kočička a hra na pejska); říkadla a písničky
o pejskovi a kočičce; naučíme se pohádku Jak pejsek s kočičkou vařili dort; výtvarná
dílna (vyrobíme si masky pejska a kočičky)
25. ledna – opakování naučených cviků a říkanek; hra (postavíme sněhuláka z balónků);
výtvarná dílna (malování rukama).
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První prosincový den loňského roku byl zahájen již sedmý ročník výstavy Art Černošice, na které
se svými díly prezentovali místní výtvarníci. Slavnostního zahájení se zúčastnil i starosta města
Aleš Rádl (na snímku).

Dětské mini hřiště
Mateřské centrum Mraveniště odstartovalo projekt Dětské mini hřiště. Hřiště bude umístěno v centru města – před městskou knihovnou v Riegrově ulici. Toto místo je ideální
svou polohou, blízko městského úřadu, knihovny a pošty. Myslíme si, že mnohé maminky
a tatínkové s malými dětmi by vybudování tohoto hřiště ocenili. Město Černošice poskytlo
pozemek, vybuduje i zázemí hřiště (terénní úpravy, živý plot, lavičky, oplocení a odpadkový
koš). Na Krajském úřadu Středočeského kraje jsme podali žádost o grant. Dalším zdrojem
prostředků by mohly být sponzorské dary, o které bychom vás rádi touto cestou požádali.
Doufáme, že vás projekt zaujal a že se na hřišti budeme v nejbližší době setkávat.
Občanské sdružení Tam-Tam-Mraveniště, Mokropeská 1203, Černošice 252 28,
č. ú. 211 955 837/0300. Informace podá K. Beranová, tel.: 775 910 380

Jazzový večer v Clubu Kino v podání Old Fashion Tria
Odbor kultury vás zve v sobotu 6. ledna
od 20.30 do Clubu Kino na koncert Old
Fashion Tria. V kapele hrají černošickému
publiku dobře známí Víťa Marek (kytara),
Václav Kupka (kontrabas) a Darja Kuncová (zpěv). V tomto komorním obsazení se
můžete těšit na interpretaci hudby takových jazzových velikánů, jako jsou George Gershwin, Duke Elington, Coll Porter,
Louis Amstrong a další. Vstupné činí 80 Kč,
pro důchodce a studeny 50 Kč.
(pb)

44

kultura

Mateřská škola zve diváky na divadelní představení

Mokropeská mateřská škola zve všechny diváky, i ty, kdož nejsou zapsáni k docházce do mateřských škol, na divadelní představení, která se konají v budově školy v Topolské 518.
12. ledna
10.30
Kašpárkovo království
26. ledna
9.30
Čarovná rybí kostička
6. února
9.00
O slůněti
Vstupné na všechna představení činí 40 Kč na dítě, dospělí mají vstupné dobrovolné.

Poděkování

Všem, kdož se zúčastnili smutečního obřadu a přišli se rozloučit se zesnulým panem Ing. Bohuslavem
Balcárkem, i za projevené kondolence děkuje paní Božena Balcárková a dcera a synové s rodinami.

Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
COELHO, Paulo: Jako řeka, jež plyne – fejetony, úvahy; COLE, Martina: Smyčka – detektivní román; GLYN, Daniel: Kdo vraždí v Cambridgi – anglická detektivka; FOLLETT, Ken:
Sněžná slepota – román; GERRITSEN, Tess: Dvojče – napínavý román; KAPITÁŇOVÁ, Daniela:Ať to zůstane v rodině; MATESIS, Pavlos: Psí matka – řecký román; McCULLOUGH,
Colleen: Andílek – román pro ženy; NIVENOVÁ, Jennifer: Ledová pustina – tragická plavba
lodi Karluk v roce 1913; NUNN, Judy: Pod jižním křížem – australská literatura, rodinná sága; PAVLÁT, Leo: Od Chanuky do Chanuky – fejetony; RIEBEOVÁ, Brigitte: Palác modrých
delfínů – historický román; ŠABACH, Petr: Občanský průkaz; VYNNYČUK, Jurij: Příběhy
z Haliče – ukrajinská literatura, tajemné příběhy; WODEHOUSE, P.G.: Ukvapený Sam – humoristický román
Pro studenty a náročnější čtenáře:
ABBOTTOVÁ, Elizabeth: Historie celibátu; BLEISOVÁ, Carola: Cvičení k uvolnění páteře;
DVOŘÁČEK, Petr: Architektura českých zemí – baroko, gotika, secese, klasicismus; DVOŘÁK, Otomar: Poklady pod skálou poutníků – za tajemstvím Mníšku pod Brdy; FRANTÁLOVÁ, Dana: Po stopách Keltů na Berounsku; GARKISCH, Miloš: Ve znamení berounského
medvěda; HAAGE, Bernhard, D.: Středověká alchymie; KOZÁK, Pavel: Tajemná místa Pošumaví; ZEMAN, Miloš: Vzestup a pád sociální demokracie
Pro děti a mládež:
BRYCZ, Pavel: Kouzelný svět Daniely – pohádkové příběhy o dětech; JOHNS, William E.:
Worrals v Orientě – dobrodružný román; MALÝ, Radek: František z kaštanu, Anežka ze
slunečnic – příběhy o dětech

Otevírací doba v městské knihovně

Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;

Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;

Čtvrtek: 12.30 – 16.00;

Pátek: 9.00 – 11.30.

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

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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