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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání
112
155
Lékařská pohot.
158
Policie ČR
Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
150
Hasiči
2 5164 0150
Hasiči Mokropsy
602 159 449
Pohotovost plyn
602 324 785
Pohotovost voda
840 850 860
Poruchy v el. síti
800 101 109
Veřejné osvětlení

Zasedání zastupitelstva
ze dne 10. října 2006

• zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2006
• zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace
z Fondu životního prostředí Středočeského
kraje ve výši 277 695 Kč (nákup štěpkovače)
• zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu
na převod finančních prostředků Společenství
pro dům, Riegrova 1061, 1062, Černošice
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. KSP/2511/2005
mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, povinný z věcného břemene, na
nucenou překládku vedení telekomunikačního
kabelu na pozemcích parc. č. 1682/81 a PK
555/1 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za jednorázovou úplatu 100 Kč pro
město Černošice
(Pokračování na straně 9)
Text k fotu na titulní straně:

Zóna 40 se přestěhovala

Pracovníci SÚS Kladno sejmuli 30. listopadu dopravní značení Zóna 40 umístěné na silnici II/115 na vjezdu do Černošic od Radotína a okamžitě jej instalovali
o zhruba půl kilometru blíže centru do míst naproti
betonárně. Rozhodnutí o posunutí dopravního značení vydal krajský úřad na základě žádosti města.

z radnice

Starostou města Černošice zvolili zastupitelé Aleše Rádla

Jedenadvacet členů z říjnových komunálních voleb vzešlého Zastupitelstva
města Černošice se 2. listopadu sešlo v sále Club Kina, aby nejprve rozhodli
o tom, kolik zástupců starosty a členů rady města bude v příštím volebním období přímo rozhodovat o dění v našem městě a poté zvolili starostu, místostarosty a další členy městské rady.
Vedením ustavujícího zasedání zastupitelstva byla pověřena odstupující starostka Helena Langšádlová. Ta v úvodu
pozdravila přítomné v sále a představila
členy nového zastupitelstva města. Zároveň oznámila, že 27. října se vzdal
mandátu Pavel Dražan, a to písemně
do rukou starostky. Tím byly splněny
podmínky pro zánik mandátu a zároveň
podmínky pro nastoupení náhradníka
– Ing. Tomáše Hlaváčka.
Všichni členové nově zvoleného zastupitelstva města poté složili slib pronesením slova „slibuji“, které stvrdili svým
podpisem pod text slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města
a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“
Aleš Rádl, starosta města
Počet zástupců starosty
Dalším bodem schváleného programu byl stanoven na sedm. Všech jedenajednání bylo stanovení počtu zástupců dvacet zastupitelů s návrhem vyjádřilo
starosty, členů rady a způsobu volby souhlas.
(podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., tvoří
Předsedající poté vyzvala členy zastuRadu obce starosta, místostarosta/mís- pitelstva k předložení návrhů na počet
tostarostové a další členové rady volení místostarostů a rozhodnutí, zda budou
z řad členů zastupitelstva obce; počet funkci vykonávat jako uvolnění či nečlenů rady obce je lichý a činí nejméně uvolnění členové zastupitelstva. Aleš
pět a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí Rádl přednesl návrh, aby byli zvoleni dva
přesahovat 1/3 počtu členů zastupitel- místostarostové, Ing. Daniela Göttelová
stva obce).
naproti tomu návrh, aby byl zvolen pouZastupitel Aleš Rádl přednesl návrh, ze jeden místostarosta. Návrh Ing. Götteaby počet členů Rady města Černošice lové podpořilo osm zastupitelů, 13 bylo
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proti – návrh nebyl přijat. Pro návrh Aleše Rádla hlasovalo 13 zastupitelů a osm
bylo proti, čímž zastupitelstvo stanovilo
počet místostarostů na dva.
Uvolnění nebo neuvolnění
Členové zastupitelstva poté rozhodovali, zda budou starosta a místostarostové svou funkci vykonávat jako uvolnění
či neuvolnění členové zastupitelstva. Zastupitel Aleš Rádl přednesl návrh, aby jeden místostarosta
byl uvolněný, jeden neuvolněný
a starosta neuvolněný člen zastupitelstva. Ing. Daniela Göttelová
přednesla návrh, aby starosta byl
uvolněným členem zastupitelstva
a místostarostové neuvolnění. S jejím
návrhem vyslovilo souhlas osm zastupitelů, 13 bylo proti, čím návrh nebyl přijat.
S návrhem Aleše Rádla vyslovilo souhlas
13 zastupitelů, osm bylo proti. Tím byl
návrh přijat a zastupitelstvo stanovilo, že
starosta obce bude neuvolněným členem
zastupitelstva, první místostarosta bude
uvolněným členem zastupitelstva a druhý místostarosta neuvolněným členem
zastupitelstva.
Způsob volby
Předsedající vyzvala zastupitele, aby
rozhodli o způsobu volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města
(volby mohou probíhat jako tajné hlasování nebo veřejné hlasování). Zastupitel
Aleš Rádl přednesl návrh, aby volba
starosty, místostarostů a ostatních členů
rady města probíhala aklamací – veřejně.
S návrhem vyslovilo souhlas všech 21 zastupitelů, čímž byl návrh přijat.
Volba starosty města
Předsedající vyzvala zastupitele, aby
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přednesli návrhy kandidátů na post starosty. Ing. Zdeněk Vlček přednesl návrh,
aby starostou města byl zvolen Aleš Rádl.
Ing. Daniela Göttelová přednesla protinávrh, aby nejprve byla zvolena rada města
jako tým a poté byly z této rady zvoleni
starosta a dva místostarostové. Pro návrh Ing. Göttelové bylo osm zastupitelů,
13 bylo proti. Protinávrh nebyl
přijat. Pro návrh Ing. Vlčka hlasovalo 12 zastupitelů, osm bylo
proti a jeden se zdržel hlasování.
Návrh byl přijat. Starostou města
byl zvolen Aleš Rádl.
Volba místostarostů
Zastupitel Lumír Apeltauer přednesl návrh, aby 1. místostarostkou
města (uvolněnou) byla zvolena Helena
Langšádlová. Ing. Aleš Pajgrt přednesl
návrh, aby 1. místostarostou města byl
zvolen Mgr. Michal Strejček. Pro návrh
Ing. Pajgrta hlasovalo osm zastupitelů,
proti bylo dvanáct, jeden se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat. Pro návrh Lumíra Apeltauera hlasovalo 12 zastupitelů,
proti bylo osm a jeden se zdržel hlasování. Návrh, aby 1. místostarostkou byla
zvolena Helena Langšádlová, byl přijat.
Zastupitel Aleš Rádl přednesl návrh,
aby 2. místostarostou města byl zvolen PhDr. Michal Jirout. Zastupitelka
PhDr. Lenka Kalousková přednesla návrh,
aby na tento post byla zvolena Ing. Daniela Göttelová. Pro návrh PhDr. Kalouskové hlasovalo sedm zastupitelů, 13 bylo
proti a jeden se zdržel hlasování. Návrh
nebyl přijat. Pro návrh Aleše Rádla hlasovalo 12 zastupitelů, osm bylo proti
a jeden se zdržel hlasování. Návrh byl
přijat – 2. místostarostou města byl zvolen PhDr. Michal Jirout.

z radnice
Volba dalších členů rady

Ing. Göttelové, aby dalšími členy rady
Předsedající navrhla, aby bylo hlasová- byli zvoleni Aleš Šabata, Josef Adam,
no o dalších členech rady města jednotli- Mgr. Filip Kořínek a Mgr. Michal Strejvě. Zastupitel Ing. Tomáš Hlaváček navr- ček.
hl hlasovat o všech čtyřech kandidátech
Pro návrh Ing. Göttelové hlasovalo
na další členy rady města najednou. Pro osm zastupitelů, 11 bylo proti a dva se
jeho návrh se vyslovilo 16 zastupitelů, pět zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. Pro
se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.
návrh Aleše Rádla hlasovalo 13 zastuZastupitel Aleš Rádl přednesl návrh, pitelů, osm bylo proti. Návrh byl přijat.
aby dalšími členy rady města byli zvoleni Dalšími členy rady města byli zvoleni
Ing. Jiří Řehoř, Milan Stříbrný, Aleš Šab- Ing. Jiří Řehoř, Milan Stříbrný, Aleš
(sj)
ata a Josef Adam. Následoval protinávrh Šabata a Josef Adam.

Helena Langšádlová,
1. místostarostka

Ing. Jiří Řehoř,
člen rady města

PhDr. Michal Jirout,
2. místostarosta

Milan Stříbrný,
člen rady města

Josef Adam,
člen rady města

Aleš Šabata,
člen rady města
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Jsme připraveni boj o finanční prostředky na rozvoj
našeho města svádět po celé následující čtyři roky
V komunálních volbách se o mandát zastupovat své voliče
ucházelo bezmála sto sedmdesát kandidátů. Oprávnění takto
zastupovat veřejnost však obhájilo či nově získalo pochopitelně jen jedenadvacet z nich. Každý z těchto zvolených
zastupitelů opírá svou volbu o nepochybnou důvěru velké
skupiny voličů, a to získanou buď pro své osobní vlastnosti
či jako výraz přesvědčení, že právě on je výrazným nositelem schopnosti reprezentovat jasné a zřetelné názory na to,
jakým způsobem by se mělo naše město v komunální oblasti
rozvíjet.
Proběhlé volby také nepochybně byly lity a žádoucí empatie tak, jak toho je
i střetem o to, zda jsme v uplynulých i v běžném životě třeba.
čtyřech letech šli správným směrem
Pokud jde o moji osobu ve funkci
či nikoliv. Skutečnost, že ti zastupitelé, nového starosty města, myslím si, že
kteří v očích veřejnosti reprezentovali o nikom nebylo a není k dispozici tolik
zřetelnou kontinuitu, získali v novém informací jako o mně.
zastupitelstvu prakticky shodný počet
Celé minulé čtyři roky jsem se snažil
mandátů, jako tomu bylo v zastupitel- pravidelně vyjadřovat a obhajovat své
stvu předchozím, snad srozumitelně názory na to, jakým způsobem se má navypovídá o tom, že práce, která byla še město dále rozvíjet, a deklaroval jsem
odváděna minulým vedením města, byla svoji ochotu a připravenost k tomuto
vnímána jako prospěšná výraznou větši- rozvoji svými silami přispívat.
nou obyvatel našeho města.
Cítím se být více osobou konzervativPři volbě nového vedení města se tak ní nežli zbrkle liberální a jsou mi bližší
především hledalo takové uspořádání, spíše změny mírné a kontinuální, které
jež by nejlépe odráželo důvěru, kterou vycházejí z dlouhodobějšího směřování
obhájil tým, jenž řídil město dopo- a mají hlubší opodstatnění. Mám za to,
sud, a zároveň by nejlépe vyjadřovalo že pravidel a regulací nemusí být přesi nově volbami stanovený poměr této příliš, mají však být srozumitelná, jednodůvěry.
duchá a musí platit bez výjimek. Věřím
Nová rada města je tak složena přede- ve spontánní schopnost lidí organizovat
vším ze stran, které v ní zasedaly v mi- dobře své záležitosti a roli jejich vedení
nulém období, byť v jiném uspořádání, vnímám spíše v úloze dohledu nad doa ve vedení města jsme si s kolegyní držováním dohodnutých tradičních praLangšádlovou drobně vyměnili role. videl vycházejících z dlouhodobé zkuVěřím, že takto sestavený tým nového šenosti. Lépe než jiní možná vidím, jak
vedení bude ještě lépe než ten minulý důležité je, aby tak malá komunita jako
schopen vytvářet dostatečný prostor pro naše město dokázala fungovat bez zbyrovnoměrné uplatňování ryzí raciona- tečných neshod, protože v malých cel-
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cích zpravidla platí, že se snáze nachází
síla k tomu něco kazit než schopnost něco tvořit. Proč to tak je, nevím, ale znám
obce, kde se pro samé hádky čtyři roky
nehnuli z místa. Věřím, že naše město se
mezi takové paralyzované celky v tomto
nadcházejícím období nezařadí.
Většinu věcí, které dokáží občany vždy
spolehlivě rozdělit, se totiž podařilo
vyřešit již v minulém volebním období.
Naše město má schválený nový územní
plán i strategii rozvoje, jsou zpracovány
projekty na rozsáhlou rekonstrukci silniční sítě i na rekonstrukci či výstavbu
centrálních ploch, zatímco budování vodovodů a kanalizací, které občany zpravidla nejvíce obtěžuje, je již prakticky
ukončeno. Proběhla rozsáhlá privatizace
bytového fondu a ve věci kontroverzně
restituované MŠ byla stanovena jasná
další strategie. Jsou hotovy a připraveny
plány na další rozvoj všech sportovních
ploch města včetně nové školní tělocvičny. Máme připraveny plány na budování
alejí i na další rozvoj rekreačního potenciálu města. Skoro by se chtělo říci, že
před námi jsou samá pozitiva a za dva
roky dovolená v Jugoslávii. Ale tak tomu
samozřejmě není.

run do svého rozvoje, než se z něj stane
„město, kde se dobře žije“. Město, o jakém jistě všichni sníme, za peníze, po
kterých zatím jen toužíme. Reálně jich
alespoň část získat, bude totiž skutečný
boj. Myslím, že však hovořím za celé
vedení města, když říkám, že jsme připraveni tento boj o prostředky na rozvoj
města pro své občany po celé čtyři roky
svádět. A chce se mi věřit, že se do něj
nově zapojí nejen ti zastupitelé, kteří
nemají přímý podíl na vedení města, ale
i někteří další, kteří život v našem městě
vnímají jako hodnotu, pro kterou stojí za
to něco udělat, případně i něco obětovat.
Koneckonců žádný lepší důkaz vztahu
přeci neexistuje.

Před naším městem ještě stojí úkol
investovat desítky a stovky milionů ko-

Aleš Rádl, starosta města,
kontaktní telefon: 724 082 503

Svou vizi dalšího rozvoje jsem vyjádřil
ve volebním programu, s nímž jsem se
ucházel spolu se svými kolegy o důvěru.
Většina jeho podstatných částí se nyní
stala součástí programového prohlášení rady města, v němž jsou obsaženy
rovněž i podstatné části volebních programů všech koaličních partnerů. Tím
jsme vymezili obsah svého čtyřletého
pověření a při jeho naplňování jsem
připraven ke službě ve prospěch občanů
našeho města.

Programové priority 2006 – 2010 přijaté radou města
Správa města

•

připravit kroky ke zkvalitnění prostředí výkonu správy města

•

zachování principu financování přeneseného výkonu státní správy výhradně
ze zdrojů od státu

•

Informační list profilovat jako infor-

mační měsíčník o aktivitách orgánů
města a společenských organizací na
území města a důležitých událostech

•

městská policie především jako služba
občanům Černošic:
- zlepšení plánů prevence a systematičnosti v práci
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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- pravidelné pěší pochůzky po celém • rekonstrukce místních komunikací:
katastru města
- páteřní komunikace celoměstskétechnické služby jako nástroj pro komho významu (zvláště Mokropeská,
pletní údržbu města:
Střední, Karlická)
- zavedení systému kompletní péče
- nutnost být ve vlastnictví města
o veřejnou zeleň, vodoteče a břeh
- upřednostnění při zapojení soukrořeky
mých investic
- prohlubování systematičnosti a plá- • maximální využívání možných dotačnovitosti
ních titulů
důsledná regulace a kontrola škodli- • okolí mokropeského nádraží: parkovávých exhalací
ní, funkční řešení celého prostoru
kontrola pořádku a dodržování hygie- • řešení prostoru na vjezdu do města,
nických předpisů v chatových osadách
vodárny a čistírny odpadních vod
pravidelné smluvní plošné čištění měst- • úprava prostoru v okolí černošického
ských zpevněných komunikací a ploch
památníku a kostela
zřízení okružní linky městské dopravy v rozšiřování vybavení města městským
prosazování hlukových bariér podél
mobiliářem
železnice
• zřízení centrálního dozorovaného sběrpodpora alternativních zařízení pro
ného dvora
péči o předškolní mládež
• vhodnější umístění sídla technických
vypracování kompletní bezpečnostní
služeb
koncepce města
• realizace stromových alejí podél vhodpodpora kulturních akcí, spolkových
ných komunikací
činností a aktivit mládeže
• rozšiřování stávajících tří sportparků
využívání elektronických aukcí při za- • realizace zahrady u Základní umělecké
dávání veřejných zakázek
školy, menších parkových ploch a kliusilování o omezení a odklon tranzitní
dových zákoutí ve stávající zástavbě,
dopravy
relaxační zahrada u Domu s pečovavypracování regulačních plánů na všechtelskou službou
ny významné rozvojové plochy
• dostavba školy o plánovanou sportovInvestiční oblast
ní halu
princip rovnoměrného rozložení in- • dobudování cyklotras a doplňkových
vestic po celém území města ze tří
prvků pro cyklisty
zdrojů:
• dopravní řešení směřující k vyšší bez- příjmy města ze státního rozpočtu
pečnosti chodců
- dotační tituly
• realizace bezpečnostního kamerového
systému u vjezdů do města
- uvážlivý prodej městského majetku
realizace centra Karlštejnská
• zřízení kompostárny.

z radnice
(pokračování ze strany 2)
• zastupitelstvo města přijalo protinávrh
usnesení předložený panem Ing. A. Mandou:
Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 6192/4 o výměře 414 m² v k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za
celkovou cenu 1 000 Kč za m² mezi městem
Černošice (prodávající) a kupujícími.
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1131/26
o výměře 311 m² v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za cenu 1 500 Kč/m² mezi
městem Černošice (prodávající) a kupujícícími
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1733/6
o výměře 253 m² v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za celkovou cenu 60 000 Kč
mezi městem Černošice (prodávající) a společností IBS-ROKAL, s. r. o. (kupující)
• zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. parc. PK 555/4 od Pozemkového fondu ČR
• zastupitelstvo schvaluje znění a souhlasí s podpisem dohod o narovnání podle občanského
zákoníku mezi městem Černošice, restituenty
a majiteli nemovitostí; dále zastupitelstvo schvaluje znění a souhlasí s podpisem směnné smlouvy mezi restituenty a městem Černošice; dále
schvaluje znění a souhlasí s podpisem kupních
smluv mezi městem Černošice a majiteli nemovitostí; uvedené souhlasy zastupitelstva s podpisem smluvních dokumentů jsou podmíněny
zápisem údajů o vlastnickém právu restituentů
k pozemkům převáděným na město Černošice
tak, jak je předpokládáno v návrhu směnné
smlouvy a odsouhlasením všech geometrických
plánů příslušným katastrálním úřadem; zastupitelstvo souhlasí s tím, aby návrhy smluvních
dokumentů byly doplněny o formální údaje z geometrických plánů a připouští formální úpravy
návrhů smluv tak, aby v době podpisu smluv
odpovídaly aktuálním zápisům předmětných
nemovitostí v katastru nemovitostí
• I. zastupitelstvo města Černošice schvaluje Smlouvu o založení sdružení Spolek pro

partnerství evropských měst; II. zastupitelstvo schvaluje Stanovy občanského sdružení
Spolek pro partnerství evropských měst.

102. schůze rady města
ze dne 18. října 2006
Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí s přístavbou zádveří k rekreační chatě č. e. 1282 v ulici Táborské

• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na

pozemcích parc. č. 3731 a 3732 – Slunečná
souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2314/1 v ulici Na Marsu
• I. rada souhlasí s úpravou projektu (architektonická dominanta v 5. NP objektu D,
rozšíření administrativní plochy) objektu D
Centra Vráž; II. rada požaduje dopracovat
regulační plány
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 2917/76 v ulici Borůvkové
• rada souhlasí s termínem dokončení akce
Dostavba kanalizační sítě v červnu 2007
• rada souhlasí s opravou komunikací ulic
Waldhauserova a Jansova včetně příkopových
tvárnic a obrubníků s tím, že celkové vlastní
zdroje pro rok 2006 činí 3 273 tis. Kč
• rada souhlasí s podpisem dodatku ke
smlouvě s fy Strabag na výstavbu chodníku
v ulici Školní, který stanovuje termín dokončení prací 30. 11. 2006
I. rada souhlasí s provedenými vícepracemi
na komunikacích Školní a Na Ladech; II. rada
souhlasí s podpisem dodatku smlouvy, stanovující konečnou cenu díla
• rada souhlasí s tím, aby výměnu střešní
krytiny na domě č. p. 627 ve Slunečné ulici
provedla firma Nováček Josef; cenové nabídky: Klempířství Jahoda Miroslav – 219 450 Kč
vč. DPH; Klempířství Ludický Michal
– 243 075 Kč vč. DPH; Stavební firmy Nováček Josef – 197 064 Kč vč. DPH)
• rada souhlasí s prodloužením nájemních
smluv pro všechny současné nájemníky DPS
pro rok 2007

• rada
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z radnice
• rada ve věci Návrh na zrušení nařízení rady • rada

města č. 3/2003 o stavební uzávěře ze dne 22.
10. 2003 bere na vědomí dopis navrhovatelů
zaslaný Krajskému úřadu Středočeského kraje; s ohledem na to, že uvedený pozemek se
nachází v aktivní zóně toku řeky, není možno
žádosti vyhovět
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
pro nové rodinné domy podle předložené
situace: ul. Plzeňská, parc. č. 2234 – pod podmínkou, že přechod kabelu pod křižovatkou
Plzeňská – Jablonecká bude proveden protlakem pod komunikací a vykopaná zemina
nebude skladována na komunikaci; ul. Mokropeská, parc. č. 2855; ul. Boženy Němcové č.
p. 791; ul. Sv. Čecha, parc. č. 1012/1
• rada souhlasí s 50ti procentní finanční spoluúčastí na vybudování úseku kanalizačního
řadu v délce 30 m v ulici Topolské
• rada města souhlasí se zpevněním příjezdu
k pozemku parc. č. 2083 v ulici Kladenské
• rada ukládá OISM realizovat takové řešení,
které zajistí zlepšení odtokových poměrů dešťové vody u domu č. p. 629 – Slunečná ulice;
T: 1 měsíc
• rada nesouhlasí s návrhem dělení a scelení
pozemků u domu č. p. 468 – ul. Zd. Lhoty
a konstatuje, že záměr není v souladu s prostorovými regulativy území
• rada souhlasí s přístavbou (zastřešením
vjezdu) domu č. p. 1856 v Peroutkově ulici
• rada souhlasí s položením chrániček pro
budoucí vedení optické sítě v Riegrově ulici
v rámci rekonstrukce komunikace
• rada nesouhlasí s návrhem na navýšení
nájemného za pozemek č. parc. 4182/2, kde
je umístěno vodohospodářské zařízení (vrt),
spadající do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně, a ukládá právníkovi města dále
jednat
• rada města schvaluje soubor rozpočtových
opatření č. 8/2006
• rada souhlasí s podpisem smlouvy o partnerství – OS Zvoneček
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souhlasí s odmítnutím dědictví po
zesnulé majitelce soukromé knihovny a doporučuje odmítnutí zastupitelstvu města ke
schválení
• I. rada zadává podlimitní veřejnou zakázku
na dodávku a bezplatný servis multifunkční
reprografické techniky a schvaluje zadávací
dokumentaci pro tuto zakázku; II. rada ukládá odboru KS a odboru informatiky zveřejnit
dokumentaci způsobem odpovídajícím zadání podlimitní veřejné zakázky
• I. rada bere na vědomí zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě
a informace o výsledku voleb pedagogických
pracovníků do školské rady; II. rada schvaluje
zřizovací listinu rady školy
Odbor životního prostředí
• rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení
zastavení výkonu rozhodnutí vymáhání pokuty společnosti SUN CZ, spol. s r.o. (průběh
exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jí bude
dosazeno, nepostačí ani ke krytí nákladů
exekuce a odepsaní pohledávky za povinným
z účetnictví, pohledávka je nedobytná)
Odbor dopravy
Z komise dopravní a bezpečnostní
Vyhodnocení průzkumu využití doplněných
autobusových linek
Komise doporučuje v rámci finančních možností zachovat ty spoje, které byly obsazeny
více než 20 cestujícími. U nočních spojů doporučuje zachovat poslední spoj a předposlední zrušit.
• I. rada ukládá odboru dopravy předložit
výsledky průzkumu využití doplněných autobusových linek
Odpověď Českým drahám k délce vlakových
souprav
Vlakové soupravy by měly jezdit kompletní
minimálně po celou dobu dopravní špičky,
tedy od 5.00 do 8.00 a od 15.00 do 18.00, kdy
jsou vlaky zcela naplněné; v této době by neměly být spoje pokryty kratšími soupravami.

• II.

rada pověřuje odbor dopravy odeslat
odpověď Českým drahám
Křižovatka ulic K Lesíku a Pod Višňovkou
Komise doporučuje umístit do ulice Pod Višňovkou dopravní značku Dej přednost v jízdě
a ulici K Lesíku označit v této křižovatce jako
hlavní; současně by bylo vhodné posunout
sloupky s řetězem a případně i mříž šachty
vodoteče z křižovatky směrem nahoru, aby
se vozidla mohla v ústí ulice Pod Višňovkou
lépe vyhýbat; volné konce zábradlí u šachty
je třeba opatřit sloupkem, aby se zábradlí
neohýbalo.
• III. rada pověřuje OTS realizací uvedených
opatření
Křižovatka ulic Fügnerova – Poštovní
– V Boroví
Komise nesouhlasí s návrhem změnit úpravu
přednosti v jízdě na křižovatce. Doporučuje
ponechat křižovatku nerozlišenou a nadále
tedy uplatňovat pravidlo přednosti zprava.
Zvýšený přechod přes ul. Dr. Janského
Umístění zvýšeného přechodu bylo původně
plánováno k trafice; vzhledem k tomu, že
chodník na Školní byl vybudován na pravé
straně, doporučuje komise změnu umístění
přechodu; zvýšený přechod by měl být zřízen
v místě současného osvětleného přechodu
s tím, že na straně samoobsluhy vpravo od
parkoviště bude vybudován krátký úsek
chodníku.
• IV. rada konstatuje, že v navrhovaném místě
nelze zvýšený přechod realizovat kvůli odtokovým poměrům komunikace
Odbor stavební úřad
• rada schvaluje návrh dodatku č. 2 k mandátní smlouvě s pořizovatelem 3. změny ÚPnSÚ Černošice č. M 007/2003
Tajemník úřadu
• rada pověřuje výkonem interního auditu
paní Annu Hrabákovou
Odbor kultury
• rada souhlasí s pronájmy učeben v MěKS

z radnice
od 15. 9. 06 do 30. 6. 07 (kurzy během školního roku)
• rada souhlasí s pronájmem sálu v MěKS od
24. 10. 06 do 30. 6. 07 za 5 000 Kč žadatelce za
účelem sportovní činnosti
• I. rada ukládá odboru kultury připravit
a podat žádost o grant pro Mariánskou pouť
z Fondu kultury Středočeského kraje; II. rada
ukládá OK podat žádost o grant na zařízení
městské knihovny
Městská policie
• rada souhlasí s podpisem dodatku upravujícím platby za služby vyplývající z veřejnoprávní smlouvy s obcí Třebotov
Různé
• rada ukládá OISM zařadit do plánu investic
úpravu povrchu části komunikace Topolská
Zápis z komise investiční
• rada bere na vědomí a konstatuje, že vynaložené finanční prostředky na investiční akce
odpovídají velikosti jednotlivých lokalit
Různé
• rada doporučuje zařadit do rozpočtu města
příspěvek na dokončení oprav kostela Nanebevzetí Panny Marie v roce 2007 v částce
150 000 Kč
• rada bere na vědomí Přehled poskytování
domácí péče ošetřovatelské služby dodaný
Farní charitou Neratovice
• rada souhlasí se zakoupením nové vývěsky
pro ČČK a ukládá TS realizaci
• rada souhlasí s provizorním oplocením části pozemku – Nádražní 505

Zasedání rady města
dne 6. listopadu 2006

• rada nesouhlasí s dělením pozemků u domu

č. p. 468 společnosti Teska byty s. r. o. v ulici
Zd. Lhoty pro uvažovaný rodinný dvojdům
podle upraveného návrhu vzhledem k tomu,
že předložený záměr není v souladu s prostorovými regulativy území
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z radnice
• rada souhlasí s

dělením pozemků parc. č.
2344 a 2345/2 v ulici Střední
• rada nesouhlasí s vybudováním zpevněných ploch na pozemku parc. č. 1442/1 v ulici
Nerudova (velikost současných zastavěných
a zpevněných ploch, 42,5 %, již značně překračuje regulativy stanovené ÚP) a doporučuje žadateli jednat se stavebním úřadem
o alternativním řešení s ohledem na procento
zastavěných a zpevněných ploch
• rada souhlasí s přijetím cenové nabídky fy
Strabag (29 987 Kč vč. DPH) na úpravu nájezdu z ulice Slunečné do ulice Pod Višňovkou
m rada souhlasí s přijetím předložené cenové
nabídky (14 280 Kč vč. DPH) na vypracování
projektové dokumentace plynové přípojky
a vytápění v objektu hasičů č. p. 1128 v Radotínské ulici
• I. rada bere na vědomí přípravu rekonstrukce
komunikací Mokropeská, Kladenská, Smetanova, Tyršova (úsek Vrážská – Karlická), Na Višňovce, K Višňovce, Rumunská, přístupová k Vápenici, Topolská – nezpevněná část (navrhuje
doplnit o ul. Střední); II. rada žádá o předložení
podrobné zprávy o fázích rozpracovanosti jednotlivých komunikací s vyznačením vlastnických vztahů k pozemkům pod nimi
• rada ve věci Dostavba vodovodní a kanalizační sítě v Černošicích souhlasí s vícepracemi při opravě Jansovy ulice (sanace podloží)
za navrženou cenu 191 811 Kč vč. DPH
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy na zřízení věcného břemene vedení středotlakého
plynovodu na pozemcích parc. č. 4727/10
a 4727/28 v k. ú. Černošice za jednorázovou
úplatu 200 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení
• rada nesouhlasí s prodejem pozemku parc.
č. 3925 o výměře 46 m² a části pozemku parc.
č. 3935/1 o výměře 307 m² (oba v chatové
osadě Zátoka radosti) žadatelům z důvodu
zachování územní rezervy pro zajištění dostatečné infrastruktury v daném území
• rada ve věci Žádost o úpravu hranic plotu
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do ul. Mokropeská v souvislosti s plánovanou stavbou oplocení pozemku parc.
č. 2917/49 souhlasí s navrženou směnou
pozemků a s doplatkem dle rozdílu výměr
pozemků za cenu stavebního pozemku v dané lokalitě
Finanční odbor
• rada souhlasí s návrhem rozpočtového provizoria pro rok 2007 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení
• rada bere na vědomí Rozpočtový výhled
2007 až 2009 jako podklad pro sestavování
rozpočtů na příslušná období
• rada souhlasí s vyřazením majetku MŠ
Karlická v celkové pořizovací hodnotě
50 993,50 Kč z důvodu opotřebení, nefunkčnosti a neupotřebitelnosti po rekonstrukci
pavilonu školy
Odbor kancelář starosty
• rada ve věci Projednání odměn členům
zastupitelstva za výkon funkce navrhuje zastupitelstvu ke schválení:
• odměnu neuvolněnému starostovi ve
výši 15 000 Kč ode dne schválení výše
odměny zastupitelstvem města (zasedání
dne 28. 11. 2006)
• odměnu neuvolněnému místostarostovi
ve výši 5 000 Kč ode dne schválení
• odměnu neuvolněnému členu rady ve
výši 1 640 Kč ode dne schválení
• odměnu neuvolněnému předsedovi výboru, komise ve výši 1 340 Kč ode dne
schválení
• odměnu neuvolněnému členovi výboru,
komise ve výši 1 170 Kč ode dne schválení.
V případě souběhu více funkcí náleží členu
rady odměna ve výši souhrnu odměn za
výkon nejvýše dvou funkcí, a to odměny za
výkon funkce člena rady a odměny za výkon
další funkce, za který se poskytuje odměna
nejvyšší; ostatním členům zastupitelstva se
poskytuje odměna pouze za výkon funkce, za
kterou se poskytuje nejvyšší odměna.

z radnice
Výše odměny uvolněnému místostarostovi je
dána zákonem a prováděcími předpisy.
• rada konstatuje, že po doručení písemného vzdání se mandátu pana Pavla Dražana
se pan Ing. Tomáš Hlaváček stal v souladu
s § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., členem
zastupitelstva města a ukládá starostovi vydat
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
Technické služby
• rada ve věci Oznámení o změně výkupních
cen – EKO-KOM souhlasí s dodatkem č. 3 ke
smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadu z obalů
• rada ve věci Návrh fy Rumpold-P, s. r. o. na
změnu cen za svoz a odstraňování odpadů
v Černošicích ukládá starostovi a místostarostce dále jednat s firmou o snížení
Odbor dopravy
• rada souhlasí s podpisem smlouvy o dílo
týkající se provádění zimní údržby ul. Dr. Janského ve vlastnictví Středočeského kraje
(u silnice III. třídy je stanoveno provedení
posypu při běžných zimních podmínkách do
12 hodin; jelikož pro město je tato komunikace důležitou tepnou, provádí zimní údržbu TS
Černošice v I. pořadí důležitosti za smluvní
částku)
• rada ve věci Letecká doprava nad městem
ukládá odboru dopravy pokračovat ve spolupráci s právníkem města v jednáních s vedením letiště s cílem snížení hladiny hluku
z letového provozu
• rada souhlasí s umístěním reklamního zařízení Pizzeria Luna na 4 sloupech veř. osvětlení, a to na komunikaci: ul. Dobřichovická
před křižovatkou s ul. Slunečná; ul. Slunečná
u ul. Na Ladech; 2 × ul. Slunečná u křižovatky
s ul. Dr. Janského
• rada souhlasí s umístěním reklamního zařízení Drogerie Kettnerová na vlastní konstrukci na rohu ulic Rumunské a Dr. Janského
Odbor kultury
• rada souhlasí s nákupem 4 bezdrátových
mikrofonů a jednoho megafonu (budou slou-

žit hlavně pro ozvučení zasedání zastupitelstva města)
• rada souhlasí s pronájmem jedné místnosti v budově bývalé provozovny Dipra od
1. 11. 2006 za 5 000 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou skupině
historického šermu Alotrium
Různé
• I. rada zřizuje tyto komise (obsazení bude
minimálně tříčlenné):
• Investiční komise
• Stavební komise
• Komise dopravní a bezpečnostní
• Komise životního prostředí
• Sociální komise
• Komise školská a pro mládež
• Kulturní komise
• II. rada doporučuje zastupitelstvu města
zřídit tyto výbory:
• Finanční výbor
• Kontrolní výbor
• rada bere na vědomí, že k 1. 11. 2006 bylo
v Černošicích hlášeno 5 338 obyvatel. 36 obyvatel má trvalé bydliště na ohlašovně (MěÚ)
• rada ukládá odboru soc. věcí a zdravotnictví projednat s obyvateli DPS možnosti podání žádosti o soc. dávky a pomoc s realizací
žádosti
• rada bere na vědomí výměnný pobyt francouzských dětí

• I.

rada souhlasí s bezplatným užíváním
pozemku vedle betonárny Sborem dobrovolných hasičů Černošice a současně požaduje,
aby plocha byla udržována v čistotě; II. rada
ukládá OISM shromáždit nabídky na vybudování lanového centra na části uvedeného
pozemku; III. rada ukládá TS připravit a instalovat lehké přenosné branky a zařadit do
plánu práce další kultivaci pozemku

• rada ve věci Nadace ČEZ – projekty Oran-

žová hřiště ukládá OISM připravit žádost
o dotaci.
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Z činnosti Technických služeb města Černošice
1 V poslední době poškodili vandalové desítky dopravních značek nacházejících se na území města; od
1. listopadu pracovníci technických služeb postupně
poškozené dopravní značení vyměňují a zároveň
doplňují značení na místech k tomu nově určených.
2 U mokropeské železniční zastávky dokončili pracovníci technických služeb úpravu už druhé plochy,
kterou mohou obyvatelé města využít k odstavení
svých vozidel; plocha, ze které bylo třeba nejprve
odstranit černou skládku, vysekat křoviny, srovnat
terén a navézt štěrk, byla v konečné fázi zhutněna
vibračním válcem.
3 Pro potřeby technických služeb a brzy i všech obyvatel zakoupilo město štěpkovač na zpracování
dřevního odpadu; na zařízení poháněné agregátem
traktoru John Derre, které dokáže zpracovat větve
o průměru až 20 centimetrů, získalo město sedmdesátiprocentní dotaci; štěpkovač zpracovává dřevní
odpad shromažďovaný v areálu TS a odpad z prořezu prováděného pracovníky technických služeb na
území města; štěpkovaná hmota je využívána například k zazimování okrasných rostlin na veřejných
prostranstvích města.

2
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3

4 Podle projektu schváleného městskou radou osadili pracovníci technických služeb
okolí hřiště v Husově ulici zelení tvořenou
javory, tavolníky, jeřáby, skalníky a mochyněmi; teď si jenom přejme, aby sazenice
za více než 40 tisíc korun zůstaly na svých
místech a mohly se rozrůst do plné krásy.

4

5 V týdnu od 20. do 24. listopadu proběhl
tradiční velký úklid černošických komunikací; automobily fy Komwag obhospodařily na osmadvacet kilometrů ulic se
(sj)
zpevněným povrchem.

5
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Dva maskovaní útočníci přepadli a oloupili ženu
Ve večerních hodinách 26. října přijala hlídka městské policie oznámení o přepadení ženy, kterou dva maskovaní útočníci údajně vtáhli násilím do její rekreační chaty
a uvnitř ji pak oloupili o dva mobilní telefony, finanční hotovost a šperky. Hlídka
místo činu zajistila a přivolala lékařskou službu a Policii ČR, která případ převzala.
Ukradené vozidlo se našlo – v noci z 25. Nezabrzděné vozidlo bouralo – 31. října
na 26. října ukradl neznámý poberta v Poš- večer, při běžné kontrolní činnosti, zjistila
tovní ulici osobní auto. Krádež oznámil hlídka srážku tří osobních motorových
městské policii majitel vozidla v ranních vozidel v ulici Komenského. Na místě
hodinách. V 11.15 téhož dne bylo městské sice zastihla majitele dvou poškozených
policii oznámeno, že odcizené vozidlo bylo vozidel, viníka karambolu však nikoli. Šenalezeno v obci Tmaň.
třením došli strážníci k závěru, že vozidlo,
Hlídka objevila pohřešovanou osobu – které obě další poškodilo, při zaparkovaní
27. října ve večerních hodinách hlídka jeho řidič nezabrzdil. To se po jeho odměstské policie kontrolovala osobní auto chodu samovolně rozjelo a narazilo do
řízené mladým mužem, který neměl řidič- automobilů stojících na protější straně
ské oprávnění. Pro podezření z trestného vozovky.
činu byl proto předán Policii ČR. Na místě Automobil není trezor – 1. listopadu
policisté rovněž zjistili, že ve vozidle se na- v 15.45 oznámila hlídce městské policie
chází další osoba, vyhlášená v celostátním mladá žena vykradení osobního autopátrání jako pohřešovaná.
mobilu v ulici Karlická. Věc byla předána
Část lupu zloději neodvezli – 28. října Policii ČR. Městská policie tímto opětovně
o deváté hodině ranní bylo městské poli- upozorňuje řidiče, aby nenechávali v zaparcii oznámeno vloupání do jedné z garáží kovaných vozidlech žádné, byť i bezcenné
v ulici Dr. Janského. Pachatelé tu odcizili věci, které zloděje přitahují. Ti zpravidla
věci v hodnotě několika desítek tisíc korun. napáchají značnou škodu již tím, že poškoZhruba za dvě hodiny po tomto oznámení dí zámky či rozbijí okna.
přijala hlídka oznámení další, a to o nálezu
v ulici Lermontova. Šlo o několik předmětů Záchranáři vyprošťovali řidiče – 2. listopocházejících z krádeže v ulici Dr. Janského. padu v 19.15 přijala hlídka městské policie
Podle stop policisté zjistili, že tu pachatelé oznámení o těžké dopravní nehodě, ke
zmíněné krádeže měli zaparkované osobní které došlo na silnici mezi Černošicemi
a Radotínem. Řidič Renaultu tu ve značné
vozidlo, kterým většinu lupu odvezli.
Tísňové volání se nepotvrdilo – 31. října rychlosti nezvládl řízení, doslova vylétl mive večerních hodinách prověřovala měst- mo vozovku a narazil do stromu. Na místě
ská policie tísňové volání na linku 158. To nehody zasahovali hasiči a pracovníci záoznamovalo, že v prostoru mokropeské že- chranné služby. Aby se k řidiči záchranáři
lezniční zastávky se pohybuje muž silnější dostali, museli vozidlo rozřezat. Vyproštěný
postavy, oblečený v bundě oranžové barvy, muž byl poté převezen do nemocnice. Silkterý si lehá do kolejiště a ukládá zde ně- nice byla na dvě hodiny uzavřena.
jaké předměty. Hlídka prohledala celý prostor zastávky a obě strany kolejiště, nikoho
a nic však nenalezla.
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Z proražené nádrže unikal benzin – 6. listopadu odpoledne oznámila městské policii
všímavá žena, že v ulici Mokropeská kdosi

z města a okolí
prorazil palivovou nádrž zaparkovaného
vozu, ze které vytéká benzin. Nebezpečnou
situaci vyřešila zásahová jednotka SDH
Mokropsy.
Kradou se i registrační značky
– 6. listopadu v odpoledních
hodinách přijala městská policie
oznámení, že kdosi odcizil registrační značky z motorového vozidla zaparkovaného v Komenského ulici. Registrační značky byly
zadány do policejního pátrání.

Havarovaný vůz skončil na přechodu
– 20. listopadu v ranních hodinách došlo
v křižovatce ulic Dr. Janského a Školní ke

Neznámý z vlaku zřejmě vyskočil – 10. listopadu v 19.15 přijala
městská policie oznámení, že
v prostoru mokropeské železniční zastávky vypadl z vlakové
soupravy muž. Na místě samém
však hlídka nikoho nenalezla.
Po prověření celé události došli
policisté k závěru, že neznámý ze
soupravy pravděpodobně nevyHavarovaná dodávka se zastavila přímo na přechodu
pro chodce.
padl, ale vyskočil.
„Zloději“ instalovali vánoční výzdobu – střetu osobního vozidla a dodávky. Po
10. listopadu ve 21.10 byla městská policie nárazu skončila dodávka na chodníku
upozorněna, že kdosi krade měděné ople- v místě přechodu pro chodce. Doslova
chování mokropeské kapličky. Hlídka při jako zázrakem nebyl nikdo zraněn. Celou
příjezdu na místo zjistila, že nejde o zlodě- událost převzala Policie ČR.
je, ale o pracovníky firmy Eltodo, kteří na Hledaný muž byl zatčen – 20. listopadu
kapličku instalují vánoční výzdobu.
byla městská policie požádána Službou
Ropné látky proudily do kanalizace – kriminální policie Prahy 4 o součinnost
16. listopadu v ranních hodinách bylo při zatýkání hledaného muže, který se
městské policii oznámeno, že do kanali- zdržoval ve své chatě v Černošicích. Zazace jsou vypouštěny ropné látky. Toto držený byl policejní eskortou převezen
nebezpečné počínání bylo okamžitě ozná- do Prahy.
meno SDH Mokropsy, HZS Kladno, Poli- Před samoobsluhou vzplálo vozidlo
cii ČR a Odboru životního prostředí MěÚ – 21. listopadu v odpoledních hodinách
Černošice. Samotný zásah pak v průběhu došlo před samoobsluhou v ulici Vrážská
celého dne prováděla zásahová jednotka k požáru osobního vozidla. Hlídka mísmokropeských hasičů. Vyšetřování celé to požáru okamžitě zajistila a přivolaní
události převzala – jako podezření z trest- mokropeští a řevničtí hasiči oheň sponého činu na úseku životního prostředí lečnými silami zdolali.
Gregor Dušička, městská policie
– Policie ČR.
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Vyhlášení výběrového řízení
Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní místo vedoucího úředníka
– vedoucího finančního odboru Městského úřadu Černošice.
Název územního samosprávného celku:
Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Druh práce a místo výkonu práce: řízení
práce odboru zabezpečujícího následující
činnosti:
Samospráva
Odbor
- sestavuje návrh rozpočtu města a provádí
veškeré úkony s tím spojené
- provádí rozbor hospodaření a kontrolu
hospodaření města
- zabezpečuje financování ze všech kapitol
rozpočtu města
- připravuje přehled o výsledku hospodaření
města za jednotlivá čtvrtletí a za uplynulý
kalendářní rok (závěrečný účet)
- provádí finanční vypořádání se státem,
krajem a ostatními právními subjekty
- zabezpečuje inventarizaci veškerého majetku města v rozsahu stanoveném hlavní
inventarizační komisí nebo starostou
- zabezpečuje úvěrování rozpočtu města
- připravuje návrhy na zřizování trvalých
nebo dočasných peněžních fondů města
- připravuje podklady pro jednání finančního výboru, případně finanční komise
- v oblasti financování připravuje podklady
pro zastupitelstvo a radu
- vede účetnictví podle platné účtové osnovy, v souladu s platným zákonem o účetnictví a dalšími předpisy, upravujícími
vedení účetnictví
- eviduje došlé faktury, jejich oběh a splatnost
- proplácí došlé faktury a realizuje další bezhotovostní platby
- vystavuje faktury a další příjmové doklady
- sleduje stav peněžních prostředků města
dle bankovního výpisu a o případných

18

-

-

-

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

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

s nabízenou prací,
e) uživatelská znalost práce na PC,
f) minimálně tři roky praxe v oboru nabízené práce,
g) čistý trestní rejstřík,
h) negativní lustrační osvědčení.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než tři měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
d) lustrační osvědčení
Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Lhůta pro podání přihlášky: do 11 hodin
dne 12. 1. 2007
Místo a způsob podání přihlášky:
Přihláška musí být podána písemně k rukám tajemníka Městského úřadu Černošice.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto
náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
f) datum a podpis zájemcePřihláška se zasílá
na adresu: Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Město Černošice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů!
Bc. František Dvořák, tajemník Městského
úřadu Černošice, tel.: 251 081 523, 221 982 465
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Dokončované stavební akce města ve čtvrtém čtvrtletí

V rámci stavebních akcí v gesci Odboru
investic a správy majetku města Černošice, které proběhly ve 4. čtvrtletí letošního
roku, byl v prvé řadě dokončen chodník
ze zámkové dlažby v ulici Školní, a to
v úseku od ulice Dr. Janského k ulici K lesíku. Náklady na výstavbu chodníku byly
ze 75 procent hrazeny z dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury. V ulici Školní byla rovněž vybudována
čtyři stání určená pro automobily přivážející děti do školy. A to z toho důvodu,
aby při vystupování a nastupování školáků nebránily dopravě. Kolaudace stavby
proběhne v první prosincové dekádě.

Druhá akce, která se v současné době
dokončuje, je rekonstrukce ulice Riegrova včetně mostku přes potok Švarcava,
který byl kvůli těžké nákladní dopravě
v dezolátním stavu. Pokládka živičného
povrchu tu proběhne v prvním prosincovém týdnu. Obě stavební akce realizuje
fy Strabag.

Dokončený chodník i s parkovacím stáním
v ulici Školní.

Poslední v současné době dokončovanou stavbou, realizovanou v rámci velké
akce Dostavba kanalizace a vodovodů,
je pokládka nového živičného povrchu
v ulicích Waldhauserova a Jansova. Dokončení je plánováno rovněž na první
dekádu měsíce prosince.
(sj)

Ulice Riegrova koncem listopadu.
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Čtvrté narozeniny Clubu Kino v duchu třicátých let

J

iž čtvrtým rokem nabízí své
služby obyvatelům Černošic
místní Club Kino. A dá se říci,
že si za tu dobu získal dobré
jméno u kulturní veřejnosti
a vydobyl si důstojnou pozici
mezi umělci, kteří se sem rádi
vracejí. Klub se stal vyhledávaným místem pro prezentaci rozličných uměleckých
názorů a uměleckých žánrů.
16. listopadu se tu konala Velká narozeninová párty, která
se nesla ve stylu třicátých let.
Popřát přijely kapely Bugles K narozeninám Clubu Kino přišel popřát i starosta města
- Beatles revival a krásné hol- Aleš Rádl (na snímku s Jožou Barchánkem, duchovním
ky Toffees.
(red) otcem všech klubových akcí)
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Chodí včely na zimu spát?

Ř

íká se, že příroda
chodí na zimu
spát. Stromy shodí listí,
ustelou si a čekají na
bílou peřinu. K zimnímu spánku se ukládá
i mnoho živočichů
a hmyzu. Říká se to
i o včelách, ale pravda to není.
Včely nespí, ale semknou se do chomáče
na plástech, kde mají zásoby potravy, a zahřívají se navzájem. Postupně vyjídají buňky
medu, přičemž podávají potravu těm, které
na ni nedosáhnou. I za mrazu je ve středu
chomáče až 30 °C. Na jeho okraji však je
kolem deseti stupňů a u vnitřní stěny úlu
i nula. Tam se včela dostat nesmí. Ve včelnici proto zachováváme klid a včely nerušíme.
Však si na konci léta s námi užily dost. Nejdříve jsme jim v červenci vzali med a dali
jim cukerný roztok, ze kterého si musely
znovu udělat potravu na zimu, což je pro ně
velká zátěž a mnoho se jich upracuje. Vždyť
musí odpařit asi osm litrů vody a zpracovat
až 15 kilo cukru, který jim nahradí odebraný
med, do takové kvality, aby se jeho zásoby
nekazily. Ale jsou to včely letní s krátkou
životností 4 až 6 týdnů a stejně by do zimy
zahynuly. Až v srpnu a v září se rodí dlouhověké včely, které jsou více živeny mateří kašičkou. Ty přežívají do dubna příštího roku
a vychovají novou včelí generaci.
V říjnu a v listopadu včelaři léčí včely
proti roztoči Varroa destruktor a v únoru
posílají vzorky měli do laboratoře Státní
veterinární správy, aby zjistili zdravotní stav
svých včel. Důležité je, že včelaři léčí včely
až po odebrání medu a nakrmení. V medu
proto nemohou být rezidua. Ne v každém
státě však platí tak přísná pravidla. Poslední
kontroly státní potravinářské komise a veterinární inspekce prokázaly, že med od včelařů prodávajících „ze dvora“, tedy včelařů, od
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nichž si zákazníci kupují med přímo, je bez
závad. Zato v prodejní síti velkoobchodů
nevyhovělo předpisům 70 procent tohoto
včelího produktu. Proto doporučujeme navštívit včelaře ve svém okolí. Letos mají medu dost a nikdy jej nefalšují. A zvláště v této
době častých nachlazení je med nejlepším
přírodním prostředkem ke zvýšení imunitního systému člověka, je lékem. Je však
i přírodní potravinou s širokým uplatněním
v našem jídelníčku.
Za včelaře základní organizace včelařů
pro Černošice a okolí vám přeji klidné
a šťastné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví do roku 2007.
Jaroslav Částka,
předseda ZO Českého svazu včelařů

Jaroslav Částka poslouchá, jak hučí jeho
včelstvo. Ujišťuje se, že je v pořádku.

z města a okolí

Přichází vánoční čas…

Možná, že právě teď máte plné ruce práce s předvánočním úklidem, nákupem dárků či
chystáte pečení dobrot. Zkuste si ale vyšetřit chvilku a společně nahlédnout do historie
nejkrásnějších svátků – Vánoc, vánočních zvyků a tradic.
Základem křesťanských Vánoc je biblický zdobeného barvou či lakem, zhotovovaly se
příběh o narození Ježíše Krista a oslava této však i z dalších materiálů jako skla, papíru či
události. Svátek narození Páně se od 4. sto- těsta. V baroku byly zdobeny drahými kameletí šířil z Říma po celém křesťanském světě. ny a zlaceny.
Tato vánoční atmosféra a zvyky přetrvaly až
Do Čech se první chrámové jesličky dostado dnešního 21. století.
ly v r. 1560 spolu s jezuity. Postupně se začaly
Advent – je církví stanovené vánoční šířit i do venkovských chalup a městských
období, které trvá čtyři týdny, začíná nedělí domácností. Lidé si je vyráběli sami. České
nejbližší k 30. listopadu. Symbolem tohoto mechanické betlémy se proslavily i v zahraobdobí je adventní věnec ozdobený čtyřmi ničí. Největší betlém je Tomáše Krýzy, který
svícemi, které se postupně zapalují v každou se skládá z 1 756 figurek a třebechovický
předvánoční neděli.
betlém s 1 200 figurkami.
Vánoční stromeček – původ této tradice
Jmelí – tomuto symbolu Vánoc byla přije údajně německý a je spojen s měšsuzována tajemná moc a přikládána síla
ťanským prostředím. První zmínka
vyvolat či udržet svazek mezi dvěma osoo osvětleném stromku uvnitř bubami opačného pohlaví. Byl symbolem
dovy je zaznamenána v brémské
života a ochranným talismanem. A jak
kronice z r. 1570. Šlo o jedli ozdoje tomu dnes? Jmelí patří mezi nejznábenou sladkostmi a papírovými
mější vánoční ozdobu bytu, a pokud
květinami, umístěnou v cechovní
věříte na kouzla Vánoc, prozradím
budově místních řemeslníků.
vám, jaké má jmelí další účinky.
V r. 1816 byl zaznamenán první
Jestliže jmelí pověsí hlava rodiny
vánoční stromeček na rakousna Štědrý den ráno nad sváteční
kém císařském dvoře. V českých
tabuli, přinese do domu štěstí.
zemích se vlastenci zdobení
Říká se také, že splní každému
bránili tím, že nejde o slovanský
stolovníkovi jedno přání, stačí jej
zvyk. V německé literatuře se však
zašeptat do plamínku první zapálené
zmínka o prvním zdobeném stromku na ne- svíčky na vánočním stromečku.
jmenovaném panství v Čechách objevuje již
Svátky doby adventní:
v 1. pol. 19. století a v roce 1843 píší noviny
4. prosinec, Sv. Barbora – nezapomeňte
o nákupu stromků v Praze jako o běžné věci. si opatřit barborky, jak se říká třešňovým
Na venkově se vánoční stromek objevuje až větvičkám, které by měly v teple domova do
od šedesátých let 20. století.
Vánoc vykvést.
Jesličky – tuto tradici založil ve 13. stol.
6. prosinec, Sv. Mikuláš – v předvečer sv.
František z Assisi. Přivedla ho k tomu Mikuláše jsou děti obdarovávány sladkostmyšlenka na vytvoření trojrozměrného mi.
obrazu události, která se kdysi odehrála
13. prosinec, Sv. Lucie – pořekadlo Lucie
v betlémském chlévě. Betlém se postupem noci upije znamenalo, že od tohoto data by se
času stával neoddělitelnou součástí Vánoc. měl zimní den prodlužovat a noc zkracovat!
Figurky byly nejčastěji vyřezávány ze dřeva
Milada Pajgrtová
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Přijďte oslavit 70 let trvání ledního hokeje v Černošicích

Celá řada skvělých sportovních zážitků okořeněných účastí bývalých slavných hráčů a zasloužilých funkcionářů bude připravena pro
všechny milovníky černošického hokeje, kteří v sobotu 9. prosince
zavítají do haly zimního stadiónu ve Fügnerově ulici 1244. Bude se tu
totiž slavit významné výročí – sedmdesát let organizovaného hokeje
v našem městě. Přímé dění na stadiónu doplní výstavka vybojovaných
trofejí a dobových fotografií vztahujících se k historii klubu, která bude
všem zájemcům k dispozici od 11.00 do 16.00 v posilovně v 1. patře stadiónu.
Program oslav v hale zimního stadiónu:
10.00 – 12.00
týmy HC Dobříš a Rabat Kladno.
15.00
Den otevřených dveří – soutěže a dovednostní hry pro děti z Černošic a okolí na leSlavnostní nástup mládežnických družstev
dové ploše (nezapomeňte vzít brusle sebou). a bývalých hráčů na ledovou plochu a pře13.00
dávání klubových upomínkových předmětů.
Slavnostní zahájení a přivítání bývalých
15.30 – 17.30
hráčů, funkcionářů a hostů.
Přátelské utkání prvního týmu SK Čer13.30 – 14.30
nošice s týmem staré gardy skvělých plejePřátelské utkání v minihokeji – soupeři rů Poldi Kladno.
Výbor oddílu ledního hokeje SK Černošice
černošických borců ze 2. a 3. tříd budou

V programu oslav sedmdesátých narozenin černošického hokeje nebudou chybět ani zápasy těch
nejmenších plejerů – budoucích opor hokejového A týmu. Jejich zápasy patří nasazením a bojovností k divácky nejzajímavějším
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Fotbalisté SK Černošice po podzimní části sezony 2006/2007
A mužstvo vstupovalo do soutěže s ambicemi umístit se v horní části podzimní
tabulky, což se podařilo. Páté místo ve vyrovnané soutěži je dobré. O lepší umístění
nás připravil výpadek mezi 4. a 7. kolem
– čtyři zápasy bez vítězství. Nejlepší střelci: Radek Záhorský 7×, Ludvík Stoulil 6×,
Martin Pařík a Martin Šourek 5×.

členné skupině. Důležité však není umístění, ale fakt, že i ti nejmenší mají zájem hrát
fotbal a lepší výsledky se určitě dostaví.
Tímto chci poděkovat jejich trenérovi panu Vodičkovi za skvělou a obětavou práci.
Poděkování patří také našemu městu za
poskytnutou dotaci na práci s mládeží
a všem našim sponzorům.
Pro naše diváky vydáváme nyní před
B mužstvo je podzimním překvapením.
Vede tabulku, což nikdo nečekal, neboť vět- každým domácím zápasem program.
šina hráčů docházela na tréninky jen spo- V něm se dočtou o průběhu zápasu minuradicky. Nejlepší střelci: Martin Pařík 7×, lého kola, najdou v něm tabulky ostatních
soutěží a také v něm představujeme naše
David Rakušan 5×.
Přípravka je po podzimu pátá v sedmi- sponzory. Redakční rada ve složení Martin
Pařík a Petr Jahelka děkuje všem našim faB mužstvo – IV. třída
nouškům za projevenou podporu klubu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Černošice B
Vonoklasy B
Kytín
Všenory B
Mníšek B
Lety B
Choteč B
Klinec
Čisovice B
Řevnice B
Kazín B

Záp.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Skóre
23:16
30:16
19:14
23:21
18:16
16:15
33:35
17:18
20:23
19:32
18:30

Body
21
20
18
16
16
16
16
14
11
6
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Zápasy Výhry Remizy Prohry
FK Lety
14
9
3
2
SK Olympie Dolní Břežany 14
8
3
3
Sokol Choteč
14
9
0
5
Sokol Dobřichovice
14
7
3
4
SK Černošice
14
7
3
4
Sokol Jeneč
14
7
2
5
Sokol Úhonice
14
6
4
4
Spartak Průhonice
14
6
2
6
Sokol Holubice
14
6
1
7
Sokol Červený Újezd
14
5
3
6
Sokol Jinočany
14
4
5
5
SK Slavia Jesenice B
14
4
4
6
Sokol Zlatníky
14
2
1
11
Rudná
14
0
2
12

Petr Jahelka,
sekretář fotbalového oddílu SK Černošice
Okresní přebor přípravek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Lety
Všenory
Mníšek
Dobřichovice
Černošice
Čisovice
Řevnice

Záp.
6
6
6
6
6
6
6

Skóre
64:4
31:18
18:10
15:40
10:20
7:24
11:40

Body
18
13
10
8
4
4
2

A mužstvo – okresní přebor
Skóre
40:20
39:16
44:33
26:15
31:26
31:21
37:30
20:20
24:29
26:27
25:23
27:39
15:49
15:52

+/9
6
6
3
3
2
1
-1
-2
-3
-4
-5
-14
-19

Body
30
27
27
24
24
23
22
20
19
18
17
16
7
2
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Mladá řeka Berounka
k sedimentaci, ale naopak k erozi a může
se vytvořit i počáteční stádium nového
koryta; staré koryto je pak postupně opuštěno a zaneseno (mluvíme pak o slepém
ramenu, opuštěném korytě, zaneseném =
pohřbeném korytě = paleokorytě). Na většině záplavového území je energie vodního
média nízká, a tak zde dochází k sedimentaci prachovitých a jílovitých částeček ze
suspenze. Výše popsané prostředí je typické pro meandrující řeku. Sedimentární
tělesa vzniklá činností dané řeky dohromady tvoří říční nivu. Prostorové uspořádání
sedimentárních těles v nivě se také nazývá
architektura nivy. Rozpoznání architektury
nivy je klíčové pro rekonstrukci vývoje řeky ve studovaném území.
Díky zúžení v prostoru mezi Kazínem
a Dolními Mokropsy lze vývoj holocénní
nivy Berounky od tohoto zúžení k soutoku
V tomto článku bych chtěl čtenáře sezná- s Vltavou do jisté míry pokládat za samomit s hlavními závěry o vývoji Berounky statný; vliv povodní způsobených Vltavou
uvažován. Na ploše asi 10
mezi Kazínem a soutokem s Vltavou v do- je samozřejmě
km2 bylo tedy možné provést komplexní
bě poledové – v holocénu.
studium architektury nivy a jejího vývoje.
Čtení řeky
Ke „čtení řeky“ – tedy k rozpoznání
Řeka je velmi dynamické prostředí; stále a lokalizaci sedimentárních těles – byla
se mění, přičemž po sobě zanechává sto- použita celá škála metod. V první řadě bylo
py v podobě charakteristických uloženin potřeba zjistit plošné rozšíření sedimen(sedimentů), tvořících trojrozměrná se- tárních útvarů. Studium leteckých snímků
dimentární tělesa. Snadno si představíme z různých období poskytlo základní předtěleso sedimentů říčního koryta: protáhlý, stavu o rozložení hledaných těles, zejména
více či méně zakřivený útvar o určité šíř- paleokoryt. Pomocí geofyzikálních metod,
ce a mocnosti (tloušťce), tvořený štěrkem vrtného průzkumu, studiem historických
a pískem. V zákrutě koryta dochází při map a geomorfologie povrchu nivy se
dostatečné energii toku k vymílání nára- údaje o poloze sedimentárních těles zpřeszového břehu a na opačné straně naopak ňovaly a zjišťovala se mocnost holocenní
narůstá jesepní val. Během povodní může nivy (průměrně 3 m), v jejímž podloží se
hlavní proud opustit koryto a/nebo se v zá- nalézají převážně hrubozrnné štěrky tzv.
plavové oblasti vytvoří více proudů a pak „údolní terasy“ vázané na poslední dobu
se vytvářejí vějířovitá tělesa, podvodní ledovou (viz článek o Pravěké řece Berounduny apod. Při velké síle proudu nedojde ce v předchozím čísle IL).
Povodeň v září 2002 napáchala velké
materiální škody a mnoha lidem zkomplikovala život. Na druhou stranu se zvýšil
zájem o problematiku vlivu dynamické
činnosti říčních toků na infrastrukturu
v záplavové oblasti. Přírodovědné a technické výzkumy v této oblasti mají přímé
uplatnění při plánování územního rozvoje
měst. Za tímto účelem vznikl projekt podpořený Grantovou agenturou Univerzity
Karlovy s názvem: Studium sedimentů
a povodňové aktivity Berounky v oblasti
mezi Černošicemi a Lahovicemi (č. 371/
2004). Hlavním výstupem tohoto projektu
je diplomová práce s názvem: Rekonstrukce vývoje holocénní nivy řeky Berounky
mezi Černošicemi a Lahovicemi. Kromě
hlavního tématu se diplomová práce zabývá vymezením oblastí zvýšeného ohrožení
říční činností – tzv. georiziky.
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V zájmovém prostoru se podařilo lokalizovat několik paleokoryt a těleso vějířovitého tvaru mezi Kazínem a Dolními
Černošicemi (místní název „Na kamení“), který v tomto prostoru patrně hrál
významnou roli při překládání říčních
koryt (obr. 1). U paleokoryt ani u koryta
současného nebylo zjištěno výraznější
formování jesepních valů (které jsou produktem procesu meandrování). Berounku
ve studované oblasti tedy nelze považovat
za ryze meandrující řeku, ale spíše za řeku
s přímým korytem, ve kterém se ještě navíc
výrazně projevují „divočící“ prvky; stačí se
na řeku podívat po povodni, ještě než je
koryto znovu upraveno, vybagrováno.
Aby bylo možné provést rekonstrukci
vývoje Berounky, je potřeba doplnit architekturu nivy časovými údaji. Datování
metodou rozpadu radioaktivního uhlíku
(14C) se nedalo provést díky nedostatku
organického materiálu v paleokorytech.
Proto je časoprostorová rekonstrukce
vývoje studovaného úseku Berounky
značně omezena a vychází ze vzájemné
polohy paleokoryt a analýzy historických
podkladů.
Vývoj mladé Berounky
Souslednost vývoje paleokoryt, o které
šlo především, do určité míry vyplývá z jejich vzájemné pozice (obr. 2) a historické
údaje umožnily absolutní časové zařazení
jen nejmladších vývojových stádií řeky ve
studovaném prostoru. Vývoj koryt Berounky, který probíhal v blíže neurčeném období holocénu, je označován jako prehistorický. Při popisu vývoje budeme postupovat
ve směru času: od vývoje prehistorického
přes historický po současnost.
Představu o rychlosti ukládání sedimentu v oblasti Dolních Mokropes se podařilo
získat díky archeologickému nálezu zbytků

pece knovízké kultury, která byla překryta 80 cm mocnou vrstvou povodňových
sedimentů. Se znalostí stáří artefaktu (asi
3000 let před současností) není složité spočítat průměrnou sedimentační rychlost asi
2,7 cm za 100 let.
Zásadní událostí vývoje koryta Berounky
ve studovaném prostoru bylo jeho přeložení od Lipenců k Černošicím. O „lipeneckém“ korytě se historické prameny zmiňují
jako o nejstarším, ale toto tvrzení není nijak podloženo. Podle vzájemné pozice nalezených paleokoryt (obr. 1) je ale pravděpodobné, že lipenecké koryto bylo opuštěno
nejdříve. Klíčovou roli při přeložení hlavního toku k Černošicím hrál zvýšený přínos
horninového materiálu, který řeka ukládala
v místech, kde se rozšiřuje záplavové území
mezi osadou Kazín a Černošicemi. V tomto
prostoru s výstižným místním názvem Na
kamení se vytvořilo deltě podobné vějířovité sedimentární těleso, které je dnes v terénu patrné jako mírná vyvýšenina. (Zajímavé je, že toto sedimentární těleso, které
vznikalo během povodní pod hladinou
proudící vody, nebylo při povodni v září
2002 úplně zatopené a vršek vyčníval nad
hladinu. To dokazuje intenzivnější povodně
v době ukládání tělesa.)
Lipenecké koryto, svého času snad hlavní
řečiště, se postupně zanášelo usazeninami
a tok byl přeložen severním směrem k Černošicím. K tomuto postupnému přeložení
došlo nejpozději v 11. až 12. stol., ale dolní časová hranice je prozatím neznámá.
Datování organické hmoty z lipeneckého
koryta metodou radioaktivního uhlíku
(14C) poskytlo stáří s vysokým rozptylem
(obr. 1). Z takového jediného a nepřesného údaje nelze vyvozovat závěry o stáří
zmíněného koryta. Zvýšený obsah materiálu unášeného a ukládaného řekou patrně
souvisí s klimatickými výkyvy na počátku
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tzv. malé doby ledové (asi 12. až 19. stol.)
a s odlesňováním v povodí Berounky za
účelem pastevectví a zemědělství nejpozději od 12. stol.

14. stol. a fungovalo určitou dobu jako
občasný tok hlavně při povodních. Na použitých historických mapách od 18. stol.
(viz. níže) jsou zde značena pouze slepá
Od Černošic směřoval tok do oblasti ramena. Není také vyloučeno, že toto
„Buda“ (dnešní Lipenecká velkotržnice), koryto vzniklo ještě dříve, tj. po přeložení
kde se napojoval do opuštěného lipenec- toku od Lipenců během prehistorického
kého koryta (dnes přírodní památka „Kr- vývoje, a v souvislosti s pozdějším jezem
ňák“). Postupně docházelo k překládání bylo obnoveno (reokupováno); tato varikoryta k severu k Radotínu, ale soutok anta je brána v úvahu na obrázku 1.
Berounky s Vltavou zůstával u Zbraslavi.
Lze shrnout, že nejpozději ve 12. stol.
Z analýzy historických pramenů plyne, že (ale nevíme od kdy přesně!) byla poloha
roku 1115 již tekla Berounka kolem Ra- hlavního koryta Berounky mezi Kazínem
dotína; od kdy tu protékala se však zjistit a Radotínem prakticky shodná s dnešní
nepodařilo. Roku 1158 je zmiňován pří- situací. Od Radotína směřoval tok ke Zbravoz u Radotína, pravděpodobně v místech slavi za postupného překládání meandrů
dnešní lávky, odkud vedla cesta směrem koryta směrem k Lahovicím, přičemž se
do Lipan a výše do Lipenců. Koryta mezi neustále zvyšovalo jeho zakřivení a následLipenci a Radotínem již byla z větší části kem toho se snižoval jeho spád. Tento vývoj
opuštěna a zanesena a nepředstavovala opět nelze časově zařadit, protože z nepro zmíněnou cestu výraznou překážku přímých písemných záznamů není možné
(nejsou záznamy o dalších mostech, bro- dedukovat přesnou polohu zákrutů koryta.
Samozřejmé je – a z obrázku 1 to vyplývá –,
dech nebo přívozech v tomto úseku).
Také v Černošicích byla poloha koryta že nejdříve muselo být koryto u Radotína
ve 12. stol. shodná s dnešní situací, Be- a až poté se vyvíjely zákruty směrem ke
rounka již rozdělovala Dolní a Horní Čer- Zbraslavi.
nošice. Koryto, obtékající Dolní Černošice
z jihovýchodu, vzniklo nejspíš následkem
přehrazení toku černošickým jezem a následnou změnou spádových poměrů v oblasti: spád tohoto koryta je 2krát větší než
dílčí spád přehrazeného hlavního toku,
a proto se řeka během povodní dodnes
odklání od „normálního“ směru do směru
s větším spádem. Jez byl v Černošicích
postaven kvůli náhonu mlýna „na Bluku“,
který byl funkční snad již za vlády Karla
IV; přímý záznam o mlýnu je až z r. 1523,
o tvrzi „Bluk“ z r. 1404. (Mlýn v Dolních
Mokropsech je dokumentován v roce 1364
a v nedaleké Praze vznikaly jezy na Vltavě
ve 12. stol.) Lze tedy usuzovat, že koryto u Dolních Černošic vzniklo ve 12. až
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Vůbec první přímý záznam o poloze
koryta ve studované oblasti je Müllerova
mapa Čech z roku 1720. Polohopisně není
tato mapa dostatečně přesná pro datování
určitého koryta, protože není jasné, ke
kterému ze zjištěných paleokoryt přiřadit
koryto v Müllerově mapě. Mnohem lepší
je situace u mapy z I. vojenského mapování
(1764 – 1768) a II. vojenského mapování
(1850). Na základě těchto podkladů je
provedena časoprostorová rekonstrukce
vývoje koryt vyznačených čárkovaně na
obrázku 1. K jejich postupnému vzniku,
existenci a zániku došlo během 18. až 20.
stol. Hlavní příčinou překládání koryt byla
odstředivá síla působící v zákrutech koryta
během povodní.

z města a okolí
Samotné přeložení toku od Zbraslavi
k Lahovicím, tedy do dnešní pozice, je
dobře doloženo v písemných pramenech.
Z fyzikálního hlediska byla pozice zakřiveného koryta Berounky mezi Radotínem
(„Šárovo kolo“) a Zbraslaví nestabilní vůči Vltavě. Existující koryto mělo v tomto
úseku poměrně malý spád a byla tedy
tendence vytvořit si nové přímější a kratší koryto s nutně vyšším spádem. Tato
tendence se projevila již dříve vznikem
pobočného ramene Berounky ústícího
do Vltavy mezi Lahovicemi a Zbraslaví
(obr. 1), které je zachyceno již na Müllerově mapě (1720). Událostí, která spustila
postupné překládání koryta do dnešního
směru, byla zimní povodeň roku 1797. Po
uvolnění ledové zátarasy u Lahovic došlo
k vyhloubení koryta skrz „lahovickou
elevaci“. (Lahovická elevace je souběžně
s Vltavou protažená nakupenina sedimentu mírně vyvýšená oproti okolí, tvořící
bariéru (hráz) mezi Berounkou a Vltavou.
Již v 9. stol. je zde doložena rybářská osada patřící mezi nejstarší slovanské sídelní
komory ve středním Povltaví.) Spád nově
vytvořeného iniciálního koryta byl (a je)
o 125 % větší než spád tehdy hlavního
zakřiveného koryta. Tento rozdíl nebyl
natolik velký, aby došlo k rychlému přečerpání toku do nového koryta. Celý
proces úplného přeložení hlavního toku
k Lahovicím a opuštění starého koryta
trval 75 let. Hlavní úlohu při překládání
koryta sehrály povodně, ale také člověk,
jak je patrné z obrázku 2. Povodeň v roce
1829 způsobila přeložení hlavního toku do
nového koryta. Kníže Bedřich Kraft Oettingen nechal po povodni koryto upravit,
ale staré koryto bylo stále průtočné. Až
při katastrofální povodni roku 1872 bylo
staré koryto zaneseno a stalo se slepým
ramenem zvaným „Krňák“. (Staré koryto

Berounky u Zbraslavi se objevuje i ve světovém románu Jaroslava Haška: Švejkovi.)
Obecně platí, že povodně jsou hlavním
mechanismem, při kterém dochází k proměnám říčního prostření. Studium povodní tedy může kromě jiného také napomoci
při rekonstrukci vývoje říční nivy. Z tohoto důvodu jsem se v rámci analýzy historických dat zabýval povodňovou aktivitou
ve studované oblasti. Je důležité si uvědomit – a našinci to jistě vědí –, že povodeň
v zájmovém prostoru nezpůsobuje pouze
Berounka, ale čím blíže k soutoku, tím větší je vliv zpětných povodní způsobených
Vltavou. (Která z obou řek toto „přetlačování“ vyhraje, závisí na jejich povodňovém průtoku.) Od roku 1029 do r. 1872
se uskutečnilo 93 povodní (tato hodnota
závisí na způsobu zpracování často rozporuplných a nejistých údajů). Průměrná
povodňová frekvence je 0,11 povodně za
rok, a pokud tuto hodnotu vyjádříme reálně, vychází asi 1 povodeň za 9 let. Zajímavé je sledovat rozložení povodní v čase
na obrázku 3 nebo povodňovou aktivitu
v různých stoletích na obrázku 4. Pokud
docházelo v historické době k výraznějším proměnám ve studované nivě, bylo to
s velkou pravděpodobností v období s poměrně vyšší povodňovou frekvencí (tedy
tam, kde jsou na obrázku 3 kosočtverce
nahuštěny). Tento předpoklad se podařilo
prokázat u přeložení toku od Zbraslavi
k Lahovicím, kde k hlavním událostem
(změnám) došlo v období s přibližně 3krát
vyšší povodňovou frekvencí oproti průměru v 19. stol. (srovnej s obrázkem 2).
Všímavý čtenář a znalec terénu by mohl
namítat, že jsem zapomněl na jedno paleokoryto, jehož zatopený relikt se nachází
jihozápadně od Radotína (obr. 1). – Nezapomněl. Geologickými metodami se nepodařilo zjistit pokračování tohoto paleoko-
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ryta směrem k Černošicím. Ze starých map
vyplývá, že nejde o paleokoryto Berounky,
ale o její „paleopřítok“ – pohřbené koryto,
které ještě koncem 18. stol. odvodňovalo
stráň „Staňkovka“ mezi Černošicemi a Radotínem. Na mapě II. vojenského mapování
(1850) již tento přítok neexistuje.
Zjistit, kudy protékala Švarcava nebo
Radotínský potok a kde se tyto přítoky

1

2
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vlévaly do jednotlivých starých koryt
Berounky, je prakticky nemožné. V souvislosti s přítoky se pro úplnost zmíním
ještě o hlubokých strouhách (± 5 m), které
se vyskytují zejména na svahu Brd nad
Lipencemi. Podle výzkumů provedených
v Německu docházelo ve střední Evropě
k silné půdní erozi a vytváření erozních
rýh v první polovině 14. a druhé polovině

z města a okolí
18. stol. následkem extrémně silných dešťů
působících na zemědělskou půdu (srovnej
s obrázky 3 a 4). Do tohoto období mohou

spadat i projevy eroze na větších přítocích
(Švarcava, Radotínský potok).
Filip Stehlík
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Obr. 1 – Mapka starých koryt Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi. Během
prehistorického vývoje, který není časově určen, došlo k přesunutí toku od Lipenců
k Černošicím a posléze k Radotínu. Během 19. stol. se přemístil soutok Berounky a Vltavy od Zbraslavi k Lahovicím.
Obr. 2 – Znázornění vývoje „lahovického“ koryta během 19. stol. v závislosti na povodních.
Obr. 3 – Znázornění historických povodní v oblasti soutoku Berounky a Vltavy v reálném
čase od 11. stol. do roku 1872.
Obr. 4 – Graf znázorňující povodňovou aktivitu v jednotlivých stoletích. Povodňově
nadprůměrné bylo 14., 16., 18. i 19. století, které však není kompletně zpracováno
a tudíž ani zobrazeno. V uvedených stoletích lze předpokládat extrémně silné nebo
dlouhotrvající srážky.

31

kaleidoskop

Minulá tajenka: Dům objevitele krevních skupin Jana Janského

Do seznamu stovky nejvýznamnějších staveb
Černošic byl zahrnut také dům č. p. 397 spjatý se
jménem MUDr. Jana Janského – významného psychiatra, neurologa a slavného objevitele krevních
skupin. Ulice po něm pojmenovaná upoutá dvěma
zcela shodnými domy. Dům
s č. p. 397 si nechal postavit
MUDr. Jan Janský a sousední
rohový s č.p. 498 příbuzensky
spřízněný JUDr. František
Braun. Z plánové dokumentace, uložené v archivu Městského úřadu Černošice, se
dozvídáme, že oba domy byly
projektovány smíchovskou stavební firmou Josefa Bečky a postaveny ve stejném
časovém rozmezí – od října 1903 do června 1904.
Jméno architekta Josefa Bečky, jak zmiňuje Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků
v Čechách, je spojeno s projekty řady kvalitních
historizujících domů v Praze v Košířích, na Smíchově, Malé Straně a Hradčanech. Některé z nich
projektoval spolu se svým bratrem Bohdanem Bečkou, který se později věnoval finančnímu podniká-

ní a v letech 1923–25 působil jako ministr financí.
Oba černošické domy v neorenesančním stylu
se shodovaly vedle exteriéru též v dispozičním
řešení, kde v suterénu byly navrženy sklepní místnosti, prádelna a světnice domovníka, v přízemí
s verandou tři pokoje, kuchyň
a pokojík pro služku a na půdě vedle dalších prostor ještě
jeden pokoj.
V nezměněném stavu zůstal dochován pouze dům
MUDr. Jana Janského, kde
byla později vsazena pamětní
deska. Sousední dům byl na
severní straně rozšířen v roce
1940 místním stavitelem Karlem Braunem.
Je nasnadě, že málokteré město se může pochlubit dvěma stejnými rodinnými domy z počátku
20. století, z nichž jeden patřil světově proslulému
lékaři, propagátoru dárcovství krve. Na jeho počest
je dobrovolným dárcům krve v České republice
a na Slovensku udělována Medaile Prof. MUDr. Jana Janského.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Druh psa; chlapecké jméno – B. Větrovka; povlak – C. 1. část tajenky;
plošná míra – D. Latinsky umění; skupenství vody; něm. když – E. Chem. zn. ruthenia;
vlasatice; franc. spojka – F. Osvědčení; protibolševický admirál – G. Nástroj žence; zábavy
– H. Korejské muž. jméno; anténní televizní systémy – I. Jméno spisovatele Pavla; protivník – J. Právě; sbohem – K. Polit. strana; konec šachové partie – L. Tímto způsobem;
řím. 501; okovy – M. Moje; očišťován vodou; název písmene – N. Citoslovce ohrazení;
vědro; domácky Olga – O. Podzemní chodba; západočeské město; morda – P. Kočkovitá šelma; spodek nádoby; spojka odporovací; motýlek – R. Střešní žlab; 3. část tajenky
– S. Zde; středoasijský lidový pěvec.
SVISLE: 1. Kořeny stromků se zeminou; zhruba; psovitá šelma; staré železo – 2. Zesílený zápor; revmatismus; zahradní náčiní – 3. SPZ Sokolova; angl. pravda; 2. část tajenky; ovocné
stromy – 4. Smyslnost; zkr. kusů; zájmeno; angl. starý; dřív. SPZ Prahy východ – 5. Pohyb
figurou po šachovnici; znoj; prací prášek; zastar. která – 6. Haraburdí; útočný nůž; předložka – 7. Uzenina; klukovské jméno na Moravě; akademie věd – 8. Plémě; a sice; pyšný
pták; strop – 9. Lat. kostky; chem. zn. hliníku; zájmeno; dánské muž. jméno; model Fordu
– 10. Špaň. předložka; horský jehličnan; slabika smíchu; 4. část tajenky; potravinářská
plodina – 11. Pramáti; začínat závod; osamělá stavení – 12. Pohřební hostina; kód amer.
státu Kentucky; zbabělec; cizí muž. jméno.
NÁPOVĚDA: D. als – J. ave – S. akyn – 5. ana – 9. alea – 12. KY.
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Významné osobnosti Černošic: Operní pěvkyně Míla Kočová
Míla Kočová, původním jménem Emílie, se narodila 10. června 1898 ve Vídni. Rodiče byli
nadšenými ochotníky, stejně jako později ona sama i její bratr Ladislav. Otec podporoval
zájem své dcery o hru na klavír, který vystudovala na vídeňské konzervatoři. Po 1. světové
válce se rodina přestěhovala do Černošic a i tady se všichni ihned připojili k místním ochotníkům. Později paní Míla zpívala i na kůru kostela při vánočních koncertech.
edinou učitelkou zpěto rolí přesáhla zpěvačka svůj obor, což
vu Míly Kočové byla
se jí stalo osudným.
bývalá operní pěvkyně
Potvrdilo se, že lidský
Dadla Škardová, která
hlas je příliš citlivým
bydlela ve vile v Jannástrojem a jeho přeského ulici (za totality
pínání má za následek
sídlo národního výboru).
předčasnou únavu.
V roce 1924 představila svou žačku šéfovi
K těmto zdravotopery,
dramaturgovi
ním potížím se přidaa dirigentovi Národního
ly i zákulisní intriky
divadla Otakaru Ostrčivyvolané uměleckými
lovi. Mladá, talentovaná
úspěchy
zpěvačky,
koloraturní pěvkyně zde
které jí znechucovazačala vystupovat pohosly uměleckou práci.
tinsky. Trvalého angažmá
Nakonec s trpkostí
se dočkala v roce 1927,
v srdci z Národního
divadla odešla. V čerpo odchodu Jarmily
Novotné. Za dvacet let působení na prv- nošické vile poté vyučovala hře na klavír,
ní scéně vytvořila řadu rolí ve světových zahradničila a za pěkného počasí chodila
i klasických českých operách – dvojroli na lesní paseku nad silnicí na Solopisky,
Olympie-Antonie v Offenbachových Hoff- jak říkávala – zpívat lesu a zvířátkům, a já
mannových povídkách, Esmeraldu v Pro- na tu dobu dodnes ráda vzpomínám. Jako
dané nevěstě, Barču v Hubičce, Karolínu zvědavé mládí jsem chtěla vědět, komu
ve Dvou vdovách, Lišku Bystroušku a další.
patří ten krásný hlas, a šla jsem blíž. Moc
V roce 1935 slavila mimořádný triumf na
jsem se lekla, když na mne promluvila,
Mozartově festivalu v Anglii a na turné po
ale byla moc milá, a tak jsem se příště již
Spojených státech.
nebála a běžela jsem poslouchat. A pak
V roce 1930 se provdala za stomatologa
dlouho nepřišla. Zemřela 9. února 1951
MUDr. Mareše, s nímž bydlela v Příčné ulipři převozu do nemocnice na prudký záci č. 2 na Novém Městě v Praze.
nět myokardu. Bylo jí 52 let. Pohřbena je
Ctižádost velela Míle Kočové přijmout
u zadního rohu černošického kostela nad
i roli Verdiho Aidy, kterou poprvé zpívala
hlavní cestou. Na jejím hrobě se objevuje
v roce 1938. Paní Škardová jí pro tuto přívěneček se stuhou v národních barvách
ležitost zapůjčila šperky zhotovené podle
návrhu samotného Verdiho. Nicméně tou- nebo květiny.
Milená Křížová
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Vánoční trhy budou 16. prosince v Karlštejnské ulici
Město Černošice vás srdečně zve na Vánoční trhy, které se budou konat v sobotu
16. prosince v Karlštejnské ulici. Karlštejnská bude uzavřena pro veškerou dopravu od
ulice Dr. Janského po vjezd k parkovišti u samoobsluhy Delvita. Autobusová zastávka bude umístěna vedle trafiky u černošického nádraží. Na zastřešeném podiu, které
zdarma poskytla firma Šiba, postupně vystoupí děti z hudební školy Yamaha, divadelní
společnost Křoví, pěvecký soubor Chorus Angelus a Brécy, kejklíř Jiří Theimer, žáci
Základní umělecké školy a další. Na tržišti si budete moci koupit pěkné dárky pro své
blízké a podpořit naší ZŠ a ZUŠ nákupem u jejich stánku. Občanské sdružení Zvoneček
na vánočních trzích představí výrobky Fair Trade, které budete moci ochutnat. Znovu
vyzýváme všechny výtvarníky a umělce, kteří by se rádi na těchto trzích svými díly
prezentovali, aby se do 12. prosince přihlásili odboru kultury na tel. číslo 251 641 116
nebo 602 200 817, e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz. Podrobný program bude
Za odbor kultury Pavel Blaženín
zveřejněn na plakátovacích plochách.

Granty – peníze pro vás
Město Černošice vyhlásí pro rok 2007 grant pro práci s mládeží a grant pro
oblast kultury. V příštím Informačním listu budou zveřejněny konkrétní termíny
a podmínky pro podání žádostí. Podmínkou pro zařazení žádosti do grantového
řízení bude i nadále včasné a řádné vyúčtování přidělené dotace v roce 2006. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v Informačním listu a na internetových
stránkách města. Další informace lze získat na telefonním čísle 251 641 116, e-mail:
Za odbor kultury Pavel Blaženín
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

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

Fair Trade na černošických vánočních trzích
V rámci projektu Doplnění sítě center EVVO představí ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
na vánočních trzích v Černošicích výrobky Fair Trade. Smyslem tohoto obchodu je
pomoc zemědělcům v Africe, Latinské Americe a jižní a jihovýchodní Asii. Při prodeji
každého výrobku je zaručeno, že se peníze dostanou do místa jeho vzniku. Zároveň je
zakázána dětská práce a přidávání jakýchkoli chemických přísad do výrobků. V našem
stánku budete moci ochutnat čaj, kávu a různé dobroty z cizokrajných zemí. K objednání zde budou kromě sladkostí také koření, kakao a několik druhů čaje a kávy. NezaIng. Klára Malíková, ZO ČSOP Zvoneček
pomeňte se proto u našeho stánku zastavit!
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Charita opět pořádá Tříkrálovou sbírku
Farní charita Neratovice, Kojetická 1021, 277 11 Neratovice, Tel/fax:
315 685 190, charita@mnet.cz, www.charita-neratovice.cz, IČO: 47009730
Oznamujeme všem občanům, že stejně jako každý rok proběhne začátkem ledna roku 2007 Tříkrálová sbírka – veřejná sbírka organizovaná Českou katolickou charitou. Tato sbírka bude současně probíhat na území celé
České republiky a uskuteční se
v týdnu od 2. do 7. ledna 2007.
Tříčlenné skupinky koledníků s doprovodem
dospělé osoby budou vybírat Vaše příspěvky do
zapečetěných pokladniček s označením CARITAS. Na požádání se mohou prokázat pověřením
městského úřadu a arcidiecézní charity Praha.
Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární
účely.
Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice

Město nabízí zázemí místním spolkům a organizacím
Potřebujete pro svou činnost klubovnu či sklad? Město Černošice nabízí všem
místním spolkům a organizacím k pronajmutí prostory v bývalé provozovně Dipra
v Mokropsech, a to za velmi výhodných podmínek. Pokud se vám tato nabídka zamlouvá
a budou vám vyhovovat skromné prostory, obraťte se na odbor kultury tel.: 251 641 116
nebo pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
(pb)

Doplnění sítě environmentálních informačních a poradenských center
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 11/11
Zvoneček ve Vraném nad Vltavou se angažuje v ochraně přírody již deset let. Letos se nám podařilo získat grant ve výši
10 000 000 korun od Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Grant je na dva roky a peníze jsou určeny
na rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center (EVVO). Dále se na
realizaci projektu podílí Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod
Skalou, Ochrana fauny ČR a město Černošice jako partneři projektu. V rámci grantu budeme pracovat na:

•
•
•
•
•
•

vytvoření a činnost informačních poradenských center (ve Voticích, Vraném nad Vltavou
a Svatém Janu pod Skalou) a vypracování modelové obecní koncepce EVVO
příprava a realizace akcí EVVO pro veřejnost (přednášky, diskuze, exkurze, výstavy)
vzdělávací a informační akce pro veřejnou správu
vzdělávací a osvětové akce pro podnikatelské subjekty
akce EVVO pro veřejné instituce (vzdělávání pedagogů, výukové programy pro školy)
vydání publikací (průvodce po naučných stezkách, sborníky ke konferencím, periodická publikace Fragmenta s odborně-biologickým obsahem, náměty pro činnost s dětmi,
apod.)
Bližší informace podá Michal Kubelík, e-mail: michal.kubelik@centrum.cz.
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Adventní koncerty v Základní umělecké škole
Základní umělecká škola v Černošicích, Střední 403, srdečně zve všechny obyvatele
města na adventní koncerty, které se uskuteční v sále školy 4. a 13. prosince od 17.30.
Vystoupí žáci hudebního a tanečního souboru. Ve dnech konání koncertů bude možné si
v prostorách školy prohlédnout výstavku prací žáků výtvarného oboru školy.
Ludmila Plzáková, ředitelka školy

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus

V úterý 5. prosince od 18.30 pořádá v Clubu Kino dětský pěvecký sbor Chorus Angelus u příležitosti 100. výročí prvního rozhlasového vysílání koncert Radiový zázrak
s písničkami z celého světa. Jako zvláštní host přislíbila aktivní účast nepřekonatelná
Ester Kočičková, se kterou sbor spolupracuje v monumentálním hudebně dramatickém projektu Mandelbrotovy
Kostičky. Koncert je pořádán ve
spolupráci s městem Černošice
a Unií českých pěveckých sborů
za podpory Středočeského kraje.
V rámci koncertu vystoupí i děti
z přípravného oddělení sboru.
V neděli, 19. listopadu, se v Lucerna Music Baru stal kmotrem
Mandelbrotových kostiček Michael Kocáb a jako jedna z „předkapel“ vystoupili s dětmi ze sboru
i někteří rodiče (na snímku).
(pb)

Pozvání na vánoční koledování a výstavu betlémů
Na sobotu 9. prosince od 17.00 přijměte pozvání na vernisáž výstavy betlémů v Galerii
mokropeská kaplička ve Slunečné ulici. Výstavu připravil Ivan Látal. Při této příležitosti
zazpívá, zahraje a zatančí černošický lidový soubor Pramínek se svým programem na(pb)
zvaným Koledování při stavění betlémů.

Kniha Černošice, vilové město na Berounce
Pokud ještě nemáte koupený vánoční dárek, věnujte prosím pozornost této nabídce.
Koncem roku 2005 vyšel ojedinělý soubor historických fotografií, zachycujících naše město od konce 19. století až po 30. léta 20. století. Vzácné dokumenty přibližují čtenářům, jak se
z malé vesničky v malebném údolí Berounky stávalo letovisko s mnoha architektonickými
skvosty. Soubor pohlednic zapůjčilo město Černošice a umožnilo tak vznik publikaci, ve
které je shrnuta etapa jeho bouřlivých proměn. Kniha je určena nejen pamětníkům, ale
všem, kteří se chtějí o historii Černošic dozvědět co nejvíce. Publikaci s názvem Černošice, vilové město na Berounce, koupíte v pokladně MěÚ v Riegrově ulici a v černošických
trafikách. Dále zde můžete zakoupit i knihu s názvem Dolní Berounka.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Galakoncert Big Bandu Václava Zelinky se známými hosty
Odbor kultury vás zve 15. prosince od 20.30 hodin do Clubu Kino v Černošicích na
tradiční vánoční koncert velkého swingového orchestru Václava Zelinky. Na koncert se
opět po roce podařilo získat jako hosta Milana Černohouze, se kterým vystoupí další
známé osobnosti – Vlasta Kahovcová a Jarmila Gerlová, obě známé z působení v orchestru Ladislava Štaidla, jenž doprovázel na
koncertech Karla Gotta. Tři populární
hosté si do Černošic přivezou ještě
zpěváka Milana Matouška, se kterým
vytvořili vokální kvarteto. V programu
zazní známé skladby Jaroslava Ježka,
Glenn Millera, Counta Basieho, Karla
Vlacha a další. Vstupenky v ceně 130 Kč
lze zakoupit v předprodeji od 4. 12. v trafice u Václavků na černošickém nádraží.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Vánoční koncert lidového souboru Pramínek
Lidový soubor Pramínek vás zve k poslechu Moravských koled. Vystoupení se uskuteční v sobotu 16. prosince od 18.00 v Dolních Černošicích na statku u Vacků, který se
(pb)
nachází v Dolnočernošické ulici 403.

Vyhodnocení kvizu pro děti Jak znám své město Černošice

Děkujeme všem účastníkům podzimního kvizu pro děti, který vyhlásila Městská
knihovna Černošice. Zde jsou správné odpovědi na položené otázky:

Paní knihovnice Irena Šilhánková předává
cenu – Velký atlas živočichů – úspěšné
účastnici soutěže Barboře Přibylové
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1) Černošice mají přibližně 5 000 obyvatel.
2) Městský úřad v Černošicích sídlí v Riegrově ulici.
3) Ve znaku města jsou barvy modrá, zelená a žlutá.
4) Mezi nejstarší památky patří kostel Nanebevzetí Panny Marie.
5) Mezi významné osobnosti zde žijící patřil MUDr. Jan Janský.
Vylosovali jsme tři vítěze a blahopřejeme
Dominiku Weinholdovi, Haně Janochové
a Barboře Přibylové. Prosíme i další dva
vítěze, aby se dostavili do knihovny pro
knižní odměnu.
Irena Šilhánková a Eva Vacková, knihovnice

kultura

Město oslavilo 17. listopad skvělou muzikou

V pátek 17. listopadu, o státním svátku Dne boje za svobodu a demokracii, pozvalo
město do Club Kina kapelu Tell Mama Tina + Janis Tribute se skvělou zpěvačkou Kateřinou Vondráčkovou. Koncert byl dárkem hlavně pro studenty a všechny lidi mladé duchem. Oslavy listopadového svátu se v Club Kinu už tradičně nesou ve znamení kvalitní
hudby – předloni zde vystoupil Ivan Hlas se svou kapelou, v loňském roce pak skupina
Za odbor kultury Pavel Blaženín
Gaia Mesiah.

Vážení rodiče,
dovolila jsem si pro Vás a Vaše děti připravit službu, která podle mého soudu v Černošicích zatím chybí. Každou středu dopoledne Vám chci nabídnout program plný nápadů,
který by se mohl stát zdrojem inspirace pro Vaše další dny, a ukázat Vám, co všechno se
s dětmi dá podniknout a vytvořit. Program Tvoření bude probíhat v pěkném prostředí
Základní umělecké školy. Materiál – barvy, čtvrtky, štětce, texty říkadel, básniček – pro
Vás budu vždy připravovat ke konkrétnímu tématu. Věřím, že se nám společně podaří
vytvořit příjemné chvilky a že se středeční dopoledne stanou milým a inspirujícím zpestřením všedních dnů. Cena Tvoření je 160 Kč.
Na všechny děti i rodiče se těší Vladimíra Otomanská.

Michaela Bíchová vystavuje v Řevnicích
Malířka Michaela Bíchová, žijící v Itálii, vystavuje poprvé v České republice v Galerii Salon No1 v Řevnicích, a to po dvaatřiceti letech celosvětových úspěchů. Její díla
zdobí galerie a sbírky v Evropě i v Americe. Náměty čerpá umělkyně ze vzpomínek
na své dětství a zpracovává je inspirována italským klasickým uměním. Z obrazů
dýchá obdivuhodný mír. Grafiky jsou představeny s malou doplňkovou instalací,
jež překvapí. Tato pozoruhodná výstava, kterou si rozhodně nenechte ujít, potrvá do
(red)
13. prosince.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BAUER, Jan: Tajemství královnina zpovědníka – historický román; CANFIELD, Jack: Slepičí polévka pro duši na rozcestí – skutečné příběhy; CÉZAR, Jan: Četnické humoresky 2.;
DENKER, Henry: Robert, můj syn – společenský román; ERSKINOVÁ, Barbara: Stíny na
ostrově – povídky; FIELDINGOVÁ, Joy: Řekni, kde ji najdu – román pro ženy; FRÝBORT,
Pavel: Agentura – kriminální román ze současnosti; HARROD-EAGLES, Cynthia: Dědictví
Morlandů – Nepokojná duše (27. díl), Bílá růže (28. díl) – historická rodinná sága; KLÍMA,
Ivan: Láska a smetí – společenský román; LEWISOVÁ, Gwyneth: Slunění v dešti – veselá
knížka o depresi; LIŠKA, Antonín: Jak se plaší smrt – válečný román; MÁRQUEZ, G. G.:
Zlá hodina – román, OBERMANNOVÁ, Irena: Deník šílené milenky – volné pokračování
bestselleru Deník šílené manželky; PAASILINNA, Arto: Autobus sebevrahů – finská literatura; VĚTVIČKA, Václav: Moje růžová dobrá jitra – výbor úvah, dojmů a postřehů předního
českého botanika; VONDRUŠKA, Vlastimil: Sběratelé ostatků – historický román navazuje
na knihu Prodavači ostatků; WOOD, Barbara: Poslední šamanka – román pro ženy; ZURDO,
David: Poslední tajemství Leonarda da Vinciho – napínavý historický román
Pro studenty a náročnější čtenáře:
ALBRIGHTOVÁ, Madeleine: Mocní a všemohoucí – úvahy o Bohu, Americe a mezinárodních vztazích; BREUER, William: Tajné mise II. světové války – válečné příběhy; DE CRESCENZO, Lucian: Příběhy středověké filozofie; HORÁK, Jiří: Kniha o staré Praze – historické
příběhy; JIRÁČEK, Milič: Válečná generace – autobiografické vzpomínky na 2. světovou válku; KEEGAN, John: Tváře velení – kniha o generálech; LAMBERT, Mary: Energie krystalů
– léčebná síla krystalů; LEGÁTOVÁ, Květa: Návraty do Želar – kniha rozhovorů s autorkou
povídkového souboru Želary a novely Jozova Hanule; NOŽINA, Miroslav: Koza, která žere
hady – výpravy za původními obyvateli džungle; PRESCOTT, William H.: Dějiny dobytí
Peru
Pro děti a mládež:
BŘEZINOVÁ, Ivona: Žofinka Ofinka – vyprávění o holčičce, která jede na školu v přírodě;
DEARY, Terry: Kruté zločiny a trýznivé tresty; DRIJVEROVÁ, Martina: Příšerné bytosti žijící ve vodě; GOSCINNY, René: Asterix a Caesarův vavřínový věnec – komiks; KOPIETZOVÁ,
Gerit: Agáta a doktor Lupa. Chyťte zloděje – detektivní příběh; LANCZOVÁ, Lenka: Nebe
plné hvězd – román pro dívky; McCOMBIEOVÁ, Karen: Dóóóst dobrá partička; PATCHETOVÁ, Fiona: Jak na to Excel 2000 – příprava tabulek; SAGNIEROVÁ, Christin: Středověk
– výklad středověkých dějin pro děti; WALLACE, Mark: Jak na to E-mail – elektronická pošta
a její využití; Jak na to Internet – Internet a jeho využití

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.
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Prosincový kulturní program v Dobřichovicích
2. 12. – 17.00 – Křížovnický zámek: Vernisáž výstavy fotografií členů Klubu fotografů
amatérů. Výstava potrvá do konce prosince.
3. 12. – 15.00 – Základní škola v Raisově ul.: Malé divadélko zahraje pohádku O statečné
princezně Máně.
9. 12. – 19.30 – Fürstův sál: Adventní večer při svíčkách (kouzlo ukolébavek, vánočních písní a koled). Program: Dvořák, Schubert, Brahms, Komenský, Grieg, Gerschwin aj. Účinkují
Michiyo Keiko (zpěv) a Jaroslav Šaroun (klavír).
15. 12.– 20.00 – Fürstův sál: Koncert známého kytaristy Štěpána Raka.
16. 12. – 14.00 až 17.00 – Dětské adventní trhy: Prodej výrobků dětí ze ZŠ, ZUŠ a Skautů
(výtěžek půjde dětem adoptovaným na dálku, dennímu stacionáři Náruč a na nově budované dětské hřiště v Dobřichovicích). Aktivity a zábava po celé odpoledne – projížďka na
koních, ukázky uměleckého kovářského řemesla, pečení vánoček a výroba ozdob. Občer(ah)
stvení a nápoje pro zahřátí zajištěny.

inzerce
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